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�لأغاين �حلزينة جتعلنا �أكرث �سعادة!

�أن  خالله  م��ن  �أك���دو�  مثري  جديد  علمي  ك�شف  �إىل  �لعلماء  تو�شل 
�ملو�شيقى و�لأغاين �حلزينة �شبب رئي�شي يف تقوية �شحتنا �لنف�شية 

وحت�شني �ملز�ج �لعام، وجتعلنا �أكرث �شعادة.
ويحاول �لكثريون �لبتعاد عن �لأغاين �حلزينة ظناً منهم �أنها تزيد 
من �آلم معاناتهم �لنف�شية وت�شل مب�شاعرهم �إىل منتهى �لأمل خا�شة 
لو تو�فقت مو��شيع وكلمات �لأغاين �حلزينة مع مو�قف تعر�ض لها 
�لإن�شان فتذكره بتفا�شيلها وتزيد من حمنته، �إل �أن �لعلماء �أثبتو� 
و�لعلوم  �لآد�ب  �أ���ش��ت��اذ  ه���ورون  ديفيد  وي��ق��ول  �لنظرية.  تلك  خ��ط��اأ 
و�لذي  �أوه��اي��و،  ولي��ة  جامعة  يف  �ملعرفية  �لعلوم  مبركز  �لإن�شانية 
يدر�ض �آثار �ملو�شيقى �حلزينة على �لنا�ض، �إن �لدر��شات �لعلمية وجدت 
�أن �لأ�شخا�ض �لذين هم �أكرث عر�شة لال�شتماع للمو�شيقى �حلزينة 
يكونون �أكرث تعر�شاً لالختبار�ت �لع�شبية من غريهم، ويزيد لديهم 
�لإيجابية على  �لتاأثري�ت  �إح��د�ث  �مل�شوؤول عن  �لربولكتني  هرمون 
�إفر�ز  ع��ن  �مل�����ش��وؤول  �ل��ربولك��ت��ني  “هرمون  �أن  و�أ���ش��اف  م�شاعرنا. 
�حلليب لدى �ملر�شعات، يتم �إفر�زه �أي�شاً ب�شكل كبري يف حالت �حلزن 
ي�شاهم يف  يفرزه �جل�شم كمهدئ طبيعي لالأع�شاب  �ل�شديدة، حيث 

تقبل �لأمور وحت�شني �ملز�ج”.

�إز�لة �سعر �لأنف قد يوؤدي �إىل �ملوت
ينزعج �لكثري من �لأ�شخا�ض من �شعري�ت �لأنف حني تطول لتظهر 
من فتحتي �لأنف، لكن �لأطباء يحذرون من �أن نتفها �أو �ملبالغة يف 

ق�شها ي�شكل خطر�ً على �حلياة، فما �شبب ذلك؟
�ل��رج��ل يقلل ك��ث��ري�ً من  ل���دى  �أن �شعر �لأن����ف  �ل��ن�����ش��اء  �أغ��ل��ب  ت���رى 
جاذبيته، ناهيك عن وجوده لديهن �أي�شاً. لذلك يلجاأ �لكثريون �إىل 
نتفه بب�شاطة كلما منا وطال. لكن هذ� ميكن �أن ينطوي على خماطر 
و�لأذن  �لأن��ف  طبيب  فويغت،  �إيري�ض  يوؤكد  �ل�شياق  ه��ذ�  يف  �شحية. 
�أنه من �ل�شروري ترك  و�حلنجرة من جامعة نيويورك �لأمريكية، 
�لأمريكي  �لطبيب  عن  �لأملانية  فوكو�ض  جملة  وتنقل  �ل��ع��ادة.  ه��ذه 
�إن �شعري�ت �لأنف تنقي �لهو�ء �لذي نتنف�شه، ما يبعد �لكثري  قوله 

من �ل�شو�ئب عن �لرئة و�ملجاري �لتنف�شية.
�ل���ذي تنمو فيه  �مل��ك��ان  ف��ق��د، ففي  �لأم���ر  ل يتوقف على ذل��ك  لكن 
وحني  �أي�����ش��اً.  �لبكترييا  تتكاثر  �لأن����ف،  جت��وي��ف  د�خ���ل  �ل�����ش��ع��ري�ت 
�أو ق�شها، تن�شاأ �أماكن مفتوحة  يقوم �ل�شخ�ض بنتف �شعري�ت �لأنف 

�شغرية، ما ميكن �لطفيليات من �لدخول �إىل �ملكان.
وينتمي �لأنف �إىل ما ُي�شمى ب�مثلث �خلطر يف �لوجه. و�لأوردة �لتي 
هذه  و�شلت  م��ا  و�إذ�  ب��ال��دم��اغ.  مبا�شر  �ت�شال  على  تكون  فيه،  مت��ر 
بالتهابات  تت�شبب  �أن  ميكن  فاإنها  �لأوردة،  هذه  د�خل  �إىل  �لبكترييا 
يقول  كما  �ل�شحايا"،  و�لتهاب  �ل��دم��اغ  "خر�ج  مثل  للغاية،  خطرية 
تت�شبب  �أن  ميكن  �للتهابات  ه��ذه  مثل  �أن  من  يحذر  �ل��ذي  فويغت، 

مبوت �ل�شخ�ض.
وبالتايل ين�شح �لطبيب �لأمريكي باأن �لعناية بجمالية �لأنف تعني 

تق�شري �ل�شعر د�خله، ولي�ض نتفه �أو ق�شه كثري�ً.

تطوير �سبكية �إ�سطناعية للعني
ق���ال ع��ل��م��اء �إي��ط��ال��ي��ون �إن���ه���م مت��ك��ن��و� م���ن ت��ط��وي��ر وزر�ع�����ة �شبكية 
��شطناعية للعني، ميكن �أن ت�شاعد ماليني �لأ�شخا�ض على ��شتعادة 
�لن�شف  يف  �لب�شر  على  جت��ارب  لإج��ر�ء  يخططون  و�إنهم  �أب�شارهم، 
�ل��ث��اين م��ن �ل��ع��ام �جل�����اري. و�أج�����رى �ل��در����ش��ة ب��اح��ث��ون م��ن �ملعهد 
نيت�شر  دوري��ة  من  �لأخ��ري  �لعدد  يف  ون�شرت  للتكنولوجيا،  �لإيطايل 

ماترييالز )Nature Materials( �لعلمية.
وتركزت جتارب فريق �لبحث على معاجلة حالت �لعمى �لناجت عن 
تدهور �أو �عتالل �شبكية �لعني ب�شبب �لتهاب �ل�شبكية �ل�شباغي، وهو 

مر�ض ور�ثي يوؤدي �إىل �شمور �ل�شبكية وفقد�ن �لب�شر تدريجيا.
و��شتطاع �لفريق تطوير �شبكية ��شطناعية تتكون من طبقة رقيقة 
بوليمر مو�شل، مو�شوعة على قاعدة حريرية ومغطاة بطبقة  من 

من �لبوليمر �شبه �ملو�شل.
حت�ش�ض  يف  �جلديدة  �ل�شبكية  عمل  يتلخ�ض  �لبحث،  فريق  وبح�شب 
�ل�شبكية  �أع�شاب  تتح�ش�شها  كهربائية  نب�شات  �إىل  وترجمته  �ل�شوء 

�ملت�شررة لت�شل �إىل �لدماغ.
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قل يل �أين ت�سكن .. �أقل 
لك ما هو �سكل �أنفك

�أنه  �إىل  �لأمريكية  بن�شلفانيا  جامعة  يف  �أجريت  �أمريكية  در��شة  تو�شلت 
بالإ�شافة �إىل �جلينات، يوؤثر �ملناخ �أي�شاً على حجم �لأنف و�شكله م�شرية 

�إىل �أن تطّور �شكل �لأنف وحجمه يتكّيف مع �أنو�ع �ملناخ �ملختلفة.
وك�شفت �لدر��شة �جلديدة �أن �شكل �لأنف وحجمه يختلف بح�شب �ل�شعوب 
يف جميع �أنحاء �لعامل، و�أن �ملناخ �ملحلي ي�شاعد على تغيري طريقة تطور 

�شكله وحجمه، ح�شب ما جاء يف موقع كورير �لنم�شاوي. 
وقام فريق علماء �لأنرثوبولوجيا مب�شاعدة ت�شوير ثالثي �لأبعاد مبقارنة 
�أنوف خمتلقة �ل�شكل و�حلجم ل�467 متطوعاً ينحدر �أجد�دهم من �شمال 

�أوروبا وغرب �إفريقيا وجنوب �شرق �آ�شيا. 
و��شتنتجت نتائج هذه �لدر��شة �أن �لأ�شخا�ض �لذين عا�ض �أجد�دهم يف بالد 
ذ�ت مناخ مناخ حار ورطب يكون منخار� �لأنف لديهم �أو�شع ممن ينحدرون 
من مناطق جافة وباردة. وبح�شب �لدر��شة، فاإن �لأنوف �لو��شعة هي �أكرث 
�شيوعاً يف �ملناخات �لد�فئة و�لرطبة، بينما ت�شود �لأنوف �لأ�شيق �لبيئات 
�لباردة و�جلافة.  كما �أكدت در��شة �لفريق �لأمريكي، �لذي ير�أ�شه �لعامل 
�أر�شالن �لزيدي، �أن معظم �ختالفات �أ�شكال �لأنوف يف جميع �أنحاء �لعامل 
جاءت نتيجة تغري�ت ع�شو�ئية يف �لنحر�ف �لور�ثي.  وتو�شل �لباحثون 
�إىل �أن �لختالفات بني خمتلف �شكان �لأر�ض فيما يخ�ض عر�ض فتحتي 
�لع�شو�ئية  �لتغري�ت  نتيجة  �لختالفات  �أكرث من  بينهما  و�مل�شافة  �لأن��ف 
بينهما  و�مل�شافة  �لأن��ف  �لور�ثي. وجاء تطور عر�ض فتحتي  يف �لنحر�ف 
قول  حد  على  �ملحلية،  �ملناخية  �ل��ظ��روف  مع  �لإن�شان  �أن��ف  تكيف  نتيجة 

�لباحثني من جامعة بن�شلفانيا.  

وفاة �ملفكر �مل�سري 
�ل�سيد ي�سني 

�ل��ك��ات��ب و�مل��ف��ك��ر �لجتماعي  ق��ال��ت ع��ائ��ل��ة 
�ل�شيد ي�شني �إنه تويف �م�ض عن 84 عاما بعد 
�شر�ع مع �ملر�ض. وقال جنله عمرو ي�شني 
�شتقام  �جلنازة  �شالة  �إن  �لإع��الم  لو�شائل 
�لرثى  ي���و�رى  �أن  قبل  �لع�شر  �شالة  بعد 
�أكتوبر. ونعت �لهيئة  �ل�شاد�ض من  مبقابر 
�مل�شرية �لعامة للكتاب �ملفكر �لر�حل �لذي 
طبعت له �لعديد من موؤلفاته. ولد ي�شني 
1933 وح�شل على  �أيلول  �شبتمرب   3 يف 
لي�شان�ض �حلقوق من جامعة �لإ�شكندرية. 
باملركز   1957 يف  �لعملية  م�شريته  ب���د�أ 
حتى  فيه  ��شتمر  �ل���ذي  للبحوث  �لقومي 
مركز  م���دي���ر  م��ن�����ش��ب  و����ش���غ���ل   1963
و�لإ�شرت�تيجية  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  �ل���در�����ش���ات 
�إىل   1975 م����ن  �لأه�����������ر�م  مب���وؤ����ش�������ش���ة 
يف  م��وؤل��ف��ا   40 م��ن  �أك���رث  ق���دم   .1994
�أ�ش�ض  �أبرزها  �ل�شيا�شة وعلم �لجتماع من 
�لعربية  و�ل�شخ�شية  �لجتماعي  �لبحث 
�لآخ��ر وحتليل  �ل��ذ�ت ومفهوم  ت�شور  بني 
�لأزمة  بني  وم�شر  �لقومي  �لفكر  مفهوم 
�ملعرفة  و�آفاق  و�لنه�شة وجدل �حل�شار�ت 
مل�شكالت  ع��رب��ي��ة  وروؤي����ة  �ل��ع��ومل��ة  ع�شر  يف 

�لعامل �ملعا�شر.

تخل�ص من �سغطك 
�لنف�سي وعدل �فكارك �ص 23

حريق �أ�سهر ناطحة 
�سحاب يف �لعامل

�ل�شفلي  �ل��ط��اب��ق  يف  ح��ري��ق  ن�شب 
�شتيت  �إمباير  �شحاب  ناطحة  من 
�ملعامل  م����ن  و�ح�������دة  ت���ع���د  و�ل����ت����ي 
نيويورك  مدينة  يف  �شهرة  �لأك��رث 
و�أ�شر�ر  �إ�شابات  دون  �لأمريكية، 

كبرية.
و�أظ�����ه�����ر م���ق���ط���ع ف���ي���دي���و رج�����ال 
�إخماد  حماولتهم  �أث��ن��اء  �لإط��ف��اء 
�لطو�بق  �إخ������الء  ومت  �حل����ري����ق، 
�ل�شحاب  ن��اط��ح��ة  م���ن  �ل�����ش��ف��ل��ي��ة 

�ملكونة من 102 طو�بق.
وفتحت �ل�شلطات حتقيقا للوقوف 
على �شبب �حلريق، يذكر �أن �ملبنى 
مت �فتتاحه عام 1931 وهو مدرج 
�لوطنية  �لتاريخية  �ملعامل  �شمن 

يف �لوليات �ملتحدة.

م�ساد�ت �لأور�م قبل 
�لتخ�سيب غري مقلقة

�لرجل  ت���ن���اول  �إن  ب���اح���ث���ون  ق����ال 
للميثوتريك�شات وهو من م�شاد�ت 
�أق��ل من  �أو  90 يوما  �لأور�م قبل 
�لتخ�شيب "يجب �أل يثري �لكثري 
من �لقلق". و�أظهرت در��شة �أعدها 
�لباحثون �أن تناول �لرجل للدو�ء ل 
يوؤدي فيما يبدو �إىل زيادة خماطر 
�أو  كبرية  خلقية  ت�شوهات  ح��دوث 
جنني  ولدة  �أو  ل��الأج��ن��ة  ���ش��غ��رية 
و�مليثوتريك�شات  مبت�شر.  �أو  ميت 
هو �لعالج �لأول للتهاب �ملفا�شل 
�لروماتويدي وي�شتخدم كذلك يف 
و�ل�شدفية  �لأم��ع��اء  �لتهاب  ع��الج 
و�أن������و�ع م���ن �ل�������ش���رط���ان.  وت�شري 
�أن  �إىل  حاليا  �لدولية  �لتو�شيات 
�ل��رج��ال و�ل��ن�����ش��اء ع��ل��ى ح��د �شو�ء 
هذ�  ت��ن��اول  ع��ن  ميتنعو�  �أن  يجب 
�ل�������دو�ء ق��ب��ل ث���الث���ة �أ����ش���ه���ر على 
وفح�شت  �لتخ�شيب.  م��ن  �لأق���ل 
 849676 ���ش��ج��الت  �ل���در�����ش���ة 
 1997 بني  �لدمنرك  يف  مولود� 
كان  127 حالة  و2011 ومنهم 
�لآباء يتعاطون فيها �لدو�ء خالل 
وكانت  �لتخ�شيب.  قبل  يوما   90
هناك �أربع حالت ت�شوه كبري بني 
127 طفال تعاطى �آباوؤهم �لدو�ء 
�أي بن�شبة 3.2 باملئة باملقارنة مع 
�لباقني  يف  ت�شوه  حالة   28814

بن�شبة 3.4 باملئة. 
ومل تكن هناك حالت ولدة جنني 
ميت �أو زيادة يف خطر ولدة طفل 
�لتي  �ملجموعة  �أف��ر�د  بني  مبت�شر 

تعاطت �مليثوتريك�شات. 
�أن  �إىل  �ل���در�����ش���ة  م���ع���دو  و�أ�����ش����ار 
�شجالت  يف  �ل��ب��ي��ان��ات  حم���دودي���ة 
�مل���و�ل���ي���د ب���ال���دمن���رك جت��ع��ل من 
كان  �إذ�  م����ا  حت���دي���د  �مل�����ش��ت��ح��ي��ل 
�ل��دو�ء مرتبط  �لآب��اء لهذ�  تناول 

بالإجها�ض.

من �مل�سكنات ما قتل .. �أدوية تزيد خطر �لإ�سابة بال�سكتة �لقلبية

�إىل  نتوجه  م��ا  ع��ادة  ب���الأمل،  �ل�شعور  عند 
�أن  دون  م�شكنة  حبة  وناأخذ  �ملنزل  �شيدلية 
�أطباء دمناركيون  نفكر طويال يف �لأمر. لكن 
�ل�شكتة  ت�شبب  ق��د  �مل���و�د  ه��ذه  �أن  وج���دو� 

ديكلوفيناك  م��ادت��ي  خا�شة  �لقلبية، 
و�إيبوبروفني.

و�إيبوبروفني  ديكلوفيناك  مادتا 
على وجه �خل�شو�ص قد يت�شببان 
�لقلبية،  بال�شكتة  �لإ�شابة  يف 

ه���ذ� م��ا ت��و���ش��ل��ت �إل��ي��ه در����ش��ة 
دمناركية ن�شرت نتائجها يف جملة طبية 

�أوروبية خمت�شة بالأمر��ص �لقلبية. 

