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لوظيفتك تركك  وراء  اأ�سباب   4

لأ�سباب  وظائفهم  ي��رك��ون  ال��ذي��ن  الأف����راد،  م��ن  الكثري  ع��ن  ن�سمع 
من  منطقي  غري  عدد  وق�سائهم  ال�سيئني،  املديرين  منها  متنوعة، 

�ساعات العمل، اأو لوجود روائح غري لطيفة يف املكان.
ولكن يف ا�ستطالع للراأي، اأجراه موقع "لينكدن" للتوظيف والتوا�سل 
1000 �سخ�ص حول العامل، وفقا ملجلة  الجتماعي، على اأكرث من 
عن الأ�سباب وراء ترك العمل،  بالرتيب  ك�سف  الأمريكية،  "تامي" 

والتي مل يكن من بينها الأ�سباب املذكورة اأعاله:
والتطور التقدم  عدم   1-

امل��ئ��ة من  45 يف  اأج��م��ع عليه  بعدما  امل��ق��دم��ة،  ال�سبب يف  ه��ذا  ي��اأت��ي 
ك��ايف للغاية  اأن��ه �سبب  ي��رون  ال���راأي، وال��ذي��ن  ا�ستطالع  امل�ساركني يف 

لرك العمل، حتى ولو كانوا ماهرين فيما يفعلونه.
عاما   40 ق�سيت  اأن  بعد  عملك،  ب��رك  احتفالك  مفهوم  ف���اإن  اإذا 
فيه، ومكافاأتك عن هذا ب�ساعة ذهبية، وخطاب �سكر، اأ�سبح بائدا يف 

الع�سر احلايل.
ال�سعيفة -2القيادة 

ال���س��ت��ط��الع، خا�سة عندما  امل��ئ��ة يف  41 يف  ن�سبة  ال��داف��ع  ه��ذا  ن��ال 
منها،  للقفز  جم��را  يدفعك  م��ا  ال�سفينة،  غ��رق  يف  القائد  يت�سبب 
النجاة  اأج��ل  من  الإن�ساء،  حتت  مازالت  جديدة  �سركة  عن  والبحث 

بحياتك وم�ستقبلك.
جديدة حتديات  عن  -3البحث 

ج��اء ه��ذا ال��داف��ع يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث، بعد نيله ن�سبة 36 يف امل��ئ��ة، يف 
عن  البحث  يف  رغبتهم  يف  اأ�سبابهم،  ه���وؤلء  وب��رر  ال����راأي،  ا�ستطالع 
عملهم  تكرار  لرف�سهم  وذل��ك  لهم،  جديدة  حتديات  ت�سكل  وظائف 

طوال الوقت، فلماذا البقاء يف مكان قد يت�سبب يف �سرر يل؟.
اأف�سل -4تقدير 

ياأتي يف املركز الرابع، هذا الدافع، بعد نيله ن�سب 34 يف املئة.
اأف�����س��ل يف  الن�سب، يف احل�����س��ول على تقدير  اأ���س��ح��اب ه��ذه  وي��رغ��ب 
اأف�سل  مكان العمل، مثل احل�سول على زيادة يف رواتبهم، واع��راف 

مبجهوداتهم يف العمل.

كيف يتغري �سكل الإن�سان بني 
ال�سباح وامل�ساء؟

اأن  اأوي��ن��ز  ب��ارب��را  ال�����س��وارع  اأزي���اء  ق��ررت م�سورة  �سنوات،  قبل خم�ص 
تتعرف على الغرباء الذين �سورتهم يف ال�سارع، ومن بني م�ساريعها 
�سباحاً  ال�سابعة  ال�ساعة  بني  �سورهم  مقارنة  والطموحة،  الغريبة 

وال�سابعة م�ساًء من نف�ص اليوم.
وتقول باربرا عن امل�سروع "يف البداية كانت جتربة اأنانية، واعتقدت 
جتاههم.  نظرتي  يغري  لن  قليلة،  م��رات  الأ�سخا�ص  ه��وؤلء  لقاء  اأن 
ولكن ال�سعور بالثقة والن�سجام بداأ ينمو ب�سرعة كبرية، واأدركت ماذا 
بالن�سبة لك، حيث  الأ�سخا�ص غرباء  ه��وؤلء  يعود  يحدث، عندما ل 

تبداأ بالهتمام بهم".
اأبرز م�ساريع باربرا هذا العام، كان ت�سوير عمالئها يف وقتني  ولعل 
ال�ستيقاظ  ب��ع��د  ���س��ب��اح��اً  ال�����س��اب��ع��ة  ال�����س��اع��ة  ع��ن��د  الأول  خمتلفني، 
مبا�سرة، والثاين عند ال�سابع م�ساء. حيث كانت ت�سمح لهم بالنوم يف 

منزلها اأحياناً، وتت�سلل اإىل منازلهم لإيقاظهم اأحياناً اأخرى.
تعبري  دقيقة للتقاط  وت�سيف باربرا "كنت اأعتقد اأن لدي نحو 20 
وجه �سخ�ص ما بعد ا�ستيقاظه، لكني اأدركت اأن هذا التعبري يختفي 
بعد 5 دقائق فقط، وخالل ثوان قليلة، يبداأ با�ستعادة ال�سيطرة على 

نف�سه".
هذه  مثل  لتكرار  وتخطط  بروك�سيل،  اإىل  م��وؤخ��راً  ب��ارب��را  وانتقلت 

امل�ساريع كل خم�ص �سنوات، بح�سب موقع اإندي100.

الثالثاء   6   فبراير    2018  م   -   العـدد  12243  
Tuesday  6   February   2018  -  Issue No   12243

ن�سيحة بذيئة للوقاية من الإنفلونزا
اأ�سدت ممر�سة يف ولية فلوريدا الأمريكية بع�ص الن�سائح ملن ل يهتمون 
بنظافتهم ال�سخ�سية، مما يوؤدي اإىل تفاقم تف�ص خطري ملر�ص الإنفلونزا 

يف الوليات املتحدة، قائلة "اغ�سلوا اأياديكم النتنة".
و�سورت املمر�سة كاثرين لوكلر فيديو مدته �ست دقائق بعنوان "تاأمالت 
ما بعد العمل" وعرت فيه عن الإحباطات التي ت�سعر بها بعد دورات عملها 

الطويلة يف ق�سم الطوارئ.
وجتاوز عدد مرات ت�سغيل الفيديو منذ ن�سره على موقع في�سبوك مطلع 

الأ�سبوع �ستة ماليني مرة.
وتظهر  ال�سخرية  من  يخلو  ل  لذع  باأ�سلوب  الفيديو  يف  لوكلر  وتتحدث 

مرتدية زيها الطبي من مقعد ال�سائق يف �سيارتها.
اأق�سام الطوارئ  "هناك بالوعة من الإنفلونزا ال�سقية يف  وتقول املمر�سة 

حاليا... اغ�سلوا اأياديكم النتنة حتى ل ي�ساب اأطفالكم الر�سع".
الذين  الأ�سخا�ص  ع��دد  اإن  اجلمعة  ي��وم  اأمريكيون  �سحة  م�سوؤولو  وق��ال 
مكثوا يف امل�ست�سفى لإ�سابتهم بالإنفلونزا و�سل اإىل اأعلى م�ستوى يف البالد 
منذ قرابة ع�سر �سنوات. وينت�سر املر�ص يف 48 ولية واأودى بحياة ما يربو 

على 50 طفال.
الإنفلونزا  وتت�سنع لوكلر البت�سام وهي تقدم مقرحاتها لتفادي تف�سي 

ومن بينها اإحدى �سبل العط�ص بالطريقة ال�سليمة.
لكن بع�ص من �ساهدوا الفيديو مل يعجبهم الأ�سلوب اخل�سن الذي حتدثت 

به املمر�سة.
اأخطاأت  اأنها  يبدو  تقول  في�سبوك  على  ول�ص  ترييزا  تدعى  ام��راأة  وكتبت 

الطريق كما اتهمت لوكلر باأنها حتتقر جمهورها.

اإنتاج موز ل يحتاج 
اإىل تق�سري

م��وؤخ��را، من  يابانيون،  م��زارع��ون  متكن 
اأكله  ميكن  امل���وز  فاكهة  م��ن  ن��وع  ابتكار 
التي  الق�سور  ذل��ك  ك��ام��ل، مب��ا يف  ب�سكل 

داأب النا�ص على رميها.
"تلغراف"  �سحيفة  اأوردت  ما  وبح�سب 
الريطانية، فاإن اإنتاج هذا النوع الفريد 
مت  جتميد  تقنية  على  يعتمد  امل���وز  م��ن 
اأوكوياما،  مبنطقة  مزرعة  يف  تطويرها 

غربي البالد.
مواد  اأي  احلالية  التقنية  ت�ستخدم  ول 
ك��ي��م��اوي��ة، ك��م��ا ت��ع��ت��م��د ط��ري��ق��ة عرفت 
الفاكهة  باإبقاء  الع�سر اجلليدي،  خالل 
درجة   60 ع��ن  ت��ق��ل  متدنية  ح����رارة  يف 

مئوية.
وتوؤدي الرودة البالغة اإىل حتفيز النمو 
نبتة  يجعل  م��ا  وه��و  للفاكهة،  ال�سريع 
اأ���س��ه��ر فقط  امل���وز تينع يف ق��راب��ة اأرب��ع��ة 

عو�سا عن مدة عامني املاألوفة.
وميتاز املوز الذي يكر يف حرارة متدنية، 
بحالوة مذاقه مقارنة باملوز العادي، كما 

اأنه قابل لالأكل ب�سكل كامل.

ال�سرطان امل�سبب الثاين 
للوفاة يف فل�سطني

الفل�سطينية،  ال�سحة  وزارة  اأف���ادت 
امل�سبب  ه��ي  ال�����س��رط��ان  اأم��را���ص  اأن 
الفل�سطينيني،  ب��ني  ل��ل��وف��اة  ال��ث��اين 
الأع������وام  وخ�����الل   .2016 خ����الل 
ت�ساعفت  امل��ا���س��ي��ة،  ع�����س��ر  ال�����س��ب��ع��ة 
1073 حالة  ح��الت الإ���س��اب��ة م��ن 
 2536 اإىل  ل��ت�����س��ل   2000 ع����ام 
حالة عام 2016 يف ال�سفة الغربية 
وحدها.  و�سهد العام 2016 زيادة 
 %5.8 بن�سبة  ال�سرطان  يف حالت 
كان  ف��ق��د   .2015 ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة 
الرئي�سي  الثاين  امل�سبب  ال�سرطان 
حالت  من   %14 بن�سبة  للوفيات 
الوفاة بعد اأمرا�ص القلب والأوعية 
%30.6 من  ت�سّكل  التي  الدموية 

جممل م�سببات حالت الوفاة.
ال�سرطان  ح������الت  جم���م���وع  وب���ل���غ 
املحافظات  يف  عنها  املبلغ  اجل��دي��دة 
بزيادة  ح��ال��ة،   2536 ال�����س��م��ال��ي��ة، 
الب�����الغ  مت  ع���م���ا   5.8% ق����دره����ا 
ن�سبة  وك��ان��ت   ،2015 خ���الل  ع��ن��ه 
ال�����ذك�����ور امل�������س���اب���ني ب����امل����ر�����ص من 
احلالت التي مت الإبالغ عنها خالل 
الإناث  ون�سبة   47.6%  2016
حالت،   906 و�ُسّجلت   .%52.4
�سنة،   65 ف���وق  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ة  يف 
حالة   1499 و   ،35.7% بن�سبة 
اأي  �سنة،  يف الفئة العمرية 64-15 
جمموع  م���ن   59.1% ن�سبته  م���ا 
احلالت امل�سّجلة خالل تلك ال�سنة، 
دون  الأط���ف���ال  ن�سبة  بلغت  ح��ني  يف 
15 �سنة %5.2 حالة من جمموع 
التوزيع  وح�سب  امل�سّجلة.  احل��الت 
اجلغرايف للحالت التي مت ت�سجيلها 
الن�سبة  ك��ان��ت  فقد   ،2016 خ��الل 
ب���ي���ت حلم،  الأع�����ل�����ى يف حم���اف���ظ���ة 
من   160.1 باملر�ص  اأ�سيب  حيث 
تالها  م����واط����ن،   100000 ك����ل 
بلغ  ح��دوث  مبعّدل  اأريحا  حمافظة 
 100000 كل  من  حالة   123.2
يف  ن�سبة  اأق���ل  ك��ان��ت  فيما  م��واط��ن، 
حمافظة القد�ص والتي بلغت 13.8 

حالة من كل 100000 مواطن.

زعيم كوريا ال�سمالية 
يركب حافلة كهربائية

كيم  ال�سمايل  الكوري  الزعيم  قام 
برفقة  ليلية  ب��ج��ول��ة  اأون،  ج��ون��غ 
ت�����س��ج��و، على  ����س���ول  زوج����ت����ه يل 
جديدة  ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ح��اف��ل��ة  م���ن 
ب��ال��ع��ا���س��م��ة ب��ي��ون��غ ي���ان���غ. وذك���رت 
الكورية  امل��رك��زي��ة  الأن���ب���اء  وك��ال��ة 
الكوري  ال��زع��ي��م  اأن  ال�����س��م��ال��ي��ة، 
على  بجولة  القيام  �سخ�سياً  ق��رر 
ل�م�سنع  زيارته  بعد  احلافلة  من 
الكهربائية  للحافالت  بيونغ-يانغ 
برفقة زوجته وعدد من امل�سوؤولني 
الكبار، وفقاً ملا ذكرته �سبكة "رو�سيا 

اليوم" على موقعها الإلكروين.

اأكل احلامل اللحوم يقي 
الطفل من الإدمان لحقًا

ح��ّذرت نتائج درا���س��ة جديدة احل��وام��ل من عدم 
اأكل اللحوم اأثناء احلمل، ووجدت نتائج الأبحاث 
اأن نق�ص فيتامني ب12 يرتبط مبيل الأطفال 
اإىل ا�ستهالك الكحول واملخدرات خالل مرحلة 
من  احلمراء  وخا�سة  اللحوم  وتعتر  املراهقة. 

اأغنى امل�سادر الغذائية بفيتامني ب12.
اأ�سرف  ال���ت���ي  الأم���ري���ك���ي���ة  ال���درا����س���ة  واأظ����ه����رت 
املعهد  من  هيبلني  جوزيف  الروفي�سور  عليها 
اأنه  م��ريي��الن��د  ال�سحية يف  ل��الأب��ح��اث  ال��وط��ن��ي 
كلما  احل��م��ل  اأث��ن��اء  ال��ل��ح��وم  ا�ستهالك  ق��ل  كلما 
زادت احتمالت ا�ستهالك الطفل املولود للكحول 

واملخدرات خالل مراهقته.
"الكحوليزم  جملة  يف  الأب��ح��اث  نتائج  وُن�����س��رت 

بيانات  ع��ل��ى  واع��ت��م��دت  ري�سري�ص"،  كلينيكال 
الالتي  الن�ساء  النتائج  وحّثت  حامل.   5109
تتبعن نظاماً غذائياً نباتياً اأو يحتوي على قليل 
من اللحوم على تناول مكمالت فيتامني ب12، 
اأو اإدماج اللحوم يف نظامهن الغذائي خالل اأ�سهر 

احلمل.
اأحما�ص  ال��ل��ح��وم احل��م��راء احل��دي��د و9  وت��وف��ر 
ب12،  وفيتامني  الروتني  منها  يتكون  اأمينية 
تناول  على  للحمل  الغذائية  التو�سيات  وحت��ث 
متنوعة،  اأطعمة  على  حت��ت��وي  م��ت��وازن��ة  وج��ب��ات 
وعدم  نيئة،  تناولها  وع��دم  جيداً  اللحوم  وطهي 
تناول وجبات جاهزة حتتوي على اللحوم الباردة، 

اأو الأ�سماك الق�سرية واملاأكولت البحرية.

�إين �أكرهك 
يدرك  ول  البع�ص  يقولها  رمب��ا  ق��وي��ة.  كلمة  الكراهية 
حجمها وقوة تاأثريها. رمبا ت�سعر بال�سيق وال�ستياء من 
بالرغم من ذلك ل ميكنك  ب�سبب موقف ما، لكن  اأم��ك 
اأن ت�سف �سعورك جتاها بقولك " اأنى اأكرهك " فاذا وقع 
لمك اأي حادث ف�سوف ت�سعر بالندم لباقي حياتك . واذا 
اأمن  بعيدا  مت�سي  اأن  ميكنك  ال�سيق  اأو  بالغ�سب  �سعرت 
تاأخذ نف�سا عميقا اأن حتى تدون م�ساعرك واأفكارك  بدل 

من اأن تقول اأ�سياء تندم عليها لالأبد . 
 قلت يل هذا الكالم �سابقا "

اأو حتى طلب منك  اأو ذك��ر موقفا  �سيئا  وال��دك  ق��ال  اإذا   
" لقد قلت  ل��ه  تقل  ف��ال  نف�سه،  م��ك��ررا  �سيء  ب��اأي  القيام 
له  تقول  اأن��ت  الطريقة  فبهذه   ." �سابقا  الكالم  ه��ذا  يل 
اأنه تقدم يف ال�سن واأ�سبح ين�سى ما يقول، مما قد يوؤثر 
على حالته النف�سية. ورمبا يوؤدي اإىل ا�ستجابته بطريقة 
عنيفة ردا على اأ�سلوبك يف احلديث معه ويف تلك اللحظة 

ل تلم �سوى نف�سك.

�بنك يحبها بطريقتي 
 م��ن اأخ��ط��ر ال��ع��ب��ارات ال��ت��ي رمب��ا ت���وؤدي لتدمري احلياة 
الزجية هي تلك العبارة. فال يجب اأن تقول حلماتك على 
تعطى  العبارة  هذه  بطريقتي" .  يحبها  "ابنك  ما  �سيء 
الآن  ابنهما  ب���اأن ح��ي��اة  ���س��ع��ورا  وال���ده  اأو حتى  ال���زوج  لأم 
اأف�سل من حياته معهما مما يوؤدي اإىل توتر العالقة بني 

الزوجني والوالدين اأي�سا.

�أنت ال ت�ساأل �أبد� عني 
ح���اويل جت��ن��ب ال��ت��ح��دث يف امل��ط��ل��ق، وخ��ا���س��ة م��ع زوجك 
اأين  ت��ق��ول  ل  "اأنت   ،" دوم���ا  ت��ت��اأخ��ر  "اأنت  ف��ع��ب��ارات مثل 
ويف  الزوجية  العالقة  م��دم��رات  م��ن  اأب���دو جميلة" فهي 
اأغلب الأحوال ل تكون مثمرة. فاإما يرد الزوج مبا تريد 
الزوجة �سماعه واإما اأن يغ�سب وي�سبح الأمر خالفا كبري 

بينهما. 

ال �أ�سدقك 
فين�سح  العك�ص  اأو  زوجته  ي�سدق  ال��زوج ل  ك��ان  اإذا  حتى 
املتبادلة  فالثقة  الت�سريح بذلك مبا�سرة.  بعدم  اخلراء 

هي اأ�سا�ص العالقة الزوجية ال�سليمة 
الزوجة  �سعرت  حالة  ويف  الناجحة. 

على �سبيل املثال بكذب الزوج فيجب 
ومرراته  كالمه  لكل  ت�ستمع  اأن 
وم���ن ث��م جت��م��ع احل��ق��ائ��ق وتعيد 

للحقيقة  للو�سول  امل��واق��ف  ترتيب 
والت�سرف ب�سكل �سليم بناء على حجم املوقف.  

لن �أ�ساحمك �أبد�  
 ل تقل تلك العبارة املدمرة لطفلك اأبدا مهما كان اخلطاأ 
اأن يدمر احلالة  العبارة ميكن  تلك  ارتكبه. فمثل  ال��ذي 
النف�سية للطفل وي�سعره بالذنب طيلة حياته لأنه يعرف 
اأنك لن ت�ساحمه مهما فعل . ميكنك القول باأن ما فعله 
ولكن  وال�ستياء  بال�سيق  �سعرت  واأن��ك  كبريا  خطئا  كان 
�سوف تبحثان �سويا عن حل لتخطى ذلك واخل��روج من 

املوقف.

قو�عد ذهبية حلل �خلالفات مع �سريك �حلياة
�سواء يف العمل اأو يف العائلة اأو يف ال�سارع يواجه الإن�سان يف 
حياته اليومية مواقف ي�سطر فيها للدخول يف خالف مع 
الآخر. والأهم هي العالقة مع �سريك احلياة. وللو�سول 
اتباع بع�ص  اإىل حل عادل وعقالين للخالف معه يجب 

القواعد الأ�سا�سية.
قبل الدخول يف نقا�ص مع �سريك احلياة حول اخلالفات 
القائمة يجب التفكري منذ البداية يف النتيجة وهي اإيجاد 
تراعى  ل  عندما  يتاأتى  ل  وه��ذا  القائمة.  للم�ساكل  حل 
دير  "بيلد  موقع  ي�سري  كما  الأ�سا�سية،  ال��ق��واع��د  بع�ص 

فراو" الأملاين. ومن بني تلك القواعد:
املنا�سب الوقت   .1

اأهم قاعدة هي اختيار الوقت املنا�سب ملناق�سة امل�سكلة مع 
فاختيار  اأي�سا.  اخلا�سة  ظروفه  ومراعاة  احلياة  �سريك 
وقت غري منا�سب له ل ي�سمن التو�سل اإىل حل، بل ميكن 

اأن يدفع للت�سعيد.
الهدوء على  احلفاظ   .2

كعدم  احل��ي��اة  �سريك  ع��ن  ���س��ادر  �سلوك  يغ�سبك  عندما 
ال����رد ع��ل��ى م��ك��امل��ات��ك م��ث��ال، ف�����اأول خ��ط��وة ه���ي احلفاظ 
اأ�سياء  نقول  اأن  ميكن  غا�سبني  نكون  فلما  الهدوء.  على 

تقنيات  ات��ب��اع  ب��ع��د. ومي��ك��ن  ن��ن��دم عليها فيما 
ال�سريك  ال�سراخاء قبل فتح احلديث مع 

حول مو�سوع اخلالف.
�سريك احلياة اأثناء  عيني  يف  النظر    .3
لإظهار  املبا�سرة  الطرق  اإح��دى  احلديث 
الركيز مع الآخر والهتمام مبا يقوله هو اإمعان النظر 
يف عينيه. لكن يجب احلذر لأنه اإذا دام ذلك فرة طويلة 
جدا �سي�سعر الطرف الآخر بعدم الرتياح. وُين�سح بعدم 

جتاوز ثانيتني مع الغرباء وخم�ص ثوان مع املعارف.
الإن�سات  ح�سن   .4

حتى  يتكلم  دع��ه  موقفه  �سرح  يف  الآخ��ر  الطرف  يبداأ  ملا 
حلل  مهم  ن��ظ��ره  وج��ه��ة  فمعرفة  تقاطعه.  ول  النهاية 

امل�سكلة ودليل على اهتمامك به.
الآخر الطرف  ج�سد  لغة  تقليد   .5

ا�ستعمال نف�ص لغة اجل�سد التي ي�سخدمها الطرف الآخر 
تخلق ال�سعور لديه باأنكما على نف�ص اخلط. كما ل يجب 

اأن تتحدث بنرة اأعلى من نرة �سوته.
عنها  والتعبري  ت��راودك  التي  امل�ساعر  على  التعرف   .6

بو�سوح
بخيبة  ���س��ع��ورك  ه��ي  امل�سكلة  �سبب  ه��ل  ت��ع��رف  اأن  ي��ج��ب 
م�ساعرك.  ج��رح  الآخ��ر  الطرف  اأن  اأو  الغ�سب  اأم  الأم��ل 
كل �سخ�ص ينحج يف معرفة م�ساعره ي�ستطيع جتنب �سوء 

الفهم وخلط الأمور.
ودل قل  ما  الكالم  خري   .7

ل تبالغ اأثناء احلديث يف كالمك واخر كلماتك بعناية 
يقولونه  ما  على  يركزون  فالكثريون  �سديد.  وباخت�سار 
الآخ���ر، وه��ذا ل يحل  ال��ط��رف  ول يهتمون مب��ا �سيقوله 

امل�سكلة.
املخاطب ب�سمري  حتدث   .8

عندما يزعجك ت�سرف ما �سغ اجلملة ب�سمري املخاطب، 
تتجاهل  اأن��ت  القول:  بل  تتجاهلني  باأنك  "اأ�سعر  مثال: 

الآخرين اأو اأنت اأناين.
م�ساعر الآخر جرح  جتنب   .9

تفاديه.  ي��ج��ب  الآخ����ر  ي��ج��رح م�ساعر  م��ا  وك���ل  ال�����س��ت��ائ��م 
فمفعول الكالمات اجلارحة يبقى يف ذاكرة الآخر لفرة 
وت�سيطر  اأكرث  تتما�سك  اأن  يجب  الغ�سب  ورغم  طويلة. 

على م�ساعرك.