و�أ�شار �لباحثون يف �لدر��شة �أن �مل�شكنات ميكن �أن تت�شبب 
يف حالت فردية يف �آثار جانبية على نظام �لدورة �لدموية 
للقلب "و�ل�شماح للنا�ض ب�شر�ء هذه �لعقاقري بدون و�شفة 
طبية وبدون ��شت�شارة ذوي �خلربة يعطي �نطباعا للعو�م 
�أو�شح  �آمنة" ح�شبما  تكون  و�أن  لب��د  �لعقاقري  ه��ذه  ب��اأن 
مدينة  م�شت�شفى  يف  �لقلب  �أ���ش��ت��اذ  غي�شال�شون،  غ��ون��ار 

غينتوفده �جلامعي بكوبنهاغن.
�ت �لل��ت��ه��اب غري  و�مل����ادت����ان ه��م��ا م���ن جم��م��وع��ة ُم�������ش���اَدّ
كم�شكنات  وت�����ش��ت��خ��دم   ،)NSAID  ( ��ة  �ل�����ش��ت��ريوي��دَيّ
لتخفيف �لآلم مبا يف ذلك �آلم �لطمث ومقاومة �للتهاب 
و�حلمى. وهي عادة ما يتم �شر�وؤها يف �لعامل �لعربي من 
�لتجارية  �أ�شماءوؤها  �أم��ا  طبية.  و�شفة  �إىل  �حلاجة  دون 
فهي عديدة، �لأ�شهر منها بالن�شبة ملادة ديكلوفيناك على 
�شبيل �ملثال، دو�ء �لفولتارينVoltaren  ، �أو كاتافالم 
Cataflam. �أما مادة �إيبوبروفني فتعرف جتاريا با�شم 
 ،Profen بروفني  �أو   Vicoprofen، فيكوبروفني 

.Profenal أو حتى بروفينال�
وح�شب �لعلماء �لدمناركيني فاإن خطر �لإ�شابة بال�شكتة 
ديكلوفيناك،  ب��ت��ن��اول  ب��امل��ائ��ة   50 بن�شبة  ي���زد�د  �لقلبية 
�شهر  ملدة  �إيبوبروفني  م�شكن  بتناول  باملائة   31 وبن�شبة 
�لآثار  غي�شال�شون  �إ�شر�ف  حتت  �لباحثون  ودر���ض  كامل. 
�جلانبية ملا يعرف بامل�شاد�ت �لال�شتريويدية لاللتهابات 
وديكلوفيناك  �إي��ب��وب��روف��ني  ج��ان��ب  �إىل  بينها  م��ن  و�ل��ت��ي 
وقال  �شيليكوك�شيب.  و  وروفيكوك�شيب  نابروك�شني  م��ادة 
�أظهرت  �ل�شابقة  �ل��در����ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �إن  �ل��ب��اح��ث��ون 
�لقلب  على  ذ�ت �شلة مبخاطر  �لعقاقري  �أن هذه  بالفعل 
�لدر��شة مّت �ل�شتناد على بيانات  و�لأوعية �لدموية. ويف 
يف  تقريبا  �ل��دمن��ارك  يف  �لقلبية  �ل�شكتة  مر�شى  جميع 

�لفرتة ما بني عامي 2001 و 2010 وتبني لهم �أن نحو 
3400 من هوؤلء �ملر�شى كانو� يتناولون قبل فرتة من 
ل�شهر عقاقري م�شكنة،  �لقلبية و�شلت  بال�شكتة  �إ�شابتهم 
 545 �إيبوبروفني و  1100 مري�ض كانو� يتناول  منهم 

مري�شا كانو� يتناولون ديكلوفيناك.
�أن  غي�شال�شون،  �لربوفي�شور  ي��ق��ول  ذل��ك  على  وتعقيبا 
�لدر��شة دليل �إ�شايف على �أن �مل�شكنات وم�شاد�ت �للتهاب 
غري �ل�شتريويدَيّة لي�شت مبو�د "غري �شارة"، بل بالعك�ض. 
ون�����ش��ح �لأ���ش��ت��اذ �ل��دمن��ارك��ي �مل�����ش��اب��ني ب��اأم��ر����ض �لقلب 
و�لأوع���ي���ة �ل��دم��وي��ة بتجنب ه��ذه �مل�����ش��اد�ت مت��ام��ا وقال 
�لقلب  نظام  على  كثرية  ت��اأث��ري�ت  لها  �لعقاقري  ه��ذه  �إن 
�أن يف�شر �لعالقة بينها  و�لأوعية �لدموية وهو ما ميكن 
وبني �لإ�شابة بال�شكتة �لقلبية حيث توؤثر هذه �مل�شاد�ت 

على جتمع �شفائح �لدم مما قد ي�شبب جتلطه.
 1200 م��ن  �أك��رث  ت��ن��اول  بعدم  �لقلب  �أخ�شائي  و�أو���ش��ى 
وقال  �ل�شرورة  حالة  يف  يوميا  �إيبوبروفني  من  ميلغر�م 
�مل�شكنات  �لأخطر من بني هذه  ديكلوفيناك هي  م��ادة  �إن 
ون�شح �شحاح �لقلب بتجنب تعاطيها، م�شدد� على وجود 
هذه  مثل  لها  ولي�ض  �لأمل  �شد  ت�شاعد  �أخ���رى  عقاقري 

�لآثار �جلانبية.
حتذير من عقاقري بار��شيتامول 

�ل��ع��دي��د م��ن �لعقاقري  �ل��ب��ار����ش��ي��ت��ام��ول يف  ت��دخ��ل م����ادة 
�مل�شكنة لالآلم، وخا�شة �آلم �لأ�شنان و�ل�شد�ع. لكن �لآثار 
مت  �إذ�  قاتلة،  تكون  قد  �لبار��شيتامول  لعقاقري  �جلانبية 
عن  �جل��رع��ة  ز�دت  و�إذ�  �لطبيب  �إ���ش��ر�ف  ب���دون  تناولها 
�ملعني  "جيفتنوتروف"  مركز  خ��رب�ء  طالب  معني.  ح��د 
بعدم  �لطبية  �لعقاقري  يف  �مل��وج��ودة  �ل�شموم  مبكافحة 
�شرف �أي عقار يحتوي على �ملادة �لفعالة بار��شيتامول �إل 

يف  هينت�شل،  هيلموت  �ملركز،  رئي�ض  ور�أى  �لطبيب.  باأمر 
مقابلة مع وكالة �لأنباء �لأملانية �أن "هذه �خلطوة قد �آن 
�أو�نها منذ وقت طويل نظر� لأن تعاطي جرعة ز�ئدة من 

هذه �ملادة يت�شبب يف �أعر��ض جانبية خطرية".
ب�شكل  بار��شيتامول  ت��ن��اول  م��ن  �لإك��ث��ار  �أن  هين�شل  و�أك���د 
�أن ي�شر بالكبد لدرجة ت�شتدعي زر�عة  مبالغ فيه ميكن 
�لت�شمم  ع�شو جديد. و�نتقد هين�شل عدم تر�جع حالت 
بالبار��شيتامول يف �أملانيا منذ ني�شان/�أبريل 2009 رغم 
�لفعالة  �مل��ادة  كمية  تزيد  �لتي  عبو�ته  على  حظر  فر�ض 
بها عن 10 جر�مات م�شيفا: ن�شتقبل يوميا حالة ت�شمم 

بالبار��شيتامول على �لأقل. 
و�أ�شار �لطبيب �لأملاين �إىل �أن �ملر�شى �لذين ل ي�شتطيعون 
من  يريدونها  �لتي  �لكمية  على  �لطبيب  ب��اإذن  �حل�شول 
�أقرب  من  رو�شتة  ب��دون  عليها  يح�شلون  �لبار��شيتامول 

�شيدلية.
زيادة يف حالت �لت�شمم

نحو  �ي��رف��ورت  مدينة  يف  �ل�شموم  مكافحة  مركز  ور�شد 
بزيادة  �أي  �لعام،  هذ�  بالبار��شيتامول  ت�شمم  حالة   360
تكون  �لتي  �ل��ط��و�رئ  ح��الت  جميع  �إج��م��ايل  م��ن   5%
�أن  �إىل  �لأمل����اين  �خل��ب��ري  و�أ���ش��ار  �أ�شبابها.  �أح���د  �لعقاقري 
تكون  بالبار��شيتامول  �لت�شمم  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �لأع��ر����ض 
معاجلة  لأن  كارثية،  عو�قبها  ولكن  �لبد�ية  يف  ب�شيطة 
له  م�شادة  م��و�د  با�شتخد�م  �إل  ممكنا  لي�ض  �لت�شمم  ه��ذ� 
ميكن  �لبار��شيتامول  جرعة  �أن  و�أك��د  �لأوىل  مرحلته  يف 
باأمل يف  ز�ئدة عندما يتعاطاها مري�ض م�شاب  �أن ت�شبح 
�لأ�شنان على مدة عدة �أيام متتالية م�شيفا: "خطر هذه 
�جلرعة �لز�ئدة كبري، لذلك لبد من �لتفكري بجدية يف 

فر�ض حظر على هذه �ملادة �لفعالة بدون �أمر �لطبيب".

خرب "ر�ئع" لع�ساق 
�جلنب

�أيرلند�،  �أجريت يف  نفت در��شة حديثة، 
�إن  تقول  �لتي  و�لتقارير  �لأب��ح��اث  ك��ل 
يرفع  و�إن���ه  لي�ض �شحيا،  �جل��ن  ت��ن��اول 
ج�شم  يف  �ل���ك���ول���ي�������ش���رتول  م�����ش��ت��وي��ات 

�لإن�شان.
ك��م��ا وج�����دت �ل���در�����ش���ة، �ل���ت���ي �أج���ر�ه���ا 
�لأ�شخا�ض  �أن  دب��ل��ن،  بجامعة  باحثون 
�ل���ذي���ن ي��ت��ن��اول��ون �ل��ك��ث��ري م���ن �جلن، 

�أنحف من �أولئك �لذين ل يتناولونه.
وق���ام �ل��ب��اح��ث��ون ب��در����ش��ة ت��اأث��ري تناول 
و�جلن  �حلليب  مثل  �لألبان،  منتجات 
 1500 ع���ل���ى  و�ل�����ك�����رمي،  و�ل������زب������ادي 
�شخ�ض، ترت�وح �أعمارهم بني 18 و90 
ي�شتهلكون  �ل��ذي��ن  �أن  ف���وج���دو�  ع��ام��ا، 
معظم هذه �ملنتجات يتمتعون بانخفا�ض 

ن�شبة �لدهون يف �جل�شم، وبانخفا�ض يف 
�شغط �لدم.

�لتقارير  لتنفي  �ل��در����ش��ة  ه���ذه  وت��اأت��ي 
�إن �جل��ن ومنتجات  ت��ق��ول  ك��ان��ت  �ل��ت��ي 
م�شتويات  ت��رف��ع  ع��ام��ة  ب�شفة  �لأل���ب���ان 

�لكولي�شرتول يف ج�شم �لإن�شان.
�إمي����ا ف��ي��ن��ي، موؤلفة  �ل���دك���ت���ورة  وق���ال���ت 
م�شتهلكي  �أن  وج����دن����اه  م���ا  �ل���در�����ش���ة 
�جل���ن ل��دي��ه��م ك��م��ي��ة �أع���ل���ى ب��ك��ث��ري من 
�مل�شبعة يف ج�شمهم مقارنة مع  �لدهون 
م�شيفة  �مل��ن��ت��ج،  ل��ه��ذ�  �مل�شتهلكني  غ��ري 
جل�شم  م���ف���ي���دة  �مل�����ش��ب��ع��ة  �ل����ده����ون  �أن 
�أحما�ض  ع���ن  ع���ب���ارة  لأن���ه���ا  �لإن�������ش���ان، 
دهنية تتكون من ذر�ت �لكربون �مل�شبعة 

بالهيدروجني.
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�ش�ؤون حملية

جمل�ص بن حم يدعم مبادرة حممد بن ز�يد بتدري�ص �لرتبية �لأخالقية

�شمن فعاليات �شهر �لقر�ءة

كلية �لعلوم بجامعة �لإمار�ت تنظم فعاليات قر�ئية متنوعة ت�سجيعًا للطلبة على �لقر�ءة

باإ�شر�ف جمل�ص �أبوظبي للتعليم

�لإعالن عن فعاليات �لدورة �لثانية لكرنفال �لقر�ءة �لعربي

•• العني - الفجر

�أ�شاد� �حل�شور مبجل�ض �ل�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم 
لإمارة  �لوطني  �ل�شت�شاري  �ملجل�ض  ع�شو  �لعامري 
�بوظبي رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمموعة بن حم و�أخو�نه ، 
مببادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان 
ويل عهد �بوظبي نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة 
و�ملقرر�ت  �ملناهج  يف  �لخالقية  �لرتبية  م��ادة  باإدخال 
�لدر��شية يف �لدولة وذلك لأهمية هذه �ملادة �لرئي�شية 
بالأ�شالة  يتم�شك  جيل  وخلق  �لتعليمية  �لعملية  يف 

و�لقيم و�ملبادئ �لأخالقية �لإ�شالمية �ل�شامية.
وو�شفو� �ملبادرة باحلدث �ل�شتثنائي يف م�شرية �لتعليم 
فيها  تتجذر  جديدة  ملرحلة  توؤ�ش�ض  وباأنها  �لدولة  يف 
�إجناز�ت �ملر�حل �ل�شابقة وت�شع يف �لوقت نف�شه عالجا 
�شائبا وحكيما للم�شكالت �لتي طر�أت �أو قد تطر�أ على 

�ل�شرة و�ملجتمع.
ح�شر �ملجل�ض و�لذي �قيم مبنطقة �ملرخانية يف �لعني 
و�أولياء   ، �لتعليمي  �مل��ج��ال  يف  �مل�شئولني  م��ن  ع���دد�   ،

�لأمور، وجمموعة كبرية من �لأهل و�لأ�شدقاء وبع�ض 
�ل�شخ�شيات �لعامة ورجال �لإعالم و�ل�شحافة.

ب��ن ح��م باحل�شور م��وؤك��د� �ن م��ب��ادرة �لرتبية  ورح���ب 
�لأ�شيلة  �لإمار�تية  �لقيم  �لأخالقية جت�شد منظومة 
يف بناء �لأجيال ومتثل ركيزة �أ�شا�شية يف بناء �لن�شان 
�لعلمية  م�����ش��ريت��ه  م��ن��ذ ولدت�����ه وخ�����الل  �لم����ار�ت����ي 
وقيادته  للوطن  و�إن��ت��م��ائ��ه  ولئ���ه  وتر�شيخ  و�لعملية 
�لر�شيدة م�شرية �ىل �ن �طالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�مل��ب��ادرة يعترب نقطة حت��ول يف  ب��ن ز�ي���د ه��ذه  حممد 
م��ن��ظ��وم��ة �ل��ت��ع��ل��ي��م م���ن خ���الل �ل���رب���ط ب���ني عن�شري 
�لتعليم و�لرتبية وما حتمله من قيم �أخالقية تتو�فق 
�لإمار�تية  و�لتقاليد  و�ل��ع��اد�ت  �لثقافية  �لهوية  م��ع 
منظومة  �لتعليم  من  جتعل  �لتي  و�لعريقة  �لر��شخة 
و�رثه  وتقاليده  بهويته  �ملعتز  �لإن�شان  لبناء  متكاملة 

�حل�شاري �لعظيم .
وق��ال ب��ن ح��م �ن �شعب �لم���ار�ت م��ع��روف باأبناء ز�يد 
ف��ه��و ل��ق��ب مل��ك��ارم �خ���الق �مل��وؤ���ش�����ض �مل��غ��ف��ور ل��ه �ل�شيخ 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�ن تر�شيخ  ز�يد بن �شلطان 

يقوم  �لتي  و�لأ�ش�ض  �لدعائم  �أه��م  �لأخالقية  �لرتبية 
وتعزيز  وو�عية  فاعلة  �أجيال  تن�شئة  �ملجتمع يف  عليها 
بني  و�لتالحم  �للفة  �أو����ش��ر  ودع��م  �لوطنية  مفهوم 
�لنتماء  روح  وب��ث  تنمية  يف  و�مل�شاهمة  �ملجتمع  �أف��ر�د 

و�لولء.
�لإم���ار�ت  دول���ة  �إن  �ل�شت�شاري  �ملجل�ض  ع�شو  و�أ���ش��ار 
�لأ�شيلة،  �لأخالقية  وقيمها  �لثقافية  بهويتها  تتميز 
�لدين  تعاليم  من  �لنابع  �لقيم  م��وروث  على  �ملرتكزة 
�حلنيف، وتقاليد �لآب��اء و�لأج��د�د �لتي تعلي من قيم 
و�لنتماء  و�لتعاون، وحب �خلري  و�لح��رت�م  �لت�شامح 

و�لبذل و�لت�شحية، و�لعطاء �لالحمدود للوطن.
و�جمع رو�د �ملجل�ض  �أن دور �لأ�شرة �ملحوري من خالل 
تعزيز �لقيم �لرفيعة و�لف�شائل و�ملثل �لعليا يف نفو�ض 
�لأبناء �لتي ��شحت خمزونا ح�شاريا ينبغي �لعمل على 
�إبر�زه وتر�شيخ جو�نبه �مل�شيئة ومو�قفه �مل�شرقة حتى 
�لقدوة  �لآب��اء و�لج���د�د ويكونو�  �لأج��ي��ال نهج  ت�شلك 

�حل�شنة لهم وخري خلف خلري �شلف .
�ل�شرية  و�لتن�شئة  �لرتبوية  �جلو�نب  �ن  �ىل  و�ك��دو� 

وغ��ر���ض حب  �لأج��ي��ال  تن�شئة  �ل��ز�وي��ة يف  متثل حجر 
�لطفل  و�ل��ولء فيهم وهوح�شن متني يعطي  �لوطن 
يف بيته و�لطالب يف مدر�شته ح�شانة ومناعة ذ�تية يف 
يف  ب�شهولة  �لنجاح  م��ن  ومتكينه  �لتعليمية  م�شريته 

حياته �لعلمية و�لعملية.
باإطالق  �شعادتهم  �لم��ور عن  �ولياء  و�أع��رب عدد من 
�ملناهج،  يف  �لأخ��الق��ي��ة  �لرتبية  م��ادة  تدري�ض  م��ب��ادرة 
و�أ�شارو� �إىل �أننا ل نربي �أبناءنا بل يت�شارك �لكثري يف 
�لرتبية ويف زرع �لقيم و�ملبادئ و�لأخالق يف نفو�شهم، 
ومن هنا ياأتي دور �ملدر�شة مكماًل مع �لبيت يف وجود 
�ملعلم، �إل �أن �ملوؤثر�ت �خلارجية هي �ملوؤثر �لأ�شا�شي يف 
�شرورة  تطلب  �ل��ذي  �لأم��ر  �لأب��ن��اء،  �شخ�شية  تكوين 

وجود �إطار يحميهم وكيف �شيكونون يف �مل�شتقبل.
ومنطقتنا  دول��ت��ن��ا  ب��ه  مت��ر  م��ا  نعلم  و�أ�شافو�" ن��ح��ن 
و�لعامل �أجمع من حتديات عدة، وهذ� يحتاج �أن نعطي 
ه���ذه �جل��رع��ة م��ن �ل��وق��اي��ة ل��الأط��ف��ال و�لأب���ن���اء لأنها 
خري من �لعالج وهي تبد�أ من �لبيت وتكملها �ملدر�شة 

وتفاهم ويل �لأمر وتعاونه �شينجح هذه �ملبادرة."

•• العني - الفجر

نظمت كلية �لعلوم بجامعة �لإمار�ت ، فعاليات قر�ئية 
متنوعة �شمن فعاليات �شهر �لقر�ءة، ت�شجيعاً للطلبة 
كال�شعادة  مفاهيم  خ��الل  م��ن  �لعلمية،  �ل��ق��ر�ءة  على 

و�لت�شلية و�لفن.
وقال عميد كلية �لعلوم �لأ�شتاذ �لدكتور �أحمد مر�د: �إن 
تغيري و�شائل وطرق �لقر�ءة ي�شجع �لطالب �إىل قر�ءة 
وب�شيطة  �شهلة  �ملبتكرة  �لطرق  ه��ذه  �أن  حيث  �مل��زي��د، 
ت�شاعدهم على قر�ءة �ملفاهيم �ملعقدة، وهذ� ما يدعم 
�أن هذه �لفعاليات  �لقر�ءة �لعلمية لدى �لطالب، كما 
�لعلوم  �لأخ��رى وذلك جلعل  �لكليات  ��شتهدفت طلبة 

�لأ�شا�شية مو�د م�شوقة للجميع . 
كلية  مكتبة  ت��زوي��د  فعالية  �ملا�شي  �لأ���ش��ب��وع  فت�شمن 
مفهوم  لدعم  ومتنوعة  ج��دي��دة  علمية  بكتب  �لعلوم 
خالل  م��ن  ت��ع��زي��زه  على  �لكلية  تعمل  �ل���ذي  �ل�شعادة 
�تاحة ��شتخد�م �لكتب من قبل �لطلبة و�أع�شاء �لهيئة 

�لتدري�شية و�ملوظفني.
�لف�شاء"   م��ن  "�لقر�ءة  فعالية  �لكلية  نظمت  ك��م��ا 

�لعلمية  �ل��ك��ت��ب  وخ���ا����ش���ة  �ل����ق����ر�ءة  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
�لبتكار  ب��ني  جتمع  بطريقة  �لف�شاء  بعلوم  �ملتعلقة 
مفاهيم  ق��ر�ءة  ��شتعر��ض  خ��الل  من  و�لتكنولوجيا. 
وبا�شتخد�م  مبتكرة  ب�شورة  خمتلفة  فيزيائية  علمية 
�لفيزياء  ق��ر�ءة  يف  �لطلبة  لرتغيب  �ل�شماوية  �لقبة 

يتم  ح��ي��ث  وتطبيقية،  �شيقة  ب��ط��ري��ق��ة  وتطبيقاتها 
�ل�شماوية  �ل�شماوية يف قر�ءة �لأجر�م  �لقبة  ��شتخد�م 

و�لكو�كب وعالقتها بكوكب �لأر�ض.
من جهة �أخرى �شارك طلبة �لكلية يف فعالية قر�ءة من 
دقيقة  لعينات  بقر�ءة  �لطلبة  فيها  ق��ام  ميكرو�شكوب 

�ملحتوى  على  و�لتعرف  و�لأح��اف��ري  و�ملعادن  لل�شخور 
�ملعدين لها.

يف  �ل�شعادة  حملة  بتنظيم  �لعلوم  كلية  و��شلت  فيما 
ك��ت��اب خ���الل �شهر �ل���ق���ر�ءة يف �لأ���ش��ب��وع �ل��ث��ال��ث على 
وت�شجيعهم  لإ�شعادهم  للطلبة  كتب  بتقدمي  �لتو�يل، 

على �لقر�ءة.
بالفن  "�لقر�ءة  ف��ع��ال��ي��ة  �ل��ف��ي��زي��اء  ق�����ش��م  ن��ظ��م  وك��م��ا 
�لعلوم  ب���ق���ر�ءة  �ل��ط��ال��ب��ات  ���ش��ارك��ن  ح��ي��ث  و�لت�شلية" 
�ل��ف��ي��زي��ائ��ي��ة م��ن خ���الل م���و�د خم��ت��ربي��ة ب�شيطة ويف 
متناول �ليد، من خالل طرق م�شلية وعملية، وعر�ض 
�ملعلومات �لفيزيائية �حلياتية بطرق مفيدة، كالأوز�ن 
و�جلاذبية و�لكهرباء وغريها من �لأن�شطة �لفيزيائية 
قر�ءة  فعالية  �جليولوجيا  ق�شم  نظم  فيما  �ملتنوعة. 
بقر�ءة  خاللها  م��ن  �لطلبة  ق��ام  �لطبيعية  �ل��ظ��و�ه��ر 
خالل  م��ن  وتف�شريها  ون�شاأتها  �لطبيعية  �ل��ظ��و�ه��ر 
عينات �شخرية.  و�ختتمت فعاليات �شهر �لقر�ءة لكلية 
كتب  ت�شمن  �لعلمي  �لكتاب  معر�ض  بتنظيم  �لعلوم 
لدى  ي��وم��ني  م��دى  على  تنظيمه  مت  متنوعة،  علمية 

�لطالب و�لطالبات.
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ق��ام��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ك��رن��ف��ال �ل����ق����ر�ءة �لعربي 
�لدورة  �لعربي  �ل��ق��ر�ءة  كرنفال  فعاليات  ع��ن  ب��األأع��الن 
�لثانية 2017 فى موؤمتر �شحفى لتتو�فق مع فعاليات 
�شهر �لقر�ءة �لوطني مار�ض 2017 ��شتجابًة لتوجيهات 
رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 

�لدولة - حفظه �هلل -  
حتقيق  على  تعمل  �ل��ت��ي  �لفعاليات  �أح���د  �لكرنفال  يعد 
بدعم  �لكرنفال  2017حيث يحظى  عام �خلري  �أه��د�ف 
م�شتوى  على  �لرتبوية  �ل��ق��ي��اد�ت  م��ن  �لعديد  متابعة  و 

�لدولة 
�لال�شفية  �لأن�شطة  ق�شم  �إ���ش��ر�ف  حتت  �لكرنفال  يقام 
مبجل�ض �أبوظبي للتعليم و ق�شم م�شادر �ملعرفة باملجل�ض 
. هذ� وقد مت ��شتعر��ض �لأن�شطة و �لفعاليات �لتي �شيتم 
و  �لكرنفال  يف  �مل�شاركة  �مل��د�ر���ض  م�شتوى  على  تنظيمها 
و  �ل��ر�ب��ع  يف  �شيقام  �ل��ذي  �خلتامي  �ل��ي��وم  تنظيم  كذلك 
فعاليات  م��ع  بالتز�من  م   2017 �إب��ري��ل   م��ن  �لع�شرين 

�أبوظبي تقر�أ .
�لوطنية  �ملوؤو�ش�شات  من  جمموعة  �ملهرجان  فى  ت�شارك 
�أبوظبي  هيئة  ه��ي  و  �ل���ق���ر�ءة  ث��ق��اف��ة  بن�شر  تهتم  �ل��ت��ي 
�آل نهيان  لل�شياحة و �لثقافة  و جمعية حممد بن خالد 
فعاليات  دع��م  يف  للتعليم  �بوظبي  جمل�ض  م��ع  لالأجيال 

�لكرنفال .
�لعني  مدر�شة  مدير  �لبلو�شي  �شريف  �أو���ش��ح  جهته  من 
للتعليم �لأ�شا�شي ح 1 و رئي�ض �للجنة �لتنفيذية لكرنفال 
�لقر�ءة �لعربي �أن هذ� �لكرنفال ميثل تفاعال من �ملد�ر�ض 
�مل�شاركة لدعم �لبتكار و �لت�شجع على �لأفكار �خلالقة. 

�ل��ب��ي��ك م��دي��ر مكتبة ز�يد  ر����ش��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �أ����ش���ار  و 
�ملركزية �أحد �جلهات �لد�عمة للكرنفال �ن هيئة �أبوظبي 
من  �لكرنفال  �أن�شطة  ب��دع��م  ت��ق��وم  �لثقافة  و  لل�شياحة 
منطلق دورها كموؤو�ش�شة حكومية وطنية تعمل على ن�شر 
ثقافة �لقر�ءة و قيامها بعقد �شر�كة مع جمل�ض �أبوظبي 
للتعليم يف خمتلف �لفعاليات �لتي تعمل على ن�شر ثقافة 
�لقر�ءة . ومن جانبها �كدت �لدكتورة نعيمة قا�شم مدير 
جميع  �أن  ل��الأج��ي��ال  نهيان  �آل  خ��ال��د  ب��ن  حممد  جمعية 
موؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان لالأجيال تعمل 
على ن�شر ثقافة �لقر�ءة حيث حتر�ض �ل�شيخة �لدكتورة 
دعم  و  تنظيم  على  نهيان  �آل  خالد  بن  حممد  بنت  �شما 
�ل��ق��ر�ءة من منطلق دورها  �لتي حتث على  �مل��ب��ادر�ت  كل 
تعميق  و  �ل��ق��ر�ءة  ثقافة  ن�شر  على  حر�شها  و  �ل��وط��ن��ى 

�لهوية �لوطنية .  

بينما �أكدت رو�شة عبيد ومنى �لدرمكى من �إد�رة �لإعالم 
�ملجل�ض  حر�ض  للتعليم  �بوظبي  مبجل�ض  �ل�شرت�تيجي 
ن�شر  على  تعمل  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  و  �لفعاليات  تقدمي  على 
ثقافة �لقر�ءة و ت�شليط �ل�شوء عليها و رعايتها و تقدمي 
كافة �أ�شكال �لدعم وفقا للخطط �لتنفيذية �لتي يتبناها 
�لفعاليات  ق�شم  مدير  �جلنيبي  ح�شني  �أك��د  و    . �ملجل�ض 
�أن �مل��ك��ت��ب��ة ل���ن ت��ك��ت��ف��ي بتقدمي  مب��ك��ت��ب��ة ز�ي����د �ل��وط��ن��ي��ة 
على  �شتعمل  لكن  و  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة  و  �لأن�شطة 
�شتقوم بعمل  و  �لكرنفال  �شتظهر يف  �لتي  �ملو�هب  رعاية 

بر�مج رعاية خا�شة لهم ليكونو� مبدعي �مل�شقبل . 
و �أ����ش���ار �أمي���ن �ل��ن��ق��ي��ب �مل��ن�����ش��ق �ل��ع��ام ل��ل��ك��رن��ف��ال �أن هذ� 
�لكرنفال لي�ض عماًل فرديا و لكن يقوم على تنفيذه فريق 
متكامل من �لكفاء�ت �لرتبوية �لتي ت�شع ن�شب عينيها 
حب �لإمار�ت و تعمل ب�شعار من �أجل �لإمار�ت ، و �أكد على 

دور �ملوؤ�ش�شات �لإعالمية �لوطنية يف ت�شليط �ل�شوء على 
�لفعاليات �لقر�ئية لذلك خ�ش�ض �لكرنفال جائزة خا�شة 
خرب�ت  من  �لدولة  به  تزخر  ملا  �شحفية  تغطية  لأف�شل 

�إعالمية متميزة .
�مل�شتقبل  �أج��ي��ال  م�����ش��وؤول مكتبة  ع��و���ش��ون  �أي���ة  �أف����ادت  و 
بجمعية حممد بن خالد �آل نهيان لالأجيال �ن  �جلمعية 
تقدم كافة �أ�شكال �لعون و �مل�شاعدة �لتي تعمل على حتقيق 
�أهد�ف �شهر �لقر�ءة و يعد دعم �لكرنفال �أحد م�شاركات 

�جلمعية يف ن�شر ثقافة �لقر�ءة .
و ي�شتمل �لكرنفال على جمموعة من �لفعاليات �لقر�ئية 
�ل��ت��ي ت��دع��م ث��ق��اف��ة �ل���ق���ر�ءة و جم��م��وع��ة م��ن �مل�شابقات 
�لقر�ئية و هي �لقاريء �ملبدع و �لقاريء �ملاهر و م�شابقة 
تقم�ض �ل�شخ�شيات و م�شابقة �لقمي�ض �للغوي و م�شابقة 
�لقر�ءة يف �أماكن غري معتادة و تتناف�ض �ملد�ر�ض �مل�شاركة 
عن  نقاط  جتميع  و  م�شابقة  ك��ل  ك��وؤو���ض  على  للح�شول 
�لعربي  �لقر�ءة  لتفوز مدر�شة بدرع كرنفال  كل م�شابقة 

�لدورة �لثانية 2017 . 
تقام فعاليات �شوق عكاظ  بالتو�زي مع �مل�شابقات و يليها 
حفل تكرمي �لفائزين يف �ليوم �خلتامي للكرنفال �لذي 
لي�شكل   1 ح  �لأ�شا�شي  للتعليم  �لعني  مدر�شة  حتت�شنه 
�مل�شاركون لوحة قر�ئية تر�شم باأنامل �لطالب �ملبدعني . 
و متثل �لدورة �لأوىل �لتي �أقيمت عام 2016 مبدر�شة 
للكرنفال  متميزة  �ن��ط��الق��ة  �لأ���ش��ا���ش��ي  للتعليم  �ل��ع��ني 
م�شرف  و  طالب   235 و  مدر�شة   17 م�شاركة  ف�شهدت 
�لعديد  ح�شور  و  للكرنفال  �خلتامي  �ل��ي��وم  فعاليات  يف 
، كما  �أبوظبي للتعليم  �لقياد�ت �لرتبوية يف جمل�ض  من 
حر�شت مد�ر�ض �لعام �ملا�شي على �مل�شاركة بالإ�شافة �إىل 
�ملد�ر�ض �جلديدة لي�شل عدد �ملد�ر�ض �مل�شاركة يف �لدورة 

�لثانية 34 مدر�شة بن�شبة منو جتاوزت 100 % . 

�ملدير �لعام لز�يد للثقافة �لإ�سالمية: 
مو�طني �لإمار�ت هم �أ�سعد �سعب
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�أن  �لإ�شالمية  للثقافة  ز�ي��د  ل��د�ر  �لعام  �ملدير  �لطنيجي  د.ن�شال  �أك��دت 
دولة �لإمار�ت تاأ�ش�شت على �ل�شعادة و�أن جمتمع �لإمار�ت �إيجابي و�شعيد 
حيث ر�شدت موؤ�شر�ت �لر�شا و�ل�شعادة بني �شعوب �لعامل �أن مو�طني دولة 
�لإم��ار�ت هم »�أ�شعد �شعب«، فاإن هذ� ل ياأتي من فر�غ و�إمنا من معطيات 
حقيقية تت�شل بحياة �ملو�طن �لإمار�تي ، وظلت رفاهية �ملو�طن و�شعادته 

ورخ��اوؤه  كلمة �ل�شر يف مرحلة �زدهار 
�لدولة وتقدمها.

ب������اإن حر�ض  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  و�أ�����ش����اف����ت 
�ملو�طن  جعل  على  �لر�شيدة  قيادتنا 
حمور�ً �أ�شا�شياً يف �شيا�شاتها وخططها 
وحتقيق  �إ������ش�����ع�����اده،  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل 
��شتقر�ره ورفاهيته مبختلف �لطرق 
و�لإيجابية  �ل�شعادة  ثقافة  وتر�شيخ 
كاأ�شلوب حياة يف دولة �لإمار�ت ون�شر 

�لوعي باأهميته .
ت�شكيل  ب���اإن���ه مت  �ل��ط��ن��ي��ج��ي  ول��ف��ت��ت 
و�لهدف  �ل������د�ر  يف  �ل�������ش���ع���ادة  جل��ن��ة 
بني  و�ل��ر���ش��ا  �ل�����ش��ع��ادة  حتقيق  منها 

�ل�شعادة  ث��ق��اف��ة  وت��ع��زي��ز  �مل��وظ��ف��ني 
و�لإجابية يف �لد�ر وجعلها جز�ًء مكوناً من بيئة �لعمل بالإ�شافة �إىل �أبتكار 
ون�شر  و�لإيجابية  �ل�شعادة  قيم  لرت�شيخ  �مل��ب��ادر�ت  من  جمموعة  وتنفيذ 

�لوعي بها بني �ملوظفني.
و�أ�شارت رغم �أن �لإمار�ت ت�شم خمتلف �جلن�شيات و�لأعر�ق، �لأمر �لذي قد 
يبدو عائقاً �أمام �لندماج وحتقيق �لر�شا و�ل�شعادة للجميع ، �إل �أنها �أثبتت 
قدرتها على جتاوز �أي عقبة �جتماعية وحتويلها ل�شاحلها و�إظهار �شورة 
�لت�شامح  و  �ل�شلمي  �لتعاي�ض  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم��ار�ت  لدولة  متميزة 
�لإم���ار�ت، وق��درة قيادتها على جتاوز  �لب�شري يف  �لتناغم  ، وه��ذ�  �لديني 
�لتعاي�ض  هذ�  �شر  در��شة  �إىل  عدة  عاملية  وموؤ�ش�شات  هيئات  دعت  �لعقبات 
�ل�شلمي و�لجتماعي �لذي تتميز به �لدولة للو�شول لقناعات ت�شرح لهم 

�أ�شباب �لر�شا و�ل�شعادة �لتي ي�شعر بها قاطنوها.

حديقة �حليو�نات بالعني تبد�أ مبادر�ت 2017 مب�شروع �لتحكم بال�شو�شاء
�إد�رة �لبيئة و �ل�سحة و �ل�سالمة تنجز �أكرث من 
مليون �ساعة عمل خالية من �لإ�سابات �خلطرية
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2016 مليون و 200 �لف  �أجنزت حديقة �حليو�نات بالعني خالل عام 
و  �لبيئة  �إد�رة  �إجن��از�ت  �ل�شابات �خلطرية �شمن  �شاعة عمل خالية من 
�ملوظفني و  بيئة عمل �شحية على م�شتوى  �ل�شالمة يف توفري  و  �ل�شحة 
عام  يف  �ن�شائها  منذ  �لد�رة  �جن��زت  فيما   ، �حليو�نات  و  و�ل���زو�ر  �ملوؤ�ش�شة 
2009 ما يعادل 20 مليون و 700،000 �شاعة بدون حو�دث خطرية .