عبارات ل تقلها لعائلتك 
اأخطرها اأكرهك و لن اأ�ساحمك
�لكثري من �لعبار�ت ميكن �أن نقولها دون �أن ندري مدى تاأثريها 
على من حولنا خا�سة �أفر�د �لعائلة. فكم منا تلفظ بكلمات 
خ�سر  قد  يكون  رمبا  ولكن  ذلك  بعد  ون��دم  �لغ�سب  وقت  يف 

�أقرب �الأ�سخا�ص �إليه ب�سبب ذلك.
يف  �الأ�سرية  �لعالقات  و�سئون  �لنف�سية  �ل�سحة  خرب�ء  ر�سد 
موقعي  "ريديرز د�يج�ست" و "كرو�سو�ك"  �أبرز تلك �لعبار�ت 
ن�سائح  �إىل  باالإ�سافة  �أن تقولها الأفر�د عائلتك،  �لتي ال يجب 

للتعامل يف �ملو�قف �ملختلفة .
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�ش�ؤون حملية

�سمن فعاليات �الإمار�ت تبتكر

مدير جامعة الإمارات يتفقد امل�ساريع الطالبية ومبادرات املوؤ�س�سات يف جمال البتكار

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والبتكار الزراعي ت�سارك يف املنتدى العاملي لالبتكارات الزراعية 2018

�ليابانية �للغة  تعلم  دور�ت  بنحاح  يكملون  �إمار�تيًا  طالبًا   84

مركز اليابان للتعاون الدويل ين�سق املنهج الدرا�سي يف جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني :

بجامعة  تبتكر"  "الإمارات  ف��ع��ال��ي��ات  ت��وا���س��ل��ت 
الدكتور حممد  قام مدير اجلامعة  الإم���ارات- حيث 
العلمي  للبحث  اجلامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب  وم��ع��ه  البيلي 
الكعبي  خولة  والدكتورة  احل�سرمي  غالب  الدكتور 
الكرى  بالقاعة  اأقيم  الذي  املعر�ص  فعاليات  بتفقد 
ب��امل��ب��ن��ى ال��ه��اليل ب��اجل��ام��ع��ة مب�����س��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
والطالبات  ال��ط��الب  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��دول��ة  موؤ�س�سات 
طالبات  ثالث  قدمت  حيث  التدري�ص  هيئة  واأع�ساء 
عادل  واأم��رية  املن�سوري  و�سم�سة  العامري  �سارة  هّن 
لغوا�سة  الكعبي من���وذج  خ��ول��ة  ال��دك��ت��ورة  وب��اإ���س��راف 
بوا�سطة  ب��ع��د  ع��ن  فيها  التحكم  ي��ت��م  غ��وا���ص  ب���دون 

)الواي فاي( والالبتوب.
ح��ي��ث ت��ت��ع��دد م���ه���ام ه����ذه ال���غ���وا����س���ة م���ا ب���ني املهام 
ال�سعب  درا�سة  خاللها  من  ليتم  والع�سكرية  البيئية 
اإىل  اإ�سافة  ع��ام-  ب�سكل  البحرية  واحل��ي��اة  املرجانية 
اإنتاج اخلرائط املتعلقة بقاع البحار ، كما ميكن لهذه 

الغوا�سة مراقبة ال�سواحل وم�سح قيعان ال�سفن.
واأ�سارت الطالبات اإىل اأنه مت تزويد الغوا�سة بخم�ص 
ح�سا�سات ميكن من خاللها نقل البيانات بدقة عالية 
ل��ي��ك��ون م��ن ب��ني ه���ذه ال��ب��ي��ان��ات ال��ت��ع��رف ع��ل��ى درجة 
اأ�سارت  كما  امللوحة  وك��ذل��ك  امل��ي��اه  وقلوية  احل���رارة- 
الطالبات اإىل اإ مكانية و�سول الغوا�سة اإىل عمق ي�سل 

اىل اثنان وثالثون مرا حتت �سطح املياه. 
كما تعرف مدير اجلامعة على م�سروع تخرج  قدمته 
وح�سة  النعيمي  ون��ي��ال  ال�سحي  ه��اج��ر  ال��ط��ال��ب��ات- 
خريطة  باإعداد  قمن  حيث  ال�سام�سي  و�سارة  ال�سحي 
لدولة الإم��ارات حتتوي على الأح��داث املختلفة التي 

ميكن جتنبها.
التطبيقات  الذكية عدد من  دبي  كما قدمت حكومة 
ا�ستعرا�ص  مت  ح��ي��ث  خ��دم��ة  خم�سون  ت�سم  ال��ذك��ي��ة 
اأول طائرة تفتي�ص جمركية ذكية بدون طيار لتكون 
، كما �ساهد احل�سور ومعهم مدير  الأوىل يف العامل 
الأبعاد  رب��اع��ي  جمركي  تفتي�ص  جهاز  اأول  اجلامعة 
ليكون اأي�سا الأول يف العامل اإىل جانب عربة تخلي�ص 
اأول  ا�ستعرا�ص  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال��دف��ع  رباعية  جمركي 
نظام جمركي مرمج لفح�ص احلاويات عن بعد- كما 
مت ا�ستعرا�ص اأول خمتر تفتي�ص جمركي متنقل يتم 

ا�ستخدامه يف املطارات.

تفتي�ص  "روبوت"  اأول  ع��ل��ى  احل�����س��ور  ت��ع��رف  ك��م��ا 
عربة  اأول  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ع���امل  يف  ن�����س��ائ��ي  ج��م��رك��ي 
اأول  وك��ذل��ك  "الهمم"  لأ���س��ح��اب  ج��م��رك��ي  تخلي�ص 

طاولة تفتي�ص جمركية ذكية- اإ�سافة اإىل تعرف زّوار 
املعر�ص على اأول عربة مائية للتفتي�ص اجلمركي.

هذا وقد قدمت وزارة تنمية املجتمع من خالل مركز 

ابتكارات جديدة  الهمم  اأ�سحاب  دبي لرعاية وتاأهيل 
اأ�سحاب  قبل  من  ت�ستخدم  اأن  ميكن  "الروبوت"  يف 

الهمم اإىل جانب ا�ستخدام هذا لكبار ال�سن.
ليكون  كهربائي"  "م�سباح  اأح���دث  املعر�ص  وت��ن��اول 
الأكرث كفاءة يف العامل حيث مت اإنتاجه بالتعاون مع 
الكهربائي  ال�ستهالك  م��ن  للحد  "فيلب�ص"  �سركة 

بن�سبة ت�سل اإىل ت�سعون يف املائة.
واأ�سار القائمون على هذا امل�سروع اإىل اأن عام 2021 
�سوف ي�سهد طرح ع�سرة ماليني م�سباح كهربائي من 
اأربعمائة  توفري  امل�سباح  لهذا  كما ميكن  النوع-  هذا 

مليون درهم �سنويا.
ومل تتوقف املبادرات عند هذا احلد حيث مت ا�ستعرا�ص 
اأحدث الطرق يف حتويل النفايات ال�سلبة اإىل  طاقة 
من خالل فرز النفايات- وحرقها ومعاجلة النبعاثات 
ال�سادرة عنها- حيث ميكن من خالل هذه الطريقة 
امل�ستحدثة عالج خم�سة اآلف طن من النفايات يوميا 
املبادرة  ه��ذه  اأن  امل�����س��روع  ه��ذا  على  القائمون  واأ���س��ار 

�سوف ت�سهم يف اإنارة 120 الف منزل يف دبي. 
كما كان للف�ساء دور من هذا املعر�ص حث ا�ستعر�ست 
وكالة "الإمارات للف�ساء" وبالتعاون مع كلية الأغذية 
ت��رب��ة ت�سابه  الإم����ارات - حم��اك��اة  وال��زراع��ة بجامعة 
"تربة املريخ" ليتم من خاللها زراعة بع�ص النباتات 
منها- الطماطم- واخليار- واخل�ص- والفراولة- وقد 
اأ�سار القائمون على هذه املبادرة اإىل اإمكانية ال�ستعانة 
بالأبحاث التي اأجريت يف كل من "نا�سا" و"هولندا" 
ملحاكاة تربة املريخ حيث ميكن زراعة ف�سائل النخيل 

يف هذه الربة املحاكاة.
الإمارات  بجامعة  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  كلية  تكن  ومل 
املعر�ص حيث قدمت كل  التفاعل مع هذا  بعيدة عن 
وعزة  اخل��وري  و�سالمة  الظاهري  ليلي  الباحثة  من 
الدكتور  من  وباإ�سراف  كوين  تثينا  والدكتور  الكعبي 
حممد نا�سر اليحيائي جتربتهم يف اكت�ساف "فطر" 
"�سويحان"  منطقة  يف  ال��ع��امل  يف  الأول  ي��ع��د  ن��اف��ع 
حيث ميكن لهذا الفطر التفاعل مع جذور النباتات 

وتزويدها بامل�سادات التي حتميها من الأمرا�ص.
الكعبي  ن��اع��م��ة خمي�ص  ال��ط��ال��ب��ة  ���س��ارك��ت  وق���د  ه���ذا 
وال���ط���ال���ب ع��ت��ي��ق ال���ظ���اه���ري و���س��م��ن ف��ري��ق "نادي 
يف  ت�سهم  التي  الفاعلة  النماذج  تقدمي  يف  البتكار" 
ترحيبا  لقت  والتي  البتكار  على  الدار�سني  ت�سجيع 
من  احل�سور  اإىل  اإ�سافة  اجلامعة  مدير  من  كبريا 

طالب وطالبات اجلامعة واأع�ساء هيئة التدري�ص.  

•• ابوظبي - الفجر 

الدولية  ال���ع���ام���ة جل���ائ���زة خ��ل��ي��ف��ة  الأم����ان����ة  ����س���ارك���ت 
املنتدى  ب��اأع��م��ال  ال���زراع���ي  والب��ت��ك��ار  ال��ت��م��ر  لنخيل 
الذي  دورته اخلام�سة  الزراعية يف  العاملي لالبتكارات 
فراير   6 و   5 يومي  ابوظبي  العا�سمة  ا�ست�سافته 
2018 برعاية �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�ص جمل�ص الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة، حيث 
اأكد �سعادة الدكتور عبد الوهاب زايد اأمني عام اجلائزة 
يف مداخلة �سمن جل�سة البتكار يف الأمن الغذائي اإىل 
اخلا�ص  والقطاع  ال��ع��ام  القطاع  ب��ني  ال�سراكة  اأهمية 

واملجتمع الأهلي من اأجل  
قطاعات  خمتلف  يف  والب��ت��ك��ار  الب����داع  ثقافة  تعزيز 
اأهمية  من  له  ملا  ال��زراع��ي  البتكار  وخ�سو�ساً  العمل 
ا�سراتيجية يف تعزيز الأمن الغذائي لدولة المارات 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
واأ�ساف اأمني عام اجلائزة اإن املنتدى العاملي لالبتكارات 
الزراعية يعتر من�سة هامة نحاكي بها -ونحن يف عام 
نه�ستها  وراع���ي  الم����ارات  دول���ة  موؤ�س�ص  فكر  زاي���د- 
�سلطان  زاي��د بن  ال�سيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور  الزراعية 
الأمن  ملفهوم  اأ�س�ص  اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" الذي 
ال��غ��ذائ��ي ع��ر ا���س��ت��دام��ة امل������وارد، وخ��ل��ق ب��ي��ئ��ة جاذبة 

لأف�سل املمار�سات على م�ستوى العامل.
الدولية  خليفة  للجائزة  العامة  الأمانة  اأن  اإىل  ي�سار 
املنتدى  يف  ت�سارك  ال��زراع��ي  والب��ت��ك��ار  التمر  لنخيل 
ب�سفتها  خ��ا���ص  بجناح  ال��زراع��ي��ة  ل��الب��ت��ك��ارات  العاملي 
ال��زراع��ي عر  القطاع  والب��ت��ك��ار يف  ل��الإب��داع  حا�سنة 
ت��ك��رمي اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال���دول���ي���ة، ب��الإ���س��اف��ة اىل 
�سمن  ال��غ��ذائ��ي  ل��الأم��ن  الب��ت��ك��ار  جل�سات  يف  امل�ساركة 

حمور نخيل التمر.

•• دبي- الفجر

اأكمل 51 طالبا اإماراتياً من جامعة خليفة 
ل��ل��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا و 33 ط��ال��ب��اً من 
عدة  بنجاح  اأب��وظ��ب��ي،  يف  ال��ب��رويل  املعهد 
اليابانية،وذلك  باللغة  درا���س��ي��ة  م��ق��ررات 
والتجارة  الق��ت�����س��اد  وزارة  رع���اي���ة  حت���ت 
وال�����س��ن��اع��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة، وب��ال��ت��ع��اون مركز 
مكتب  )جاي�ص(  ال���دويل  للتعاون  اليابان 

اأبوظبي. 
الطالب  ل��ت��زوي��د  ال������دورات  �سممت  وق���د 
باملعرفة الأ�سا�سية للمنهج الياباين،ف�ساًل 
مبو�سوع  فقط  لي�ص  فهمهم  تعميق  ع��ن 
مبناحي  ف���ح�������س���ب،واإمن���ا  وح���ده���ا  ال��ل��غ��ة 

الثقافة،العادات والتاريخ. 
الف�سل  بعد  اللغة  ك��ور���س��ات  ع��ق��دت  حيث 
2017، ومتكن الطلبة  الدرا�سي خلريف 
اإتقان  ع��ق��ب الن��ت��ه��اء م���ن ال������دورات م���ن 
يف  مب��ا  اليابانية  للغة  الأ���س��ل��ي��ة  احل���روف 
ذلك : هرياغانا وكاتاكانا وكذلك القواعد 
ال�سرورية. وقدمت لهم حما�سرات ثقافية 

حول التباين والعرف الإقليمي واملعلومات 
عن النظام التعليمي يف اليابان.

يف ���س��ي��اق م��ت�����س��ل ب����داأ م���ا جم��م��وع��ه 68 
طالباً من جامعة اأبوظبي و 38 من املعهد 
يناير  ل�سهر  الأول  الن�سف  يف  ال��ب��رويل 
الياباينة.  للغة  درا�ستهم  2018 موا�سلة 
تعمل  ال��ت��ي  ف��ك��ري،  ن��ور  ال�سيدة  و�سجلت 
الهند�سة  جم������ال  يف  م���ه���ن���ي  مب���ن�������س���ب 

اأعلى  اأبوظبي،  جامعة  حرم  يف  ميكانيكية 
م�ستوى يف تعلم اللغة.

اليابانية  املعلمة  ب��اأن   : جانبها  من  وقالت 
ب��ط��ري��ق��ة مذهلة.  ت���در����ص  ك���ان���ت  ت���ان���اك���ا 
الطالب  م�����س��ارك��ة  ت�سجيعها  اإىل  اإ���س��اف��ة 
يف  جيدة  مهارة  اإكت�سبت  ال�سف،لذلك  يف 

اإجراء قواعد املحادثة الأ�سا�سية.
ونوهت فكري اإىل مدى اإهتمامها بالثقافة 
املدر�سة  ك��ان��ت ط��ال��ب��ة يف  م��ن��ذ  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
الأنيمي  اأ�سا�سيات  وخ�سو�ساً   ال��ث��ان��وي��ة، 
تتطلع  الآن   اإن��ه��ا  اإىل  م�����س��رية  وامل���اجن���ا، 
واأع���م���ق حول  اأو����س���ع  اإىل خ��و���ص جت����ارب 
عن  معربتاً  اليابانية،  الراثية  اجل��وان��ب 
زمالئيه  م��ع  ثمني  وق��ت  بق�ساء  �سعادتها 
ال���ذي���ن ���س��ارك��وه��ا  ن��ف�����ص الأه������داف حول 
ك��ي��ف��ي��ة ف��ه��م ال��ث��ق��اف��ة ال��ي��اب��ان��ي��ة. وذك���رت 
عزمها  ع����ن  ح���دي���ث���ه���ا  خ�����س��م  يف  ف���ك���ري 
م��ت��اب��ع��ة درا���س��ت��ه��ا ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى درجة 
اليابانية  اجلامعات  اإح��دى  من  املاج�ستري 
املرموقة،كما اإنها ن�سحت  الطالب الذين 
يودون تكملت تعليمهم يف جمالت  العلوم 

اأو  ال�ستدامة  ،هند�سة  املتجددة  ،الطاقة 
املثايل.  البلد  هو  اليابان  ف��اإن  الروبوتات، 
املدير  مي�سيما،  مونيهريو  ال�سيد  وحتدث 
اإن  ق��ائ��اًل:   اأب���و ظبي  ملكتب جاي�ص  ال��ع��ام 
اللتحاق  يرغبون يف  الذين  الطالب  عدد 
بدورات املناهج الدرا�سية يف اللغة اليابانية 
،مم��ا حتم علينا  نتوقع  كنا  اأعلى مما  ك��ان 
اإن�ساء فئة اأخرى. مو�سحاً اإنه ل�سيئ مفرح 

لروؤية املزيد من ال�سباب الإماراتيني  جداً 
املهتمني بثقافتنا ولغتنا. 

الدويل  للتعاون  ال��ي��اب��ان  م��رك��ز  اإن  مبيناً 
)جاي�ص( تلقى طلبات متزايدة من طالب 
وعائالت ا�ستف�سروا عن برامج الدرا�سة يف 
 : بالقول  اليابان.  واختتم مي�سيما كلمته 
ال�سابة  امل��واه��ب  اأن ت�سبح ه��ذه  ن��اأم��ل  اإن��ن��ا 

حلقة توا�سل م�ستدامة بني بلدين.

دائرة التعليم واملعرفة تنظم مبادرات �سهر 
الإمارات لالبتكار لتخدم كافة اأفراد املجتمع

•• اأبوظبي - الفجر

الإم��ارات لالبتكار  اأبوظبي ل�سهر  اأن مبادرات  التعليم واملعرفة  دائ��رة  اأك��دت   
والتن�سيق  التعاون  نتيجة  ج��اءت  اأبوظبي  كورني�ص  على  املقامة  والفعاليات 
م��ع ع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية يف اإم���ارة اأب��وظ��ب��ي، وذل��ك لإت��اح��ة الفر�سة 
اإىل  املجتمع  التي تخدم  والإب��داع��ات  الب��ت��ك��ارات  اأب��رز  ل��ل��زوار لالطالع على 
�سند  املهند�ص  وق��ال  للعلوم".  اأبوظبي  و"مهرجان   "2018 "مبتكر  جانب 
ننظم  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  يف  البتكار،  جلنة  رئي�ص  نائب  اأح��م��د،  حميد 
والفعاليات  املبادرات  بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية جمموعة من 
التي تعمل على حتفيز البتكار يف جميع املجالت، والحتفاء باملبتكرين من 
يف  للم�ساهمة  وذلك  البتكارات،  لعر�ص  من�سة  توفري  مع  وموؤ�س�سات،  اأف��راد 
حتقيق روؤية وخطة اأبوظبي ومئوية الإمارات 2071. واأ�ساف املهند�ص �سند، 
ن�سعى يف دائرة التعليم واملعرفة وبالتعاون مع اجلهات احلكومية والأكادميية 
عمل  وور����ص  م��ب��ادرات  ت��ق��دمي  اإىل  واملبتكرين  اخل��ا���ص،  القطاع  وموؤ�س�سات 
ت�ساهم يف �سقل املهارات والتحفيز نحو الإبداع والبتكار وت�سجيع املوهوبني، 
مما يخلق بيئة منا�سبة وم�سجعة على العمل والإبداع والتميز يف كل املجالت. 
اأبوظبي يف �سهر الإم��ارات لالبتكار لت�ساهم يف حتقيق  اإم��ارة  وتاأتي مبادرات 
روؤية القيادة الر�سيدة وحتويل اأبوظبي اإىل وجهة رئي�سية لالبتكار، لذا قامت 
لعر�ص  اأبوظبي  يف  احلكومية  اجلهات  مع  بالتن�سيق  واملعرفة  التعليم  دائ��رة 
احلكومية  اجلهات  وتعر�ص  املجتمع.  اأف��راد  كافة  على  وابتكاراتها  مبادراتها 
جمموعة من البتكارات والإبداعات املتميزة التي تخدم كافة اأفراد املجتمع، 
جامعة  احلكومي  لالبتكار  را���س��د  ب��ن  حممد  مركز  امل�ساركة،  اجل��ه��ات  وم��ن 
ودائرة  القت�سادية،  التنمية  ودائ���رة  الأ���س��ري��ة،  التنمية  وموؤ�س�سة  اأبوظبي، 
ودائرة  الإم���ارات،  وجامعة  والبلديات،  العمراين  التخطيط  دائ��رة  الق�ساء، 
ال�سحة، وجهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية، و�سرطة اأبوظبي، و�سركة اأبوظبي 
والهيئة  الريا�سي،  اأبوظبي  وجمل�ص  والتحكم،  املتابعة  ومركز  للمطارات، 
الزكاة، معهد  اأبوظبي، �سندوق  و�سركة موانئ  للهوية واجلن�سية،  الحتادية 
التكنولوجيا التطبيقية . ومن جانبها تقدم �سرطة اأبوظبي ابتكاراتها ب�سكل 
اإىل  بالإ�سافة  م�ساركتها  خالل  ابتكارات  �سبعة  تعر�ص  بحيث  للزوار  يومي 
املتابعة  مركز  يقدم  وب���دوره  املتحرك،  الفلكي  الإم���ارات  ملر�سد  دائ��م  عر�ص 
على  احل��ف��اظ  ي�ستهدف  ال��ذي  ال�سقر،  ع��ني  نظام  املتميز  اب��ت��ك��اره  والتحكم 
اإمارة اأبوظبي مدينة اآمنة وذكية، كما تقوم دائرة ال�سحة بعر�ص نظام املراآة 
الذكية التي متكن املري�ص من معرفة درجة حرارة اجل�سم، النب�ص، الوزن، 
الطول، وموؤ�سر كتلة اجل�سم، وغريها من اخل�سائ�ص وامليزات. وتعر�ص دائرة 
الإعالمي،  الر�سد  نظام  ومنها  وخدماته  ابتكاراتها  من  جمموعة  الق�ساء 
باأ�سحاب  اإىل خدمات خا�سة  بالإ�سافة  العدل والتوثيقات،  الكاتب  وخدمات 
واجلن�سية  للهوية  الحتادية  الهيئة  تعر�ص  ومن جانبها  برايل،  بلغة  الهمم 
جمموعة من ابتكاراتها ومنها ال�ستمارة الإلكرونية اجلديدة "ا�ستمارتي"، 
قراءة  ج��ه��از  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ه��وي��ة،  ببطاقة  املتعلقة  ب��اخل��دم��ات  اخل��ا���س��ة 
قراءة  وبرنامج  املبتكر،  الهوية  بطاقة  قارئ  وبرنامج  الالتالم�سي،  الب�سمة 
الت�سال  تقنية  اللوحية، عر  والأجهزة  املحمولة  بالهواتف  البطاقة  بيانات 
واملعرفة خالل  التعليم  دائ��رة  "  NFC". وتتوىل  املدى  الالتالم�سي قريب 
اأهمها  م��ن  وا�سراتيجية  ك��رى  م��ب��ادرات  تنظيم  لالبتكار  الإم����ارات  �سهر 
؟  َ ملمِ املدر�سية  التوعية  وبرنامج  للعلوم،  اأبوظبي  ومهرجان   ،2018 مبتكر 
ملدة ا�سبوع يف اأبوظبي ومنطقتي العني والظفرة، وم�سابقة "برمج فكرتك"، 
املبادرات اجلهات  العني، حيث مُتكن هذه  البتكار يف مدينة  واإط��الق من�سة 
احلكومية واأف��راد املجتمع من الط��الع على البتكارات يف جمالت متنوعة، 
والإبداع  العمل  على  وُم�سجعة  ُمنا�سبة  بيئة  خلق  يف  الوقت  ذات  يف  وُت�ساهم 
طلبة  ل��زي��ارات  متاحة   2018 مبتكر  فعاليات  اأن  بالذكر  اجلدير  والتميز. 
1 ظهراً، بينما تكون متاحة للجمهور  9 �سباحاً وحتى  املدار�ص من ال�ساعة 
على  الأ���س��ب��وع  اأي���ام  خ��الل  م�ساًء   10 وح��ت��ى  ع�سراً   4 ال�ساعة  م��ن  ع��اّم��ة 
كورني�ص اأبوظبي حتى 7 فراير 2018، بالإ�سافة اإىل 3 مراكز جتارية يف 

مدينة العني والدخول جماين للجميع.

بتنظيم من د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة - �أبوظبي
ور�سة التطوير املوؤ�س�سي لتعزيز البتكار يف منارة ال�سعديات

••  اأبوظبي - الفجر

تنظم دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ور�سة "التطوير املوؤ�س�سي لتعزيز 
البتكار" التي يقدمها الدكتور �سعيد الظاهري، رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة 
اأبوظبي،  "�سمارت وورلد"، يف م�سرح منارة ال�سعديات، جزيرة ال�سعديات، 

يوم 7 فراير.
جمموعة  �سمن  العا�سمة  جمهور  اأم���ام  املفتوحة  ال��ور���س��ة  ه��ذه  وت��ن��درج 
الثقافة  دائ���رة  تنظمها  التي  املتميزة  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  م��ن  متنوعة 
وال�سياحة – اأبوظبي احتفاًء ب�سهر الإمارات لالبتكار الذي ُيقام على مدى 

�سهر فراير.
م�ساهمة  �سركة  وه��ي  وورلد"،  "�سمارت  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  وب�سفته 
ال�ست�سارية  ال��ل��ج��ن��ة  وع�����س��و  اجل����ن����وب،  ودب�����ي  ات�������س���الت  ���س��رك��ة  ب���ني 
اأبوظبي،  متفرغ يف جامعة  م�ساعد غري  واأ�ستاذ  لوكالة الإمارات للف�ساء، 
عر  الور�سة  هذه  يف  واإ�سهاماته  خرته  الظاهري  �سعيد  الدكتور  �سيقدم 

طرح �سوؤال "ما هو التطوير املوؤ�س�سي؟".
و�ستكت�سف هذه الور�سة التي �ست�ستمر على مدى �ساعتني من 10 �سباحاً 
ولغاية 12 ظهراً طرق تقدمي الدعم خللق نظام وبيئة عمل مبتكرة عر 
ا�ستخدام هذه الأ�س�ص التي �سيت�ساركها مع احل�سور. كما �سريكز الدكتور 
�سعيد الظاهري يف الور�سة على مبادئ املرونة املوؤ�س�سية اإىل جانب التعرف 

على املمار�سات املختلفة واملفاهيم لتطبيقها يف مكان العمل.



�لقيلولة حتمي �لقلب:
النوم ع�سرين دقيقة خالل  اأن  تبنّي  اأوروب��ي��ة،  درا���س��ة  وف��ق 
النهار يخّف�ص الرقم العلوي من �سغط الدم مبعدل 0.6 
يرتاح  النوم،  اأثناء  الليل.  خ��الل  املنفعة  ه��ذه  ت��زداد  نقاط. 

اجل�سم ويراجع اإنتاج الهرمونات التي ترفع ال�سغط.

�مل�سروبات �لغازية ترفع �ل�سغط:
اأثبتت اإحدى الدرا�سات زيادة خطر ارتفاع �سغط الدم بن�سبة 
خم�ص  من  اأكرث  ي�سربون  الذين  الأ�سخا�ص  لدى   %10
عبوات من امل�سروبات الغازية يف اليوم. اقت�سر ارتفاع الرقم 
اأخرى.  خطر  عوامل  ت��رز  لكن  نقطة.   0.2 على  العلوي 
ومن  بدينني  الغازية  امل�سروبات  م�ستهلكو  يكون  ما  غالباً 

املعروف اأن هذا العامل يرفع ال�سغط. كذلك، يوؤدي 
اإىل  بالأمالح  الغني  الفوار  املاء  ا�ستهالك 

ال�سغط.  ارت���ف���اع 
ي����������و�����������س����������ي 

الأط���������ب���������اء 
ب����������امل����������اء 

كحد  ال�سوديوم  م��ن  ملغ/لير   100 على  يحتوي  ال��ذي 
اأق�سى.

يجب �لتوقف عن �سرب �لقهوة.
على  ال�سارة  القهوة  اآث��ار  ح��ول  املتناق�سة  ال��درا���س��ات  تكرث 
اإىل ع���دم انتظام  ال��ك��اف��ي��ني  ت����وؤدي م���ادة  اأن  ال��ق��ل��ب. مي��ك��ن 
لذا  ال�سغط.  ترفع  اأنها  على  اإثبات  ل  لكن  القلب  �سربات 
يف  اأك���واب   4( طبعاً  باعتدال  لكن  القهوة  ا�ستهالك  ميكن 

اليوم كحد اأق�سى(.