هذ� و تبد�أ �د�رة �لبيئة و �ل�شحة و �ل�شالمة يف حديقة �حليو�نات بالعني 
خمططها ملبادر�ت �لعام �جلاري مب�شروع قيا�ض معدل �ل�شو�شاء و�لزعاج 
�لعمل  و خميم معاجلة �شغوط   ، �لقادم  �بريل  ينطلق  �ل��ذي  �ملوؤ�ش�شة  يف 
�لفكار  ��شحاب  من  �ملوظفني  جميع  ت�شمل  �لتي  �لبيئة  �شفري  وم��ب��ادرة 
مع  للتعامل  وهمي  خمطط  و   ، �لبيئة  على  للحفاظ  �ملميزة  و�مل��ب��ادر�ت 
حالت هروب �حليو�نات وغريها من �مل�شاريع �لتي ت�شهم يف تعزيز ثقافة 

�د�رة �لبيئة و�ل�شحة و �ل�شالمة �ملهنية و �ل�شخ�شية .
بحديقة  �ل�شالمة  و  �ل�شحة  و  �لبيئة  �إد�رة  مدير  �لعتيبة  �آمنة  ذك��رت  و 
�شحية  عمل  بيئة  �شمان  على  جاهدة  تعمل  �لد�رة  �إن  بالعني  �حليو�نات 
�شو�ء  حد  على  �خلطرية  و  �ملتو�شطة  و  �لب�شيطة  �ل�شابات  من  خالية  و 
�ل�شرت�طات  و  �ملعايري  تنفيذ  على  تقت�شر  ل  �لد�رة  جهود  �ن  م�شرية   ،
�لعاملية يف هذ� �ل�شاأن ، �منا ن�شعى �ىل توعية و تثقيف �ملوظفني باهمية �تباع 
�ل�شخ�شية  و  �لعملية  �ل�شعدة  �ل�شالمة على  و  �ل�شحة  و  �لبيئة  معايري 
�ي�شا ، موجهني �هتمامنا �ىل جميع متعلقات �حلديقة مبا فيها �ملمتلكات 
 400 ح��و�يل  ع��دده��م   بلغ  �لذين  و�ملقاولني  �ل���زو�ر  و  و�ملوظفني  �لعامة 

�شخ�ض للعام �ملا�شي ، بالإ�شافة  حليو�نات �حلديقة و �لغطاء �لنباتي  .
و�أ�شافت مو�شحة �ن ح�شاب �شاعات �لعمل غري �خلطرة تعتمد على حا�شل 
�شرب ثالثة عنا�شر ��شا�شية هي عدد �لعمال و�شاعات �لعمل و �أيام �لعمل 
وفق معيار مركز �بوظبي لل�شحة و �ل�شالمة ، م�شرية �ىل �ن �لإد�رة تعمل 
على تلقي جميع �ملعنيني للدور�ت و�لتدريبات �لالزمة لتحقيق �لهدف من 

�ل�شالمة حيث تلقى 1،310 عمال 63 �شاعة تدريبية لعام 2016 .
على  �ملوظفني  بني  ر�ئجا  ��شبح  �ل��ذي  �لوعي  مب�شتوى  �لعتيبة  ��شادت  و 
م�شتوى �لإد�ر�ت �لعليا و�ملوظفني و�لفنيني لفتة �ىل بد�يات �لإد�رة �لتي 
تطلبت جهد� كبري� نظر� لعدم �شيوع هذ� �ملجال و �عتباره ثقافة جديدة 
و  �لإ���ش��اب��ات  م��ن  خالية  حياة  نحو  �مل�شتهدفني  �شلوكيات  تغيري  تتطلب 
كيفية تد�ركها و �لوقاية منها على �ل�شعيدين �ملهني و �ل�شخ�شي و ذلك 
مبمار�شات ب�شيطة تتطلب �خذ �لحتياطات �لتي بامكانها حماية �ملوظف 

من �إ�شابات ل حتمد عقباها .



لطاملا �شمعنا �لأهل و�لأ�شاتذة يرددون باإ�شر�ر: 
لكّن  ب��الآخ��ري��ن.  �أنف�شنا  ن��ق��ارن  �أن  �ل�شيئ  م��ن 

هذه �خلطوة ت�شّبب �لأمل 
�أنها  ل��و  �أي�����ش��اً، كما 

�أو  ع���اط���ف���ي  ����ش���م 
يغذي  ن��ف�����ش��ي 

�ل��������������غ��������������رور 
و�ل����ك����ربي����اء 
و�حل�����������ش�����د. 
ن������ت������ي������ج������ة 
قّرر  لذلك، 
�أن  �لبع�ض 

مع  �لتو�فق  �إىل  وي�شعى  للمناف�شة  ح��د�ً  ي�شع 
�جلميع.

هل هذ� قر�ر حكيم؟ ي�شّدد عدد كبري من خرب�ء 
�لأخالق �لع�شريني )علماً باأن عدد�ً كبري�ً منهم 

�ل�شخ�شية(  من��و  يف  متخ�ش�ض 
)�ملقارنة  �أن  على  با�شتمر�ر 

منطقياً(،  �أم��������ر�ً  ل��ي�����ش��ت 
�ل�����ش��روري عدم  و�أن م��ن 

ولكن  لها.  �ل�شت�شالم 
�لنف�شية  �لناحية  من 
فاإنهم  �لإي����ج����اب����ي����ة، 
حزماً:  �أق���ل  ي��ب��دون 
)ه�������������������ل 

قررت �لكف عن تقييم ذ�ت��ك؟ يا لها من فكرة 
�شيئة!(. هل هذه �لعملية عقيمة؟(.

�إىل مقاومة ميل طبيعي مماثل  �ل�شعي  ي�شّكل 
�أمر�ً �شخيفاً. ل يختلف هذ� �ل�شعي عن �لرغبة 

يف �لكف عن �لتفكري(.
يبدون  �ل��ن��ف�����ض  ع��ل��م��اء  �أن  ���ش��ح��ي��ح 
مرتددين يف هذ� �ل�شاأن، �إل �أن علم 
فائدة  برهن  �لختباري  �لنف�ض 
�أنف�شنا  نقارن  عندما  �ملقارنة: 
بالآخرين منذ نعومة �أظفارنا، 
�أن  �إىل  نبني )�لأن��ا( تدريجياً 
تكتمل. )�أنا �أطول من ر�مي 
و�أكرث �شخامة من �آدم و�أكرث 

كرماً من �شامي...(.
نتعّلم  ف��ي��م��ا  وه���ك���ذ�، 
يكف  ل  ون�����ح�����ّل�����ل، 
�إقامة  ع��ن  دم��اغ��ن��ا 
رو�بط بني �ملفاهيم 
يلجاأ  �إذ�ً،  و�لأفكار. 
فلَم  �مل���ق���ارن���ة.  �إىل 

ن�شدد على �شرورة تفاديها؟(.

مقارنات )�إيجابية(
بغ�ض �لنظر عن �لأفكار �ل�شائدة وعلم �لنف�ض 
�إىل  بالنظر  �ل���ذ�ت  م��ق��ارن��ة  ت��ب��دو  ل  �ل�شعبي، 
�مل��ح��ي��ط��ني ب��ك �أم�����ر�ً ���ش��ل��ب��ي��اً ب��ق��در م��ا نعتقد، 
باأ�شخا�ض  با�شتمر�ر  �أنف�شنا  نقارن  �أل  )ب�شرط 
�إذ�  �أننا  �لنف�ض  علماء  يوؤكد  منا(.  حظوة  �أك��رث 
�أو  ن��ك��ون فيها �لأ���ش��ع��ف  قمنا دوم���اً مب��ق��ارن��ات 
�لأقل متّيز�ً، يزد�د مز�جنا �شود�وية. يف �ملقابل، 
غالباً  )�إيجابية(  مقارنات  يف  �لغو�ض  ي�شاهم 
و�ل�شعادة،  بالر�شا  حقيقياً  ���ش��ع��ور�ً  منحنا  يف 
من  ول��ك��ن  �أنف�شنا.  تقديرنا  ب��ال��ت��ايل  ي��ع��ّزز  م��ا 

�لز�ئف: )�شحيح  �لتو��شع  �ل�شروري جتّنب 
�أن مرمي �مر�أة جميلة، �إل �أنني �أكرث �إبد�عاً 

دخاًل  يجني  ج��اد  �أن  يف  �شك  )ل  منها(. 
�أكرب، �إل �أنني ل �أر�شى مطلقاً باأن �أعي�ض 
�حلياة �لتي يعي�شها(. �أل تالحظ �أن هذ� 

كالم متعاٍل قلياًل؟
�لأف�شل  لختيار  �ملقارنات  يف  �لتحّكم  يهدف 

بينها �إىل م�شاعدة �لذ�ت بدل حتقري �لآخرين. 
معيبة،  مم��اث��ل��ة  م���ق���ارن���ات  ُت��ع��ت��رب  ل  ل���ذل���ك 
�إح�شا�شنا  لننمي  ن�شتغلها  ك��ن��ا  �إن  خ�����ش��و���ش��اً 

بالمتنان.
ي�����������������ش��������ري 

ع�����ل�����م�����اء 
�لنف�ض: 

)عندما ندرك �أننا �أكرث حظوة من غرينا نعّزز 
يحمينا،  �شقفاً  منلك  لأننا  بالمتنان  �شعورنا 
و���ش��ح��ة ج��ي��دة، و�أ���ش��دق��اء �أوف���ي���اء(. وه���ذ� ما 
�لفرن�شي  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  ع��ن��ه  ع���رّب 
����������ش���������ارل م�����وري�����������ض 
بقوله:  ت�����ال�����ري�ن 
�إىل  �أنظر  )عندما 
ن���ف�������ش���ي، �أت���ع�������ض. 
ول�������ك�������ن ع����ن����دم����ا 
نف�شي  �أق�������ارن 
 ، ين خر لآ با

�أتعزى(.

مـنــ�عـــــات

23

يوم لال�شرتخاء:
تربز  لكن  �آخ��ر،  �إىل  وق��ت  نف�شي من  ب�شغط  ن�شعر جميعاً 
موؤ�شر�ت و��شحة على تر�كم �أفكار غري �شحية مثل �ل�شعور 
بتوتر وقلق و�إحباط د�ئم. تنجم هذه �لفو�شى �لعقلية عن 
�لعامل  و�ق��ع  يعك�ض  به  نفكر  �أو  ن�شعر  ما  �أّن  مفادها  قناعة 
�أفكارك،  ت��ع��دي��ل  �إىل  �أن����ك حت��ت��اج  ت����درك  �خل���ارج���ي. ح��ني 
�أن  ب��دل  خ��ارج��ي  �إط���ار  �مل��و�ق��ف يف  ت�شع  �أن  �شي�شهل عليك 

حتّولها �إىل خماوف د�خلية.
تلقائياً  وتبلغ  �لنف�شي  �شغطك  ي��رت�ج��ع  �لطريقة،  بهذه 
باإيجاد  لك  ي�شمح  ما  �لذهني،  �ل�شفاء  من  كافياً  م�شتوًى 
�مل�شتقبلية  �ل��ف��ر���ض  وبتحديد  �ليومية  مل�شاكلك  �حل��ل��ول 

وحت�شني ح�ّشك �لإبد�عي.
كي جتعل عقلك يركز على �لو�قع �لإيجابي، يجب �أن حتدد 
�لتزم  ثم  تقلقك.  �لتي  �لعالقات  �أو  �ملهام  �أو  �مل��و�ق��ف  �أوًل 
بالن�شائح �لتالية �لتي تبد�أ بتدوين �لأفكار لتح�شني �لقدرة 

على �إعادة ت�شغيل �لدماغ بطريقة �إيجابية!

�بتكر ق�شتك �خلا�شة
طريقة  �أف�شل  تق�شي  �أف��ك��ارك،  وتو�شيح  عقليتك  لتغيري 
بابتكار ق�شة م�شّورة ت�شمح لك بالنظر �إىل خمتلف �ملو�قف 
باأبرز خم�ض نقاط  �لتي تزعجك من �خل��ارج. �كتب لئحة 
ت��زع��زع ت��ف��ك��ريك يف �ل��وق��ت �حل��ا���ش��ر )م��ه��ّم��ة يف �ل��ع��م��ل �أو 
حمادثة مع �شخ�ض مقّرب...(. �خرِتْع ق�شة عن كل مو�شوع 
تختاره و�تخذ موقفاً حيادياً منه لكن �حر�ض على �أد�ء دور 

�لبطولة يف ق�شتك.

على  �كتبها  �أو  �مل�شي  �أث��ن��اء  �لق�شة  ه��ذه  تتخيل  �أن  ميكنك 
�لق�شة  يف  �آخ��رون  �أ�شخا�ض  ي�شارك  هل  ه��زيل.  كتاب  �شكل 
فعل  ردود  ت�شمن  وك��ي��ف  �لأح����د�ث؟  م��ع  يتفاعلون  وك��ي��ف 
بديلة  ن��ه��اي��ات  كتابة  ت�شتطيع  �أن���ك  حتى  منهم؟  �إيجابية 
�إيجابية خمتلفة.  نتائج  �أن تبحث يف كل مرة عن  وميكنك 
�شي�شهل  �ل�شكل،  بهذ�  نظر خارجية  تبّني وجهة  من خالل 
عليك �أن ت�شّفي �أفكارك و�شتتمكن من روؤية �لفر�ض �لباهرة 

�لتي تنتظرك.

��شرتِخ بكل ب�شاطة
لن ت�شتطيع تغيري �لظروف كافة من حولك، لذ� يجب �أن 
حتاول ��شرتجاع ��شرتخائك �لذهني كي ل ت�شبح مهوو�شاً 
مب�����ش��ائ��ل خ��ارج��ة ع��ن ���ش��ي��ط��رت��ك. �ل�����ش��ف��اء �ل��ذه��ن��ي حالة 
طبيعية وميكن ��شرتجاعها عن طريق �ل�شرتخاء. فّكر مبا 
�أفكارك. عندما ي�شرتخي  �أف�شل  يح�شل معك حني جتمع 
يف  و�شوحاً  و�شتزد�د  �ل�شخ�شية  �أفكارك  �شتتطور  دماغك، 

عقلك ب�شرط �أل تفكر بحل �مل�شاكل بطريقة و�عية.
�لتقنية  ه���ذه  ج����ّرب  ت���ري���ده،  وق����ٍت  �أي  يف  ذه��ن��ك  لت�شفية 
�لتيبت  تقاليد  م��ن  ج���زء�ً  وت�شّكل  �ليد  ك��ف  ت�شتعمل  �لتي 
لتهدئة �جلهاز �لع�شبي وت�شفية �لعقل عرب �إرخاء �لع�شب 

�لب�شري:
يديك  �ف��رك  مريح.  مكان  يف  �جل�ض  ثم  يديك  �غ�شل   •

لب�شع ثو�ٍن �إىل �أن ت�شخنا.
• �أغم�ض عينيك و�شع كّف يدك �ليمنى فوق عينك �ليمنى 
�أن  يجب  �لي�شرى.  وعينك  بيدك  نف�شها  باحلركة  ق��م  ث��م 

ت�شع كعب كل يد على عظمة خدك كي ل ت�شغط مبا�شرًة 
على عينك. �حر�ض على �إعاقة كمية �ل�شوء كلها.

بتدفق  و��شعر  دقائق  لب�شع  وعميق  بطيء  باإيقاع  • تنّف�ض 
ي�شرتخي  �أن  �إىل  ع��ي��ن��ي��ك  ل��ت��دف��ئ��ة  ي���دي���ك  م���ن  �حل������ر�رة 

ج�شمك وتهد�أ �أفكارك.

يوم لبد�ية جديدة:
��شتك�ِشْف مهار�ت خمتلفة

�بد�أ يومك بك�شر �لروتني �لعتيادي: حتى �أب�شط �لتغري�ت 
�قر�أ  �إيجابي.  مب��ز�ج  و�لتم�شك  �ل�شرتخاء  على  ت�شاعدك 
ميكنك  خمتلفة.  �إذ�ع��ة  ��شمع  �و  جديد  مو�شوع  عن  مثاًل 
�أ���ش��خ��ا���ض جدد  �إىل  �ل��ت��ح��دث  ع��رب  �ل��ت��غ��ري�ت  تلك  تر�شيخ 
خالل  فمن  �ل��ع��ادة،  يف  تتجنبها  مبهمة  للقيام  �لتطوع  �أو 
�إيجابية ميكن  �إجن��از�ت  �مل�شاركة يف جت��ارب جديدة، حُتقق 

�أن تفتخر بها.
جتّرب  كي  �ملعتاد  موعدك  من  �شاعة  ن�شف  قبل  ��شتيِقْظ 
ن�شاطاً جديد�ً. مار�ض �مل�شي �ل�شريع مثاًل مع طلوع �شم�ض 
ي�شمح  دق��ي��ق��ة.   15 ط����و�ل  مت��ط��ط  �أو  �رق�������ض  �أو  �ل�����ش��ت��اء 
من  �لعقل  بت�شفية  �لباكر  �ل�شباح  يف  �جل�شدي  �لتحفيز 

�لأفكار �ل�شلبية و�تخاذ مو�قف تفاوؤلية.

�حتِفْل بنقاط قوتك
حني ُت�شّفي ذهنك بدرجة �إ�شافية، �شي�شهل عليك �أن حتدد 
ن��ق��اط �ل��ق��وة �ل��ت��ي جتعلك ف��ري��د�ً م��ن ن��وع��ك. ج���ّرب هذه 

�لتمارين يف �ل�شباح كي تكت�شب بع�ض �خل�شائ�ض �ملميزة:
ورقة  و�شط  �ملف�شلة  �شورتك  �شع  نف�شك:  تقديرك  • زد 
�أح���د�ث  ور�ج����ع  عينيك  و�أغ��م�����ض  للحظة  �ج��ل�����ض  ك��ب��رية. 
ح��ي��ات��ك ح��ت��ى �لآن وك��اأن��ه��ا ف��ي��ل��م ت�����ش��اه��ده �أم���ام���ك. متى 
�حلقيقية؟  وبقيمتك  �لإيجابية  �لأحا�شي�ض  ب��ذروة  �شعرَت 
يف  جنحَت  حني  �أو  بك  خا�شاً  مهنياً  م�شروعاً  توّليَت  حني 
حت�شري و�شفات جديدة �أو حني متكنَت يف منا�شبات متكررة 

من رفع معنويات �شديق مقّرب لك؟
ت�شيف  مفاتيح  كلمات  �إىل  و�لذكريات  �مل�شاعر  تلك  ْل  َح���وِّ
)�شرب،  حتملها  �لتي  �لإيجابية  �ملو��شفات  خمتلف  �إليها 
ذكاء، حب �ملغامرة...(. َدوِّن هذه �ل�شفات كلها حول �شورتك 

و�ر�شم �أ�شهماً ت�شري �إليها.
حني تنتهي، تر�جع وتخّيل كرة �شفر�ء د�فئة من �لإيجابية 

يف �شدرك فيما ُتكّرر �شفات �شخ�شيتك �ملده�شة.
تريد  �لتي  باملهام  لئحة  تدوين  بدل  �إجناز�تك:  �ذكر   •
�إمت��ام��ه��ا، دّون لئ��ح��ة ب��امل��ه��ام �ل��ت��ي ت��ن��ج��زه��ا يف ن��ه��اي��ة كل 
�إذ� كانت ترتبط ب�شحتك و�شعادتك. �شتفاجاأ  يوم، حتديد�ً 
م��ن طرد  ب���دء�ً  ي��وم ع���ادي،  �أي  �مل��ه��ام �لتي تنجزها يف  بعدد 
�لأفكار �ل�شلبية و�شوًل �إىل �حلفاظ على �لهدوء يف �ملو�قف 

�لع�شيبة �أو حتى تخ�شي�ض 10 دقائق للم�شي �لهادئ بكل 
ب�شاطة.