�لتحرك يحافظ على �سالمة �ل�سر�يني.
ال����دم م��ن خ���الل مم��ار���س��ة ن�ساط  مي��ك��ن تخفي�ص ���س��غ��ط 
ال���ي���وم، ثالث  20 دق��ي��ق��ة يف  ج�����س��دي ط����وال 
الأ�سبوع، لكن يجب بدء  م��رات يف 
تدريجية  بوترية  الن�ساطات 
واختيار متارين حتّمل مثل 
اأو  ال��رك�����ص  اأو  ال�����س��ب��اح��ة 
الهوائية.  الدراجة  رك��وب 
اإىل  ت�����س��ل  اأن  ي���ج���ب 
ينقطع  م����رح����ل����ة 
نف�سك.  ف���ي���ه���ا 
الن�ساط  ي��ك��ون 
اجل�����������������س��������دي 
بتحفيز  كفياًل 
ال�����������������س��������راي��������ني 
وتليينها. بعد فرة 
ثالثة  ب�����ني  ت����������راوح 

ال�سغط  م��ن  العلوي  ال��رق��م  تخفي�ص  ميكن  اأ���س��ه��ر،  و�ستة 
نقاط.   0.5 مبعدل  ال�سفلي  وال��رق��م  نقاط   0.7 مبعدل 

تتطور هذه املنافع عند احلفاظ على اإيقاع ن�ساط ثابت.

فقد�ن �لوزن ي�سمح بال�سيطرة على �سغط �لدم:
5 كيلوغرامات، ميكن تخفي�ص ال�سغط  من خالل فقدان 
مب��ع��دل 0.4 ن��ق��اط ���س��رط احل���ف���اظ ع��ل��ى وزن ث���اب���ت. يف 
من  اأق��ل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  يبقى  اأن  يجب  املثلى،  احلالة 
25. كذلك يجب األ يتجاوز حميط اخل�سر ن�سف الطول 

بال�سنتيمر.

�لغنية  و�مل��اأك��والت  �ل��ث��وم  م��ن  ت�ستفيد  �ل�سر�يني 
بالبوتا�سيوم:

�سغط  على  للثوم  حمتملة  منافع  بوجود  الدرا�سات  اأوح��ت 
الدم لكنها مل ت�ستطع اإثبات ذلك.

ينطبق الأمر نف�سه على املاأكولت الغنية بالبوتا�سيوم التي 
ُيفر�ص اأن تكافح اآثار امللح.

�ل�سغط �لنف�سي يرفع �سغط �لدم:
الدم الأدرينالني  النف�سي، ي�سّخ اجل�سم يف  يف ظل ال�سغط 
الدموية  الأوع��ي��ة  انقبا�ص  ي�سببان  اللذين  وال��ك��ورت��ي��زول 
وي�سّرعان خفقان القلب. تكون ردة الفعل هذه عابرة: بعد 
مرور ال�سغط النف�سي، يعود �سغط الدم اإىل طبيعته. لكن 
حني ير�سخ ال�سغط النف�سي يف حياتنا اليومية ويف مكان 
وم�ستوى  الأ���س��خ��ا���ص  بح�سب  ال�سغط  يرتفع  ق��د  العمل، 
اإجهادهم. ي�ستمر هذا الرتفاع عند العودة اإىل املنزل وحتى 
خالل الليل. لكن اأثبتت ممار�سات اليوغا وغريها من تقنيات 

ال�سرخاء منافعها للحد من اآثار ال�سغط النف�سي.

�مللح ينعك�ص على �رتفاع �ل�سغط:
ال�سائل  زي��ادة  اإىل  امللح  من  مفرطة  كمية  ا�ستهالك  ي��وؤدي 
الذي تعوم فيه اخلاليا، ما ميّهد لرتفاع ال�سغط. يو�سي 

الأطباء بعدم جتاوز كمية 6 غرامات من امللح يف اليوم لكن 
األ  الأف�سل  من  ن�ستهلكها.  التي  الن�سبة  نحدد  اأن  ي�سعب 
ن�سع اململحة على املائدة ونتنّبه اإىل امللح اخلفي يف املنتجات 
ال�سغط  بتخفي�ص  امللح  ا�ستهالك  ي�سمح تخفيف  امل�سّنعة. 

كما اأنه يزيد فاعلية الأدوية.

�شحة وتغذية
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غنيًا  غذ�ئيًا  نظامًا  �تباعك  من  كثرية  فو�ئد  جتني 
عن  كثريون  ويتحدث  �لدهنية،  �أوميغا-3  باأحما�ص 
حماية هذه �الأحما�ص مهار�تك �لذهنية. فهل تتو�فر 

�أدلة علمية يف هذ� �ل�ساأن؟

رمبا تبقى �الأدوية �أف�سل ��سرت�تيجية لتخفي�ص �سغط �لدم، لكن يوؤدي �أ�سلوب �حلياة �ل�سليم دورً� موؤثرً� �أي�سًا!

لأ�سلوب احلياة ال�سليم دور موؤثر يف تخفي�ض �سغط الدم

اأ�سماك  بتناول  التفكريية  مهاراتك  حتمي  اأن  تاأمل  رمب��ا 
ال�سمك  زي����ت  م��ك��م��الت  اأخ����ذ  اأو  ال�����س��ل��م��ون،  م��ث��ل  ده��ن��ي��ة 
عن  تتحدث  الإع���الم  و�سائل  تنفك  ف��ال  ي��وم��ي��اً.  الغذائية 
فوائد اأحما�ص الأوميغا-3 يف زيت ال�سمك، وت�سهد مبيعات 
مكمالت هذا الزيت الغذائية ارتفاعاً متوا�ساًل. ولكن هل 
يو�سح  التفكريية؟  مهاراتنا  على  احل��ف��اظ  يف  حقاً  ينجح 
متخ�س�ص  م�ساعد  بروف�سور  ماكغيني�ص،  �سكوت  الدكتور 
ه��ارف��ارد: )مل  الطب يف جامعة  كلية  الأع�ساب يف  علم  يف 
نتو�سل بعد اإىل جواب يف حالة الأ�سخا�ص الأ�سحاء الذين 

ل يعانون تراجعاً يف الذاكرة واملهارات التفكريية(.

عن �أحما�ص �أوميغا - 3
م�سبعة  غ��ري  متعددة  ده��ون  الدهنية  اأوميغا-3  اأحما�ص 
اأ�سا�سية يف احلفاظ على �سحة  وُتعتر  الطعام،  تتوافر يف 

جيدة. لهذه الأحما�ص اأنواع ثالثة:
 )EPA( اإي��ك��و���س��اب��ن��ت��اي��ن��وي��ك  ��ي  ح��م�����سَ ع��ل��ى  ن��ع��رث   •
الدهنية  الأ���س��م��اك  يف   )DHA( ودوكو�ساهيك�ساينويك 

عموماً مثل الإ�سقمري وال�سلمون.
يف  عموماً   )ALA( األفا-لينولينيك  حم�ص  يتوافر   •
بروك�سل،  ملفوف  )مثل  اخل�سراء  اخل�����س��راوات  م��ن  ع��دد 
الكانول  ال��ن��ب��ات��ي��ة )م��ث��ل  ال���زي���وت  ال�����س��ب��ان��خ، وال����ك����ايل(، 
بذور  وال��ب��ذور )مثل  وال�سويا(، اجل��وزي��ات )مثل اجل��وز(، 
األفا-لينولينيك  الكتان واليقطني(. يحّول اجل�سم حم�ص 

اإىل EPA وDHA اإمنا بكميات �سئيلة.
اأهمها  الوظائف،  من  ع��دداً  اأوميغا-3  اأحما�ص  ت��وؤدي   •
والدماغ.  اجل�سم  اأج���زاء  خمتلف  يف  اخل��الي��ا  اأغ�سية  بناء 
اأي�ساً  لها  اأن  على  اأدل���ة  )ثمة  ماكغيني�ص:  الدكتور  يذكر 
تعّزز  اأنها  يعني  ما  والأك�����س��دة،  لاللتهاب  م�سادة  ت��اأث��ريات 

�سحة خاليا الدماغ وحتّد من تدهوره(.

�أحدث �الأدلة
املهارات  على  احل��ف��اظ  يف  الأوميغا-3  ف��وائ��د  ت�ساهم  ه��ل 
ُت�ستمد  عندما  الأق���ل  على  م�سجعة،  الأدل����ة  التفكريية؟ 
ه���ذه الأح��م��ا���ص م��ن ال��ط��ع��ام. ت�سري درا����س���ة ب����ارزة دامت 
خم�ص ���س��ن��وات، ارت��ك��زت ع��ل��ى امل��راق��ب��ة، وُن�����س��رت يف موقع 
امل�سنني  اأن  اإىل  الإن��رن��ت  �سبكة  على   Neurology
اأ�سبوعياً  البحر  ثمار  الأق��ل من  على  وجبة  تناولوا  الذين 
حققوا اأداء اأف�سل يف اختبارات املهارات التفكريية، مقارنة 
مبن تناولوا اأقل من وجبة من ثمار البحر اأ�سبوعياً. كذلك 
)الذي   APOE4 اجليني  املتغري  يحملون  َم��ن  اأن  ب��دا 
فوائد  الأل��زه��امي��ر( يجنون  الإ���س��اب��ة مبر�ص  ي��ع��ّزز خطر 
اأوميغا-3.  باأحما�ص  الغنية  الغذائية  الأنظمة  من  اأك��ر 
يحمي  ال�سمك  ت��ن��اول  اأن  حا�سم  ب�سكل  يثبت  ل  ذل��ك  لكن 
ذلك  اأن  اإىل  بقوة  ت�سري  الأدل��ة  اأن  اإل  التفكريية،  امل��ه��ارات 

حمتمل.
تقييم  عند  احل���دد  ه��ذا  اإىل  ت��ب��دو م�سجعة  ل  الأدل���ة  لكن 
الغذائية،  املكمالت  يف  الدهنية  اأوميغا-3  اأحما�ص  اأهمية 
واأطول  اأك���ر  اإح���دى  �سّكلت  ال�سمك.  زي��ت  مكمالت  مثل 
اأ�سمل  درا�سة  من  ج��زءاً  املجال  الع�سوائية يف هذا  التجارب 
هدفت اإىل حتديد ما اإذا كانت املواد املغذية ت�ساهم يف تاأخري 
طوال  م�سن  اآلف   4 حالة  الباحثون  تتّبع  الب�سر.  خ�سارة 
ال�سمك،  زي��ت  حبوب  يتناول  بع�سهم  ك��ان  �سنوات.  خم�ص 
امل�ساركون  خ�سع  ذل��ك.  عن  الآخ��ر  البع�ص  امتنع  حني  يف 
الدرا�سة. ولكن  التفكريية خالل  املهارات  كلهم لختبارات 
مبرور  ذاته  باملعدل  تراجعت  الختبارات  عالمات  اأن  تبنّي 
الوقت، ما ي�سري اإىل اأن زيت ال�سمك مل يبطئ تدين املهارات 
التفكريية. على نحو مماثل، اأظهرت درا�سة تناولت حم�ص 
DHA يف حالة َمن يعانون م�ستوى معتدًل من اخلرف 
يكن  ه��ذا احلم�ص مل  اأن  الأل��زه��امي��ر  م��ر���ص  ع��ن  الناجم 
ل���ه اأي ت���اأث���ري. )ول���ك���ن ل 
بيانات  ت����ت����واف����ر 
ك�������اف�������ي�������ة 

ملعرفة ما اإذا كانت املكمالت الغذائية حتمل بع�ص الفوائد 
املهارات  على  احل��ف��اظ  يف  خ�سو�ساً  ال��ط��وي��ل،  الأم���د  على 
وفق  ال��ذاك��رة(،  ف��ق��دان  يعانون  َم��ن ل  التفكريية يف حالة 

الدكتور ماكغيني�ص.

ما عليك �لقيام به
يعتقد الدكتور ماكغيني�ص اأن تناول ال�سمك كجزء من نظام 
غذائي �سحي متكامل يعود بالفائدة على اجلميع. �سحيح 
اأنه ل يوؤيد فكرة اأن ملكمالت زيت ال�سمك الغذائية تاأثريات 
اإيجابية حمتملة يف الدماغ، لكن درا�سات تقوم على املراقبة 
تقّدم اأدلة على اأن تناول الأ�سماك الغنية باأحما�ص اأوميغا-3 
يرتبط براجع خطر الإ�سابة بالأمرا�ص القلبية الوعائية 
لأن هذه الأحما�ص ت�ساهم يف احلد من اللتهاب، حتافظ 

على انتظام نب�ص القلب، وحتول دون تخرّث الدم.
وجمعية  الأمريكية  الفدرالية  احلكومة  توجيهات  تو�سي 
القلب الأمريكية بتناول ح�سَتني )وزن كل منهما مطهوة 
100 غرام( اأ�سبوعياً من الأ�سماك الدهنية مثل ال�سلمون، 
الإ�سقمري، والتونة، وال�سردين. ومع اأن مقداراً �سئياًل من 
 ،EPA اأو   DHA اإىل  ل  ي��ح��وَّ األفا-لينولينيك  حم�ص 
بهذا  اتباع نظام غذائي غني  اأن  الدكتور ماكغيني�ص  يذكر 

احلم�ص قد يفيد اأي�ساً ال�سحة.

ن�سيحة مثبتة
التمارين الريا�سية تعّزز الذاكرة واملهارات التفكريية

من  باحلد  التفكريية  املهارات  الريا�سية  التمارين  حت�ّسن 
دموية  اأوعية  منو  وحتفيز  واللتهاب،  الإن�سولني  مقاومة 
جديدة يف الدماغ، وزيادة كمية خاليا الدماغ ومدى حياتها 
على حد �سواء. كذلك حتمل التمارين فوائد غري مبا�سرة 
واحلد  املزاج  بتح�سني  وذلك  التفكريية،  واملهارات  للذاكرة 
غالباً  املجالت  هذه  امل�ساكل يف  والقلق. متثل  الإجهاد  من 
التمارين  اأن��واع  ما  ولكن  التفكريية.  امل��ق��درات  تعيق  عقبة 
التفكريية؟ وكم  وامل��ه��ارات  ال��ذاك��رة  اإي��ج��اب��اً يف  ت��وؤث��ر  التي 
عليك ممار�ستها؟ توؤيد الأدلة املتوافرة التمارين اخلفيفة 
دقيقة   45 اإىل   30 من  امل�سي  مثل  احل��دي��ة،  املعتدلة  اإىل 
الأ�سبوع  يف  اأي�����ام  ث���الث���ة 
على الأقل.

اأوميغا 3 ... هل يحفاظ على املهارات التفكريية؟
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العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/451  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /نور ديل حممد عبدالغفور قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  درهم(   9329( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB990911742AE وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/25 ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/151  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ار����س���الن ك��ا���س��ف ل��ت��ج��ارة ال�����س��ك��راب �������ص.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /غ���الم حم��م��د خ���ادم ح�سني م��ري ج��ت ق��د اأقام 
 10464( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
رقم  وامل�������س���اري���ف  وال���ر����س���وم  دره�����م  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000(  وت����ذك����رة  دره������م( 
ال�سكوى:MB990740226AE/2018 وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �ص   11.00 ال�ساعة   2018/2/13 املوافق 
ب��احل�����س��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/13226  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل  انليمتد  1-لي�سيور   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل��دع��ي /حم��م��د خ��ط��اب حم��م��ود عثمان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )96733 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb179199202ae وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/26 ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12686  عمايل جزئي

ان  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-ران�سز للمرطبات  اىل 
املدعي /حممد ابراهيم حممود جامع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )98499 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB179186229AE وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/2/22 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12604  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-رم�����ال ال�����س��ح��راء ل�����س��ي��ان��ة امل���ب���اين ��������ص.ذ.م.م جمهول 
اأقام  ق��د  اي��زي��ك��اب��ي��ك��وى  برين�سيويل  /اي��ف��ي��ان��ى  امل��دع��ي  ان  الق���ام���ة مب��ا  حم��ل 
 13480( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
رقم  وامل�������س���اري���ف  وال���ر����س���وم  دره�����م  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )3000(  وت����ذك����رة  دره������م( 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB172121041AE:ال�سكوى
2018/2/7 ال�ساعة 08.30 �ص مبكتب ادارة الدعوى لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3929 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة رب�ص للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
وميثله:علي  ذ.م.م  للمقاولت  ال�سرياوي  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين  عبداهلل  حممد  ا�سماعيل 
امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )53488066( 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2013/667 تنفيذ مدين
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ف��ران��ك��و ف��اف��ي��ال جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان طالب 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ال��ع��راب ل��ل��درا���س��ات وال���س��ت�����س��ارات ال��ت��ج��اري��ة والداري������ة �����ص.ذ.م.م 
ال�سادر  ال����ق����رار  امل����ط����وع مب���وج���ب  ومي���ث���ل���ه:ع���ب���دال���رح���م���ن ح�����س��ن حم���م���د 
بتاريخ:2018/1/31 يف الدعوى املذكورة اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
)1429476( درهم خالل �سهر من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة 295 من قانون الجراءات 
املدنية )منطقة ور�سان - رقم الر�ص 289 - رقم املبنى 1 - رقم الوحدة 211(.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4593  تنفيذ عمايل 
����ص.ذ.م.م  الكهربائية  التمديدات  اع��م��ال  زم��زم��ة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عثمان حيدر غالم عبا�ص  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )4400( وق��دره  به  املنفذ 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )640( مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12074  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  انرنا�سيونال  ما�سر  1-وود   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فيالفلويز  ياو  قيوم  املدعي /جنيفري  ان  مبا 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )85624 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167181519AE وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/20 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12210  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-مركز 6 �سيجما خلدمات التدريب الداري جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد نواز انوار ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   13500( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
وحددت   MB179291589AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/11 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/12849  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كابيتال رويال للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /حممود ح�سن عبدالفتاح ح�سن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 )2000( وق��دره  مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   27633( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
درهم وبالر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE990504387MB وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/2/22 ال�ساعة 08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/6762  عمايل  جزئي 

ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة نعلنكم  املحكوم عليه/1- طابا للمقاولت  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/11/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�سالح/حازم �سلطان فندي امام بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)15.931( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل 
لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/6763  عمايل  جزئي 

ذ.م.م فرع دبي جمهول حمل القامة نعلنكم  املحكوم عليه/1- طابا للمقاولت  اىل 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/11/21  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ  ل�سالح/حممد عبدال�ستار علي عثمان 
)17.167( درهم وتذكرة عودة ملوطنه عينا او مقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بالعمل 
لدى �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
قابال لال�ستئناف  . حكما مبثابة احل�سوري  منها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2305  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الكرنك الدولية لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م فرع دبي ذ.م.م جمهول 
يف    2017/6/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل 
عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  اخل��م��ريي  حمه  بنت  ل�سالح/منال  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
الدرجة  على  موطنها  اىل  ع��ودة  وبتذكرة  دره��م   )84733( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان 
ال�سياحية عيننا او قيمتها نقدا ما مل تلتحق بخدمة رب عمل اخر والزام املدعي عليها 
بالر�سوم وامل�ساريف ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/4491  عمايل  جزئي 

�ص.ذ.م.م  الن�سائية  ال�سخ�سية  والعناية  للتجميل  بالرة  مركز  عليه/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  ح��ك��م��ت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  ن��ع��ل��ن��ك��م  الق���ام���ة  جم��ه��ول حم���ل 
2017/11/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سوزان فتح اهلل حممد �سويلم حبيب 
بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )14167( درهم وتذكرة عودة اىل وطنها 
والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  تكن  مل  ما  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا 
ذلك من  عدا  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبها  املدعية من  واعفت  امل�سروفات  املنا�سب من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/5631  عمايل  جزئي 
ان  ال��زه��ور جمهول حمل الق��ام��ة مبا  ان��د لفندر لتجارة  امل��دع��ي/1- ليليز  اىل 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  رانباتابنديج  داناجنايا  �سانتا  املدعي/ارونا 
�سانتا  ل�����س��ال��ح/ارون��ا  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/9/14 بتاريخ  املنعقدة 
داناجنايا رانباتابنديج بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )19181( درهم 
وبتذكرة عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق 
وامل�سروفات  الر�سوم  من  باملنا�سب  عليها  املدعي  والزمت  اخ��ر  عمل  رب  بخدمة 
واعفت املدعي من ن�سيبه منها. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1436  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- نذير احمد الك�سمريي حبيب اهلل ماجراي جمهول 
اجل�سمي  �سافعي  اح��م��د  يو�سف  /ع���ادل  امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
وميثله:عبداحلميد غلوم مراد يو�سف �سالح البلو�سي  قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2017/373 جتاري جزئي بتاريخ:2017/7/22 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2018/2/19 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2402  ا�صتئناف جتاري    

حمل  جم��ه��ول  كومين�ص  روي  ل��وك��ي  او���س��ك��ار   -1 ���س��ده/  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
�ص.ذ.م.م  امل�ستعملة  لل�سيارات  الب�سام  /معر�ص  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف  قد  البحر   حممد  ح�سن  حممد  وميثله:يو�سف 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1541 جتاري كلي بتاريخ:2017/12/21 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2018/2/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2216  ا�صتئناف عمايل    

حمل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  اي  دي  ث��ري  ا�ستديو   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سليمان علي كامل طباخه  قد ا�ستاأنف/ احلكم 
بتاريخ:2017/11/22  جزئي  عمايل   2017/7065 رقم  بالدعوى  ال�سادر 
 10.00 ال�ساعة   2018/2/13 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2018/5  تنفيذ عمايل 
امل��ب��اين جمهول  تنظيف  ك��ورن��رز خل��دم��ات  �ساين  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
م�سعود   حممود  ابراهيم  التنفيذ/كرمي  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )50172.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )3732( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/264  تنفيذ عقاري   

املبلغ  ، ب�سداد  مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2016/728 عقاري كلي 
املننفذ به وقدره )3220781.84( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:لويدز تي ا�ص بي بنك ال �سي
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- فينتان جوزيف او رورك جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
مبنطقة  عقار  على  منفعة  حق  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
املبنى:ملك حر -  املبنى:120 - حالة  جممع دبي لال�ستثمار الول - رقم الر����ص:357 - رقم 
موؤجرة كليا - وفاءا للمبلغ املطالبة وقدره )3220781.84( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ 

مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2018/1/27.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

اعالن حم�صر حجز بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/1655  تنفيذ جتاري   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2014/640 جتاري كلي ، ب�سداد املبلغ 
املننفذ به وقدره )3629913.37( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:ر�سيد مراد خ�سروي بابادي
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- حممد عبداهلل عبيد بن عوقد جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
مبنطقة  الكائنة  ال��وح��دات  عن  عبارة  وه��ي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
درهم  وق��دره )3629913.37(  به  املطالب  للمبلغ  وف��اء   - ار���ص 283  برقم   - الوىل  جمريا 
يف امللف اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناءا على قرار املحكمة ال�سادر 

بتاريخ:2018/1/10.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       اعالن اأمر اأداء بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/496  اأمر اأداء
�ص.ذ.م.م  الثقيلة  بال�ساحنات  امل��واد  لنقل  فيهان   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املعدات  لتجارة  باور  بي  ا�ص  املدعي/جي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
�ص.ذ.م.م .  طلب ا�ست�سدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية 
ب�سداد مبلغ )258350( درهم  املدعي عليه  اإل��زام  ب��ت��اري��خ:2017/11/29 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/169  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-عيد كوان ع�سكر جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه  امل بالل �سبت حمروق �سعيد قد 
تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوىرقم 775 ل�سنة 2017 والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/6   ال�ساعة 11.00 �ص بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

وزير القت�ساد : العالقات القت�سادية الإماراتية 
ال�سعودية تعد منوذجا فريدا يف التعاون 

 ••  اأبوظبي-وام:

الإمارات  اإن دولة  املن�سوري وزير القت�ساد  �سعيد  �سلطان بن  قال معايل 
كما  ال�سعودية  العربية  اململكة  مع  ومتينة  قوية  ثنائية  بعالقات  تتمتع 
احل�سارة  ث��واب��ت  على  ت��ق��وم  وط��ي��دة  رواب���ط  ال�سقيقني  البلدين  وجت��م��ع 

والتاريخ والقيم الإ�سالمية والعربية الأ�سيلة وامل�سري امل�سرك.
واأكد معاليه اأن العالقات بني البلدين باتت ت�سكل منوذجا فريدا للتعاون 
على ال�سعيدين اخلليجي والعربي وهي ت�سهد منوا م�ستمرا يف ظل الإرادة 
العديد  اتخاذ  وقد مت  العالقات  بهذه  بالرتقاء  البلدين  لقيادتي  الثابتة 

من اخلطوات البناءة يف هذا ال�سدد خالل املرحلة املا�سية.
قرار  اأن  )وام(  الإم���ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�ص  ت�سريح  يف  معاليه  واأ���س��اف 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل  ال�سيخ خليفة بن زايد  ال�سمو  �ساحب 
العربية  الإم����ارات  دول��ة  ب��ني  امل�سرك  والتن�سيق  للتعاون  جلنة  بت�سكيل 
الع�سكرية  املجالت  كافة  ي�سمل  مبا  ال�سعودية  العربية  واململكة  املتحدة 
وال�سيا�سية والقت�سادية والتجارية والثقافية وغريها مثل خطوة اأخرى 
بالغة الأهمية يف تو�سيع اآفاق وم�ستويات التعاون بني البلدين مبا يحقق 
م�ساحلها التنموية امل�سركة وت�سمل اآثاره الإيجابية خمتلف دول املنطقة. 
البلدين  جهود  تعزيز  يف  ب��ارز  دور  لها  �سيكون  امل�سكلة  اللجنة  اأن  واأو�سح 
اقت�سادين  اأكر  باعتبارهما  الكبرية  التنموية  لالإ�ستفادة من مقوماتهما 
ال�سخمة مبا يدفع  التجارية وال�ستثمارية  اإمكاناتهما  عربيني وتوظيف 
عجلة التنمية امل�ستدامة يف كل منهما.. م�سريا اىل ان اأوجه الت�سابه الكبرية 
بني البلدين يف ال�ساأن القت�سادي ومن �سمنها اخلرات الراكمية الوا�سعة 
يف جمالت التجارة وال�ستثمار والتطوير القت�سادي ما يجعل من اللجنة 
م�ساعي  تدعم  وم��ب��ادرات  وا�سراتيجيات  خطط  لتطوير  حيوية  من�سة 
ال�ستثمار  خ��الل  م��ن  وخ�سو�سا  والزده����ار  التنمية  حتقيق  يف  البلدين 
ال��ق��ط��اع��ات ذات الأول���وي���ة م��ث��ل ال�سناعة  امل�����س��رك��ة يف  امل�����س��اري��ع  واإق���ام���ة 
والإن�ساء والتعمري والنقل واخلدمات اللوج�ستية والبنية التحتية وغريها 
ف�سال عن تنمية ال�سراكة بني القطاع اخلا�ص يف البلدين وال�ستفادة من 
تطورهما حيث ميتلك البلدان �سركات وموؤ�س�سات رائدة متميزة ومتتلك 
ح�سورا اإقليميا وعامليا يف العديد من القطاعات مثل ال�سناعات الغذائية 
اخلدمية  والقطاعات  والإ�سمنت  والأملنيوم  واللدائن  والبروكيماويات 
كالنقل وامل��وان��ئ واخل��دم��ات امل��ال��ي��ة وغ��ريه��ا ال��ك��ث��ري. وق���ال م��ع��ايل وزير 
الإقت�ساد “ هناك العديد من احلقائق واملوؤ�سرات القت�سادية والتجارية 
ما  ن�سبة  اأن  اأب��رزه��ا  وم��ن  البلدين  بني  التعاوين  اجلهد  ه��ذا  تدعم  التي 
املتوقع  م��ن  جمتمعني  لهما  احلقيقي  الإج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  ي�سكله 
العربية  للدول  احلقيقي  الإجمايل  املحلي  الناجت  من   46% يتجاوز  اأن 
لعامي 2017 و2018 مقارنة مع %41 باملتو�سط للفرة ال�سابقة منذ 
2000 – 2016 وهو ما تبينه ن�سرة املوؤ�س�سة العربية ل�سمان ال�ستثمار 
وائتمان ال�سادرات.. كما اأن المارات وال�سعودية ت�ستحوذان على ما ن�سبته 
من  العربية  ل��ل��دول  اخلارجية  التجارة  اإج��م��ايل  م��ن   53% م��ن  تقرب 
ال�سلع واخلدمات”. وتاأتي ال�سعودية يف املرتبة الرابعة عامليا كاأهم �سريك 
يقدر  النفطي  غ��ري  التجاري  للتبادل  حجم  باإجمايل  ل��الإم��ارات  جت��اري 
ن�سبته  2016 م�ستحوذة على ما  19.5 مليار دولر خالل عام  بحوايل 
واأهم   2016 لعام  النفطية  غري  الإم���ارات  جت��ارة  اإجمايل  من   4.6%
�سريك جتاري خليجيا م�ستحوذة على ما ن�سبته %43 من اإجمايل جتارة 
الإمارات غري النفطية مع دول جمل�ص التعاون لعام 2016 وكذلك اأهم 
�سريك جتاري عربيا م�ستحوذة على ما ن�سبته %27 من اإجمايل جتارة 

الإمارات غري النفطية مع الدول العربية للعام نف�سه.
ل�سادرات  عاملية  وج��ه��ة  اأه���م  ث��ال��ث  ال�سعودية  تعد  ال�����س��ادرات  ج��ان��ب  ويف 
الإمارات غري النفطية والأوىل عربيا م�ستحوذة على ما ن�سبته %20 من 
اإجمايل �سادرات الإم��ارات غري النفطية اإىل الدول العربية لعام 2016 
غري  الإم�����ارات  ���س��ادرات  اإج��م��ايل  م��ن   32% ن�سبته  م��ا  على  وت�ستحوذ 

النفطية اإىل دول جمل�ص التعاون.
واأ�سار معايل وزير الإقت�ساد اىل اأن اململكة العربية ال�سعودية تعد ثاين اأهم 
وجهة عامليا لإعادة الت�سدير من دولة الإم��ارات م�ستحوذة على %9 من 
اإجمايل اإعادة الت�سدير يف الدولة.. فيما حلت الأوىل عربيا بن�سبة 29% 
جمل�ص  دول  �سعيد  وعلى  العربية..  للدولة  الت�سدير  اإع��ادة  اإجمايل  من 
من   45% ف��اإن  ال���س��ت��رياد  يف  اأم��ا   ..47% ن�سبته  م��ا  ت�ستحوذ  التعاون 
الواردات الإماراتية من دول جمل�ص التعاون م�سدرها ال�سعودية وت�ستحوذ 
املقابل  العربية. ويف  ال��دول  الإم��ارات من  %28 من واردات  اململكة على 
لل�سعودية  جت��اري  �سريك  كاأهم  عامليا  ال�ساد�سة  املرتبة  يف  الإم���ارات  تاأتي 
م�ستحوذة على ما ن�سبته %6.1 من اإجمايل جتارة ال�سعودية لعام 2016 
ويف املرتبة الأوىل عربيا وخليجيا كاأهم �سريك جتاري لل�سعودية م�ستحوذة 
على ما ن�سبته %56 من اإجمايل جتارة ال�سعودية مع دول جمل�ص التعاون 
لعام 2016 . ويف جانب ال�ستثمار فاإن ال�سعودية ت�ستحوذ على ما ن�سبته 
%4 من ر�سيد ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر الوارد اإىل الإمارات حتى نهاية 
2015 .. وتاأتي يف املركز الأول عربيا م�ستحوذة على ما ن�سبته تقرب من 
املبا�سرة يف الإماراتفي 5 فراير  العربية  ال�ستثمارات  ر�سيد  من   30%

وام وما ن�سبته %38 من ر�سيد ال�ستثمارات اخلليجية يف الدولة.

بتنظيم وز�رة �القت�ساد بالدولة ووز�رة �لتجارة و�ل�سناعة �ملاليزية:

اإنطالق اأعمال ملتقى الأعمال وال�ستثمار الإماراتي املاليزي يف كولملبور
�سلطان �ملن�سوري: موؤ�سر�ت حت�سن �القت�ساد �لعاملي و�أ�سعار �لنفط تعزز فر�ص و�عدة لل�سر�كة بني �الإمار�ت وماليزيا

وزير �لتجارة �لدولية و�ل�سناعة �ملاليزي :- �ملرحلة �ملقبلة �ست�سهد تعزيز �لعالقات �القت�سادية و�لتجارية بني �لبلدين

انطالق اأعمال اأ�سبوع اأبوظبي يف الهند  •• نيودلهي-وام:

بداأت اأم�ص فى العا�سمة الهندية نيودلهي 
اأوىل اأعمال ا�سبوع اأبوظبي يف الهند الذي 
تنظمه دائرة التنمية القت�سادية اأبوظبي 
ن��ي��ودل��ه��ي وم��وم��ب��اي وي�ستمر  يف ك��ل م��ن 

لغاية 9 فراير اجلاري.
ال����س���ب���وع عقد  م���ن  الول  ال���ي���وم  و���س��ه��د 
املوؤ�س�سات  ب����ني  ت��ف��اع��ل��ي��ة  اج���ت���م���اع���ات 

ونظرائهم  ابوظبي  ام���ارة  ف��ى  احلكومية 
الفر�ص  ف��ي��ه��ا  ا���س��ت��ع��را���س��ت  ال��ه��ن��د  ف���ى 
والمكانيات التي تتوفر فى بيئة العمال 
التي  والمتيازات  والت�سهيالت  بابوظبي 
الجانب  العمال  لرجال  الم��ارة  تتيحها 

لتا�سي�ص او تطوير اعمالهم.

و�����س����رح امل���������س����وؤول����ون ف����ى ت���ل���ك ال����دوائ����ر 
التعاون  اوج������ه  ال���ه���ن���د  ف����ى  ل��ن��ظ��رائ��ه��م 
وال����ت���������س����ارك ال����ت����ي مت���ك���ن امل���وؤ����س�������س���ات 
البلدين  كال  فى  والتجارية  القت�سادية 
من مزاولة اعمالها واطالق براجمها مبا 
ويعود  للطرفني  القت�سادي  النمو  يخدم 

باملنفعة على �سعبي البلدين.
كما �سهد اليوم الول من اعمال ال�سبوع 
ال�سركات  ب���ني  م�����س��ت��دي��رة  ط�����اولت  ع��ق��د 
وال�سركات  اب���وظ���ب���ي  ف���ى  اخل�����س��و���س��ي��ة 
امل��م��اث��ل��ة ف��ى ال��ه��ن��د مت��ح��ورت ح���ول انواع 
وجم����الت الن�����س��ط��ة ال��ت��ي مت��ار���س��ه��ا تلك 
ا�ستعر�ست  حيث  اب��وظ��ب��ي  ف��ى  ال�����س��رك��ات 
ال�سركات اخل�سو�سية العاملة فى ابوظبي 
تنوع وثراء الف�ساء ال�ستثماري والتجاري 

امام رجال العمال فى �سوق ابوظبي.
ال�سركات  ت��ل��ك  م�����س��وؤول��و ومم��ث��ل��و  وق����دم 
ل��زم��الئ��ه��م يف ال��ه��ن��د احل��ق��ائ��ق والرق����ام 
التي تثبت قدرة �سوق ابوظبي على تلبية 
م��ت��ط��ل��ب��ات امل�����س��ت��ث��م��ر ك��ي��ف��م��ا ك���ان جماله 
وا�ستعاب  جذب  على  وقدرته  ال�ستثماري 
املتعدد فيما عر�ست كل �سركة  امل��ال  را���ص 

على حدة جمالت تدخلها والفر�ص التي 
ال�سراكة  و�سور  العمال  لرجال  توفرها 

والتعاون التي تنتهجها.
العمال  ورج��ال  امل�سوؤولون  ثمن  بدورهم 
فى الهند مبادرة ا�سبوع ابوظبي فى الهند 
فى  بنظرائهم  اللتقاء  من  مكنتهم  التي 
مبا�سرة  املعنيني  م��ن  وال��ت��ع��رف  اب��وظ��ب��ي 
هناك  ال�ستثمار  وجم���الت  طبيعة  على 
وجهد  البحث  عناء  ذل��ك  يكلفهم  ان  دون 
تعد  الم�����ارات  دول���ة  ان  م��وؤك��دي��ن  ال�سفر 
فيه  يفكر  اقت�سادي  �سريك  واوث��ق  اق��رب 

اأي م�ستثمر هندي.
العمال  ورج�����ال  امل�����س��وؤول��ون  وا���س��ت��ف�����س��ر 
الهنود خالل اللقاءات اليوم عن القوانني 
القت�سادية  بامل�ساريع  املحيطة  والبيئات 
امل�ستهدفة  امل��ن��ط��ق��ة  ����س���ك���ان  ع�����دد  م���ث���ل 
وجن�سياتهم  زواره��������ا  وع������دد  ب���امل�������س���روع 
ا�ستف�سارات  ع���ن  ف�����س��ال  واه��ت��م��ام��ت��ه��م 
امليناء عن  او  املطار  وبعد  ق��رب  عامة عن 
واحلوافز  والتجارية  ال�سناعية  املناطق 

والت�سهيالت التي يتمتع بها امل�ستثمر.
املوؤ�س�سات  م���������س����وؤويل  م����ن  ع�����دد  واك������د 

ت�سريحات  ف����ى  واخل���ا����س���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
لوكالة انباء الم��ارات “ وام “ ان لقاءات 
من  مكنتهم  بالهند  نظرائهم  م��ع  ال��ي��وم 
ا�سئلة  على  والج��اب��ة  والتوا�سل  التفاعل 
املتعلقة  ال�سئلة  وخا�سة  الهندي  اجلانب 
والقوانني  وال�سفافية  التحتية  بالبنية 
التي اطماأن املهتمون الهنود على توفرها 

مبا يلبي تطلعات اأي م�ستثمر اجنبي.
وح���ول ���س��وؤال لوكالة ان��ب��اء الم����ارات عن 
ورجال  الهندية  املوؤ�س�سات  اهتمام  م��دى 
الهند اعرب  ابوظبي فى  با�سبوع  العمال 
الجتماعات  ف��ى  امل�����س��ارك��ون  امل�����س��وؤول��ون 
ر�ساهم  ع����ن   “ وام   “ ال��ت��ق��ت��ه��م  مم����ن 
العدد  ان  م��ع��ت��ري��ن  ال��ت��ج��اوب  مب�����س��ت��وى 
الهندية  وال�سركات  املوؤ�س�سات  من  الكبري 
ال��ت��ي اق��ب��ل��ت ال��ي��وم ع��ل��ى غ���رف وط���اولت 
الجتماعات دليل على العناية التي يوليها 
القطاع القت�سادي الهندي بهذا ال�سبوع 

وبالفوائد التي يتوقعها منه.
وت��ت��وا���س��ل ف��ع��ال��ي��ات ا���س��ب��وع اب��وظ��ب��ي فى 
نيودلهي  العا�سمة  فى  وغ��دا  اليوم  الهند 
ف��ي��م��ا ي��ت��وج��ه ي����وم الرب����ع����اء امل��ق��ب��ل اىل 
والتي  ال��ه��ن��د  م���دن  ك���رى  “مومباي” 
فراير   9 غاية  اىل  فيها  اعماله  ت�ستمر 

اجلاري.

يخ�ص  فيما  امل�����س��اف��ة،  القيمة  ومنتجات 
اأ�سواق الإمارات العربية املتحدة والأ�سواق 

الإقليمية.
على حتول �سندوق خليفة لوجهة  موؤكداً 
امل�ساريع  اأ����س���ح���اب  ي��ق�����س��ده��ا  م��ف�����س��ل��ة، 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ت��ط��وي��ر  ب��خ�����س��و���ص 
وامل��ت��و���س��ط��ة وذل����ك ب��ف�����س��ل م���ا ي��ت��م��ت��ع به 
ال�سندوق من خرات هائلة اكت�سبها على 
مدار عقد من الزمان منذ تد�سينه. ويلعب 
�سندوق خليفة منذ عام 2014 دوراً فعاًل 
يف و�سع اأجندة التنمية القت�سادية لدولة 
الإمارات العربية املتحدة يف خمتلف اأنحاء 

العامل.
اأ����س���ار ل���ك���ون ت��ل��ك امل�����س��ارك��ة فر�سة  ك��م��ا 
ذهبية لأ�سحاب امل�ساريع يف دولة الإمارات 
واإن�ساء  امل��م��ار���س��ات  اأف�سل  ب�ساأن  للتعاون 
التقنية  �سركاء  وحت��دي��د  التوزيع  �سبكات 
الإم���ارات.  اأر����ص  على  القائمة  مل�ساريعهم 
وموؤكداً اأن  امل�ساركة تعد جزءاً من جدول 
على  خليفة  �سندوق  ُينفذه  �سامل  اأعمال 
مدار العام حيث اأنه يوجد حالياً اأكرث من 
1800 م�سروع ميكنه ال�ستفادة من هذه 

البعثات التجارية.
القت�ساد  ل�������وزارة  ت��ع��ري��ف��ي��ة  حم���ا����س���رة 
وكيانات  املاليزيني  امل�ستثمرين  لتعريف 
يف  ال�ستثمار  بفر�ص  الأ���س��ي��وي��ة  الأع��م��ال 

الإمارات 
ماليزيا  يف  امل�������س���ت���ث���م���ري���ن  ول���ت���ع���ري���ف 
ا�سيا  ����س���رق  ج���ن���وب  دول  يف  وال�������س���رك���ات 
حققتها  ال���ت���ي  امل���ت���الح���ق���ة  ب���ال���ت���ط���ورات 
دول���ة الإم����ارات وامل��وؤ���س��رات ال��ري��ادي��ة على 
اجلاذبة  والبيئة  الأعمال  ممار�سة  �سعيد 
القت�ساد  وزارة  قامت  فقد  لال�ستثمارات 
بعر�ص حما�سرة تعريفية بالبيئة امل�سجعة 
األقى  حيث  بالدولة  ال�ستثمارات  ملمار�سة 
اإدارة  ال��زع��اب��ي م��دي��ر  امل��ج��ا���س��رة حم��م��د 
القت�ساد،  ب�������وزارة  ال���ت���ج���اري  ال����روي����ج 
م�ستعر�ساً مرتكزات ال�سيا�سة القت�سادية 
التي  الريادية  واملوؤ�سرات  الإم��ارات  لدولة 
العاملي  ال�سعيد  ع��ل��ى  ال���دول���ة  ح�سدتها 
وموجهات روؤيتها التنموية للعام 2021، 
وم��ن��اخ الع���م���ال،  وت��ط��ورات ال��دول��ة على 
وا�ستخدامات  التناف�سية  موؤ�سرات  �سعيد 
التحتية  والبنية  والتكنولوجيا  التنقية 

املتطورة وغريها من موؤ�سرات متقدمة.
اجلهات امل�ساركة

وي�����س��م وف���د ال���دول���ة، امل�����س��ارك يف ملتقى 
املاليزي،  الإم��ارات��ي   وال�ستثمار  الأع��م��ال 
التجارة  غ�����رف  احت������اد  م�����ن،  ك����ل  مم��ث��ل��ي 
خليفة  ����س���ن���دوق  ب���ال���دول���ة،  وال�����س��ن��اع��ة 
ل���ت���ط���وي���ر امل���������س����اري����ع، ج����ه����از اأب���وظ���ب���ي 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار، ط�����ريان الحت�������اد، ال���دائ���رة 
غرفة  اخل���ي���م���ة،  راأ��������ص  يف  الق���ت�������س���ادي���ة 
لال�ستثمار،  دبي  اأبوظبي،  و�سناعة  جتارة 
القوين،  اأم  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  �سروق، 
موؤ�س�سة   ، ال�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
دب����ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال����س���ت���ث���م���ار، غ���رف���ة جت���ارة 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  الفجرية،  و�سناعة 
ال�سادارت،  لتنمية  دب���ي  اخل��ي��م��ة،  راأ������ص 
الغرير  عي�سى  للحالل،  ال���دويل  املنتدى 
العتيبة والعديد من  لال�ستثمار. م�ساريع 

اجلهات وال�سركات الإماراتية.

•• اأبوظبي - كواالملبور –الفجر:

املن�سوري،  �سلطان  املهند�ص  م��ع��ايل  ق��ال 
العربية  الإم���ارات  بدولة  القت�ساد،  وزي��ر 
ال�ستثمارية  ال����ع����الق����ات  اأن  امل����ت����ح����دة، 
وال��ت��ج��اري��ة ب��ني الإم������ارات وم��ال��ي��زي��ا هي 
يف  �سلبة،  مرتكزات  على  تاأ�س�ست  عالقات 
ومعطيات  موجهات  وتناغم  ت�سابه  �سوء 
ال��ن��م��و الق��ت�����س��ادي يف ك��ال ال��دول��ت��ني، ل 
التحويلية،  ال�����س��ن��اع��ات  دور  ع���ر  ���س��ي��م��ا 
اخلدمات  وقطاعات  احلديثة،  والتقنيات 
والبحث  والب���ت���ك���ار   ، ال��ع��امل��ي��ة  وال���ت���ج���ارة 
النفتاح  ���س��ي��ا���س��ة  وت���ب���ن���ي  وال���ت���ط���وي���ر، 
�سلبة  قاعدة  تا�سي�ص  على  ف�ساًل  العاملي، 
كال  يف  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية  للم�ساريع 
التوقعات  من  رغماً  اأن��ه  م�سيفاً  البلدين، 
ال��ت��ف��اوؤل��ي��ة ال��ت��ي تهيمن ع��ل��ى وت���رية منو 
توقعات  ظ��ل  يف  ال��ع��امل��ي  القت�ساد  وت��ع��ايف 
العاملي  ب��ن��م��و الق��ت�����س��اد  ال�����دويل  ال��ب��ن��ك 
باملائة  منو3.1  مب��ع��دل   2018 ع���ام  يف 
 2017 ال�سابق  ال��ع��ام  باملائة  ب�3  مقارنة 
من  تعلمنا  وك��م��ا   - ي�ستدعي  الإم���ر  ،ف���اأن 
التجارب ال�سابقة - اأن ل نح�سد موؤ�سرات 
الر�سا، بل العمل بجد على ال�ستفادة من 
تطورات  لي  والتهيوؤ  ال��راه��ن��ة  ال��ظ��روف 
خلق  واأه��م��ي��ة  ي��ت��اأت��ي  م��ا  وه��و  م�ستقبلية. 
وتوطيد  ال�������س���راك���ة  ف���ر����ص  م����ن  امل����زي����د 
وال�ستثمارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
وتعزيز قنوات التبادل التجاري مع الدول 

ال�سريكة لدولة الإمارات.
تكثف  الإم���ارات  دول��ة  اأن  املن�سوري،  واأمل��ح 
جهودها لتعميق عالقاتها مع دول جنوب 
�سرق اآ�سيا. بعد حتولها لأ�سرع القت�سادات 
من��وا يف ال��ع��امل، م��ع تخطى م��ع��دلت منو 

بع�ص اقت�ساداتها حاجز 6 باملائة.
جاءت كلمات معايل وزير القت�ساد، خالل 
الأعمال  ملتقى  لأع��م��ال  معاليه  اف��ت��ت��اح 
اليوم  ب���داأ  ال���ذي  ال�سنغافوري  الإم���ارات���ي 
بفندق  امل��ال��ي��زي��ة،  ال��ع��ا���س��م��ة  الأث���ن���ني يف 
ان��رك��ون��ت��ي��ن��ن��ت��ال ك���والمل���ب���ور، ع��ل��ى مدار 
ي��وم��ني، وب��ح�����س��ور م��ع��ايل ي. دات���و �سري 
الدولية  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  حم��م��د،  مو�ستابا 
وال�����س��ن��اع��ة، و���س��ع��ادة خ��ال��د غ���امن الغيث، 
دولة  ل��دى  واملفو�ص  ال��ع��ادة  ف��وق  ال�سفري 
ماليزيا،  ل��دى  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
والدكتور حممد �سهري زينورين مدرو�ص، 
ماليزيا  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
ل��ل��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة، وك���ل م��ن ي��ب��ه��غ تان 
�سري األرت ت�سنغ يونغ كيم، رئي�ص الغرف 
والدكتور  ماليزيا،  يف  الدولية  التجارية 
م�سنعي  احت�����اد  رئ��ي�����ص  ت�����س��اي،  وي  ل��ي��م 
اآل �سالح، وكيل  ماليزيا، و�سعادة عبد اهلل 
وزارة القت�ساد ل�سوؤون التجارة اخلارجية، 
ومب�ساركة ممثلي عن كل من جهاز اأبوظبي 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  و����س���ن���دوق  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
امل�ساريع وط��ريان الحت��اد وغ��رف التجارة 
القت�سادية  والدوائر  بالدولة،  وال�سناعة 
وال�سركات  اجلهات  من  والعديد  بالدولة 
الإماراتية  وال�ستثمار  الع��م��ال  وكيانات 
حيث  اأ�سيا  �سرق  جنوب  ودول  واملاليزية، 
�سجلت ح�سور  ال��ت��ي  اجل��ه��ات  ع���دد  ن��اه��ز 
300 جهة و�سركة. ومت  اأكرث من  امللتقى 

تنظيم امللتقى مببادرة من وزارة القت�ساد 
الإم���ارات���ي���ة وت��ن��ظ��ي��م م�����س��رك م��ع وزارة 

التجارة وال�سناعة املاليزية.
معاجلة التحديات

ون����وه م��ع��ايل وزي����ر الق��ت�����س��اد يف كلمته 
الف��ت��ت��اح��ي��ة، لأج���ن���دة امل��ل��ت��ق��ى الإم���ارات���ي 
اأهمية ذلك التجمع  املاليزي، حيث تت�سح 
امل�سركة،  الفر�ص  وت��ب��ادل  خلق  يف  املميز 
وم���ع���اجل���ة ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت���وؤث���ر على 
العالقات التجارية والقت�سادية امل�سركة 
بني البلدين. م�سرياً اإىل اأن اأجندة امللتقى 
واحللقات  امل���ح���اور  ع�����س��رات  �ست�ستعر�ص 
جمالت  يف  امل�ستديرة  وامل��وائ��د  النقا�سية 
باهتمام  حت��ظ��ى  ا�سراتيجية  وق��ط��اع��ات 
توقيع  م����ع  اجل���ان���ب���ي���ني،  م����ن  م�������س���رك 
تعزيز  ب��ح��ث  ل�سيما  ال��ت��ع��اون،  ات��ف��اق��ي��ات 
التعاون يف جم��الت التجارة احل��الل، بني 
الإمارات وماليزيا، مع توافر قاعدة مو�سعة 
م��ن ال��ق��درات واخل����رات يف ه��ذا القطاع، 
منوها ً باأن اعراف ماليزيا ب� “املمار�سات 
احلالل  املنتجات  مراقبة  لنظام  العاملية 
الإماراتية” العام املا�سي، اإمنا يعزز قنوات 
املزيد  ا�ستك�ساف  ب�ساأن  وال�سراكة،  احل��وار 

من الفر�ص يف ذلك القطاع احليوي.
للفر�ص  اليجابي  للمناخ  معاليه  وتطرق 
القطاع  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  امل��ق��ب��ل��ة  امل�����س��رك��ة 
ال�سياحي بني البلدين، مع تاأ�سي�ص اجلانب 
متكاملني،  مل��رك��زي��ن   ، م���وؤخ���راً  امل��ال��ي��زي 
يف ك���ل م���ن اإم�����ارة اأب��وظ��ب��ي واإم������ارة دبي، 
التاأ�سريات  طلبات  تقدمي  عملية  لت�سهيل 
امل�سركة  اجلهود  وا�ستمرارية  وت�سريعها. 
ل���ت���ط���وي���ر ذل�����ك ال���ق���ط���اع احل����ي����وي لكال 

البلدين ورفع معدلت منوه. 
تعزيز  امللتقى  ل�ستهداف  معاليه  واأ���س��ار 
اآفاق التعاون يف جمالت البتكار والبحث 
واملتجددة،  النظيفة  والطاقة  والتطوير، 
والتطوير العقاري، وحقوق المتياز، نقل 
وتبادل  التحتية.  والبنية  التكنولوجيا، 
الأفكار ب�سان زيادة ح�سة املنتجات الوطنية 
تعد  التي  املاليزية  الأ���س��واق  يف  الإماراتية 
اأ�سيا  �سرق  جنوب  منطقة  لأ���س��واق  ن��اف��ذة 

املجاورة ملاليزيا.
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 

وتطرق معايل �سلطان املن�سوري، لالأهمية 
التي تعول عليها كل من الإمارات وماليزيا 
ال�سغرية  وامل�������س���اري���ع  ال�������س���رك���ات  ل������دور 
وامل��ت��و���س��ط��ة وال���ت���ي ت��ع��د ب���دوره���ا مبثابة 
البلدين،  ك��ال  لقت�ساد  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود 
يربو على  امل�ساريع مبا  تلك  ت�ستاأثر  حيث 
امل�سجلة يف  ال�����س��رك��ات  م��ن  امل��ائ��ة  يف   90
 97 دولة الإم��ارات العربية املتحدة ونحو 
الأعمال  وك��ي��ان��ات  ال�سركات  م��ن  امل��ائ��ة  يف 

التجارية  يف ماليزيا.
موؤ�سرات ال�سراكة

وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ل��غ��ة الأرق��������ام وامل���وؤ����س���رات 
ب���ني كاًل  ال��ت��ج��اري��ة  ال�����س��راك��ة  ع��ل��ى درب 
وزير  معايل  اأمل��ح  وماليزيا،  الإم����ارات  م��ن 
تعد حاليا  الإم�����ارات  دول���ة  اأن  الق��ت�����س��اد، 
اأك�����ر ���س��ري��ك جت�����اري مل���ال���ي���زي ب���ني دول 
جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي، ح��ي��ث ناهز  
البلدين ما  ب��ني  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  حجم 
قيمته 15.4 مليار درهم يف عام 2016. 