ي�شمد  كي  بطبيعته  م  م�شمَّ �لإن�شان  �ملجامالت:  • تقّبل 
�ل�شلبية  �لأح���د�ث  �عتبار  �إىل  مييل  ل��ذ�  �ل�شعاب،  وج��ه  يف 
�جلو�نب  ت��ق��وي  �أن  ي��ج��ب  ق��دم��اً.  للم�شي  م��ف��ي��دة  درو����ش���اً 
�لإي��ج��اب��ي��ة يف ح��ي��ات��ك ب��ا���ش��ت��م��ر�ر. ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م�شاعر 
�ملحيطني  ت�شمعه من  �إط��ر�ء  �أي  د�ئمة، ل ترف�ض  �إيجابية 
�آخ��ر، توقف  �إىل �شخ�ض  �أو�شى بك  �أو  �أح��د  �إذ� �شكرك  بك. 
�لإيجابي كي حتب�شه يف عقلك  �لتعليق  ذلك  وك��ّرر  للحظة 

قبل �أن تتابع ن�شاطاتك �ليومية.

�خرت عاد�ت مفيدة
حني ُت�شّفي عقلك من �لعو�مل �ل�شلبية، �شي�شهل عليك �أن 
�أن ت�شمح لها بالتدفق تلقائياً  �أفكارك وعاد�تك بدل  تختار 
�ليومية  �ل��ع��اد�ت  تختار  �أن  تعّمد  ل��ذ�  متكررة.  م��و�ق��ف  يف 
�لتدرب  �أو  يومية  تاأمل  )ح�شة  عليها  �لرتكيز  تريد  �لتي 
�إليك  �لآخ��ري��ن!(.  �إىل  �لإ�شغاء  على  �ل��ق��درة  حت�شني  على 
بع�ض �لن�شائح لتو�شيع د�ئرة �لعاد�ت �لإيجابية يف حياتك 

�ليومية:
جتدها  ك��ي  للتاأمل  م�شاحة  خ�ش�ض  �ل��ع��و�ئ��ق:  جت��اوز   •
تريد  مهمة  �أ�شئلة  دّون  �أو  �إليها  حتتاج  ح��ني  دوم���اً  ج��اه��زة 

كي  يلزم  مب��ا  ق��م  تقابله.  ح��ني  �شديقك  على  تطرحها  �أن 
تتم�ّشك بعادتك �جلديدة باأ�شهل طريقة ممكنة!

�لعادة  لرت�شيخ  تفعله  ما  تدرك  �أن  يجب  نف�شك:  • �مدح 
�ملر�آة  �أم��ام  قف  �لغاية،  ه��ذه  لتحقيق  �جل��دي��دة.  �لإيجابية 
�أن ت�����ش��ي��د مثاًل  وه���ن���ئ ن��ف�����ش��ك ع��ل��ى م���ا ت��ف��ع��ل��ه. مي��ك��ن��ك 

مبو��شفاتك �لإيجابية ك�شديق د�عم لالآخرين.
ك���ّرر �ل��ع��ادة �جل��دي��دة: ح���اول �أن ت��ك��رر ه��ذه �ل��ع��ادة يومياً. 
خلم�ض  �لتاأمل  ل��ك  ي�شمح  �لأ���ش��ب��وع،  نهاية  عطلة  يف  حتى 
دقائق مبتابعة م�شارك �لإيجابي. بهذه �لطريقة، �شيرت�شخ 
ُت�شّهل  ع�شبية  م�شار�ت  و�شتن�شاأ  عقلك  يف  �ملفيد  �لن�شاط 

تكر�ره و�شرعان ما ت�شتمتع مبا تقوم به م�شتقباًل.
تخ�ش�شه  �لذي  �ليوم  منت�شف  يف  هدوئك:  على  • حافظ 
��شرتخائك  ع��ل��ى  ح���اف���ظ  �إي���ج���اب���ي���ة،  ع��ق��ل��ي��ة  ل����ش���رتج���اع 
�ل�شلبية  �لأفكار  ت�شلل  متنع  ب�شيطة  تقنية  عرب  وتركيزك 
�إىل دماغك جمدد�ً. �شت�شمح لك تقنية }�لتوقف و�ملكافاأة{ 
باخلروج من م�شاحتك �لعقلية �إذ� كنت حتتاج �إىل ��شرت�حة 
به  ت�شتمتع  بن�شاط  للقيام  تفعله  عمل  �أي  �أوق���ف  فكرية. 
طو�ل 15 دقيقة. ميكنك �أن تت�شل ب�شديق مثاًل �أو تكتب 
له ر�شالة �إلكرتونية �أو تالعب قطتك �أو تتجول يف �حلديقة 
�لتي  �لأفكار  من  �شكل  �أي  لتبديد  �شاخناً  م�شروباً  وتتناول 

ميكن �أن تلهيك عن حلظات �ل�شرتخاء.

كي ل يزد�د مز�جنا �شود�وية

مقارنة نف�سك بالآخرين لي�ص �أمرً� منطقيًا

ل�شتعادة �شفاء ذهنك وحت�شني ح�شك �لبد�عي

تخل�ص من �سغطك �لنف�سي وعدل �فكارك
خ�ش�ص يوما لال�شرتخاء و�كت�شف نقاط قوتك

على  تقت�شر  ب�شيطة  خطة  عرب  �شامل  ذهني  �شفاء  با�شتعادة  يومك  �بد�أ 
تزعزع  �لتي  �لنقاط  وتكت�شف  لال�شرتخاء  يومًا  فيها  تخ�ش�ص  �شاعة،   48

تفكريك وت�شع عينيك على مهار�تك �خلا�شة وتختار عاد�ت مفيدة.

�أو  �لذ�ت وعن مقارنتها باجلري�ن،  �لكف )�أخريً�( عن تقييم  ما ميكننا مو��شلة تطبيقه:  �أ�شهل  للوهلة �لأوىل  من بني قر�ر�تنا كافة، يبدو هذ� 
�لأ�شدقاء، �أو �لزمالء، �أو �لأ�شقاء.
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العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/372 جتاري جزئي                               
�ىل �ملدعي عليه /1 -  �شركة حر�ء لل�شحن �جلوي و�لبحري �ل�شريع - ذ م م 2- �حمد عبد�هلل علي �هلي  
ب�شفته �شريك ب�شركة حر�ء لل�شحن �جلوي و�لبحري �ل�شريع - ذ م م 3- عبد �ل��روؤوف نور حممد ب�شفته 
�ل��روؤوف نور  مدير و�شريك ب�شركة حر�ء لل�شحن �جلوي و�لبحري �ل�شريع - ذ م م 4- عظمى يو�شف عبد 
حممد ب�شفتها مدير و�شريك ب�شركة حر�ء لل�شحن �جلوي و�لبحري �ل�شريع - ذ م م 5-�شمري عبد �لروؤوف 
ذ م م جمهويل حمل  �ل�شريع -  لل�شحن �جل��وي و�لبحري  ب�شركة ح��ر�ء  نور حممد ب�شفته مدير و�شريك 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �بوظبي �ل�شالمي  - فرع دبي   قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم 
باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ ...... �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�شوري وقبل �لف�شل يف 
�ملو�شوع بندب �خلبري �مل�شريف �ملتخ�ش�ض ب�شئون �لبنوك  �شاحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته : �لطالع 
على ملف �لدعوى وم�شتند�تها وما ع�شى �ن يقدمه �خل�شوم و�لنتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي عليها �ن 
لزم �لمر و�لطالع على �ملر��شالت �لورقية و�للكرتونية �ن وجدت �ل�شجالت و�لدفاتر �لتجارية �لورقية 
و�للكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها   15000  و�لزمت )�ملدعي ( ب�شد�دها.  وحددت لها �ملحكمة جل�شة 

.Ch2.D.19 يوم  �لربعاء  �ملو�فق 2017/3/22  �ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2120 مدين جزئي                                 

�ىل �ملدعي عليه /1 - نور �لدين حممد ح�شن حممد عثمان  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ معتز �لمني حممد �لبدوي  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم 
باأن �ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/3/16 �حلكم �لتمهيدي �لتايل :حكمت �ملحكمة مبثابة 
�حل�شوري با�شتجو�ب �ملدعي فيما جاء باأ�شباب هذ� �حلكم و�شرحت للمدعي مبخاطبة 
بنك �لإمار�ت �ل�شالمي �إمارة دبي عن �ملركبة �ملبينة بال�شحيفة عن �ل�شخ�ض �ملرهونة 
له و�شبب �لتعميم عليها وماذ� مت بعد �حلجز عليها بو��شطة �ل�شرطة وعالقة �ملدعي 
عليه باملركبة وخاطبت هيئة �لطرق و�ملو��شالت  �إمارة دبي عن بيانات �ملركبة �ملبينة 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت  �حلجز  و�شبب  �حلجز  وت��اري��خ  بال�شحيفة 

.Ch1.B.10 ملو�فق 2017/3/30  �ل�شاعة 30 : 8 �شباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

 اعالن بورود التقرير بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/613 عقاري كلي                    

�ىل �ملدعى عليه/1- حممد �لعلمي  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /لويدز تي ��ض بي بنك بي �ل �شي -  نعلنكم بان �ملحكمة 
قررت بجل�شتها �ملنعقدة  بتاريخ 2017/3/14  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله. �خطاركم بورود تقرير �ل�شيد �خلبري �ملنتدب يف �لدعوى 
وقد حتددت جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/28  �ل�شاعة 9.30 

�شباحا بالقاعة : Ch1.B.8  للتعقيب على �لتقرير. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/573  جتاري جزئي              

�ل�شيار�ت ملالكتها/ فاطمه �حمد  �لذهبية لتاأجري  �ىل �ملدعي عليه / 1-موؤ�ش�شة �ل�شول 
عبد�هلل علي �هلي جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �بوظبي �ل�شالمي - فرع 
دبي  وميثله : من�شور عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملتنازع  مببلغ وقدره )140.592.69 درهم( )مائة و�ربعون �لف وخم�شمائة 
�ثنني وت�شعون درهم وت�شعة و�شتون فل�ض( بال�شافة للر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لق�شاء للمتنازع بن�شبة 10% من مبلغ �ملطالبة كتعوي�ض منا�شب عن كامل �ملدة �لتي ما 
طالت فيها �ملتنازع �شدها.    وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/3/28  �ل�شاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

)علما باأنه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/368  جتاري كلي               
م م  جمهول حمل �لقامة  ذ  �ملدعي عليه / 1-�شويت�ض ميديا منطقة حرة -  �ىل 
خمري    عبد�هلل  عمر  عبد�لرحمن   : وميثله  علي  بن  علي  موؤ�ش�شة  �ملدعي/  �ن  مبا 
رقم  �لتحفظي  �حلجز  ملف  ب�شم  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
2016/574 حجز حتفظي جتاري وب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي و�لز�م �ملدعي 
عليها مببلغ وقدره )55.0000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
�ملو�فق   �لثالثاء   �لتام.  وح��ددت لها جل�شة يوم  �ل�شد�د  9% من �ل�شتحقاق وحتى 
Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  2017/3/28  �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/641  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ي�شتا للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
يف �ل �شي �شي ميدل �ي�شت - �ض ذ م م وميثله : عبد�هلل يو�شف �حمد �أنوهي �آل نا�شر  قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )5.198 درهم( 
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  �لز�مها  مع  درهما فقط لغ��ري(  وت�شعون  وثمانية  ومائة  �لف  )خم�شة 
)64109.5 يورو( �ربعة و�شتون �لف يورو ومائة وت�شعة ون�شف يورو( �و ما يعادله بالدرهم 
�لإمار�تي مببلغ وقدره )253.217.95 درهم( ��شافة �ىل مبلغ وقدره )5000 درهم( كتعوي�ض 
و�لفائدة 95 من رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها 
Ch2.D.19 لذ� فاأنت  جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/4/2  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت  مكلف باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/371  مدين  جزئي              

مبا  �لقامة  حمل  جمهول  ��شكوت   ب��روف  رونالد  1-ت�شاليز   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لبلو�شي    �أم��ل خمي�ض دروي�ض حممد   : �ملدعي/ حميد �حمد بن دري وميثله  �ن 
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
تاريخ  12% من  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   296.000(
�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch2.D.17 جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/4/5  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/565  جتاري جزئي              

�مل�شتقيمة  �خلطوط   -2 ح�شن  حممد  حممود  ع�شام   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
ملقاولت �لبناء - �ض ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ طالب ح�شن 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لعامري    عي�شه  عبود 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )150000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة  9% من تاريخ   �ل�شتحقاق  وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة 
 Ch2.E.22 بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2017/3/27   �لثنني   يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/248  جتاري جزئي              
مطر  جا�شم  هند   -2 م��ف��ت��اح   جا�شم  مطر  جا�شم  1-م���رمي   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جا�شم  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �بوظبي �ل�شالمي - فرع 
�أق��ام عليك �لدعوى  دبي وميثله : من�شور عبد�هلل حممد �حمد �ل��زرع��وين   قد 
درهم(   310237.94( وق���دره  مببلغ  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�ملطالبة  تاريخ  من   %10 بو�قع  و�لتعوي�ض  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/4/5   �ل�شاعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/225  مدين  جزئي              
�ملدعي/  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه / 1-�أول��ي��ف فوغو�شو  جمهول حم��ل  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  م   قد  ذ م  �ن�شتيتيوت منطقة حرة -  �نرتنا�شونال ترينينج 
�ملدعي  ب��ال��ز�م  �حل��ك��م  �إ���ش��د�ر  �مل��وق��رة  �ملحكمة  ع��د�ل��ة  م��ن  نلتم�ض  ومو�شوعها 
�لقانونية 9% من  باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )7300 درهم( و�لفائدة  عليها 
و�مل�شاريف    بالر�شوم  عليه  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ل�شتحقاق  تاريخ 
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/3/23  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل 

ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1930  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�أفالين للتجارة �ض ذ م م وميثلها �ل�شيد/ �ندرو جورج طنو�ض 
2- �ندرو جورج طنو�ض  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ جنم �لعزيزية للتجارة 
عبد�هلل   : وميثله  �ل�شاو�ض  �ملهدي  �شالح  ح��امت  �ل�شيد/  وميثلها  م  م  ذ  �ض   - �لعامة 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لنقبي    خمي�ض  ���ش��امل  �شيف 
و  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  وق��دره )8652118  عليهما  مت�شامنني  مببلغ  �ملدعي 
�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ مطالبتها وحتى �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها 
جل�شة يوم �لثنني   �ملو�فق  2017/3/27   �ل�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/458  جتاري جزئي              

�ميت  مديرها/  ميثلها  م  م  ذ  �ض  للتجارة  ري�شور�ش�ض  ليفينغ   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
بهاغو�ند��ض  جمهويل حمل  ر�مي�ض  ر�مي�ض  �ميت   -2 بهاغو�ند��ض  ر�مي�ض  ر�مي�ض 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ يا�شر �قبال �قبال وميثله : روكز جورج حبيقه   قد �أقام عليك 
بالت�شامن  و�ل��ث��اين  �لوىل  �شدهما  �مل��ت��ن��ازع  ب��ال��ز�م   �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
و�لتكافل باأن يدفعا للمتنازع مبلغ وقدره )30000 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/4/5  �ل�شاعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/6  جتاري جزئي              

باقي  جمهول  �لكتبي  2-عبد�هلل  / 1- حممد مطرخليفة م�شعود  �ملدعي عليه  �ىل 
رو�شة   : وميثله  �ل�شرقي  �شهيل  �شعيد  حممد  �ل�شيخ  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
ح�شني �ل�شيد حم�شن �لعطار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ وقدره 
)135312 درهم( قيمة ح�شتهم �مللزمني ب�شد�دها من �ملبلغ �حلكوم به يف �لدعوى رقم 
�ملحاماة.    �تعاب  ومقابل  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�لز�مهم  دب��ي  �ي��ج��ار�ت   3622/2013
بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�شاعة    2017/3/21 �مل��و�ف��ق   �ل��ث��الث��اء   ي��وم  لها جل�شة  وح���ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  فاأنت مكلف باحل�شور  Ch2.D.17 لذ� 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1127  ا�ستئناف جتاري   
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة كا�شتيللو نريو للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  2- 
حممد �بر�هيم مر�د ر��شد �لبلو�شي 3- علي ر�شا زهره وند 4- �حمد حممود 
�شيخ �حلرم م�شهدي  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بابك �حمد 
�شيخ �حلرم قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2015/1318 جتاري 
كلي بتاريخ 2016/7/19 وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/4/5  
�ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/1  ا�ستئناف مدين    

�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- �شعيد �هلل خان �شريين جول خان  جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�هلل خان جهان بخ�ض وميثله : بدر 
عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل  قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 
2015/1789 مدين جزئي    وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 �ل�شاعة    2017/4/3
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2015/512  ا�ستئناف جتاري   