وبلغ اإجمايل ر�سيد ال�ستثمارات املاليزية 
امل��ب��ا���س��رة يف الإم��������ارات ح��ت��ى ن��ه��اي��ة عام 
ما قيمته 1.6 مليار درهم، فيما   2015
الإم���ارات يف  ا�ستثمارات دول��ة  بلغت قيمة  
مليار  حوايل8.7  الفرة  لنف�ص  ماليزيا 

درهم.
وت���وق���ع م��ع��ال��ي��ه م�����س��اه��م��ة ت���وق���ع���ات منو 
القت�ساد العاملي، وحت�سن اأ�سعار النفط يف 
حتقق حت�سن ملمو�ص للعالقات التجارية 
املزيد  وت�سييد  البلدين  وال�ستثمارية بني 
م���ن ج�����س��ور ال���ت���ع���اون امل�������س���رك، وال����ذي 
وال�سركات  الأع���م���ال  ك��ي��ان��ات  �ستح�سده 

ال�ستثمارية ومواطني كال البلدين.
اأك�سبو 2020

كما تطرق معايل �سلطان املن�سوري، اأي�ساً 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  م�����س��ارك��ة  لأه��م��ي��ة 
 ،2020 دب��ي  اأك�سبو  معر�ص  يف  املاليزية 
ومبا ميثله من فر�ص هائلة اأمام خمتلف 
ال�سركات من كافة دول العامل. ف�ساًل على 
القت�سادية  البيئة  من  ال�ستفادة  �سرورة 
التي توفرها دولة  وال�ستثمارية اخلالقة 
الأجنبية،  ال���س��ت��ث��م��ارات  اأم����ام  الإم������ارات، 
حيث ت�سدرت الإمارات املرتبة الأوىل على 
البنك  ت��ق��ري��ر  يف  ال��ع��رب��ي��ة  ال����دول  �سعيد 
ال������دويل ع���ن ���س��ه��ول��ة مم��ار���س��ة الأع���م���ال 
الثانية  املرتبة  تبوؤها  م��ع   ،2018 للعام 
يف اأول موؤ�سر للمعرفة العاملية �سدر العام 
 5 الإم�����ارات  دول���ة  تقدمت  كما   ،2017
تقرير  يف  العا�سر  امل��رك��ز  لتح�سد  م��رات��ب 

التناف�سية العاملية لذات العام. 
النجاح  ذل���ك  اأن  كلمته  يف  م��ع��ال��ي��ه  واأك����د 
اإمنا  ال��دول��ة،  لقت�ساد  وال��ف��ري��د  املت�سارع 
حتقق بف�سل روؤية القيادة الر�سيدة لدولة 
الإمارات “ حفظها اهلل تعاىل”، وال�ستفادة 
النمو  لتحقيق  الداعمة  املزايا  حزمة  من 
للتجارة  كمعر  للدولة  اجلغرايف  كاملوقع 
تطوير  وا�ستمرارية  والغرب.  ال�سرق  بني 
ال�ستقرار  و����س���م���ان  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
الكاملة  واحلماية  والقت�سادي  املجتمعي 
من  خالية  وبيئة  الفكرية  امللكية  حلقوق 
دخول  وح��ري��ة  ال�سركات؛  على  ال�سرائب 
وخروج روؤو�ص الأموال الأجنبية، وتاأ�سي�ص 
���س��ب��ك��ة م��ت��ط��ورة م���ن امل��ن��اط��ق احل����رة ذات 

املعايري العاملية.
اأهمية  تعي  الق��ت�����س��اد  وزارة  اأن  اأك���د  كما 
م���ط���اب���ق���ة ال�������س���ي���ا����س���ات وال���ت�������س���ري���ع���ات 
الدولية  املعايري  اأف�سل  م��ع  القت�سادية 
وموا�سلة  التناف�سية.  امل��ع��رف��ة  لق��ت�����س��اد 
ت��ط��وي��ر وت��ن��وي��ع ال�سناعات  ال��ع��م��ل ع��ل��ى  
ال�ستثمارية.  اإمكاناتنا  وتو�سيع  الوطنية 
ومنوهاً اأن العام 2018، والذي خ�س�سته 
اإمنا  زايد  يكون عام  لكي  الر�سيدة  القيادة 
والحتفاء  ل��ت��ك��رمي  ���س��ام��ي��ة  م���ب���ادرة  ه���و 
ال�سيخ  ال���راح���ل  امل���وؤ����س�������ص،  الأب  ب���روؤي���ة 
اأو�سى  ال���ذي  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
املبادرات  وتنفيذ  اإيراداتنا  م�سادر  بتنويع 
اأجل حياة حرة وم�ستقرة  القت�سادية من 

وكرمية ملواطنينا.
مناذج م�سيئة 

واأ���س��اف املن�سوري ب���اأن ك��ل م��ن الإم���ارات 
رواب�����ط وقنوات  ب��ب��ن��اء  ق��ام��ت��ا  وم��ال��ي��زي��ا 
ال�سعد  كافة  على  الوطيدة  ال�سراكة  من 

والجتماعية  والق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
املا�سية،  ال��ع��ق��ود  م����دار  ع��ل��ى  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
متطور  ك��ن��م��وذج  البلدين  ك��ال  ب���رزت  كما 
والذي  امل��ت�����س��ام��ح،  الإ���س��الم��ي  لالقت�ساد 
وا����س���ه���ام���ات خمتلف  ب����اإب����داع����ات  ي���رح���ب 

الثقافات من العامل.
م��ن ج��ان��ب��ه حت���دث يف امل���وؤمت���ر م��ع��ايل ي. 
التجارة  وزير  مو�ستابا حممد،  �سري  داتو 
الدولية وال�سناعة موؤكداً اأهمية العالقات 
ال�سراكة  �سعيد  على  املاليزية  الإماراتية 
ا�سراتيجيات  وت���ع���زي���ز  الق���ت�������س���ادي���ة 
القطاعات  يف  امل�سركة  امل�ساريع  تاأ�سي�ص 
اأهمية  توجه  والتي  املوؤمتر،  يبحثها  التي 
ال�سعي لتمهيد الدرب لها اأمام امل�ستثمرين 
وا�سار  البلدين  ك��ال  يف  الأع��م��ال  وك��ي��ان��ات 
ت��اأك��ي��دات م��ن فخامة  اأن���ه لق��ي  يف كلمته 
رئ��ي�����ص وزراء م��ال��ي��زي��ا ب��ع��د الج��ت��م��اع مع 
معايل املن�سوري باأنه كان اجتماع ايجابياً 

ومثمراً.
كما اأكد وزير القت�ساد املاليزي باأن دولته 
ملعر�ص  الإم�����ارات  دول���ة  ا�ست�سافة  ت��دع��م 
ال�سركات  العديد من  واأن   ،2020 اك�سبو 
ذلك  ب��ق��وة يف  م��وج��ودة  �ستكون  امل��ال��ي��زي��ة 
احلدث الدويل الذي ميثل ا�سافة وتقدير 

عاملي ملكانة دولة الإمارات.
كما اكد وزير التجارة الدولية املاليزي على 
ان امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة هي قطاع 
يف  القت�سادي  للنمو  وحيوي  ا�سراتيجي 
على  ومنوهاً  وماليزيا،  الإم���ارات  من  كل 
املقبلة بحث كافة  اأنه �سيتم خالل الفرة 
وازدهار  منو  ام��ام  العقبات  وتعزيز  ال�سبل 
قنوات التعاون التجاري وال�ستثماري بني 

البلدين.
توقيع مذكرات تفاهم 

و���س��ت�����س��ه��د ف��اع��ل��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى الإم����ارات����ي 
املاليزي لالأعمال وال�ستثمار الذي يهدف 
ال�ستثماري  ال���ت���ع���اون  م�����س��رية  ل��ت��ع��زي��ز 
وال���ت���ج���اري ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ون��ق��ل��ه��ا لآف����اق 
امل�ستثمرين  املرجوة  ثمارها  يح�سد  رحبة 
توقيع  البلدين  ك��ال  يف  الأع��م��ال  وكيانات 

عدد من مذكرات التفاهم.
�سندوق  م��ظ��ل��ة  حت���ت  م�����س��روع   1800
من  لال�ستفادة  امل�ساريع  لتطوير  خليفة 

فر�ص امل�ساركة يف البعثات التجارية 
وم������ن ج���ان���ب���ه �����س����رح �����س����ع����ادة ع���ب���د اهلل 
ل�سندوق  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��درم��ك��ي 
ال�سندوق  ب���اأن  امل�����س��اري��ع،  لتطوير  خليفة 
قد �سرع  يف تنفيذ خططه ال�سراتيجية 
مع  امل�����س��ارك��ة  خ����الل  م���ن   2018 ل��ع��ام 
التي  التجارية   البعثة  يف  القت�ساد  وزارة 
التوايل،  على  و���س��ن��غ��اف��ورة  ماليزيا  ت���زور 
ت��ه��دف لتو�سيع  ت��ل��ك اخل��ط��وة  اأن  م���وؤك���داً 
الأع��م��ال من خالل  ري��ادة  نطاق منظومة 
هيئات  مع  ال�سراتيجية  التحالفات  بناء 
ال�سغرية  امل�����س��اري��ع  ت��ط��وي��ر  وم��وؤ���س�����س��ات 
العامل.  م�ستوى  على  ال��رائ��دة  واملتو�سطة 
ومبا يتيح  للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة 
العاملي  ال�����س��وق  اإىل  ال��ن��ف��اذ  الإم����ارات����ي����ة 
الأول����وي����ة،  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ول���س��ي��م��ا 
املتقدمة  واحل���ل���ول  ال�����س��ح��ي��ة  ك��ال��رع��اي��ة 
وال�سياحة،  ال��زراع��ي��ة،  امل�����س��اري��ع  ق��ط��اع  يف 
وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات والت�������س���الت، 

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

        اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00467/2018 جتاري 

ال�صادر يف الدعوى رقم 02/10039/2017 جتاري ايجارات بالن�صر
اإىل املنفذ �سده – حممد اأ�سباك خمدوم توتاجاتي جمهول حمل الإقامة . حيث 
– بدر غرم اهلل رداد الزهراين ال�سادر ل�ساحله احلكم يف  تقدم طالب التنفيذ 
العني  باإخالء  املدعي عليه  اإل��زام   -1 بالآتي:  والقا�سي  اأع��اله  املذكورة  الدعوى 
املوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �سواغلها. 2- اإلزام املدعي عليه ب�سداد قيمة 
ال�سيك املرجتع مبلغ 434187 درهم للفرة من 1-5-2017 حتى 2017-7-31. 3- 
اإلزام املدعي عليه  مبا ي�ستجد من اإيجار بواقع 1302561 درهم �سنويا من تاريخ 
1-8-2017 وحتى الإخالء التام. اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�سروفات الدعوى. 
لذلك نعلمكم اإنكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خالل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ 

الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خالل املهلة املبينة 
اإغ��الق ملف  – �سيتم  املنا�سبة لتنفيذه . مالحظة  الإج���راءات  اتخاذ  �سوف يتم 
التنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم اإفادة الإعالن بالن�سر خالل ع�سرة اأيام من تاريخ 

ا�ستالمه وفقا للقرار رقم 21 ل�سنة2017 .
�إد�رة تنفيذ �الحكام

مركز ف�س املنازعات اليجارية
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املال والأعمال

درهم زيادة يف اأ�سول  مليار   42
امل�سرف املركزي خالل 2017  

•• اأبوظبي-وام:

زادت اأ�سول م�سرف الإمارات املركزي مبقدار 42 مليار درهم تقريبا خالل 
العام 2017 بنمو ن�سبته %11.5 مقارنة مع العام 2016 وذلك وفقا 

لأحدث الأرقام ال�سادرة عن امل�سرف.
406.4 مليار درهم  امل��رك��زي ق��ف��زت اىل  امل�����س��رف  اأ���س��ول  وك���ان اج��م��ايل 
يف  دره��م  مليار   364.45 م��ع  باملقارنة  املا�سي  دي�سمر  �سهر  يف  تقريبا 
لإ�سوله  امل��رك��زي  امل�سرف  تعزيز  وج���اء   .  2016 ال��ع��ام  م��ن  ذات���ه  ال�سهر 
التي منت  امل�سرفية  النقد والأر�سدة  امل�سجلة يف ر�سيد  الزيادة  بدعم من 
بن�سبة %71 ومبقدار 64 مليار درهم تقريبا خالل العام 2017 بالغة 
م�ستوى 154.23 مليار درهم مقارنة مع 90.15 مليار درهم يف نهاية 
بقيمة  زي��ادة  املركزي  امل�سرف  الودائع لدى  �سهدت  . كذلك   2016 العام 
2017 مرتفعة اىل 111.28 مليار درهم  49.58 مليار درهم يف العام 
مقارنة مع 61.7 مليار درهم هو اجمايل ر�سيدها يف نهاية العام 2016 
فقد  الإ�ستحقاق  ت��اري��خ  حتى  املحفوظة  الإ�ستثمارات  بند  �سعيد  وعلى   .
انخف�ست مبقدار 64.8 مليار درهم مغلقة عند م�ستوى 133.66 مليار 
درهم يف �سهر دي�سمر املا�سي باملقارنة مع 198.5 مليار درهم يف ال�سهر 
2016 .. كذلك تراجع ر�سيد بند الأ���س��ول الأخ��رى من  ذات��ه من العام 

مليار درهم اىل 3.27 مليار درهم خالل نف�ص فرة املقارنة.  10.9
وتظهر اأرقام امل�سرف املركزي على جانب القرو�ص وال�سلف ارتفاعها مبقدار 
3.93 مليار درهم يف  901 مليون درهم حيث بلغ اجملي قيمة ر�سيدها 

نهاية العام 2017 مقارنة مع 3.2 مليار درهم يف العام 2016 .

بيع 20 قطعة اأر�ض بقيمة 7.5 مليون 
درهم يف مزاد عقاري بعجمان 

•• عجمان-وام:

املزاد  باإمارة عجمان  العقاري يف مقرها  والتنظيم  الأرا�سي  دائ��رة  نظمت 
العقاري العلني الأول لعام 2018 ومت خالله بيع 20 قطعة اأر�ص بقيمة 
وقال يو�سف ال�سام�سي رئي�ص اللجنة املنظمة ان املزاد  درهم.  مليون   7.5
بني  م�ساحاتها  ت��راوح��ت  اليا�سمني  بحي  �سكنية  اأر����ص  قطعة   20 �سمل 
و575 مرا مربعا وبلغ �سعرها الإجمايل املبدئي نحو 5.7 مليون   252
درهم. واأو�سح ان املزاد �سهد اقبال كبريا من امل�ستثمرين حيث تناف�ص على 
الأرا�سي  كافة  بيع  مت  اأنه  ..موؤكدا  مزايداً   115 املعرو�سة  القطع  �سراء 
قيمة  فاق  وال��ذي  دره��م  مليون   7.5 بنحو  قدر  اإجمايل  ب�سعر  املطروحة 

ال�سعر الإجمايل املبدئي بن�سبة 31.5 يف املئة.

 موانئ دبي ت�ستعر�ض قدراتها خالل 
معر�ض بريك بالك ال�سرق الأو�سط  

•• دبي-وام:

ت�ستعر�ص موانئ دبي العاملية - اإقليم الإمارات ميزاتها وقدراتها اأمام كريات 
�سركات ال�سحن واللوج�ستيات خالل م�ساركتها يف معر�ص “بريك بالك ال�سرق 
الأو�سط” الذي يقام يف العا�سمة اأبوظبي اعتباراً من 6 فراير اجلاري حتت 
رعاية معايل الدكتور عبداهلل بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية 
ورئي�ص جمل�ص اإدارة الهيئة الحتادية للموا�سالت الرية والبحرية. ويويل 
الطلب  لتلبية  وي�ستعد  ال�سائبة  الب�سائع  ملناولة  كبرية  اأهمية  جبل  ميناء 
ا�ستعداداً ل�ست�سافة معر�ص  التي يجري تنفيذها  امل�ساريع  املتوقع يف �سوء 
بزيادة  املا�سي  ال��ع��ام  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  ق��ام��ت  حيث   2020 دب��ي  اإك�سبو 
 1.5 بلغت  ج��دي��دة  طاقة  اإ���س��اف��ة  خ��الل  م��ن  للميناء  ال�ستيعابية  الطاقة 
مليون حاوية منطية اإىل املحطة 3 يف ميناء جبل علي. وقال حممد املعلم 
املدير التنفيذي واملدير العام ملوانئ دبي العاملية - اإقليم الإم��ارات اإن ميناء 
العاملية يعد م�ساهما  التابع ملجموعة موانئ دبي  الرئي�سي  املرفق  جبل علي 
ملرحلة  ا�ستعدادا  القت�ساد  بتنويع  الر�سيدة  القيادة  روؤي��ة  رئي�سيا يف حتقيق 
الإمارات ما بعد النفط، كما اأن موقعه على م�سافة قريبة من موقع “اإك�سبو 
هذا احلدث املهم من خالل امل�ساركة يف  اإجناح  يف  دوره  دبي” يعظم   2020

م�سرية التح�سري وال�ستعداد لإقامته.
واأ�ساف اأن مناولة الب�سائع ال�سائية تعتر مكوناً رئي�سياً يف عمل ميناء جبل 
امليناء  اأن  اىل  ..لفتا  املجال  بالجنازات يف هذا  �سجاًل حافاًل  علي وميتلك 
لديه نظام متكامل يت�سمن مرافق م�سممة خ�سي�ساً لتلبية الطلب املتزايد 
على �سحنات الب�سائع ال�سائبة ال�سائلة واجلافة وب�سائع الدحرجة وغريها.

بح�سور وزير �لطاقة و�ل�سناعة

موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية تعقد حلقة �سبابية ملناق�سة
البتكار ودور اإدارة التنوع الثقايف يف تعزيز ال�سالمة النووية

•• اأبوظبي-الفجر:

الذي  البتكار  اأ�سبوع  اإط��ار فعاليات  يف 
للطاقة  الإم��������ارات  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
ال��ن��ووي��ة، ُع��ق��دت يف م��ق��ر امل��وؤ���س�����س��ة يف 
بح�سور  �سبابية  حلقة  اأم�ص  اأبوظبي 
فار�ص  ف���رج  ب��ن حم��م��د  �سهيل  م��ع��ايل 
وال�سناعة،  ال��ط��اق��ة  وزي����ر  امل���زروع���ي 
املندوب  الكعبي  حمد  ال�سفري  و�سعادة 
الدائم لدولة الإمارات العربية املتحدة 
الذرية،  للطاقة  الدولية  الوكالة  لدى 
اإبراهيم  حم��م��د  امل��ه��ن��د���ص  و����س���ع���ادة 
ملوؤ�س�سة  التنفيذي  الرئي�ص  احل��م��ادي 
واملهند�ص  ال��ن��ووي��ة،  للطاقة  الإم����ارات 
الرئي�ص  نائب  الرميثي  حممد  اأحمد 

التنفيذي للموؤ�س�سة.
التي  ال�����س��ب��اب��ي��ة  احل���ل���ق���ة  ون���اق�������س���ت 
موؤ�س�سة  موظفي  من   30 نحو  �سمت 
الإم��ارات للطاقة النووية و�سركة نواة 
اأ���س��ا���س��ي��ني؛ الأول  ل��ل��ط��اق��ة، حم��وري��ن 
الطاقة  ���س��ن��اع��ة  ب��الب��ت��ك��ار يف  ي��ت��ع��ل��ق 

ال�����س��ل��م��ي��ة، وال���ث���اين يخت�ص  ال��ن��ووي��ة 
تعزيز  يف  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ن��وع  اإدارة  ب���دور 

ثقافة ال�سالمة النووية.
امل�ساركون  ال�س������باب  املوظف����ون  واأك��د 
تعزي�������ز  ����س���رورة  ع��ل��ى  احللق������ة  يف 
القدرات  وتطوي�������ر  بالنف�ص  ال��ث��ق��ة 
البحثية  املراك�������ز  م��ع  التوا�سل  ع��ر 
م�س��������تجدات  اآخ�����ر  ع��ل��ى  والط������الع 
بالإ�سافة  النووي�����ة،  الطاقة  �سناعة 
بهدف  التطوير  جم���الت  حت��دي��د  اإىل 
ت��ر���س��ي��خ الب���ت���ك���ار ك��م��م��ار���س��ات عمل 

يومية.
التنوع  اأهمية  اإىل  امل�ساركون  لفت  كما 
الرنامج  ب����ه  ي��ت�����س��م  ال������ذي  ال���ث���ق���ايف 
ال���ن���ووي ال�����س��ل��م��ي الإم����ارات����ي، وال���ذي 
على  النووية  التجارب  خمتلف  يعك�ص 
من  يجعل  م��ا  وه���و  ال��ع��امل��ي،  ال�سعيد 
مواتية  فر�سة  الثقايف  التنوع  حت��دي 
املعرفة وتبادل اخل��رات، وو�سع  لنقل 
قطاع  يف  امل��م��ي��زة  الإم��ارات��ي��ة  الب�سمة 

الطاقة النووية ال�سلمية.

امل�����س��ارك��ون ب��الإم��ك��ان��ي��ات التي  ون����وه 
الر�سيدة،  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  لهم  وف��رت��ه��ا 
العلمية  وق��درات��ه��م  مهاراتهم  ل�سقل 

التطور  ع���ن  ف�����س��اًل  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة، 
و�س�������هولة  الت�سال  و�سائل  يف  الهائل 
الأمر  املعلوم����������ات،  اإىل  الو�س������ول 

البتكار  حت��ف��ي��ز  ���س��اأن��ه  م���ن  ال���������ذي 
وحتقيق  ال���ع���م���ل  اآل������ي������ات  وت����ط����وي����ر 

الإجنازات.

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تختتم م�ساركتها يف معر�ض جنوب اآ�سيا لل�سياحة وال�سفر يف نيودلهي 

حافظ على مرتبته �الأوىل جلهة �مل�سافرين �لدوليني

بزيادة ن�سبتها 5.5 %   2017 يف  الدويل  دبي  مطار  ا�ستخدموا  م�سافر  مليون   88.2
•• دبي-الفجر: 

حافظ مطار دبي الدويل للعام الرابع على 
العامل  ك��اأول مطار يف  ال��ت��وايل على مركزه 
من حيث اجمايل اعداد امل�سافرين الدوليني، 
مع ارتفاع عدد امل�سافرين الذين ا�ستخدموا 
مليون   88.2 اإىل   2017 العام  يف  املطار 
م�سافر وفقاً لتقرير احلركة ال�سنوي الذي 

�سدر اليوم عن موؤ�س�سة مطارات دبي.
واأظهر التقرير ارتفاع عدد امل�سافرين عر 
املطار اىل 88 مليونا و 242 الفا و 099 
ن�سبتها  ب��زي��ادة   2017 ال��ع��ام  يف  م�����س��اف��را 
 654 و  مليونا   83 مع  % مقارنة   5.5

الفا و 250 م�سافرا يف العام 2016. 
2017 معدلت  العام  و�سجل املطار خالل 
من���و ق��ي��ا���س��ي��ة خ���الل ا���س��ه��ر ي��ن��اي��ر ويوليو 
واغ�سط�ص حيث قفز عدد امل�سافرين خالل 
 8 اك��رث من  الأ�سهر اىل  كل �سهر من ه��ذه 
املطار.  تاريخ  يف  مرة  لأول  م�سافر  ماليني 
يف ح��ني ب��ل��غ متو�سط اع����داد امل�����س��اف��ري��ن يف 
الأ���س��ه��ر امل��ت��ب��ق��ي��ة م���ن ال�����س��ن��ة اك���رث م���ن 7 
ماليني م�سافر.  وقد ا�ستقبل املطار يف �سهر 
و  الفا   854 و  ماليني   7 املا�سي  دي�سمر 
657 م�سافرا بارتفاع ن�سبته ٪1.9 مقارنة 
مع 7 ماليني و 706 الفا و 351 م�سافرا 

يف دي�سمر 2016.
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل م���ط���ار دب����ي ال������دويل خالل 
جديدة  ط���ريان  �سركات  �ست  الفائت  ال��ع��ام 
فيها خطوط:  رح��الت منتظمة، مبا  ت�سرّي 
واي���ر مولدوفا،  ل��ل��ط��ريان،  وب���در  ال�����س��الم، 
وهي  الإم��ارات��ي��ة  الناقالت  اأ�سافت  حني  يف 
ط����ريان الإم�������ارات وف����الي دب����ي م���ا ب���ني 3 
على  للم�سافرين  ج��دي��دة  وج��ه��ات   10 –
الرحالت  وت�����رية  م���ن  ورف���ع���ت  ال���رت���ي���ب، 
وال�سعات املتوفرة على 12 و22 م�ساراً على 

الرتيب.  وتابعت الهند تربعها على قائمة 
الدويل  دب��ي  مل��ط��ار  بالن�سبة  ال���س��واق  اك��ر 
وذل���ك م��ع ارت��ف��اع اج��م��ايل ع��دد امل�سافرين 
 060 و  مليونا   12 اىل  دب���ي  وب���ني  بينها 
الفا و 435 م�سافرا يف العام 2017 بزيادة 
ن�سبتها %5.4 مقارنة بالعام 2016 الذي 
و  مليونا   11 امل�سافرين  ع��دد  خ��الل��ه  بلغ 
و 215 م�سافرا. وجاءت اململكة  الفا   440
املتحدة يف املركز الثاين باجمايل 6 ماليني 
و 466 الفا و 404 م�سافرا بزيادة ن�سبتها 
العربية  اململكة  ب��ذل��ك  م��ت��ج��اوزة   ،6.7%
 364 و  ماليني   6 �سجلت  التي  ال�سعودية 
الفا و 598 م�سافرا بزيادة ن�سبتها 4.6% 

عن العام ال�سابق. 
ن�سب  اأكر  اأظهرت  التي  الأ�سواق  وت�سمنت 
2017  كاًل من رو�سيا  العام  للنمو خالل 
عدد  يف   28% بن�سبة  ارتفاعاً  حققت  التي 
 339 و  مليون  اإىل  و�سل  ال��ذي  امل�سافرين 
�سجلت  التي  وال�سني  534 م�سافرا  و  الفا 

م�سافرا   179 و  ال��ف��ا   212 و  مليون   2
بالعام  م��ق��ارن��ة   19.4% ن�سبته   ب��ارت��ف��اع 
قيام  نتيجة  الرتفاع  هذا  وياأتي    .2016
دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف �سهر 
لرعايا  ت�سهيالت  مب��ن��ح  امل��ا���س��ي  دي�����س��م��ر 
ه��ات��ني ال��دول��ت��ني ت��خ��ول��ه��م احل�����س��ول على 
اأما  ال��ت��اأ���س��رية ع��ن��د ال��و���س��ول اىل امل���ط���ار. 
واإليها  منها  احل��رك��ة  ت��ع��ززت  ال��ت��ي  تايلند، 
اإط����الق خ��دم��ت��ني يوميتني من  م��ن خ���الل 
قبل ط���ريان الإم�����ارات وف���الي دب���ي، وذلك 
ب��ا���س��ت��خ��دام ط���ائ���رات م��ن ط����راز اي���ه 380 
منواً  �سجلت  فقد  املقعدية،  ال�سعة  ل��زي��ادة 
عدد  و����س���ل  ح��ي��ث   15.2٪ ب��ن�����س��ب��ة  ق���وي���اً 
امل�سافرين يف العام 2017 اإىل 2 مليون و 

م�سافرا.   053 و  الفا   445
املدن  الأول بني  املركز  وحافظت لندن على 
 598 و  الفا    011 و  4 ماليني  باجمايل 
مليون   2 باجمايل  مومباي  تليها  م�سافرا، 
جدة  تلتها  م�سافرا،   771 و  الفا   477 و 

 820 و  ال��ف��ا   113 و  2 مليون  ب��اج��م��ايل  
م�����س��اف��را.   اأم���ا اأه���م ال����س���واق جل��ه��ة ن�سب 
اأمريكا  ك��ان��ت  فقد   2017 ال��ع��ام  يف  النمو 
ال�سرقية  واأوروب�������ا   ،36.1% اجل��ن��وب��ي��ة 
قيام  نتيجة    17.9% واآ�سيا   ،25.3%
طريان الإمارات وفالي دبي وناقالت اأخرى 
بتو�سيع �سبكات رحالتها اىل تلك الأ�سواق. 