ماريه  �مل��دخ��ل/2-  ، �خل�شم  رم�شان جمعه  �أحمد  غاليه   -1 �ملدخل/  �ىل �خل�شم 
�خل�شم   ، جمعه  رم�شان  �حمد  عليا   -3 �مل��دخ��ل/  �خل�شم   ، جمعه  رم�شان  �أحمد 
�ملدخل/ 4- فاطمه �حمد رم�شان جمعه  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف 
�أحمد رم�شان جمعة ومالك  �ملتوفى  �بن  �أحمد رم�شان جمعه )ب�شفته  / حممد 
موؤ�ش�شة �أحمد رم�شان جمعة( وميثله : �أحمد عبد �لعزيز جا�شم عبد�هلل ك�شو�ين 
قد ��شتاأنف �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم : 2014/39 جتاري كلي بتاريخ 2015/4/20  
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء   �ملو�فق 2017/3/22 �ل�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch2.D.16 رق��م 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/162  تنفيذ عقاري   
كريتد  �شركة   -2 م  م  ذ   - للعطالت  �لعربي  �ل�شقر  �شركة  ���ش��ده/1-   �ملنفذ  �ىل 
للعقار�ت �ملحدودة  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شالح بن علي 
بن مهدي �لور�يف وميثله : عبد�لرحمن حممد عبد�لرحمن �ل�شرهان �لنعيمي   
نعلنكم باحلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 2013/368 عقاري كلي يوم �لحد  بتاريخ  
وقدره  مبلغ  ب�شد�د  بالز�مكم   -1 وذلك  تنفيذيا  �شند�  باعتباره   2014/11/1323
)159735( درهم وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن  2- ف�شخ عقد �لبيع مو�شوع �لدعوى.  وعليه فان �ملحكمة 
�شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/722  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �منيات للعقار�ت �شتة �ملحدودة  2- �شركة �وي�شرت للتطوير 
جمهويل  �شابقا   م  م  ذ  �لعقاري  للتطوير  �منيات  �شركة   - حاليا  م  م  ذ  �لعقاري 
�فريكا  ن��ورث  �ن��د  �ي�شت  ميدل  �لتنفيذ/موؤ�ش�شة  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
��شي�شتان�ض - مينا ��شي�شتن�ض وميثله : �شمري حليم كنعان   قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4998832( درهم 
بان  �ملدعي عليهما  بالز�م  �لعقد  �ملحكمة. 2- ف�شخ  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
توؤديا للمدعية بالت�شامن فيما بينهما.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/507   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- مارين ت�شو توري�ض �شورد�ن  جمهول حمل �لقامة 
:  من�شور  1 وميثله  فرع  �ملتحد  �لعربي  �لتنفيذ/�لبنك  �ن طالب  مبا 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى �لتنفيذية  ع��ب��د�هلل حممد �أح��م��د �ل��زرع��وين  ق��د 
درهم  وق��دره )302679(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/379   تنفيذ جتاري  
ل�شناعة  ���ش��اره   -2 خ��ان  عمر  حممد  علي  �شوكت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ملعدنية - �ض ذ م م  جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا �ن طالب  �لن�����ش��اء�ت 
�لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري - �ض م ع وميثله : من�شور عبد�هلل حممد 
�مل��ذك��ورة �عاله  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  �ل��زرع��وين -  قد  �أحمد 
به وقدره )1520891.60( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/702   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شالح حممد يو�شف بوخما�ض 2- �وفي�ض مارت - �ض 
ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري 
ومي��ث��ل��ه : م��ن�����ش��ور ع��ب��د�هلل حم��م��د �أح��م��د �ل���زرع���وين  ق��د �أق����ام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)2618252.02( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/377   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- مبارك عبيد مبارك فريوز ثاين �لدليل  جمهول 
حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي �ل��ت��ج��اري - ���ض م ع 
ومي��ث��ل��ه : من�شور ع��ب��د�هلل حم��م��د �أح��م��د �ل���زرع���وين  ق��د �أق����ام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)403890.26( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/508   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1-  علي �أحمد كاوه 2- �عظم رم�شان نوروزي 3-كاوة 
للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

بنك ملي �ير�ن - فرع �شركة �جنبية وميثله : من�شور عبد�هلل حممد 
�أق���ام عليك �ل��دع��وى �لتنفيذية �مل��ذك��ورة �عاله  �ل��زرع��وين  ق��د  �أح��م��د 
دره��م �ىل طالب  وق��دره )751710.37(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/137   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة ميد�ن للفنادق و�ل�شيافة - ذ م م  جمهول 
للتجارة  �لدولية  �تلري  �لتنفيذ/�شركة  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�لعامة - ذ م م وميثله : �شمري حليم كنعان  قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )52380(
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

�سندوق �لنقد �لعربي يقدم قر�سا 
لالأردن بقيمة 56 مليون دولر

•• اأبوظبي -وام:

وقع �شندوق �لنقد �لعربي �م�ض �تفاقية قدم مبوجبها �إىل �ململكة �لأردنية 
�لها�شمية قر�شا تعوي�شيا بقيمة 13.4 مليون دينار ما يعادل 56 مليون 
دولر �أمريكي. وقع �لتفاقية من �جلانب �لأردين معايل عمر زهري ملح�ض 
وزير �ملالية ومن جانب �شندوق �لنقد �لعربي معايل �لدكتور عبد �لرحمن 
بن عبد �هلل �حلميدي �ملدير �لعام رئي�ض جمل�ض �لإد�رة. وي�شتهدف مبلغ 
�لقر�ض �ملقدم للمملكة �لأردنية �لها�شمية دعم جهود �لأردن يف �لإ�شالح 
و�لتي  �لأردين  �لقت�شاد  تو�جه  �لتي  �لتحديات  على  للتغلب  �لقت�شادي 
تتمثل يف تباطوؤ وترية منو �لقت�شاد �لعاملي على وجه �خل�شو�ض �لقت�شاد 
�لأوروبي �ل�شريك �لتجاري �لرئي�شي لالأردن وكذلك �لأو�شاع غري �ملو�تية 
و�ل�شتثمار�ت  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  على  ذل��ك  و�نعكا�شات  �جل���و�ر  دول  يف 
�لأجنبية و�أو�شاع ميز�ن �ملدفوعات. ويعد �شندوق �لنقد �لعربي يف طليعة 
بر�مج  دع��م  يف  ل���دوره  نظر�  �لها�شمية  �لأردن��ي��ة  باململكة  �لتنمية  �شركاء 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل  �ململكة  تبنتها  �لتي  و�مل��ايل  �لقت�شادي  �لإ�شالح 
�لر�مية لتحقيق �لنمو �لقت�شادي �ل�شامل و�مل�شتد�م و�إر�شاء وتعزيز �لبنية 
خطط  �أه��د�ف  حتقيق  ل�شمان  �لالزمة  و�مل�شريف  �مل��ايل  للقطاع  �لتحتية 
�أنه  يذكر  و�لجتماعية.  منها  �لقت�شادية  �ملختلفة  �مل��ج��الت  يف  �لتنمية 
بتقدمي هذ� �لقر�ض يكون �شندوق �لنقد �لعربي قد قدم للمملكة �لأردنية 
دولر  مليون   800 بنحو  ت��ق��در  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة  قر�شا   22 �لها�شمية 
�أمريكي. على �شعيد �آخر وفر �ل�شندوق من خالل برنامج متويل �لتجارة 
�أبرمت  �لأردن �خلارجية حيث  لتمويل جتارة  �ئتمانية  ت�شهيالت  �لعربية 
�لوكالت �لأردنية �ملعتمدة لدى �لربنامج وعددها 15 وكالة 64 �تفاقية 

خطوط �ئتمان بقيمة �إجمالية جتاوزت 980 مليون دولر �أمريكي.

مليار درهم م�سرتيات �لأجانب   21.8
يف �أ�سو�ق �ملال �لإمار�تية خالل �سهرين

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة م�شرتيات �لأجانب من �لأ�شهم يف �أ�شو�ق �ملال �لإمار�تية 21.8 
�رتفاع  ، يف خطوة تعك�ض   2017 �لعام  �أول �شهرين من  مليار دره��م خالل 
وترية دخول هذه �ل�شريحة من �مل�شتثمرين لالأ�شو�ق مقارنة مع ذ�ت �لفرتة 
�أن م�شرتيات  �لإم����ار�ت  �أن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  ويظهر حتليل   .  2016 �ل��ع��ام  م��ن 
%42.3 من  ن��ح��و  �مل��ا���ش��ي��ني �شكلت  ي��ن��اي��ر وف��رب�ي��ر  ���ش��ه��ري  �لأج���ان���ب يف 
�إجمايل قيمة �ل�شفقات �ملربمة يف �شوقي �أبوظبي ودبي �ملاليني خالل فرتة 
�لر�شد و�لتي بلغت 51.5 مليار درهم . و�عترب و�شطاء ماليون �رتفاع وترية 
�لإ�شتثمار �لأجنبي يف �أ�شو�ق �ملال �لإمار�تية يعك�ض حر�شهم لأجل �حل�شول 
على �لعو�ئد �ل�شنوية �ملجزية �لتي توزعها �ل�شركات �ملحلية على �مل�شاهمني 
،وذلك �ىل جانب ��شتغالل بع�شهم لهذه �لفرتة للم�شاربة فقط .وقالو� �إن 
�لأ���ش��و�ق يف هذه �لفرتة  ن�شبة من �لأجانب �لأف���ر�د  يف�شلون �لدخول �ىل 
لتحقيق �أكرب قدر ممكن من �ملكا�شب خا�شة مع �رتفاع هام�ض تذبذب �أ�شعار 
�لأ�شهم  فئة  �شمن  ت�شنف  �لتي  تلك  �أو  �لقيادية  �شو�ء  �لأ�شهم  من  �لعديد 
حركة  م�شتوى  على  وتف�شيال   . �ل��دره��م  ع��ن  قيمتها  تقل  �ل��ت��ي  �ل�شغرية 
�لأجانب يف �ل�شوقني فقد بلغ �إجمايل قيمة م�شرتياتهم يف �شوق دبي �ملايل 
خالل �شهري يناير وفرب�ير �ملا�شيني 16.314 مليار درهم يف حني و�شلت 
16.84 مليار درهم ،وبذلك فقد بلغ �شايف  قيمة مبيعاتهم يف ذ�ت �لفرتة 
م�شرتيات  قيمة  .وو�شلت  بيع  كح�شيلة  دره��م  مليون   534 ��شتثمار�تهم 
�لأجانب من غري �لعرب يف �شوق دبي �ملايل 5.275 مليار درهم ومبيعاتهم 
قيمتها  بلغت  فقد  �ل��ع��رب  م�شرتيات  �شعيد  .وع��ل��ى  دره���م  مليار   5.075
�أبوظبي  ���ش��وق  يف  �أم���ا  دره���م  مليار   8.28 و�ملبيعات  دره���م  مليار   8.132
لالأور�ق �ملالية فقد بلغ �إجمايل قيمة م�شرتيات �لأجانب 5.46 مليار درهم 
�شايف  بلغ  فقد  ،وب��ذل��ك  دره��م  مليار   4.87 مبيعاتهم  قيمة  و�شلت  م��ا  يف 

��شتثمار�تهم نحو 590 مليون درهم .

�سوق دبي �ملايل ت�سدر �ل�سياغة �لنهائية ملعيار 
�لتحوط من خماطر �ل�ستثمار و�لتمويل

•• دبي -وام: 

�أ���ش��درت ���ش��وق دب��ي �مل���ايل �م�����ض معيار �ل��ت��ح��وط م��ن خم��اط��ر �ل�شتثمار 
و�لتمويل يف �شيغته �لنهائية �لذي يعد �لأول من نوعه يف هذ� �ملجال وذلك 
بها يف جمال  �ملعمول  �ملعيارية  �لأط��ر  لتعزيز  �ملتو��شلة  �إط��ار جهودها  يف 
�لتمويل �لإ�شالمي و�أ�شو�ق ر�أ�ض �ملال. ويعد �ملعيار �جلديد �حللقة �لأحدث 
�شمن �شل�شلة معايري �شوق دبي �ملايل �ملتو�فقة مع �ل�شريعة ويتكامل مع 
كل من معيار �شوق دبي �ملايل حول �لأ�شهم �ل�شادر يف عام 2007 ومعيار 
2014. وكانت �ل�شوق قد  �شوق دبي �ملايل حول �ل�شكوك �ل�شادر يف عام 
بهدف  �للكرتوين  موقعها  عرب  �ملا�شي  �أكتوبر  يف  �ملعيار  م�شودة  طرحت 
�لإ�شالمية قبل  �ملالية  �أر�ء �خلرب�ء و�ملخت�شني يف جمال �خلدمات  تلقي 
دبي  �شوق  �إد�رة  رئي�ض جمل�ض  كاظم  عي�شى  �شعادة  وق��ال  ر�شميا.  �إ�شد�ره 
�إىل  جنبا   � �لتحوط  معيار  �إ���ش��د�ر  �إن  �م�ض  له  �شحايف  ت�شريح  يف  �مل��ايل 
جنب مع كل من معياري �شوق دبي �ملايل حول �لأ�شهم و�ل�شكوك � ي�شهم 
خانة  يف  وي�شب  �لإ�شالمي  �لتمويل  لقطاع  �ملعيارية  �ملنظومة  تكامل  يف 
�لبناء على ما حتقق من �إجناز�ت كما يعزز �ل�شجل �لرثي بالنجاحات �لتي 
حتققها دبي باعتبارها عا�شمة �لقت�شاد �لإ�شالمي عامليا يف �إطار �لروؤية 
رئي�ض  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شديدة 

�لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل«.

لالإطالع على �أهم �لتطور�ت يف جمال ت�شنيع �لتمور

رئي�ص جلنة �لأمن و�لعدل و�ل�سالمة باملكتب �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي يزور �سركة �لفوعة
•• اأبوظبي  - الفجر 

�شامل  نا�شر  �لدكتور  �للو�ء  �شعادة  قام 
خل���ري���ب���اين �ل��ن��ع��ي��م��ي، رئ���ي�������ض جلنة 
�لأم����ن و�ل���ع���دل و�ل�����ش��الم��ة يف �ملكتب 
ملقر  بزيارة  �أبوظبي،  لإم��ارة  �لتنفيذي 
���ش��رك��ة �ل��ف��وع��ة يف م�����ش��ن��ع �لإم������ار�ت 
وذلك  �لعني،  بال�شاد يف مدينة  للتمور 
لالطالع على �أهم �لتطور�ت يف جمال 
�لفوعة  �شركة  ب�شفة  �لتمور  ت�شنيع 

�أكرب �شركة منتجة للتمور يف �لعامل.
خالل  �لنعيمي  �ل��ل��و�ء  ���ش��ع��ادة  و�ط��ل��ع 
مب�شنع  �لعمل  �شري  على  �لزيارة  هذه 
ل��ل��ت��م��ور و�خل����دم����ات �لتي  �لإم���������ار�ت 
للمز�رعني،  �ل��ف��وع��ة  ���ش��رك��ة  ت��ق��دم��ه��ا 
�ل�شناعة  ت���ط���ور  مب�����ش��ت��وى  و�أ������ش�����اد 
�لفاخرة  �لإم��ار�ت��ي��ة  للتمور  �لوطنية 
و�ل��ت��ق��ن��ي��ات �حل��دي��ث��ة �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
�لت�شنيع و�لتي ت�شاهم يف �إبر�ز �لهوية 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  ل���دول���ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
من  �ملحلي  �لإن��ت��اج  يف  متمثلة  �ملتحدة 
متور �ملو�طنني من كافة �أنحاء �لدولة 
و�لذي ميتاز باجلودة �لعالية و�لإقبال 

�ملتز�يد من �لأ�شو�ق �لعاملية.
�شعادة  ق���ال  �ل���زي���ارة  ع��ل��ى  تعليقه  ويف 
�شعد�ء  “�إننا  �لنعيمي:  �لدكتور  �للو�ء 
�أهم �مل�شانع �لوطنية على  �أحد  بزيارة 
م�شتوى دولة �لإم��ار�ت و�ل��ذي ترتبط 
منتجاته بالتمور �لتي تعد و�حدة من 
و�لتاريخ  �ل�شعبي  �ل��رت�ث  عنا�شر  �أهم 

�لإمار�تي و�لتي متنح هذ� �مل�شنع بعد�ً 
�آخ���ر م��ن �لأه��م��ي��ة، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل �أن 
م�شنع �لإم��ار�ت للتمور �لتابع ل�شركة 
ب��ي��ئ��ة وط��ن��ي��ة بامتياز  ي��ع��ت��رب  �ل��ف��وع��ة 
حيث ترى يف �أروقته ع�شر�ت من �أبناء 
وب���ن���ات �لإم�������ار�ت �ل��ع��ام��ل��ني ف��ي��ه مما 
حققته  �ل���ذي  �لتقدم  م�شتوى  يعك�ض 
�ل�شو�عد �لوطنية يف خمتلف �ملجالت 
و�لقطاعات ومنها �لقطاع �ل�شناعي”.

عبيد  م�شلم  ���ش��ع��ادة  رح��ب  جانبه  م��ن 
باخلال�ض �لعامري، �لرئي�ض �لتنفيذي 
�للو�ء  ���ش��ع��ادة  ب��زي��ارة  �ل��ف��وع��ة  ل�شركة 
�لدكتور نا�شر �شامل خلريباين �لنعيمي 
مدى  تعك�ض  و�لتي  له  �ملر�فق  و�لوفد 

حر�ض �شعادته على �لتعرف على تطور 
يف  وت�شاهم  �ل��دول��ة  يف  �لتمور  �شناعة 
حملياً  �لوطنية  �ملنتجات  هوية  �إب���ر�ز 
�لعاملية. �لأ���ش��و�ق  يف  �نت�شارها   وت��ع��زز 

�ن��ت�����ش��ار منتجات  �أن  �ل��ع��ام��ري،  و�أك����د   
زر�عة  �أهمية  يعزز  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتمور 
�لنخيل بالدولة باعتبار �لتمور �ملحور 
�لأ�شا�شي ملنتجات �لفوعة موؤكد�ً �أن �أي 
دعم  �إل  م��اه��و  �ل�����ش��رك��ة  جن���اح حتققه 
حظيت  �لتي  بالدولة  �لنخيل  ل��زر�ع��ة 
م���ن موؤ�ش�ض  م��ب��ا���ش��ر  ودع����م  ب��اه��ت��م��ام 
�هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  �لزر�عية  �لنه�شة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب 
�هلل ثر�ه«. و�أ�شاف �لعامري، �إن �لفوعة 

�لتمور  تو�جد  لتعزيز  جهودها  تكر�ض 
�لإمار�تية يف دول �لعامل �ملختلفة حيث 
�ملائة  يف   90 �لت�شدير  مبيعات  متثل 
�ملنتجة يف م�شانع  �لتمور  من مبيعات 
لرتفاع  نظر�ً  للفوعة  �لتابعة  �لتمور 
ج��ودة �لتمور �لإم��ار�ت��ي��ة وزي���ادة طلب 
�أن  �إىل  ولفت  عليها،  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق 
�لت�شويق  �ل�شركة تتبنى ��شرت�تيجيات 
قوياً  ت���و�ج���د�ً  ت�شمن  �ل��ت��ي  �حل��دي��ث��ة 
يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  للتمور  و��شعاً  و�نت�شار�ً 
دول �لعامل مبا يليق مب�شتوى جودتها 
�لعالية وي�شمن ظهور�ً م�شرفاً للتمور 

�لإمار�تية �لفاخرة.
باملز�رعني  تعنى  �لتي  �خل��دم��ات  وع��ن 

�لق�شيلي  غ����امن  حم��م��د  ���ش��ع��ادة  ق����ال 
�لتنفيذي  �لرئي�ض  ن��ائ��ب  �مل��ن�����ش��وري، 
تويل  �ل���ف���وع���ة  �إن  �ل���ف���وع���ة  ل�����ش��رك��ة 
�هتمامها باأ�شحاب �ملز�رع حيث جهزت 
ل�شتالم  خم�����ش�����ش��ة  م���ر�ك���ز   8 ل��ه��م 
�لعديد  توفري  �إىل  بالإ�شافة  �لتمور، 
�شملت  ل���ل���م���ز�رع���ني  �خل�����دم�����ات  م����ن 
بطاقات  و�إ�����ش����د�ر  ب��ي��ان��ات��ه��م  حت��دي��ث 

�لت�شويق.
للمز�رعني  ميكن  �ملن�شوري،  و�أ���ش��اف 
�ملجاين  �ل���ه���ات���ف  ب��خ��دم��ة  �لت�������ش���ال 
�لرد  وهي خدمة نظام   ،8005551
باللغتني   IVR �ل��ت��ف��اع��ل��ي  �ل�����ش��وت��ي 
تت�شمن  و�لتي  و�لإجنليزية،  �لعربية 
عدة �ختيار�ت �شهلة تتعلق باحلجوز�ت، 
�ملالية،  و�لدفعات  �ل�شناديق،  و�إرج���اع 
�أخرى  مقرتحات  �أو  ��شتف�شار�ت  و�أي 
ت�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة �مل�����ز�رع�����ني، مما 
ي�شاهم يف تقدمي خدمة عالية �جلودة 
ل��ه��م ع��ل��ى م����د�ر �ل�����ش��اع��ة وط��ي��ل��ة �أي���ام 

�لأ�شبوع.
�لفوعة  ���ش��رك��ة  �أن  ب��ال��ذك��ر  �جل���دي���ر 
للتمور  منتجة  ���ش��رك��ة  �أك���رب  ب�شفتها 
�ألف   18 عن  مايزيد  تخدم  �لعامل  يف 
مز�رع وهم ميثلون �شريحة كبرية من 
�لأ�شا�شية  �لركيزة  ويعتربون  �ملجتمع 
ويقع  و�لتمور،  �لنخيل  قطاع  لتطوير 
على عاتق �ل�شركة �لرتقاء باخلدمات 
�مل��ق��دم��ة ل��ل��م��ز�رع��ني و�ل��ت��ي ت�����ش��ب يف 

خدمة م�شاحلهم.

�ختتام ناجح لبعثة �لغرفة �إىل �لهند ولقاء�ت مع �لقطاعني �لعام و�خلا�ص 

مكتب متثيلي خارجي لغرفة دبي يف مومباي بنهاية �لعام 2017

من 2 �إىل 4 �أبريل يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي 

جمل�ص �لإمار�ت للم�ستثمرين باخلارج �سريك ��ستثماري مللتقى �ل�ستثمار �ل�سنوي 2017 

•• دبي-الفجر:

�ختتمت غرفة جتارة و�شناعة دبي فعاليات 
�لهند  �إىل  �ل��ن��اج��ح��ة  �ل���ت���ج���اري���ة  ب��ع��ث��ت��ه��ا 
�ف��ت��ت��اح مكتب متثيلي  ب��الإع��الن ع��ن ق��رب 
�لعام  خ��الل  بالهند  مومباي  مدينة  يف  لها 
�نعكا�شات  ل��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون  خ��ط��وة  يف  �حل����ايل 
�لقت�شادية  �لعالقات  على  كبرية  �إيجابية 
دبي  يف  �لأع���م���ايل  جمتمعي  ب��ني  �ل��ث��ن��ائ��ي��ة 
و�لهند. ويعترب �ملكتب �جلديد �لذي ي�شاف 
�أحد �ملبادر�ت  7 مكاتب �أخرى للغرفة،  �إىل 
�لنوعية لغرفة دبي لتعزيز تو�جد �ل�شركات 
�لإمار�تية يف �ل�شوق �لهندية، وجذب �ملزيد 
�نطالقاً  دب���ي،  �إىل  �لهندية  �ل�شركات  م��ن 
م��ن �مل��ز�ي��ا �ل��ع��دي��دة �ل��ت��ي ت��وف��ره��ا �لإم���ارة 

للم�شتثمرين من كافة �أنحاء �لعامل.
وعقد وفد �لغرفة خالل �لبعثة �شل�شلة من 
نقا�ٍض  طاولت  �شملت  و�لن�شاطات  �للقاء�ت 
م��ع �لقطاعني �ل��ع��ام و�خل��ا���ض ���ش��ارك فيها 
�أبرز �لقياد�ت �لقت�شادية و�حلكومية يف كل 
من مدينتي مومباي و�أحمد �أباد بالإ�شافة 
�إىل �جتماعات ولقاء�ت �شباحية مع ممثلي 
�لهيئات �لقت�شادية و�ملهنية �ملتخ�ش�شة يف 
�ل��غ��رف��ة كذلك  وف��د  وب��ح��ث  �ل�شوقني.  ك��ال 
�لعالقات �لثنائية خالل �جتماع مع معايل 
ديفيندر� فادنافيز، رئي�ض حكومة ماهر��شرت� 
�لذي ثمن خطوة �لغرفة بافتتاح مكتب لها 
يف  �شي�شاهم  �ملكتب  �إن  م��وؤك��د�ً  مومباي،  يف 
�مل�شرتكة،  �لق��ت�����ش��ادي��ة  ب��ال��ع��الق��ات  �ل��دف��ع 
�لقطاعات  يف  و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز 
ودبي.  مومباي  بني  �مل�شتهدفة  �لقت�شادية 
و�أب������دى م��ع��ال��ي��ه ����ش��ت��ع��د�ده �ل���ت���ام لتوفري 
مكتب  �فتتاح  ت�شرع  �لتي  �لت�شهيالت  كافة 
مثالياً  �شريكاً  تعترب  دبي  �إن  معلناً  �لغرفة، 
جتارية  رو�ب��ط  باملدينة  وتربطها  ملومباي، 
ت��اري��خ��ي��ة، ح��ي��ث مت��ت��ل��ك �مل��دي��ن��ت��ان قو��شم 

م�شرتكة حتفز �ل�شر�كات �لقت�شادية.
و�أ���ش��ار ���ش��ع��ادة م��اج��د �شيف �ل��غ��ري��ر، رئي�ض 
فر�ض  وج��ود  �إىل  دب��ي  غرفة  �إد�رة  جمل�ض 
متنوعة للتعاون، حيث ت�شتهدف �لغرفة من 
خالل  نظمت  �ل��ت��ي  �لنقا�ض  حلقات  خ��الل 
�لأعمال،  ب��ي��ئ��ة  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��رف  �إىل  �ل��ب��ع��ث��ة 

وب���ح���ث ����ش���ر�ك���ات يف ق���ط���اع���ات و�ع������دة من 
�ل�شوء  وت�شليط  �ل��ه��ن��ود،  �لأع���م���ال  رج���ال 
لل�شركات  �لإم���ارة  توفرها  �لتي  �ملز�يا  على 
و�شوًل  �ملنطقة،  �أ�شو�ق  يف  للتو�شع  �لهندية 
�أن  �إىل  �إىل �لقارة �لإفريقية. ولفت �لغرير 
ع�شوية  يف  �مل�شجلة  �لهندية  �ل�شركات  عدد 
بلغ عددها  �لإم���ارة  و�لعاملة يف  دب��ي  غرفة 
�ل�شركات  عدد  بلغ  حيث  �شركة،   36،000
�لهندية �لتي �ن�شمت �إىل ع�شوية غرفة دبي 
�لعام �ملا�شي فقط 5000 �شركة من �أ�شل 
للغرفة  �ن�شمت  جديدة  �شركة   16،800
�جلالية  مب�شاهمة  م�����ش��ي��د�ً  �مل��ا���ش��ي،  �ل��ع��ام 
�لهندية يف م�شرية �لنمو �لتي حققتها �إمارة 
دبي  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  رئي�ض  و�أك��د  دب��ي. 
على �أهمية �لهند ك�شوق ��شرت�تيجية لتجار 
�إن �ل��زي��ارة �لأخ���رية ل�شاحب  دب��ي، م��وؤك��د�ً 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �بوظبي،  عهد 
�مل�شلحة �إىل �لهند عك�شت �لرو�بط �لعميقة 
�لبلدين، و�لتي ت�شهد منو�ً متز�يد�ً يف  بني 
�ل�شر�كات و�لتفاقيات و�لتعاون �لتي حتقق 

�لأهد�ف �مل�شرتكة.
كوجار�ت  حكومة  رئي�ض  م��ع  ل��ق��اء  وخ���الل 
�شعادة  �ع���ت���رب  روب���������اين،  ف���ي���ج���اي  م���ع���ايل 
ح��م��د ب��وع��م��ي��م، م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة جت���ارة 
باكت�شاف  ملتزمة  �لغرفة  �إن  دبي  و�شناعة 
�أ����ش���و�ق و�ع����دة لأع�����ش��ائ��ه��ا م�����ش��ري�ً �إىل �ن 
عاملي،  ثقل  ول��ه  ��شرت�تيجي  �شريك  �لهند 
ل�����ش��ر�ك��ات مع  وف��ي��ه ق��ط��اع��ات ت�شكل �آف��اق��اً 
�مل�شتثمرين �لإمار�تيني وخا�شًة يف قطاعات 
�لدو�ئية  و�ل�����ش��ن��اع��ات  و�ل���زر�ع���ة  �لأق��م�����ش��ة 
و�ل��ق��ط��اع �ل��رق��م��ي. ول��ف��ت ���ش��ع��ادت��ه �إىل �ن 
�فتتاح مكتب للغرفة يف �لهند هو خطوة يف 
لأن  �لغرفة  تتطلع  �ل�شحيح، حيث  �لجتاه 
�ل�شتثمارية  �لقطاعات  كافة  �ملكتب  يخدم 
�إن دبي ت�شكل  ولي�ض �لتجارة فقط، معترب�ً 
�أ�شو�ق  يف  �ل��ه��ن��دي��ة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار�ت  ب���و�ب���ة 
من  ب��ه  تتميز  مل��ا  ن��ظ��ر�ً  و�إف��ري��ق��ي��ا  �ملنطقة 

مز�يا تناف�شية جتذب �مل�شتثمرين. 
مل�شت  �ل��ت��ج��اري��ة  �لبعثة  �إىل  بوعميم  و�أك���د 
�لعام  �ل��ق��ط��اع��ني  م���ن  و�����ش���ح���اً  �ه���ت���م���ام���اً 
�أباد،  و�خل��ا���ض يف ك��ل م��ن مومباي و�أح��م��د 

�لأعمال  و�أج��رت نقا�شات مفيدة بني رج��ال 
و���ش��ن��اع �ل���ق���ر�ر، وب��ال��ت��ايل ف��اإن��ن��ا ن��اأم��ل �أن 
بع�ض  تذليل  يف  �شاهمت  ق��د  �لبعثة  ت��ك��ون 
�مل�شتثمرين  ت���و�ج���ه  ق���د  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�لإمار�تيني يف �ل�شوق �لهندية. و�أ�شاد �شعادة 
�أحمد عبد�لرحمن �لبنا، �شفري �لدولة لدى 
�لتي  �لتاريخية  �لهند بالعالقات  جمهورية 
تعترب  و�لتي  بالهند،  �لإم���ار�ت  دول��ة  تربط 
ل��ل��دول��ة. و�أ�شاف  رئ��ي�����ش��ي��اً  ���ش��ري��ك��اً جت���اري���اً 
�لإم������ار�ت  دول�����ة  قائاًل:” ت���ب���ذل  ���ش��ع��ادت��ه 
�لعالقات  لتعزيز  م�شتمرة  ج��ه��ود�ً  و�لهند 
�لقت�شادية و�لتجارية �لثنائية، حيث يربز 

دورنا يف �ل�شفارة لدعم هذه �جلهود. 
ومما ل �شك فيه �أن �لعمل مع جهات مرموقة 
مثل غرفة دبي، وم�شاعدة �أبنائنا على تنمية 
�أعمالهم وتو�شيع �شبكة عالقاتهم �لتجارية 
ع���ل���ى �مل�����ش��ت��وي��ني �لحت��������ادي و�مل���ح���ل���ي هو 
زيارة  وتاأتي  لنا.«   بالن�شبة  ق�شوى  �أولويًة 
يف  �لهند  �إىل  دب��ي  لغرفة  �لتجارية  �لبعثة 
للتو�شع  �ل�شرت�تيجية  �لغرفة  خطة  �إط��ار 
جديدة  �أ�����ش����و�ق  و����ش��ت��ك�����ش��اف  �خل����ارج����ي، 
تناف�شيتهم،  �لأعمال، تعزز  خارجية ملجتمع 
�لأ�شو�ق  يف  ري��ادت��ه��م  ت��ر���ش��ي��خ  يف  وت�����ش��اع��د 
دبي  غ��رف��ة  وف��د  و���ش��م  �مل�شتهدفة.  �لعاملية 

�أكرث من 10 من كبار �ل�شخ�شيات �ملرموقة 
وممثلي �لقطاع �خلا�ض يف �إمارة دبي حيث 
ت���ر�أ����ض وف����د �ل��غ��رف��ة ���ش��ع��ادة م��اج��د �شيف 
دبي،  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  �ل��غ��ري��ر، 
و�شم �شعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
جمل�ض  رئي�ض  �حل��اي،  جمال  و�شعادة  دب��ي، 
�حل����اي،  ���ش��رك��ات  جم��م��وع��ة  وم���ال���ك  �إد�رة 
و����ش���ع���ادة ع��ي�����ش��ى �ل���غ���ري���ر، رئ��ي�����ض جمل�ض 
�أحمد  و�ل�شيد  للمو�رد،  �لغرير  �شركة  �إد�رة 
�إد�رة م�شنع  باليوحة، رئي�ض جمل�ض  �شعيد 
�شريف،  عبد�هلل  و�ل�شيد  �لإم��ار�ت،  معكرونة 
�ل��وط��ن��ي��ة، و�ل�شيد  رئ��ي�����ض م�����ش��اري��ع ج���ر�ب 
����ش��م��اع��ي��ل ع��ق��ي��ل ع��ب��ا���ش��ي، رئ��ي�����ض جمل�ض 
�إد�رة جمموعة عبا�شي، و�ل�شيد عادل ح�شن 
�شي  بي  �لتطوير،  �لتنفيذي-  �ملدير  �لعلي، 
�شينغ،  كولو�نت  و�ل�شيد  للفنادق،  �شي  �ف 

رئي�ض جمل�ض �لأعمال �لهندي.
�لت�شالت  ب��ق��ط��اع��ات  م���وم���ب���اي  وت��ت��م��ي��ز 
�مل�شرفية  و�خل��دم��ات  و�لتمويل  و�ل�شيافة 
و�ل�شناعات  و�ل��ب��ن��اء  و�لت�شييد  و�ل�شناعة 
�أباد  �أحمد  مدينة  تتميز  حني  يف  �لدو�ئية، 
و�ل�شناعات  و�لأقم�شة  �لتجزئة  بقطاعات 
�لكرمية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة و�ل�����ش��ي��ار�ت و�لأح���ج���ار 

و�ل�شناعات �لدو�ئية.

و�شبق لغرفة دبي �ن نظمت بعثة جتارية يف 
�لهندية  ���ش��ور�ت  مدينة  �إىل   2012 �ل��ع��ام 
حيث  �لعاملية،  �لأمل��ا���ض  عا�شمة  تعترب  �لتي 
وق��ع��ت �ل��غ��رف��ة �آن�����ذ�ك م���ذك���رة ت��ف��اه��م مع 
كوجار�ت  ج���ن���وب  و���ش��ن��اع��ة  غ���رف���ة جت�����ارة 
�لهندية حول تعزيز �لتعاون �لقت�شادي بني 
�جلانبني. وروجت �لغرفة خالل بعثتها �إىل 
لالأعمال  �لإفريقي  �لعاملي  للمنتدى  �لهند 
�لذي ت�شتعد �لغرفة لتنظيم �لدورة �لر�بعة 
ميكن  حيث   ،2017 �ل��ع��ام  �و�خ���ر  يف  منه 
بال�شتثمار  �ل��ر�غ��ب��ة  �ل��ه��ن��دي��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
يف �ل��ق��ارة �لإف��ري��ق��ي��ة، دخ��ول ه��ذه �لأ�شو�ق 
�لو�عدة عرب بو�بة دبي، حيث ميكن جلميع 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ي ت�����ش��ارك يف �مل��ن��ت��دى بحث 
�ل�شر�كات و�لآفاق �لقت�شادية �ل�شمتقبلية، 
يف  ي�شاعدهم  دب��ي،  يف  لهم  تو�جد  لتاأ�شي�ض 

�لتو�شع يف �لقارة �لإفريقية.
�لدويل،  �لنقد  �شندوق  �إح�����ش��اء�ت  وح�شب 
بن�شبة  �ل��ه��ن��دي  �لق��ت�����ش��اد  ينمو  �ن  يتوقع 
�ل��ع��ام �حل���ايل، حيث تعترب  %6.6 خ��الل 
�لهند �أح �هم �ل�شركاء �لتجاريني للدولة، يف 
حني يتوقع �أن تبلغ قيمة �ملبادلت �لتجارية 
100 مليون  و�لهند  �لإم��ار�ت  �لبينية بني 

دولر �أمريكي بحلول �لعام 2020. 