الرحلة  ع���ل���ى  امل�������س���اف���ري���ن  م���ع���دل  وح���ق���ق 
ال��واح��دة خ��الل العام 2017  من��واً بن�سبة 
مقارنة  م�سافرا   223 اإىل  لي�سل   6.9%
يف  ال��واح��دة  للرحلة  م�سافرين   209 م��ع 
رئي�سي  ب�سكل  ذل���ك  وم���رد   ،2016 ال��ع��ام 
مل��ك��ان��ة م��ط��ار دب���ي ال����دويل ك��اأ���س��خ��م مركز 
للطائرات  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال���ع���امل  يف  ل��ل��ط��ريان 

عري�سة البدن، �سيما ايربا�ص ايه 380. 
و���س��ل ال��ع��دد الإج��م��ايل حل��رك��ات الطريان 
خالل العام 2017 اإىل 409،493 حركة، 
العام  مع  مقارنة  ن�سبته 2.4٪  بانخفا�ص 
 419،654 2016 الذي مت فيه ت�سجيل 

•• اأبوظبي - الفجر

 – وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  اختتمت 
اأبوظبي يف عطلة نهاية الأ�سبوع املا�سي، 
م�����س��ارك��ت��ه��ا ال��ن��اج��ح��ة وت��راأ���س��ه��ا لوفد 
�سارك يف معر�ص جنوب  ال��ذي  اأبوظبي 
تي.  اأي��ه.  وال�سفر »اأ�ص.  لل�سياحة  اآ�سيا 
والذي  الهند،  يف  نيودلهي  يف  اإي«  ت��ي. 
اإىل  يناير   31 من  الفرة  خ��الل  اأقيم 
ال�ساد�سة  املرة  2018، وهي  2 فراير 
اأب���وظ���ب���ي يف هذا  ال���ت���ي ت�������س���ارك ف��ي��ه��ا 
امل��ع��ر���ص ال���دويل ال���ذي يعتر م��ن اأهم 

الفعاليات ال�سياحية العاملية. 
و�ساركت يف الن�سخة ال�25 من املعر�ص، 
واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ات  ك���رى  م��ن   14
وال�سركات من القطاعني العام واخلا�ص 
العاملة يف قطاع ال�سياحة وال�سفر، ومن 
وال�سفاري،  لل�سياحة  الإم�����ارات  بينهم 
وم��غ��ام��رات ع��رب��ي��ة، وق�����س��ر الإم�����ارات، 

ورويال اأريبيان لل�سياحة، وغريها. 
م�ساركتها  خ��الل  من  اأبوظبي  وهدفت 
اإىل  ال��ع��امل��ي،  ال�سياحي  امللتقى  ه���ذا  يف 
متميزة،  عاملية  كوجهة  مكانتها  تر�سيخ 
وا����س���ت���ع���را����ص م����ا ل���دي���ه���ا م����ن ق�����درات 
الالعبني  اأم�������ام  ج����اذب����ة  واإم����ك����ان����ي����ات 

وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  يف  الأ�سا�سيني 
الهندي. وتعتر م�ساركة اإمارة اأبوظبي 
يف ه����ذا امل���ع���ر����ص ال������دويل وع���ر����ص ما 
حت��ت�����س��ن��ه م���ن م��ن��اط��ق ج����ذب ومعامل 
ملوا�سلة  م��ث��ال��ي��ة  ف��ر���س��ة  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة، 
لل�سياح  مميزة  كوجهة  مكانتها  تعزيز 
ال��ه��ن��ود. وق���د ���س��ارك وف���د اأب��وظ��ب��ي يف 
300 اج��ت��م��اع ع��م��ل خالل  اأك����رث م���ن 
املوؤمتر لكت�ساف اإمكانيات قيام تعاونات 
جديدة، عالوة على ال�ستمرار يف تطوير 
الهند  بني  ال�سابقة،  امل�سركة  امل�ساريع 
النعيمي مدير  وقال مبارك  والإم����ارة. 
اخلارجية  وامل���ك���ات���ب  ال����روي����ج  اإدارة 
يف دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي: 
ن��ف��خ��ر مب���ا ح��ق��ق��ن��اه م���ن جن����اح خالل 
امل�ساركة يف معر�ص جنوب اآ�سيا لل�سياحة 
وال�سفر، هذا احلدث املهم الذي نحر�ص 
لنا  يقدمه  ملا  �سنوياً،  فيه  امل�ساركة  على 
اأبوظبي  ق��درات  ل�ستعرا�ص  فر�ص  من 
وما لديها من مقومات توؤهلها لت�سبح 
وجهة �سياحية رئي�سية لقطاع ال�سياحة 
اآ�سيا  ال��ه��ن��دي و����س���وق ج��ن��وب  وال�����س��ف��ر 
الفعاليات  م��ن  وب��اع��ت��ب��اره  ع���ام.  ب��وج��ه 
التي  حجماً  والأك���ر  ال��رائ��دة  ال�سنوية 
باهتمام  وحت��ظ��ى  ال��ه��ن��د  ت�ست�سيفها 

ع��امل��ي وا����س���ع، ف��ق��د ح��ر���س��ن��ا ع��ل��ى اإب���راز 
وت�سليط ال�سوء على الوجهات الثقافية 
وال�سياحية التي متتلكها الإم��ارة، �سواء 
اأو منطقة العني والظفرة،  يف العا�سمة 
بالإ�سافة اإىل تر�سيخ عالقاتنا الدولية 
���س��راك��ات جديدة  وت��اأ���س��ي�����ص  ال��ق��ائ��م��ة، 
املعر�ص  وزوار  الآخ��ري��ن  العار�سني  مع 
املثمرة  الفر�ص  من  املزيد  وا�ستك�ساف 
الثقافة  دائ���رة  وت��راأ���س��ت  �سركائنا.  م��ع 
املعر�ص،  اإىل  اأب��وظ��ب��ي  وف��د  وال�سياحة 
الإم����ارة م��ن غنى  ل��دى  م��ا  ل�ستعرا�ص 
ت����راث����ي وث����ق����ايف وت����اري����خ����ي، ووج���ه���ات 
العطالت،  لق�ساء  وترفيهية  �سياحية 
بينها  وم��ن  ال��ك��رى،  الثقافية  وامل��ع��امل 
ال�سيخ  وجامع  اأبوظبي،  اللوفر  متحف 
ا�ستعرا�ص  ع���ن  ف�����س��اًل  ال��ك��ب��ري،  زاي����د 
ال�سيافة وما ميتلكه من  ق��درات قطاع 
ومنتجعات مثل  فاخرة  فندقية  من�ساآت 
ق�سر ال�سراب، وق�سر الإمارات، وكراون 
بالزا اأبوظبي، ويا�ص فاي�سروي، ومنتجع 
رادي�����س��ون ب��ل��و. وي��وف��ر امل��ع��ر���ص جلميع 
�سراكات  تاأ�سي�ص  فر�سة  فيه،  امل�ساركني 
�سركات  م���ع  ���س��ف��ق��ات  وع���ق���د  ت��ع��اون��ي��ة 
التقنيات  و����س���رك���ات  اخل���ا����ص  ال��ق��ط��اع 
ف�ساًل  ال�سياحة،  جم��ال  يف  املتخ�س�سة 

الواعدة  الفر�ص  من  املزيد  توفري  عن 
مرة.  لأول  امل�ساركة  لالأطراف  بالن�سبة 
وا�ستهدف وفد اأبوظبي خالل م�ساركته 
املهم، حتقيق  ال�سياحي  احل��دث  ه��ذا  يف 
اأبوظبي  مكانة  يف  الرت��ق��اء  م��ن  امل��زي��د 
الهندي،  وال�سفر  ال�سياحة  قطاع  ل��دى 
�سبه  من  ال�سائحني  من  املزيد  وحتفيز 

القارة الهندية على زيارة اأبوظبي.
ال�سادرة  الإح�سائيات  اأح��دث  وبح�سب 
عن دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي، 
فاإن الهند تعتر ثاين اأكر �سوق دولية 
م�سدرة لل�سياح اإىل الإمارة. ومت خالل 
 360 م��ن  اأك���رث  ت�سجيل  املا�سي  ال��ع��ام 
األ�����ف زائ�����ر م���ن ال���ه���ن���د، ب��ن�����س��ب��ة زي����ادة 
ت�ستثمر  ول���ه���ذا   ،11% اإىل  و���س��ل��ت 
اأبوظبي بكثافة يف التقنيات املتخ�س�سة 
يف قطاع ال�سياحة وال�سفر، بهدف تعزيز 
جت��رب��ة زوار الإم�����ارة ب����دءاً م��ن حمطة 
الو�سول يف مطار اأبوظبي. فعلى �سبيل 
َحَملة  الهند من  املثال، يحظى مواطنو 
الأمريكية  ال��دائ��م��ة  الإق���ام���ة  رخ�����س��ة 
)البطاقة اخل�سراء( اأو تاأ�سرية الإقامة 
يف الحت����اد الأوروب�����ي وامل��م��ل��ك��ة املتحدة 
الدخول  تاأ�سرية  على  احل�سول  مبيزة 
ع��ن��د ال���و����س���ول، ح��ي��ث ت���ع���اون���ت دائ����رة 

املعنية  الأط��راف  وال�سياحة مع  الثقافة 
ت��ق��وم بعملية  ل��ت��وف��ري م��ن�����س��ة خ��ا���س��ة 
يف  ال��دخ��ول  تاأ�سرية  واإ���س��دار  الت�سجيل 

غ�سون 30 دقيقة فقط. 
وت��ع��م��ل دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
اأب���وظ���ب���ي ع���ن ق����رب م���ع ���س��رك��ائ��ه��ا من 
لتاأ�سي�ص  واخل���ا����ص  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ني 
م��ن�����س��ات م��ب��ت��ك��رة ل���ل���روي���ج ل���ق���درات 
التي توفرها لزوارها خ�سو�ساً  الإم��ارة 
بينها  وم���ن  الرئي�سية،  الأ����س���واق  ل���دى 
امل�سارك  اأب��وظ��ب��ي  ف��ع��ر ج��ن��اح  ال��ه��ن��د، 
ال�سياحية  للجهات  �سيتاح  امل��ع��ر���ص،  يف 
ولل�سائح الهندي، فر�سة احل�سول على 
ال��ث��ق��ايف والراثي  ال��غ��ن��ى  ن��ظ��رة ح���ول 

واأ�سهر املعامل التي تتميز بها اأبوظبي. 
وا����س���ت�������س���اف ج����ن����اح اأب����وظ����ب����ي خ���الل 
اآ�سيا  ج���ن���وب  م���ع���ر����ص  يف  م�������س���ارك���ت���ه 
اأي�������ه. تي.  ل��ل�����س��ي��اح��ة وال���������س����ف����ر اأ�����ص. 
القطاعني  م���ن  رائ�����دة  ج��ه��ات  اإي  ت���ي. 
�سل�سلة  اإىل  اإ�سافة  واخلا�ص،  احلكومي 
والراثية  الفنية  ال���س��ت��ع��را���س��ات  م��ن 
ال���ع���رب���ي، التي  وع����رو�����ص ف����ن اخل�����ط 
ع���ن جتربة  مل��ح��ة  اجل���ن���اح  زوار  م��ن��ح��ت 
زيارة اأبوظبي وما ينتظرهم من مواقع 
ثقافية و�سياحيةعند زيارتهم لالإمارة.  

ح���رك���ة، ف��ي��م��ا ب��ل��غ ع���دد احل���رك���ات يف �سهر 
دي�سمر 35،132 حركة بانخفا�ص ن�سبته 
العام  من  نف�سه  بال�سهر  مقارنة   2.6%
 36،065 ت�سجيل  فيه  مت  ال��ذي   2016
دبي  �سهد مطار  اأخ���رى،  رح��ل��ة. وم��ن جهة 
الدويل بع�ص التذبذب خالل العام 2017 
ب��ال��ن�����س��ب��ة حل��ج��م م��ن��اول��ة ال�����س��ح��ن، ولكن 
�سهر  يف  حتقق  ال���ذي  اجل��ي��د  النمو  بف�سل 
 ،)11.8٪( واأغ�سط�ص   ،)8.4%( مار�ص 
ارتفع  ح��ق��ق��ت  ف��ق��د   ،)5.8٪( و���س��ب��ت��م��ر 
اج���م���ايل ح��ج��م ال�����س��ح��ن يف ال���ع���ام 2017   
اإىل ) 2،654،494 ( طنا، ما ميثل زيادة 
 2016 ال��ع��ام  م��ع  م��ق��ارن��ة   2.4٪ بن�سبة 
 )  2،592،454 ت�سجيل)  ف��ي��ه  مت  ال���ذي 
ط��ن��ا. ف��ي��م��ا ت��ع��ام��ل م��ط��ار دب���ي ال�����دويل يف 
229،019 طنا  الفائت مع  دي�سمر  �سهر 
طنا   230،122 مع  مقارنة  الب�سائع  من 
2016، ما ميثل  العام  ذات��ه من  ال�سهر  يف 

انكما�ساً طفيفاً بن�سبة 0.5٪.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2018/82 تنفيذ جتاري
2- حممد  �������ص.ذ.م.م  للنقليات  ال��رف��ي��ق  ���س��رك��ة  ����س���ده/1-  امل��ن��ف��ذ  اىل 
التنفيذ/حميد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ريا�ص  ابراهيم 
اعاله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام  ق��د  ب��ي��ات��ي  علري�سا 
املنفذ به وقدره )79529( درهم اىل  املبلغ  والزامكم بالت�سامن  بدفع 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/366  عقاري كلي 

انرنا�سيونال  املا�سة   -2 امل��ح��دودة  للعقارات  واي��د  وورل���د  املا�سة  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العقاري  للتطوير 
اتفاقية  اميل رجبلي 1-ببطالن  املذكورة اعاله ل�سالح/اي�سل  الدعوى  بتاريخ 2018/1/18  يف 
العقارية  ال��وح��دة  ل�سراء  امل���وؤرخ���ة:2011/3/1  الوىل  عليها  وامل��دع��ي  املدعي  بني  املرمة  البيع 
عليهما  املدعي  بالزام   -2 تيكوم  مبنطقة  ت��اور  ي��ورو  مب�سروع  الول  بالطابق  الكائنة   107 رق��م 
 ٪9 بواقع  تاخري  وبفائدة  دره��م   )853.562.06( م��ق��داره  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2017/6/11 حتى متام ال�سداد 3-بالزام املدعي 
عليهما بامل�سروفات والر�سوم والف درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/81  احوال نف�س م�صلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد نور انور القره بي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ نان�سي عبداملنعم عثمان عبداحلميد جمعه  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها دعوى طالق )خلع(. وحددت لها جل�سة يوم  الثنني 
املوافق  2018/2/19   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )6( يف مبنى الحوال 
ال�سخ�سية يف منطقة القرهود لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/1881 تنفيذ مدين  

 -2 اوكوتي  اوجيت�سوكووكامنا  بو�سكو  جون  �سده/1-   املنفذ  اىل 
طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سوكوويدو  فومنانيا  لري 
التنفيذ/يو�سينا جو�سف اماكور  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7560( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/3027  مدين جزئي

القامة  حمل  جمهول  اقبال  برفيز  برفيز  عليه/اح�سان  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  مي��و  املدعي/تريي�سيا  ان  مب��ا 
املطالبة مببلغ وقدره )15500( درهم والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. 
ال�ساعة:08.30    2018/2/11 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
�ص بالقاعة:ch2.D.17 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3040  مدين جزئي

اىل املدعي عليه /1-نور المني عبداملطلب جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/يو�سف دارفي�ص بريوزرام  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بتحويل ملكية مركبة + دفع غرامة قدرها 270 درهم والر�سوم 
وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2018/2/19 ال�ساعة 
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���ص   8.30
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/30  عقاري كلي
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  باقب�ص  حممد  عمر  عليه/حممد  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/�سركة داماك العقارية �ص.ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي 
املدعي عليه مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
)1.605.940( درهم ومببلغ وقدره )259.611( درهم بواقع 36٪ غرامات تاخري 
�سنويا حتى تاريخ:2017/10/30 وب�سداد ماي�ستحق حتى ال�سداد التام والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/11  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.8:بالقاعة ���ص  ال�����س��اع��ة:11.00 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/28  عقاري كلي

اىل املدعي عليه/ال�سيد حممد حممود جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
لوتاه  ���ص.ذ.م.م وميثله:ح�سني علي عبدالرحمن  ديفيلومبنت  �سيلكت جلوبال 
املدعي واملدعي  العقد بني  املطالبة بف�سخ  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد 
عليها البيع وال�سراء ورد الوحدة رقم:3808mgi يف برج ذارزيدن�سز يف مارينا 
جيت 1 دبي مارينا والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم 
فاأنت  لذا   ch1.B.8:بالقاعة ال�ساعة:11.00 �ص  املوافق 2018/2/11   الحد 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2201  جتاري كلي

مديرها/باول  ومي��ث��ل��ه��ا  �������ص.ذ.م.م  ج��وي��رى  وود  ع��ل��ي��ه/ن��اي��ت�����ص  امل��دع��ي  اىل 
لال�ستثمار  املدعي/مان�س�س�سر  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ديفري�ص  كينج 
اأق��ام عليك  ���ص.ذ.م.م وميثلها مديرها/ مايكل درم��وت باتريك ماكجريفر قد 
الدعوى ومو�سوعها دعوى حل وت�سفية �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/2/14  
من  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.8:بالقاعة ���ص  ال�����س��اع��ة:09.30 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2774  جتاري جزئي 
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  اماديو  كريو�ص  تينا  نورمان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/12/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
اعاله ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك 
 ٪9 القانونية  والفائدة  دره��م   )19.844.91( مبلغ  الوطني(  القيوين  )ام  املدعي 
من تاريخ ال�ستحقاق يف:2011/12/20 وحتى ال�سداد التام ومبلغ ثالثمائة درهم 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/4188  جتاري جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  القريوتي  خليل  ه�سام  /1-خليل  عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ����ص.م.ع   الوطني  القيوين  ام  املدعي/بنك 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )44.073.48( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 2.49٪ من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام. وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/2/18 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2691  جتاري كلي
اآرثور  نارونها   -2 ���ص.ذ.م.م  الورقية  للمنتجات  ت��اون  بن  املدعي عليه /1-م�سنع  اىل 

لي�سلي جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/م�سرف المارات ال�سالمي �ص.م.ع قد 

والر�سوم  التحفظي  بتثبيت و�سحة احلجز  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/2/14 

ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/27  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-ايرو تليكوم انرنا�سيونال ليمتد 2- اديب عادل عكاوي 3- ايرو 
ان  القامة مبا  رول خمايل حرب جمهول حمل   -4 ����ص.ذ.م.م  انرنا�سيونال  تليكوم 
قد  ابراهيم اجلرمن  ا�سماعيل  دبي وميثله:علي  فرع  الوطني  الفجرية  املدعي/بنك 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )881.060( 
وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م 
9.30 �ص  ال�ساعة   2018/2/11 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت  ال��ت��ام.  ال�سداد 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/76  جتاري كلي

�سالح  احمد  2-�سميح  ����ص.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  الظاهر  /1-�سميح  عليه  املدعي  اىل 
املدعي/بنك  ان  القامة مبا  احمد حميدات جمهول حمل  �سميح  احمد   -3 حميدات 
عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل  وميثله:علي  دب��ي  ف��رع  الوطني  الفجرية 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )1894849.00( درهم 
ال�سداد  وحتى  الدعوى  رفع  من   ٪12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
بالقاعة  �ص   9.30 ال�ساعة   2018/2/11 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام. 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.15
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1718  جتاري كلي
اىل املدعي عليه /1-ال�سيخ �سيف عبدالرحمن علي ال ثاين جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/اوريت لل�سقق الفندقية �ص.ذ.م.م وميثله:عبداهلل خمي�ص غريب الناخي ال علي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد �سراء ا�سهم املوؤرخ:2016/12/15 
املرم بني طريف التداعي والزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )2.500.000( 
درهم قيمة املبالغ التي قام املدعي عليه با�ستالمها من ايرادات الفندق املدعي مع الفوائد 
وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى  املبالغ  لهذه  ا�ستالمه  تاريخ  من   ٪12 بواقع 
9.30 �ص  ال�ساعة   2018/2/12 املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2624  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /1-اي بي ا�ص لتجارة اللكرونيات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ان املدعي/اك�سري حور�ص للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  يورو   )3.023.971.76( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم 
ال�ساعة   2018/2/14 املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
9.30 �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/223  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/جنمة املدينة للنقل الري العام ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى  مبا ان املدعي/الرا�سدين للنقل الري العام ���ص.ذ.م.م قد 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بنقل ملكية ال�ساحنة املباعة للمدعية 
ي��وم الحد  لها جل�سة  وامل�����س��اري��ف. وح���ددت  بالر�سوم  امل��دع��ي عليها  ال���زام  م��ع 
فاأنت  ل��ذا   ch1.C.12:بالقاعة ���ص  ال�����س��اع��ة:08.30    2018/2/11 امل��واف��ق 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  مكلف باحل�سور 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/168  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  اري��ك ماغنو�ص ماغنبريج جمهول حم��ل  امل��دع��ي عليه/بري  اىل 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد  العانى  املدعي/حيدر 
عليها مببلغ وقدره )141000( درهم والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 12٪ من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها 
 ch1.C.12:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/2/20  ال�ساعة:08.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/499  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ايجكو لهند�سة امليكانيكا والكهرباء �ص.ذ.م.م 2- �سركة الهدى للمقاولت 
ذ.م.م 3- ايجكو للمقاولت ���ص.ذ.م.م - فرع جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ لوتاه بي 
�سي جاز ذ.م.م )فرع دبي(  مبا ان املدعي/ لوتاه بي �سي جاز ذ.م.م )فرع دبي( قد اقام الدعوى 
املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/1/24 احلكم التمهيدي التايل 
مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  وماع�سى  وم�ستنداتها  الدعوى  ملف  على  الط��الع 
املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرونية ان وجدت 
ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرونية وحددت امانة خرة وقدرها �سبعة الف 
درهم والزمت املدعي ب�سدادها، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2018/2/21 

 .ch1.C.14:ال�ساعة:08:30 �سباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2377  جتاري جزئي 
������ص.ذ.م.م جمهول  للتجارة  امل��دي��ن��ة  2- رمي  اميني  ال��ه  ن��ظ��ام حبيب  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  اق��ام  قد  فرع  التجاري  ابوظبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/2/1وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري 
تكون  ا�سبوع  خ��الل  تعيينه  على  الطرفان  يتفق  مل  م��ا  اجل���دول  يف  ال���دور  �ساحب  امل�سريف 
ا�سول  له من  يقدم  ان  به من م�ستندات وماع�سى  وما  الدعوى  الط��الع على ملف  مهمته 
م�ستندات بيان طبيعة العالقة بني الطراف و�سرحت للخبري بالنتقال اىل اي جهة يرى 
�سرورة النتقال اليها ب�سبب املهمة وحددت املحكمة مبلغ اربعة الف درهم كامانة على ذمة 
يوم اخلمي�ص  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  ب�سدادها  املدعي  كلفت  الدعوى  اتعاب وم�ساريف 
�سداد  ع��دم  ح��ال  القاعة:ch1.C.14.يف  يف  �سباحا  ال�����س��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/2/15 

المانة وجل�سة:2018/3/15 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/2071  جتاري جزئي 
نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ك��ون��ات  تيفار  ك��وم��ار  نافني  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  ال��دع��وى  يف    2017/12/6 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ام القيوين الوطني �ص.م.ع بالزام املدعي عليه )نافني كومار  اعاله ل�سالح/بنك 
تيفار كونات ( بان يوؤدي للبنك املدعي )ام القيوين الوطني �ص.م.ع( مبلغ وقدره 
يف:2017/6/12  تاريخ  من  �سنويا   ٪9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )15.067(
اتعاب  مقابل  دره���م  خم�سمائة  ومبلغ  بامل�ساريف  وال��زم��ت��ه  ال��ت��ام  ال�����س��داد  وح��ت��ى 
املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/874  جتاري جزئي 
�ص.ذ.م.م  للمقاولت  قاردن  ال  اقبال 2-نات�سور  ا�سد  املحكوم عليه/1- حممد  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�ص.ذ.م.م  العام  للنقل  ل�سالح/العمران  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/7/18
درهم   )423.440( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بالت�سامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
�سيك وحتى  ك��ل  ا�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا  ب��واق��ع ٪9  املبلغ  ه��ذا  وال��ف��ائ��دة على 
التام والزمتهما بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ال�سداد 
اليوم  اعتبارا من  يوما  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  حكما مبثابة احل�سوري 
را�سد بن  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  با�سم �ساحب  لن�سر هذا الع��الن �سدر  التايل 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/4235  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه /1-الكريكال ميكانيكال اند كولينغ م.د.م.���ص 2- �ساون مايكل 
نوجينت جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/اراب��ت��ك ل��الن�����س��اءات �����ص.ذ.م.م 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  وميثله:ديانا حممد حمادة  
املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )255.955.62( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد 
التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2018/2/14 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3895  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /1-حممد عبد الرحمن عبداهلل اجلرن املهريي جمهول حمل 
غريب  خمي�ص  وميثله:عبداهلل  ���ص.م.ع  الهالل  املدعي/م�سرف  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  الناخي ال علي  قد 
مببلغ وقدره )453236.91( درهم ت�سمني املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
�ص   8.30 ال�ساعة   2018/2/14 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة. 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد - اإدارة العالمات التجارية

العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    
رقم  والكائنة مكتب  رقم 91890(  ذ.م.م( )رخ�سة  )�ص  اي�ست منطقة حرة  �سركة/توم ميدل 
308 بناية 3 دبي انرنت �سيتي طابق 3، �ص ب 51504 - دبي- دولة المارات العربية املتحدة 
،واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات البداعية ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها 
للكافة والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ص الدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ:2017/11/29 
اى  ولديه  بالمر  معني  طرف  باأي  ال�سركة  تهيب  لذلك،  وفقاً  ال�سركة.  وحل  اغالق  ب�ساأن 
مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا العالن عن 

طريق الريد امل�سجل اأو الإت�سال ب�:
ال�سيد: فيبول كوتاري

 ا�سم ال�سركة: كوتاري للمحا�سبة القانونية-
 �ص ب : 51504 دبي، دولة المارات العربية املتحدة.

saqr.mehta@gbsel.com :هاتف رقم 3526330-04 الريد اللكروين 
 لن يتم النطر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرة ال�سعار واملحددة ب� 45 يوما.

اإ�صعار  ت�صفية
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  اعالن بالن�صر

املرجع : 167
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/حميد �سامل علي يو�سف بن نومان ال�سام�سي - المارات 
اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغه 100٪ مائة ح�سة وذلك اىل 
ال�سيد/موين �سدر - بنغالدي�ص اجلن�سية ، يف �سركة:�سالون الوكرة للحالقة مبوجب 

الرخ�سة رقم:518348
تعديالت اخرى:تغيري ال�سكل القانوين:مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية 

اىل وكيل خدمات
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص على  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    

  اعالن بالن�صر
املرجع : 168

اجلن�سية  �سوري   - �ساحلة  عبداجلليل  عبدال�سالم  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيدة/اريج  اىل  وذلك   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
م�سطفى حممد ابو كامله - اردنية اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماه:�سالون جاد للرجال 

والتي تا�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:746841
�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    

  اعالن بالن�صر
املرجع : 2018/17

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جون بابيابيلي جوزيف - هندي اجلن�سية تنازل عن 
كامل ح�سته البالغة 100٪ درهم اىل ال�سيد:حامد ح�سن احمد حممد القائد احلمادي 
- اماراتي اجلن�سية يف املوؤ�س�سة الفردية بوكيل خدمات امل�سماه:اجلذع للمقاولت الفنية 

واملرخ�سة برقم:603284 من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة.
كما مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل موؤ�س�سة فردية

�سان  ل�سنة  2013 يف  القانون الحتادي رقم )4(  املادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ص 
على  الت�سديق   يتم  �سوف  وانه  للعلم  العالن  هذا  ن�سر  اقت�سى  فقد   . العدل  الكاتب 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�ص على  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:

 ال�سيد/ �سناء ب�سري �سيد احمد ال�سديق - اجلن�سية:ال�سودان 
واملروة  ال�سفا  موؤ�س�سة  التجاري  ال�سم  يف  )تنازل(  يت�سمن  حمرر  على  الت�سديق  وطلب 
جتارية  رخ�سة  ال�سارقة  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  وال�����س��ادرة  املنظفات  لتجارة 

رقم:549794 ال�سادر بتاريخ:1986/2/15 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.
اىل ال�سيد/�سيف بن حممد بن را�سد ال�سعدي - اجلن�سية �سلطنة عمان

ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات 
ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء اربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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 اعـــــــالن       

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان:
 ال�سيدة/ حليمة عبدالرحمن يو�سف - اجلن�سية:المارات 

لل�سياحة  ال�����س��اه��ني  ال��ت��ج��اري  ال���س��م  يف  )ت���ن���ازل(  يت�سمن  حم���رر  ع��ل��ى  الت�سديق  وط��ل��ب 
ال�سادر  رق��م:730304  ال�سارقة رخ�سة جتارية  التنمية القت�سادية يف  دائرة  وال�سادرة من 

بتاريخ:2015/1/6 من دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.
اىل ال�سيد/را�سد حممد را�سد عبداهلل النقبي - اجلن�سية المارات بن�سبة ٪51 

وال�سيدة/�سهينه ايالناتيل - اجلن�سية الهند بن�سبة ٪49
وتغيري ال�سكل القانوين اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات 
ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء اربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

�صهيل علي �صعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- خورفكان
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انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/749   
املنذرة/�سركة ال�سفوة للعقارات ذ.م.م 

املنذر اليها :�سركة ريد كيوب �سي�ستم�ص ذ.م.م
بدل  �سداد  ب�سرورة  العديل  الن��ذار  اليها مبوجب هذا  املنذر  تنذر  املنذرة  ان 
اليجار املتاأخر عن امل�ستودع رقم )4( الواقع على قطعة الر�ص رقم )161/242( 
منطقة الق�سي�ص خالل مهلة )30( يوما التي حددها قانون اليجارات وال 
فان املنذرة �سوف ت�سطر ملبا�سرة كافة الجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل 
حقوقها واخالء املنذر اليها من العني املوؤجرة وا�ستالمها خاليه من اي �ساغل 

، بال�سافة اىل حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار عديل بالن�صر

رقم 2018/615   
املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص

املخطر اليه :داد مري �سري زاده دولت مري - افغاين اجلن�سية - جمهول حمل القامة
يف  املر�سد  املبلغ  �سداد  وب�سرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
ذمته )361.856( درهم ثالثمائة وواحد و�ستون الفا وثمامنائة و�ستة وخم�سون درهما 
العديل وال �سوف  ا�ستالم هذا الخطار  تاريخ  اي��ام من  وذل��ك يف مدة اق�ساها �سبعة 
ن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع ال�سيارة )كيا بيكانتو - بني 
اللون - لوحة رقم:83506 - خ�سو�سي - كود Q - امارة دبي - موديل ال�سنع:2015( 
واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل 

اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    

اخطار عديل بالن�صر
رقم 2018/611   

املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص
املخطر اليه :رومار بينيدكتو ديليون - فلبيني اجلن�سية - جمهول حمل القامة

يف  املر�سد  املبلغ  �سداد  وب�سرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
مدة  يف  وذل��ك  درهما  وخم�سون  وارب��ع��ة  الفا  وخم�سون  ت�سعة  دره��م   )59.054( ذمته 
اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر ا�سفني 
اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية ببيع ال�سيارة )هوندا �سيفيك - رمادية اللون - 
لوحة رقم:19421 - خ�سو�سي - كود L - امارة دبي - موديل ال�سنع:2010( واملرهونة 
اتعاب  ومقابل  ق�سائية  م�سروفات  من  ذل��ك  عن  ينتج  ما  كافة  حتملكم  مع  للمنذر 

املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    
اخطار عديل بالن�صر

رقم 2018/614   
املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص

املخطر اليه :توركان حاجيفا - اذرابيجانية اجلن�سية - جمهول حمل القامة
يف  املر�سد  املبلغ  �سداد  وب�سرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
وذلك  درهما  وع�سرون  وواح��د  وثالثمائة  الفا  واربعون  اربعة  دره��م   )44.321( ذمته 
يف مدة اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر 
- حمراء  )ف��ورد مو�ستنج  ال�سيارة  ببيع  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل  ا�سفني 
اللون - لوحة رقم:35407 - خ�سو�سي - كود P - امارة دبي - موديل ال�سنع:2014( 
واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل 

اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار عديل بالن�صر
رقم 2018/612   

املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص
املخطر اليه :ك�سيتيج هيتيندرا كومار تانكي - هندي اجلن�سية - جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد يف ذمته 
)84.859( درهم اربعة وثمانون الفا وثمامنائة وت�سعة وخم�سون درهما وذلك يف مدة 
اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر ا�سفني 
رمادية   - اك�ص  كيه  ام  )لينكولن  ال�سيارة  ببيع  القانونية  الج��راءات  كافة  اتخاذ  اىل 
اللون - لوحة رق��م:3269 - خ�سو�سي - كود G - امارة دبي - موديل ال�سنع:2013( 
واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل 

اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    

اخطار عديل بالن�صر
رقم 2018/618   

املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص
املخطر اليه :جا�سم �سيف لتاأجري ال�سيارات وميثله/ �ساهد علي �سم�ص الدين باك�ستاين 
اجلن�سية- جمهول حمل القامة فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�سرورة 
�سداد املبلغ املر�سد يف ذمته )212.337( درهم مائتان واثني ع�سر الفا وثالثمائة و�سبعة 
وثالثون درهما وذلك يف مدة اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل 
وال �سوف ن�سطر ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع ال�سيارة )كيا اوبتيما - 
ف�سية اللون - لوحة رقم:43885 - خ�سو�سي - كود N - امارة دبي - موديل ال�سنع:2016( 
واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب 

املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار عديل بالن�صر
رقم 2018/616   

املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص
املخطر اليه :حممد بالل �سهزاد ذو الفقار - باك�ستاين اجلن�سية - جمهول حمل القامة

يف  املر�سد  املبلغ  �سداد  وب�سرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
ذمته )37.184( درهم �سبعة وثالثون الفا ومائة واربعة وثمانون درهما وذلك يف مدة 
اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر ا�سفني اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع ال�سيارة )ميت�سوبي�سي لن�سر - ابي�ص اللون - 
لوحة رقم:54993 - خ�سو�سي - كود C - امارة دبي - موديل ال�سنع:2014( واملرهونة 
اتعاب  ومقابل  ق�سائية  م�سروفات  من  ذل��ك  عن  ينتج  ما  كافة  حتملكم  مع  للمنذر 

املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�صر

رقم 2018/210   
ديانا  املحامية  بوكالة  م  م  ذ  مردف  لال�ستثمارات  الفطيم  ماجد  �سركة   : املخطرة 
املنذر مبوجب  . يخطركم  م  م  ذ  : �سركة جورميه جلف  اإليه  . املخطر  حممد حمادة 
�سبتمر   14 بتاريخ  دبي  مبحاكم  العديل  الكاتب  لدى  امل�سدق  العديل  الإخطار  هذا 
2017 باملحرر رقم 201091-1-2017 ب�سرورة قيامكم ب�سداد جميع املبالغ املر�سدة يف 
ذمتكم والبالغة 1.113.491.52. واحد مليون ومائة وثالثة ع�سر الفا واربعمائة وواحد 
وت�سعون درهما واثنان وخم�سمون فل�سا وذلك خالل 30 يوما من تاريخ تبليغكم لهذا 
اإمارة دبي  اأمام اجلهات املخت�سة يف  الإنذار واإل انها �ست�سطر اىل رفع دعوى �سدكم 
للمطالبة باإخالئكم من العني املوؤجرة وتكبيدكم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    
رقم  والكائنة مكتب  رقم 91890(  ذ.م.م( )رخ�سة  )�ص  اي�ست منطقة حرة  �سركة/توم ميدل 
308 بناية 3 دبي انرنت �سيتي طابق 3، �ص ب 51504 - دبي- دولة المارات العربية املتحدة 
،واملرخ�سة لدى �سلطة دبي للمجمعات البداعية ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها 
للكافة والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ص الدارة يف اجتماعه الذي عقد بتاريخ:2017/11/29 
اى  ولديه  بالمر  معني  طرف  باأي  ال�سركة  تهيب  لذلك،  وفقاً  ال�سركة.  وحل  اغالق  ب�ساأن 
مطالبات يف مواجهتها عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا العالن عن 

طريق الريد امل�سجل اأو الإت�سال ب�:
ال�سيد: فيبول كوتاري

 ا�سم ال�سركة: كوتاري للمحا�سبة القانونية-
 �ص ب : 51504 دبي، دولة المارات العربية املتحدة.

saqr.mehta@gbsel.com :هاتف رقم 3526330-04 الريد اللكروين 
 لن يتم النطر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرة ال�سعار واملحددة ب� 45 يوما.

اإ�صعار  ت�صفية
العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    

اعالن بيع  عقار بالن�صر للمنفذ �صده
فى الدعوى رقم 2017/167 تنفيذ جتاري  

دم�سق  �سارع  مع  بغداد  �سارع  دبي،الق�سي�ص،تقاطع  ام��ارة  عنوانه:  ذ.م.م  للمقاولت  املجد  نبع  �سركة  التنفيذ:  طالب 
املنفذ    - الرابع،مكتب 404  اليومي،الطابق  بن فهد،اعلى مطعم مطبخ اجلماهري،مقابل مطعم  احمد  ملك عبداهلل 
�سده: جوهر حنيف دار عنوانه: بوكالة مكتب ال�سقر وم�ساركوه للمحاماه وال�ست�سارات القانونية - انه يف يوم الربعاء 
املوافق 2018/2/21 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه 
ادناه لدى اجلهة التي انيط بها البيع )�سركة المارات للمزادات HTTP://www.emiratesauction.ae( وعلى 
راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ل يقل عن 20٪ من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�ص على البيع 
التقدم باعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع ولكل 
�سخ�ص غري ممنوع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط ان ل تقل هذه 
الزيادة عن ع�سر الثمن على ان يقوم بايداع كامل الثمن املعرو�ص وامل�سروفات خزينة املحكمة.وفيما يلي بيان او�ساف 
املمتلكات : نوع العقار:ار�ص وما عليها من بناء - املنطقة:وادي ال�سفا 5 - رقم الر�ص:2789 - امل�ساحة:553.52 مر 

مربع واملقدرة قيمتها ب���� )3.000.000.00( درهم.  مالحظة: يدفع املبلغ فوراً.
 رئي�س ال�صعبة      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    
    يف الدعوى رقم 2017/2207 جتاري كلي

اخلبري املنتدب:يو�سف طاهر اخلاجه - املدعي:بنك برودا
املدعي عليهم:تاج المري للتجارة العامة �ص.ذ.م.م وهاري�ص كومار فاجناين.

مت ندبنا خبريا م�سرفيا يف الدعوى املذكورة اعاله واملرفوعة من بنك برودا �سد تاج 
حل�سور  ندعوكم  وعليه  ف��اجن��اين  ك��وم��ار  وه��اري�����ص  �����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الم��ري 
اجتماع اخلرة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح 
امل��واف��ق:2018/2/12 م ويف متام ال�ساعة:01:00 ظهرا ويرجى  ادن��اه وذلك يوم الثنني 

منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم عند ح�سوركم لالجتماع.
 1B1:دبي - مركز حمرعني بوابة رقم 4 الطابق الأول مكتب رقم

هاتف:2681400-04 - فاك�ص:04-2681300
يو�سف �خلاجه خبري ح�سابي وم�سريف

ح�صور اجتماع اخلربة

العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    
اخطار عديل بالن�صر

رقم 2018/608   
املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص

املخطر اليه :�سوراج ك�سافان موركاثودييل - هندي اجلن�سية - جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد يف ذمته 
)45.994( درهم خم�سة واربعون الفا وت�سعمائة واربعة وت�سعون درهما وذلك يف مدة 
اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر ا�سفني اىل 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع ال�سيارة )تويوتا كورول - ف�سي اللون - لوحة 
رقم:31623 - خ�سو�سي - كود I - امارة دبي - موديل ال�سنع:2012( واملرهونة للمنذر 
مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا 

للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار عديل بالن�صر

رقم 2018/609   
املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص

املخطر اليه :ا�سف �سارون منور فيا�ص - باك�ستاين اجلن�سية - جمهول حمل القامة
فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد يف ذمته 
)37.433( درهم �سبعة وثالثون الفا وربعمائة وثالثة وثالثون درهما وذلك يف مدة 
اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر ا�سفني 
 - اللون  رمادية   - )ني�سان جوك  ال�سيارة  ببيع  القانونية  الج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل 
لوحة رقم:51356 - خ�سو�سي - كود P - امارة دبي - موديل ال�سنع:2012( واملرهونة 
اتعاب  ومقابل  ق�سائية  م�سروفات  من  ذل��ك  عن  ينتج  ما  كافة  حتملكم  مع  للمنذر 

املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار عديل بالن�صر

رقم 2018/610   
املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص

املخطر اليه :�سعيد �سليمان م�سطفى الفيومي - اردين اجلن�سية - جمهول حمل القامة
يف  املر�سد  املبلغ  �سداد  وب�سرورة  بالوفاء  ويكلفه  اليه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
وذل��ك يف  درهما  وت�سعة وخم�سون  ومائة  الفا  واربعون  ثمانية  دره��م  ذمته )62.448( 
ن�سطر  �سوف  وال  العديل  الخطار  ه��ذا  ا�ستالم  تاريخ  من  اي��ام  �سبعة  اق�ساها  م��دة 
ا�سفني اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع ال�سيارة )هايونداي �سوناتا - ف�سي 
اللون - لوحة رقم:75937 - خ�سو�سي - كود P - امارة دبي - موديل ال�سنع:2014( 
واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل 

اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار عديل بالن�صر
رقم 2018/617   

املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص
املخطر اليه :ا�سطول امل�ستقبل لتاأجري ال�سيارات وميثلها/ماجد �سامل خمي�ص البا�ص ال�سويدي 

- اماراتي اجلن�سية - جمهول حمل القامة
ذمته  يف  امل��ر���س��د  املبلغ  ���س��داد  وب�����س��رورة  ب��ال��وف��اء  ويكلفه  ال��ي��ه  املخطر  يخطر  املخطر  ف��ان 
يف  وذل��ك  درهما  وخم�سون  و�ستة  وثمامنائة  الفا  و�ستون  وواح��د  ثالثمائة  دره��م   )361.856(
ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر ا�سفني اىل  ايام من تاريخ  مدة اق�ساها �سبعة 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع ال�سيارة )كيا بيكانتو - بني اللون - لوحة رقم:83506 - 
خ�سو�سي - كود Q - امارة دبي - موديل ال�سنع:2015( واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما 
ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون 

املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اخطار عديل بالن�صر
رقم 2018/613   

املخطر/بنك دبي ال�سالمي �ص.م.ع - بوكالة املحامية/رميا اجلر�ص
املخطر اليه :مروان مهدي عبداجلليل احمد جمهول حمل القامة

فان املخطر يخطر املخطر اليه ويكلفه بالوفاء وب�سرورة �سداد املبلغ املر�سد يف ذمته 
وذل��ك يف مدة  درهما  وت�سعة وخم�سون  ومائة  الفا  وارب��ع��ون  ثمانية  دره��م   )48.159(
اق�ساها �سبعة ايام من تاريخ ا�ستالم هذا الخطار العديل وال �سوف ن�سطر ا�سفني 
اىل اتخاذ كافة الجراءات القانونية ببيع ال�سيارة )كاديالك �سي تي ا�ص -لونها ابي�ص 
لوؤلوؤي - لوحة رقم:58126 - خ�سو�سي - كود B - امارة دبي - موديل ال�سنع:2011( 
واملرهونة للمنذر مع حتملكم كافة ما ينتج عن ذلك من م�سروفات ق�سائية ومقابل 

اتعاب املحاماة وفقا للمادة 172 ، 175 من قانون املعامالت التجارية
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�س���م ال�سركة: �وي�سي�ص هيفن للتجارة �لعامة )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة: 722003 عن�وانها: مكتب رقم 101 ملك ا�ص ار جي القاب�سة - نايف 
ال�سك�ل القانوين: ذات م�سئولية حمدودة رقم القيد بال�سجل التجاري : 1149079 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل 
التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب القرار ال�سادر من 
الكاتب  ال�سيد  لدى  وامل�سدق   )2017/11/13( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية 
اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��را���ص  لديه  م��ن  وعلى   )2017/11/13( بتاريخ  ال��ع��دل 
امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12243 بتاريخ 2018/2/6   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�س����م امل�سفي :يو�سف بن خادم لتدقيق �حل�سابات
عن���وان����ه :مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال  - رقة البطني مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بتعيني 
امل�سفي املذكور اعاله للقيام بت�سفية " اوي�سي�ص هيفن للتجارة العامة " )�ص.ذ.م.م( 
وعنوانها  : مكتب رقم 101 ملك ا�ص ار جي القاب�سة - نايف وذلك مبوجب القرار 
ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/11/13( وامل�سدق لدى ال�سيد 
الكاتب العدل بتاريخ )2017/11/13( وعلى من لديه اعرا�ص او مطالبة التقدم اىل 
امل�سفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : 
)2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق 

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن .
د�ئرة �لتنمية �القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد  12243 بتاريخ 2018/2/6    
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2984  مدين جزئي
املدعي/جاويابي  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ندات�سيجام  عليه/ا�سوفا  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زب��ادي  �سيف  �سعيد  �سيف  وميثله:را�سد  ����ص.م.ح  تريدينغ 
والر�سوم  دره���م   )43995( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق 2018/2/7  ال�ساعة:08.30 �ص بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�صم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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ر�سا اخلطيب... )داليديا(  )نيللي كرمي(... ت�ستعد لـ )اختفاء(
يف )البيت الكبري( نيللي كرمي تختفي يف رو�سيا! فقد قالت الفنانة 

امل�سرية نيللي كرمي اإنها ت�ستعد للبدء يف ت�سوير 
ا�سم  يحمل  ال���ذي  اجل���دي���د،  م�سل�سلها  اأح�����داث 
اأنها تعتزم خو�ص  )اختفاء(، مزيحة النقاب عن 
من  املقبل،  لرم�سان  امل�ساحب  الدرامي  ال�سباق 

خالل هذا امل�سل�سل.
 نيللي حتدثت عن دوره��ا يف العمل، م�سرية اإىل 
تدر�ص  جامعية(  )اأ���س��ت��اذة  �سخ�سية  جت�سد  اأنها 
الأحداث  لعدد من  تتعر�ص  اأنها  رو�سيا، غري  يف 
ب��ه��ا يف خ�سم  ت��دف��ع  ال��ت��ي جتعلها  وامل���ف���ارق���ات، 
يف  ال�سخ�سيات  بع�ص  م��ن  خمتلفة  م��الح��ق��ات 

�سياق امل�سل�سل.
�سيقدمها  )اخ��ت��ف��اء(،  م�سل�سل  اأن  نيللي  واأك���دت 
قدمته  اأن  لها  �سبق  عما  وخمتلف  جديد  ب�سكل 
يف  ت���زال  ل  اأن��ه��ا  موا�سلًة  م�سريتها،  م��دى  على 
م��رح��ل��ة ال��ت��ح�����س��ريات ودرا����س���ة ال��ع��م��ل ومالمح 
ت�سافر  اأن  املقرر  �ستوؤديها، ومن  التي  ال�سخ�سية 
هناك،  الأوىل  م�ساهدها  لت�سوير  رو���س��ي��ا  اإىل 
وكا�سفًة اللثام عن اأنها �ستتحدث باللغة الرو�سية 
ا�ستجابًة لطبيعه الدور، وم�سريًة اإىل اأنها جتيد 

التحدث بالرو�سية لغة والدتها.
اأحمد  واإخ������راج  م��دح��ت  اأمي����ن  ت��األ��ي��ف  امل�سل�سل 

مدحت.
ثابتة  خطى  على  ت�سري  ك��رمي  نيللي  اأن  وي��ب��دو 
منذ العام املا�سي، مب�سل�سل )لأعلى �سعر(، الذي 
تخلت فيه عن اأدوارها ال�سابقة، التي انح�سرت يف 

اأدوار ماأ�سوية وغريبة الأط��وار، ما بني مري�سة 
نف�سيا ومدمنة، لتلعب دوراً جديداً ومغايراً، وهو 

دور راق�سة الباليه والزوجة التي ت�ستعيد زوجها 
من �سديقتها.

)البيت  م�سل�سل  ف��ري��ق  اإىل  ب��ان�����س��م��ام��ه��ا  ���س��ع��ادت��ه��ا  م��ب��دي��ًة 
الكبري(، قالت الفنانة امل�سرية ال�سابة ر�سا اخلطيب اإنها بداأت 

الوقوف اأمام الكامريات لت�سوير اأول م�ساهدها �سمن اأحداث 
مراً  كيلو   40 قرابة  تبتعد  التي  ده�سور  منطقة  يف  امل�سل�سل 

جنوب القاهرة.
وهي  )داليديا(،  �سخ�سية  جت�سد  اأنها  عن  ك�سفت  اخلطيب   

بة ذات بعد نف�سي، ومن ثم حتتاج اإىل عمل  �سخ�سية مركَّ
كبري يف الأداء، م�سريًة اإىل اأن عمق ال�سخ�سية هذا هو 

ما لفت انتباهها وحفزها اإىل �سرورة قبول الدور بال 
اأي تردد، راف�سًة الإف�ساح عن مزيد من التفا�سيل 

عن دورها، اأو بقية اأدوار العمل، التزاماً باتفاقها 
مع �سناع امل�سل�سل.

لو�سي،  الفنانون  بطولته  ي�سارك يف  امل�سل�سل، 
�سو�سن بدر، دينا، اأحمد بدير، منذر رياحنة، 
وتي�سري  �����س����ري،  ط������ارق  امل���������س����ري،  دن���ي���ا 
ع��ب��دال��ع��زي��ز، اإىل ج��ان��ب ك��وك��ب��ة اأخ����رى من 

الفنانني.
البيئة  يف  ال���ع���م���ل  اأح���������داث  وت��������دور 

ويناق�ص  م�سر،  جنوب  ال�سعيدية 
ب����وال����ده عندما  الب�����ن  ع���الق���ة 

املفا�سلة  يف  ال���ق���در  ي�����س��ع��ه 
م�����ا ب�����ني امل���������ال وه�����ذه 

العالقة.

• كيف كانت ردود الفعل حول )الطوفان( و�سخ�سيتك 
)ُعمر(؟

فيه  امل�ساركون  يعلم  للم�سل�سل  التح�سري  بداية  من   -
العمل  عنا�سر  ميلك  لأن��ه  النجاح،  �سُيحقق  اأن��ه  ج��ي��داً 
اجليد ومقومات النجاح: 22 جنماً كل منهم قادر على 

اإجناح اأي عمل، وخمرج كبري بحجم خريي ب�سارة، 
ون�ص متميز لوائل حمدي وحممد رجاء، و�سركة 

امل�سروع  على  تبخل  مل  وجريئة  واعية  اإنتاج 
باأي �سيء. من ثم، كنا واثقني من النجاح، 
ب��ه��ذا احلجم،  ي��ك��ون  اأن  ن��ت��وق��ع  ول��ك��ن مل 
ُي��ح��ق��ق��ه اأي ع��م��ل درام���ي  ف��ه��و جن���اح مل 
مو�سم  خ��ارج  اأن��ه  خ�سو�ساً  �سنوات،  منذ 

رم�سان.

مو�سم  ي��ظ��ّل  ه��ل  ال��ن��ج��اح،  ه���ذا  • ب��ع��د 
رم�سان بالأهمية نف�سها؟

ال�سباق  ه��و  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي،  م��و���س��م  رم�����س��ان   -
العالية  وامل�����س��اه��دة  ي��ن��ت��ظ��ره اجل��م��ي��ع  ال����ذي 
يوماً.  تنخف�ص  ول��ن  ُننكرها  اأن  ميكن  ل  فيه 

وليد  لي�ص  عنه  تتحدث  الذي  والنجاح 
اليوم، بل ن�سهده من �سنوات 

)عالقات  منذ 

خا�سة، و�سل�سال الدم، والأب الروحي، واختيار اإجباري( 
الأعلى يف  )الطوفان(  يكون  اأع��م��ال. رمب��ا  وغريها من 
جمهور  ول��ه  واق��ع��اً  اأ�سبح  البديل  املو�سم  لكن  النجاح، 
اإع��ادة لأعمال  اأعماًل جيدة وجديدة ولي�ص  كبري يريد 

رم�سان.

• ماذا عن جناح �سخ�سية 
ُع�مر؟

�سخ�سية  ُع����م����ر   -
خفيفة  روم��ان�����س��ي��ة، 
الظل، رغ��م ما متّر 
ب������ه م������ن حت������ولت 
افتقد  البداية.  من 
مثل  اإىل  اجل��م��ه��ور 
ال�سخ�سية  ه�������ذه 
الأخ������رية  ال����ف����رة  يف 
م�������ع زي��������������ادة ج����رع����ة 
والت�سويق  الأك�����������س�����ن 
ال���درام���ي���ة  الأع�����م�����ال  يف 
الرومان�سية.  وغياب 
ل����ذا جل����اأ اإىل 

اأن  امل�سل�سالت الركية والهندية. وكنت على يقني من 
وا�سعة من اجلمهور، وهو  ال�سخ�سية �ستجذب �سريحة 
واعتبار  اإيّل  و�سلت  ال��ت��ي  التعليقات  بدليل  ح��دث  م��ا 

البع�ص اأن ُعمر زوج مثايل لأية فتاة.

لها؟ والتح�سري  ُعمر  �سخ�سية  اختيار  كان  • كيف 
اأي  يرف�سه  اأن  ميكن  ل  ا�ستثنائي  عمل  )ال��ط��وف��ان(   -
ممثل. ال�سخ�سية التي اأوؤديها مكتوبة بحرفية �سديدة، 
ولكن لي�ست بال�سكل الذي ظهرت عليه، ولو قدمتها كما 

هي ملا حققت اأي جناح،
لها  ب�سخ�سيات  ك��ب��ار  م��ن��اف�����س��ة جن���وم  م���ع  خ�����س��و���س��اً   
عن  البحث  ق���ررت  ث��م،  م��ن  قوتها.  ون��ق��اط  �سراعاتها 
�سكل ومدخل جديدين ل�سخ�سيتي وكانت الرومان�سية 
والكوميديا اخلفيفة الأن�سب لها وم�سدر قوتها جلذب 
الذي  النجاح  انتباه اجلمهور، وقد حدث ذلك وحققت 

توقعته.

ال�سبب؟ ما  البداية.  يف  �سارة  دون  من  العمل  • جاء 
- ي�سارك يف العمل 22 جنماً، لكل منهم جمهور وا�سع 
الأول  ا�سمه  اأن يكون  وتاريخ كبري، ومن حق كل منهم 
م�ساكل  دث  �سُيحمِ كان  بالتاأكيد  الأم��ر  وه��ذا  اأي�ساً،  واأن��ا 
وخالفات، لأين لن اأقبل باأن ي�سبق ا�سم جنم يف حجمي 
وتاريخي ا�سمي وهو طبعاً لن يقبل، وكان القراح من 
بح�سب  اأ�سماء  ترتيب  حلقة  لكل  يكون  اأن  ال�سركة 
اإىل  ت���وؤدي  ق��د  لأي��ة خ��الف��ات  فيها، منعا  الظهور 

ان�سحاب اأحد، وفعاًل كان حاًل ذكياً.

خريي  مع  وللعمل  للتجربة  تقييمك  ما   •
ب�سارة؟

- )الطوفان( حالة فنية ا�ستثنائية يف الدراما 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة، واأع���ت���ره اأه����م ع��م��ل درام�����ي يف 
ال�سنوات الأخرية، وهو اأعاد الأ�سرة امل�سرية اإىل 
املو�سوعات  حمور  واإىل  الدراما  �سانعي  اهتمام 
والكتابة، بعدما �سيطرت ثيمات الأك�سن والف�ساد 
وافتقدنا  الأخ���رية،  ال�سنوات  يف  الأع��م��ال  ورج���ال 

م�ساكل الأ�سرة امل�سرية والطبقة املتو�سطة.
ب�����س��ارة ف��ه��و خم���رج عظيم و�سّكل  اأم���ا ع��ن خ���ريي 
اإ�سافة اإلينا جميعاً، ورغم ا�سمه وتاريخه الكبريين 
ف��رد من  اأي  م��ن  راأي  اأو  اق���راح  اأي  ف��اإن��ه ل يرف�ص 
فريق العمل، ول يجد اأزمة يف الرجوع يف قرار اأو توجيه 

قام به.

قدمية؟ اأعمال  تقدمي  اإعادة  يف  راأيك  • ما 
اأن���ا ���س��د اإع����ادة ت��ق��دمي ع��م��ل ق���دمي جن��ح م��ع اجلمهور 
وتعّلق به، لأين �ساأ�سع نف�سي يف مقارنة مع فنان متيز 
فيه، لذا من الأف�سل اأن اأقدم عماًل و�سخ�سية جديدين 

ع��ل��ّي وع��ل��ى اجل��م��ه��ور، م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ري وبطريقتي. 
يكن  دوري مل  اأن  )الطوفان(  للم�ساركة يف  ما حم�سني 
موجوداً يف الفيلم، من ثم ل مقارنة اأو مناف�سة مع اأحد، 
الكتابة متميز،  بداية من  الفني  العمل  كذلك م�ستوى 
ومل ُيفكر اأي منا يف م�ساهدة الفيلم الأ�سلي بل اكتفينا 
امل�سل�سل  م��ع  تعاملنا  اأن��ن��ا  مبعنى  ن�����ص،  م��ن  لدينا  مب��ا 

مبنطق العمل اجلديد متاماً.

الكتابة؟ يف  اأزمة  لدينا  • هل 
- اإطالقاً. لدينا مواهب �سابة متميزة كثرية، ولكن لدينا 
اأزمة يف منحها الفر�سة، هي اأزمة يف املنتج اجلريء الذي 
ُيراهن على موهبة جديدة ومينحها الفر�سة بدًل من 
العتماد على عدد حمدود من الأ�سماء من دون جتديد 

اأو تغيري.
التي  ب�سركة )ف��ن��ون م�سر(  الإ����س���ادة  م��ن  ب��د   وه��ن��ا ل 
منحت الفر�سة ملواهب �سابة يف الكتابة وحققت جناحاً 
لطفي  ل��ط��ارق  البطولة  فر�سة  اأع��ط��ت  ك��ذل��ك  ك��ب��رياً، 
الفنانة  لنا  واأع��ادت  اأي�ساً،  النجاح  ويا�سر جالل وحققا 
لت�سد  ال�سنني  ع�سرات  غياب  بعد  ر���س��اد  ن��ادي��ة  الكبرية 
اأدوار  الراحلة كرمية خمتار يف  لنا  تركته  كبرياً  فراغاً 

الأم الطيبة احلنون.

)ثيمة(  اإىل  مت��ي��ل  وه����ل  اأدوارك  ت��خ��ت��ار  ك��ي��ف   •
حُمددة؟

- اأب��ح��ث ع��ن الخ��ت��الف وع��م��ا مل اأق��دم��ه ���س��اب��ق��اً، عن 
ال��ت��م��ي��ز واجل������ودة ب��غ�����ص ال��ن��ظ��ر ع���ن احل�����س��ور. وبعد 
قوتها  من  يزيد  اإط��ار  عن  لها  اأبحث  ال�سخ�سية  قبول 
وح�سورها لتجذب اجلمهور اأكرث ول متّر مرور الكرام، 
واإن مل اأج��د ه��ذا امل��دخ��ل اأع��ت��ذر ع��ن ع��دم تقدميها. ل 
اأهتم ب�سكل الدور اإذا كان �سراً اأو رومان�سياً اأو كوميدياً، 

ل اإ�سافة يل. املهم اأن يكون جيداً وخمتلفاً وي�سكِّ

ال�سينما؟ عن  •ماذا 
الدراما  عن  ال�سينما  يف  الختيار  معايري  تختلف  ل   -
التلفزيونية. يجذبني الدور املختلف واجليد ول يهمني 
الظهور يف اأعمال �سعيفة ملجرد احل�سور، لأنها �ستوؤثر 

�سلباً يف مكانتي �سواء يف ال�سينما اأو التلفزيون.
ا�سطراري(،  ���س��رف يف )ه���روب  �سيف  اأخ����رياً  ���س��ارك��ت   
مل  لكن  ج��دي��د،  �سينمائي  عمل  لبطولة  اأ�ستعد  والآن 

يحن وقت الإف�ساح عنه(.

)�لطوفان( ميلك عنا�سر �لعمل �جليد ومقومات �لنجاح

اأحمد زاهر:  لدينا اأزمة يف منح الفر�سة للمواهب ال�سابة

�ل�سعادة  ز�هر حالة من  �أحمد  �لنجم  يعي�ص 
�أحدث  عرب  حققه  �لذي  �لكبري  �لنجاح  بعد 
�سخ�سية  خ��الل  م��ن  )�ل��ط��وف��ان(  �أع��م��ال��ه 
من  كثرية  وتعليقات  �إ�ساد�ت  نالت  �لتي  ُعمر 

�جلمهور ورو�د مو�قع �لتو��سل.
من  حققه  وم��ا  وكو�لي�سه  )�ل��ط��وف��ان(  عن   
هذ�  �حمد  مع  كان  عدة  فنية  وق�سايا  جناح 

�حلو�ر:
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جملة اأملانية تك�سف الأ�سباب 
املتكررة لـحرقة املعدة

ك�سفت جملة "اإيلي" الأملانية الأ�سباب املتكررة حُلرقة املعدة، والتي ترجع 
ول  الع�سلة  ترتخي  حيث  املَّريئية؛  العا�سرة  الع�سلة  يف  وظيفي  لق�سور 
فاإنَّ حمتويات  اإليها. ووفًقا للمجلة  الطعام  املعدة بعد و�سول  تقوم بغلق 
التج�سوؤ  يف  يت�سبب  مم��ا  امل��ع��دة،  ع�سارة  وتت�سرب  امل���ريء  اإىل  ت���رّد  امل��ع��دة 
ا  اأعرا�سً هناك  اأنَّ  املجلة  وذك��رت  البطن.  واآلم  املعدة  وُح��رق��ة  احلم�سي 
ال�سوت  ب��ّح��ة  منها  املريئية،  العا�سرة  الع�سلة  ق�سور  على  ت��دل  اأخ���رى 
وال�سعال واللهث وال�سعور ب�سيق يف احللق وال�سعور امل�ستمر بوجود طعام 
يف املريء، بالإ�سافة اإىل م�ساكل الأ�سنان لأن ع�سارة املعدة املت�سربة تهاجم 
الأ�سنان، ف�ساًل عن انبعاث رائحة كريهة من الفم. وتزيد الأعرا�ص ب�سكل 
كبري عند ال�ستلقاء على الظهر ملدة طويلة اأو عند النحناء اأو رفع اأغرا�ص 
ثقيلة، ويف حال مالحظة هذه الأعرا�ص، ينبغي زيارة اخت�سا�سي اأمرا�ص 

اجلهاز اله�سمي للخ�سوع للعالج الدوائي.

ال لعالج �سرطان عنق الرحم التوت �سالح فعَّ
يحتوي التوت على خ�سائ�ص طبيعية، تعالج ال�سرطان وتعمل على حت�سني 
اأمريكية  الرحم. بح�سب درا�سة  الأخ��رى ل�سرطان عنق  فاعلية العالجات 
م�ستخل�ص  كولومبيا،  مي�سوري-  بجامعة  الباحثون  وا�ستخدم  حديثة. 
ي املر�سى للعالج  الثمرة على جمموعة من اخلاليا ال�سرطانية خالل تلقِّ

الإ�سعاعي، وذلك لر�سد فاعلية التوت ملر�سى �سرطان عنق الرحم.
وب��ح�����س��ب ال���درا����س���ة ال���ت���ي ُن�������س���رت ن��ت��ائ��ج��ه��ا اأم�������ص اجل���م���ع���ة، يف دوري����ة 
)Pathology and Oncology Magazine( العلمية، فقد 
3 جمموعات، الأوىل تلقت العالج الإ�سعاعي فقط، فيما  راقب الباحثون 

تلقت الثانية مركبات التوت، وتلقت املجموعة الأخرية الإثنني مًعا.
ل��ل��ع��الج الإ���س��ع��اع��ي فقط  ال��ت��ي خ�سعت  امل��ج��م��وع��ة  اأنَّ  ال��ب��اح��ث��ون  ووج���د 
تراجعت  ح��ني  يف   ،20% بن�سب  ال�سرطانية  اخل��الي��ا  لديها  انخف�ست 
اخلاليا ال�سرطانية لدى املجموعة التي تلقت التوت بن�سبة %25، لكن 
التي  ال�سرطانية كانت بني املجموعة  انكما�ص اخلاليا  الن�سب الأكر من 
بن�سبة  وكانت  مًعا  التوت  مركبات  اإىل  بالإ�سايف  الإ�سعاعي  العالج  تلقت 
%70.. واأ�سار الفريق اإىل اأنَّ التوت يحتوي على مركب طبيعي فعال هو 
"ري�سفرياتول" بالإ�سافة ملركب "فالفونويد" وهما مركبان من م�سادات 

الأك�سدة، ولهما خ�سائ�ص م�سادة لاللتهابات والبكترييا.
ي�سيب  ال��رح��م  عنق  �سرطان  ف���اإنَّ  الأم��ري��ك��ي��ة،  ال�سرطان  جلمعية  ووف��ًق��ا 
وال�سمنة  ال�سكري،  وم��ر���ص  الهرمونية،  الخ��ت��اللت  ب�سبب  ال�����س��ي��دات؛ 
والنظام الغذائي غري ال�سحي. وبح�سب املراكز الأمريكية لل�سيطرة على 
الأمرا�ص والوقاية منها )CDC(، يتم ت�سخي�ص ما يقرب من 12 األف 

حالة اإ�سابة ب�سرطان عنق الرحم �سنوًيا يف الوليات املتحدة وحدها.
وكانت درا�سات �سابقة، ك�سفت اأنَّ التوت يحتوى على جمموعة متنوعة من 
العنا�سر الغذائية، التي تلعب دوًرا مهًما يف الوقاية من مر�ص الزهامير، 
و�سعف الذاكرة، الذي يهاجم كبار ال�سن. واأ�سافت: اأن التوت يعالج الآثار 
اأنَّه  كما  املرتفع،  ال��دم  �سغط  راأ�سها  وعلى  اجل�سم،  على  لل�سمنة  ال�سلبية 
وميكن  ال��ده��ون،  ع��ايل  غذائي  نظام  اتباع  عن  الناجمة  اللتهابات  يعالج 

ا اأن ي�ساعد يف عالج ال�سكري والتهابات امل�سالك البولية. اأي�سً

ع�سرين؟  يف  عا�ص  �لذي  �ل�ساعر  على  يطلق  • ماذ� 
-�ساعر خم�سرم 

�سعره؟  قتله  �لذي  �ل�ساعر  هو  • من 
-املتنبي 

غر�ب؟  جمع  هو  • ما 
-اأغربة ، غربان ، اأغرب 

�ل�سعر�ء؟  �أ�سعر  هو  • من 
-امروؤ القي�ص 

�أبابيل؟  كلمة  مفرد  • ما 
اأبالة 

ع�سا؟  كلمة  مثنى  ما   84-
-ع�سوان 

يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�سمد  �سائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �سالحه  القط  • ل�سان 
وعيدان  ال��ط��ني  با�ستعمال  امل��ك�����س��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �سمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •

احلطب.
بق�سرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�سرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكر 

بع�ص  اأن  كما  الهواء  لأك�سدة  فيتاميناته  يعر�ص  فالأنتظار  ب�سرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�سري 
الأنواع تف�سد ب�سرعه واأهمها اجلزر. 

عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�سكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�سر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 
يبكي الأن�سان.

اأر�سا.  ي�سقط  اأن  قبل  �ساعات  لب�سع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 
كيلومرات   8 م�سافة  على  من  �سماعه  ميكن  الأ�سد  • زئري 

اخلم�سني.  �سن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ص  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�سبوع  كان  الفرعونية  م�سر  • يف 

نف�سها.  �سته�سم  فاإنها  واإل  اأ�سبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�سان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�ستعمرات  على  غ��ارات  ي�سن  لأنه  وذلك  ال�سفاح(  )النمل  با�سم  ي�ستهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ره  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 

اال�سد املخادع
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فو�ئد �خل�ص
املركبة،  العائلة  من  اخل�ص 
وهو من املحا�سيل املرتفعة 
ال��غ��ذائ��ي��ة، كما  ال��ق��ي��م��ة  يف 
اأ�سكال  وله  نبات حويل  اأنه 
يختلف  ول��ذل��ك  م��ت��ن��وع��ة، 
باختالف  الأوراق  ط����ول 
اأ����س���ن���اف���ه، اأم�����ا ال���ث���م���ار اأو 
ال�������ب�������ذور ف����ه����ي ����س���غ���رية 
بني  غالباً  ولونها  احل��ج��م 
الأ�سود،  اإىل  مي��ي��ل  غ��ام��ق 

واأهم الأ�سناف املنت�سر زراعتها الإتوب والبلدي والرومي. 
من  قليلة  وكميات  ال�سكريات  من  كبرية  ن�سبة  على  اخل�ص  اأوراق  حتتوي 
والكال�سيوم  وال��ف�����س��ف��ور  واملنجنيز  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم  م��ث��ل  امل��ع��دن��ي��ة  الأم����الح 

واحلديد، وهو م�سدر غنى بالفيتامينات وخا�سة فيتامني )ه�(. 
يوجد يف و�سط اأوروبا ومنطقة البحر الأبي�ص وجنوب رو�سيا. 

الأجزاء امل�ستعملة اجلذور والأوراق. 
الأع�ساب وعالج  تهدئة  فى  وفوائده  اخل�ص  نبات  امل�سريني  قدماء  عرف 

العقم وزيادة اخل�سوبة؛ نظرا لحتوائه على فيتامني )ه�(. 
واخل�ص دواء م�سكن اأو مهدئ ومرطب للب�سرة و�ساف لالأرق 

وي��ع��ت��ر اخل�����ص م��ل��ني ج��ي��د، وي��ف��ي��د ف��ى ح���الت ال���س��ط��راب��ات الوظيفية 
وت�سلب ال�سرايني 

من  كثرًيا  به  اأن  يعلم  اأن  دون  ال�ساخن  القرفة  م�سروب  منا  كثري  يتناول 
الفوائد ال�سحية، خا�سًة لالأطفال.

تقرير طبي ن�سره موقع "بولد �سكاي" املتخ�س�ص بال�سوؤون الطبية؛ �سلط 
على  حتتوي  اأنها  واأو�سح،  للقرفة،  العديدة  ال�سحية  الفوائد  على  ال�سوء 
لالأك�سدة،  ا  منذ فرة م�سادًّ "الكومارين" ُي�ستخَدم  ي�سمى  عن�سر طبيعي 

ا م�ساد للجراثيم والفطريات. واأ�سار اإىل اأن زيتها اأي�سً
اأن القرفة ميكن ال�ستعانة بها يف عالج جمموعة وا�سعة  واأو�سح التقرير، 
اإن القرفة ت�ستخدم يف عالج ع�سر  من الأمرا�ص، خا�سًة لالأطفال. وقال: 
اإفراز املزيد من الع�سارات  اله�سم لدى الأطفال؛ لأنها ت�سجع املعدة على 

اله�سمية، كما حت�سن الدورة الدموية وتدعم تدفق الطاقة اإىل البطن.
وين�سح لتحقيق ذلك الغر�ص، باإعطاء الأطفال ملعقة من م�سحوق القرفة 

النقي قبل كل وجبة مع ملعقة ع�سل.
كذلك اأ�سار التقرير اإىل، اأن القرفة ت�ستخدم يف احلد من العدوى الفطرية 
عند ا�ستخدامها مو�سعيًّا على اللتهابات. ويكون ذلك مبزج كميات مت�ساوية 

من زيت جوز الهند وزيت القرفة، وو�سع املزيج على املكان امل�ساب؛ فتكرار 
ذلك مرتني يوميًّا ي�ساعد على التخل�ص من العدوى.

ومن فوائد القرفة -وفًقا ل�"بولد �سكاي"- التخل�ص من البلغم الذي ميثل 
م�سكلة كبرية لدى الأطفال؛ وذلك بو�سع قليل من م�سحوق القرفة يف كوب 

احلليب اليومي الذي يتناوله الطفل.
كما ت�سهم القرفة يف تقليل رغبة الأطفال ال�سديدة يف تناول ال�سكريات؛ ملا 
لها من مذاق حلو؛ حيث ميكن اأن تكون بدياًل عن ال�سكر يف بع�ص الأطعمة، 
خا�سًة اأن ال�سكر ي�سبب كثرًيا من امل�سكالت ال�سحية. وميكن حتقيق ذلك 
باإ�سافتها اإىل ال�سوكولته ال�ساخنة؛ ما يعطيها مذاًقا حلًوا ويحقق العديد 
من الفوائد ال�سحية. وب�سبب اإقبال الأطفال الكبري على الوجبات ال�سريعة، 
يعاين كثري منهم من م�ستويات غري منتظمة لل�سكر يف الدم؛ لذلك ميكن 
ا�ستخدام القرفة يف اإبقاء م�ستويات ال�سكر ثابتًة لدى الأطفال، وا�ستبعاد اأي 
اآثار جانبية لالأطعمة ال�سكرية عليهم؛ وذلك بو�سع ملعقة من القرفة يف 

كوب ماء دافئ يوميًّا يتناوله الطفل قبل النوم.

تقرير طبي ير�سد ا�ستخدامات للقرفة يف عالج الأطفال

�مر�أة تقف فِرحة بت�ساقط �لثلوج �لكثيف يف حديقة ريتريو يف مدريد، �إ�سبانيا. )رويرتز(

و�سل اإىل الغابة اجلميلة ا�سد �سخم اجل�سم كث اللبدة عيناه وا�سعتان و�سوته عال ي�سم الآذان.. اتخذ من 
احد الكهوف الوا�سعة عرينا له وبعد ان افر�سه رفع على بابه راية بي�ساء كبرية، ا�ستعجبت حيوانات القرية 
من ذلك لكنه طماأنهم وقال لهم: انا ل اأتناول غري النباتات فقط فقلبي ل يطاوعني على اأكل حلوم ا�سدقائي 
احليوانات ومعدتي مري�سة ل ته�سم اللحم وانا اخلد اإىل النوم كثريا جدا ول وقت عندي لل�سيد، واحب ان 
اجل�ص يف بيتي كثريا فاأرجو من ان ت�سرفوين دائما بزيارتكم ومن لديه م�سكلة اي�سا ا�ستطيع ان احلها له فقد 

كنت حكيم غابتي.
�سدقت احليوانات الطيبة ال�سد املخادع وملدة ا�سبوع كانت احليوانات تدخل عنده تزوره وتخرج �سعيدة من 
تلك الزيارة حتى جاء وقت بداأت بع�ص احليوانات تختفي �سيئا ف�سيئا وبداأت الغابة حت�ص بالقلق منهم من 
يقول هاجرت ومنهم من يقول غادرت لكن الثعلب املكار مل يقل �سيئا بل بداأ يف مراقبة بيت ال�سد مراقبة 
جيدة حتى تاأكد متاما ان هناك من يدخل ول يخرج ولن ال�سد مل يكن نظيفا فقد كان ينتهي من وجبته 
ويلقي العظام داخل الكهف بعيدا عن العني لكن ذلك مل يخف رائحتها العفنة وذهب الثعلب واخر �سكان 

الغابة مبا يفعله ال�سد املخادع.
اعيت الفكار احليوانات فيما يفعلونه بذلك ال�سد ومل يجدوا الجابة ال عند القط الذي قال: نقوم بزيارة 
جماعية لال�سد ولن ي�ستطيع ان ياأكل منا احدا واأثناء ذلك دعوين ا�ستو�سح الكهف بنف�سي وبعد ان قاموا بتلك 
الزيارة تاأكد للجميع انه لي�ص هناك من خمرج لال�سد غري باب الكهف فقط، لذا ا�ستعد اجلميع لتقدمي بع�ص 
باأعداد كبرية  الكهف  ا�ستطاع من حجارة واجتمعوا يف مدخل  املتوا�سعة لال�سد فحمل كل منهم ما  الهدايا 
وباأيديهم القوية وبقلوبهم احلزينة ورف�سهم لوجود من يخدعهم اخذ اجلميع يف قذف ال�سد باحلجارة وكلما 
انتهت اتوا بغريها حتى اأمتالأ الكهف بها واأ�سبحت �سدا يحول دون خروج ال�سد بل لقد قام الفيل ومبعاونة 
ا�سحابه بحمل جذوع ال�سجار القوية واغلقوا بها باب الكهف متاما وبعد ذلك بيومني كانت رائحة ال�سد امليت 

تعلن عن هزميته �سر هزمية و�سقوط رايته البي�ساء على باب الكهف.