•• اأبو ظبي-الفجر: 

�ل�شنوي  �ل����ش���ت���ث���م���ار  م��ل��ت��ق��ى  �أع����ل����ن 
ع�����ن �ت����ف����اق����ه م�����ع جم���ل�������ض �لإم����������ار�ت 
مبوجبه  يكون  ب��اخل��ارج،  للم�شتثمرين 
للدورة  �ل�شتثماري   �ل�شريك  �ملجل�ض 
�ل�شنوي  �ل�شتثمار  ملتقى  من  �ل�شابعة 
و�مل��ق��رر �أن يعقد خ��الل �ل��ف��رتة م��ن 2 
دبي  مركز  يف   2017 �بريل   4 ولغاية 
�لتجاري �لعاملي حتت �شعار “�ل�شتثمار 
�لدويل، طريق نحو �ملناف�شة و�لتنمية«.

ياأتي هذ� يف وقت يعمل جمل�ض �لإمار�ت 
للروؤية  وف��ق��ا  ب���اخل���ارج  للم�شتثمرين 
�ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  �لر�شيدة ل�شاحب 
�آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه  بن ز�يد 
�هلل، و�أخيه �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم، نائب رئي�ض 
�ل���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض �ل�����وزر�ء حاكم 
دبي، رعاه �هلل، و�لتي ت�شتهدف �أن تكون 
مركز�  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�قت�شاديا ر�ئد� لي�ض فقط على �مل�شتوى 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �أي�����ش��ا  ول��ك��ن  �لإق��ل��ي��م��ي 
وذل��ك من خ��الل �حلفاظ على  �لعاملي، 
معدلت �لنمو �لقت�شادي بالدولة مما 
مو�طني  على  و�ل��رف��اه  باخلري  ينعك�ض 

ويعمل  �أر�شها.   على  و�ملقيمني  �لدولة 
�مل��ج��ل�����ض ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ه����ذه �لأه������د�ف 
روؤية  تعك�ض  و��شحة  ��شرت�تيجية  وفق 
�ل�شتثمار�ت  وتعترب  �لر�شيدة.   �لقيادة 
�لإمار�تية خارج �لدولة جزء� هاما من 
هذه �ل�شرت�تيجية حيث حتافظ �لدولة 
من خاللها على حمفظة ��شتثمارية ذ�ت 
عو�ئد جمزية ت�شاهم يف تنويع م�شادر 
�لدخل وتدعم ميز�نية �لدولة لتحقيق 

م�شروعاتها �لتنموية �لعمالقة.  
دولة  �أن  �لر�شمية  �لح�شائيات  وتوؤكد 
�لإم������ار�ت حت��ت��ل �ل�����ش��د�رة ب��ني �ل���دول 

�لعربية يف �ل�شتثمار�ت �خلارجية. 
�أم��ان يدل على مدة  وي�شكل هذ� �شمام 
ق���وة و����ش��ت��ق��ر�ر �لق��ت�����ش��اد �لإم���ار�ت���ي، 
�شت�شاعد  �لتي  �ل�شتد�مة  �شبل  و�تباعه 
يف �بقاء معدلت �لنمو �ملرتفعة لالأجيال 
�مل��ن��ط��ل��ق ياأتي  �ل����ق����ادم����ة.  وم�����ن ه�����ذ� 
�ل�شنوي  �ل�شتثمار  ملتقى  مع  �لت��ف��اق 
بني  و�لتعاون  للتن�شيق  ��شافة  لي�شكل 
يخدم  مبا  �لفاعلة  �لقت�شادية  �لقوى 
يف  وي�شاهم  �لوطني  �لقت�شاد  بالنهاية 
تعزيز ح�شوره �لعاملي. بدوره، قال د�ود 
للجنة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل�����ش��ي��ز�وي، 
�ل�شنوي:  �ل���ش��ت��ث��م��ار  مل��ل��ت��ق��ى  �مل��ن��ظ��م��ة 

ي��خ��دم �لت���ف���اق م���ع جم��ل�����ض �لإم������ار�ت 
للم�شتثمرين يف �خلارج يف حتقيق �شعار 
�مللتقى �لرئي�شي وهو �ل�شتثمار �لدويل، 
ويعترب  و�لتنمية.  �ملناف�شة  نحو  طريق 
�ملعنية  �لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  �أه��م  �ملجل�ض 
وهي  �لدولية،  �لإمار�تية  بال�شتثمار�ت 
�ل�شنو�ت  خالل  منت  �لتي  �ل�شتثمار�ت 
�ملا�شية ب�شكل كبري لتوؤكد قوة و��شتقر�ر 

�ملدرو�ض  و�لتن�شيق  �لوطني.   �لقت�شاد 
و�لهيئات  �مل�������ش���ت���ث���م���رة  �جل����ه����ات  ب����ني 
قوة  ي�شكل  �لتفاق  هذ�  وفق  �حلكومية 
دفع ت�شاعد يف تثبيت ��شتقر�ر �لقت�شاد 
�أدن����ى �شك.  ودف���ع م��ع��دلت �ل��ن��م��و دون 
�مل�شتثمرين  عمل  بني  �لتكامل  ويعترب 
ودور �جلهات �حلكومية عاماًل م�شاهماً 
تو�جه  حتديات  �أو  عقبات  �أي  تذليل  يف 

�ل���ع���م���ل �ل����ش���ت���ث���م���اري، وه�����و ي���دف���ع يف 
�ل�شتثمار�ت  على  �جلهود  تركيز  �جت��اه 
�لناجحة و�لتي حتمل عو�مل �لدميومة 

و�ل�شتد�مة. 
م���ن ه���ذ� �مل��ن��ط��ل��ق، ي��ع��م��ل �مل��ل��ت��ق��ى على 
�لتكامل  تعزيز  على  �أي���ام  ث��الث��ة  م��دى 
يف  �ل���ق���ر�ر  و�أ���ش��ح��اب  �مل�شتثمرين  ب��ني 

�لقطاعني �حلكومي و�خلا�ض.
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املال والأعمال

ر�سيد حافل بالإجناز�ت لهيئة �لإمار�ت للت�سنيف خالل �لربع �لأول من �لعام �حلايل
•• اأبوظبي – الفجر: 

للت�شنيف  �لإم������������ار�ت  ه���ي���ئ���ة  �أع����ل����ن����ت 
�لعام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع  �أن  “ت�شنيف” 
��شتعر�شت  �إجن��از�ت كبرية  �حلايل �شهد 
معر�ض  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا  خ����الل  �أه���م���ه���ا 
�أبوظبي  يف  �ل��ب��ح��ري  �ل���دف���اع  وم���وؤمت���ر 
�لذي �شكل حمطة  “نافدك�ض 2017”، 
وعقد  �لعمالء  مع  للتو��شل  ��شتثنائية 
�تفاقيات ��شرت�تيجية مع جهات �أخرى، 
لعر�ض  ذهبية  فر�شة  �ملعر�ض  �أت��اح  كما 
ت�شنيف يف  ت�شاهم  �لتي  �مل�شروعات  �أه��م 

تنفيذها.
ع��ززت ت�شنيف عالقاتها من خالل  كما 
�أخ��رى مثل  ت�شنيف  �شر�كات مع هيئات 
 Lloyd“ �لإجنليزية  �لت�شنيف  هيئة 
�لت�شنيف  ه���ي���ئ���ة  Register”و 
�لت�شنيف  وهيئة    ”ABS“لأمريكية�
من  ذل����ك  و    ”RINA“لإيطالية�

خالل م�شاريع خمتلفة.
�ل�شفينة  ت�شليم  ع���ن  �لإع�����الن  مت  ك��م��ا 
�لأوىل من م�شروع )�أريلة(، و�لتي قامت 
بالكامل  ب��ن��ائ��ه��ا  م��ع��اي��ري  ع��ل��ى  ت�شنيف 
�بتد�ء من و�شع �ملخططات وحتى �إكمال 
�أعمال �لبناء وجتهيزها لالإبحار. ومتثل 
ه����ذه �خل���ط���وة ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة يف جمال 
لتكون  ت�شنيف،  تقدمها  �لتي  �خلدمات 
بناء  ���ش��ن��اع��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��اً يف  ���ش��ري��ك��اً 
�ل�شفن �لوطنية، �لتي ت�شمل طيفاً و��شعاً 
بقو�رب  �ب��ت��د�ء  �ل�شناعة،  قطاعات  م��ن 
�ل�شيد و�ليخوت، و�نتهاء باأكرب من�شات 
ت�شدر  �لتي  و�لغاز  �لنفط  عن  �لتنقيب 
ح��ول �ل��ع��امل.  وك��ان من �أه��م �لإجناز�ت 
�ملعر�ض، توقيع  �إطالقها خالل  �لتي مت 
مذكرة �لتفاهم مع مدينة تو�زن لالأمن 

“جاهزية”،  �ل��ك��و�رث  و�إد�رة  و�ل�شالمة 
و�لتي تقدم من خاللها ت�شنيف خرب�تها 
و�لتدريب  �ل�����ش��الم��ة  م��ع��اي��ري  جم���ال  يف 
تقدمها  �لتي  �لتدريبية  �لرب�مج  لكافة 
مدة  �لت��ف��اق��ي��ة  وت�����ش��ت��م��ر  “جاهزية”، 

عامني كاملني.
�إد�رة  يف    ISO�ل� �شهادة  ت�شليم  مت  كما 
�جلودة ل�شركة �أد��شي  ADASIو �لتي 
جمال  يف  متخ�ش�شة  �شركة  �أول  تعترب 
�ل��ط��ي��ار�ت ب����دون ط��ي��ار و �ل��ت��ي حت�شل 
 .ISO 9001 �جل�����ودة  ���ش��ه��ادة  ع��ل��ى 
على  ت�شنيف  عر�شت  �أخ��رى  ناحية  من 
�لذي   ،»Seahorse« م�شروع  جناحها 
هند�شية  حتفة  تعترب  عائمة  فلل  ميثل 
ومعمارية فريدة جتمع بني عامل �شناعة 
�مل�شاكن  وعامل تطوير  �لفاخرة  �ليخوت 
�أ�شرفت  ب��وت��ق��ة و�ح�����دة. وق���د  �مل��ائ��ي��ة يف 
�لبناء  م��و����ش��ف��ات  ع��ل��ى  �أي�����ش��اً  ت�شنيف 
لهذه �لفلل، كما تعمل حالياً على تطوير 
بالفلل  �خل���ا����ش���ة  �ل��ه��ن��د���ش��ي��ة  �مل���ع���اي���ري 
على  �لأوىل  للمرة  ُتبنى  و�لتي  �لعائمة 
م�شتوى �لعامل يف دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة بال�شر�كة مع �جلهات �لتنظيمية 

�ملعنية بقطاع �ملالحة و�لنقل �لبحري.
�شرح  �لإجن������از�ت  ت��ل��ك  ك��ل  ع��ل��ى  تعليقاً 
�لرئي�ض  �حل���ب�������ش���ي،  ر������ش����د  �مل���ه���ن���د����ض 
“�نطلقت  ق��ائ��اًل:  لت�شنيف،  �لتنفيذي 
“ت�شنيف”  للت�شنيف  �لإم�����ار�ت  هيئة 
متكني  �إىل  ي���ه���دف  وط���ن���ي  ك���م�������ش���روع 
قطاعات �شناعية و��شرت�تيجية متنوعة 
يف �ل���دول���ة م���ن خ���الل ت��ع��زي��ز �خل���رب�ت 
باأيدي  �ل��ق��ي��ا���ش��ي��ة  و�مل���ع���اي���ري  �ل��ت��ق��ن��ي��ة 
�أن��ن��ا �ل��ي��وم ن�شري  وط��ن��ي��ة، ون��ح��م��د �هلل 
بخطى ثابتة على هذ� �لطريق، �إذ �أ�شبح 
�ملعايري  ت��ط��وي��ر  يف  و����ش��ح��ة  ب�شمة  ل��ن��ا 

�لبحرية،  �ل�شناعات  �لقيا�شية يف جمال 
ل�شناعة  ���ش��ح��ارى  معيار  �أطلقنا  حيث 
�لد�فئة، كما  �ملياه  �لتي تعمل يف  �ل�شفن 
نتوىل م�شوؤولية �إ�شد�ر �شهاد�ت �ملطابقة 
للكود �لإمار�ت لليخوت، �لأول من نوعه 
يف �لعامل و�ل�شادر عن �لهيئة �لحتادية 

للنقل �لبحري و�لربي.
كما مت �عتمادنا لإ�شد�ر �شهاد�ت �ملعاينة 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ع��دي��د من  يف دول جم��ل�����ض 
بيتاً  �ل����ي����وم  �ل���ع���رب���ي���ة، ومن���ث���ل  �ل�������دول 
ل���ل���خ���ربة يف جم�����ال �����ش����ه����اد�ت �جل�����ودة 
�أحدى  وهي  �لأعمال،  و�شمان  �لقيا�شية 
بتناف�شية  ت��رت��ق��ي  �ل��ت��ي  �ملتطلبات  �أه���م 
�لدولة  يف  و�لتجاري  �ل�شناعي  �لقطاع 
ن�شعر  �حلب�شي:  و�أ���ش��اف  �لعاملية«.  �إىل 
ب��ت��ف��اوؤل كبري ه��ذ� �ل��ع��ام م��ق��ارن��ة بالعام 
�لأول  �لربع  يف  نتائجنا  وتظهر  �ملا�شي، 

م�شروعاتنا  يف  وتنوعاً  ملحوظاً  تقدماً 
�ل��ت��ي ت��خ��دم ع����دة ق��ط��اع��ات وجم����الت، 
خطوة  “جاهزية”  مع  �شر�كتنا  ونعترب 
هامة ن�شاهم من خاللها بتوفري دميومة 
�لبنية  وم����ر�ف����ق  �حل���ي���وي���ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�لتحتية يف �لدولة ملو�جهة �لكو�رث، وفق 
كما  �ل��ع��امل��ي��ة،  �لقيا�شية  �مل��ع��اي��ري  �أف�����ش��ل 
�لفنية  �ملعايري  نوفر  �ل��ي��وم  باأننا  نفخر 
و�ملو��شفات �لقيا�شية لالإ�شر�ف على بناء 
�لإمار�ت  دولة  �أن موقع  ونعترب  �ل�شفن، 
يف قلب �لطرق �لتجارية يفتح لها �ملجال 
لتكون من �أكرب م�شنعي �ل�شفن يف �لعامل، 
لنتعدى  �إ�شافية  خ��ط��و�ت  خطونا  وق��د 
يف  ون�����ش��اه��م  �لتقليدية  �ل�شفن  �شناعة 
�ل�شناعات  جم���ال  يف  ج��دي��دة  �ب��ت��ك��ار�ت 
م�شروع  يف  م�شاهمتنا  ونعترب  �لبحرية، 
�آفاقاً  تفتح  نوعية  نقلة   »Seahorse«

جديدة �أمام �لتطوير �لعقاري للم�شاكن 
�لفاخرة و�ملبتكرة و�ملطلة على �لو�جهات 
�شي�شهد  �لقطاع  ه��ذ�  �أن  ونعتقد  �ملائية، 
�شمن  �لقادمة،  �ل�شنو�ت  يف  كبري�ً  طلباً 
قريباً  �إط��الق��ه��ا  يف  نبحث  ��شرت�تيجية 
ل�شركات  بالن�شبة  ل��ل��خ��ربة  ب��ي��ت��اً  ل��ن��ك��ون 
�لتطوير �لعقاري و�ل�شياحي �ملعتمد على 
�لبحرية  �ل��و�ج��ه��ات  و����ش��ت��ث��م��ار  ت��ط��وي��ر 
. وق���د ����ش��ت��ق��ط��ب��ت ك���ل ت��ل��ك �لإجن�����از�ت 
�هتمام كبار �لزو�ر و�ل�شخ�شيات ملعر�ض 
�جلناح  ز�ر  حيث   ،”2017 “نافدك�ض 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�لوزر�ء حاكم دبي، كما �طلع �شمو �ل�شيخ 
�شيف بن ز�يد �آل نهيان، وزير �لد�خلية، 
�ل��ت��ي ت�شاهم بها  �مل�����ش��روع��ات  �أه���م  ع��ل��ى 

ت�شنيف.

عمومية جلفار 20 �بريل  

جمل�ص �إد�رة جلفار يو�سي بتوزيع �أرباح 16 % نقد� و3 % �أ�سهم منحة

»دبي لل�سياحة« تنظم جولة ترويجية يف نيجرييا وغانا •• دبي-الفجر: 

تو��شل د�ئرة �ل�شياحة و�لت�شويق �لتجاري 
بدبي “دبي لل�شياحة”، ��شتكمال جهودها 
دول  يف  �لأ����ش���و�ق  تن�شيط  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة 
غرب �أفريقيا، حيث نظمت موؤخر�ً، جولة 
ترويجية يف كل من نيجرييا وغانا. وقد 
���ش��م��ل��ت �جل���ول���ة م��دي��ن��ة لغ���و����ض، �أكرب 
�ملا�شي،  فرب�ير   20 ي��وم  نيجرييا  م��دن 
22 فرب�ير،  �أبوجا يف  ومن ثم �لعا�شمة 
يوم  �أك��ر�  �لغانية  �لعا�شمة  يف  و�ختتمت 

25 فرب�ير. 
خالل �جلولة  لل�شياحة”  “دبي  وقّدمت 
�شرحاً حول كل ما متتلكه دبي من قدر�ت 
ومقومات �شياحية جتعلها �شمن �لوجهات 
�لأكرث تف�شياًل لل�شياح من منطقة غرب 
�أفريقيا. و�شمل ذلك ��شتعر��ض �لتجارب 
دبي  تقدمها  �لتي  �لرتفيهية  �ل�شياحية 
جل��م��ي��ع ف��ئ��ات �ل�����ش��ي��اح وت��ن��ا���ش��ب جميع 
�مل�شتويات، وكذلك قدر�تها �لتناف�شية يف 
�إىل  بالإ�شافة  و�لفندقة،  �ل�شيافة  قطاع 
و�ملنا�شبات  للفعاليات  �شامل  ��شتعر��ض 
�ل���ت���ي ت���ق���ام يف دب�����ي ع���ل���ى م������د�ر �ل���ع���ام، 
و�لرتكيز على �إبر�ز قدر�ت دبي يف جمال 

�ل�شياحة �لعائلية، وما لديها من من�شاآت 
هذه  وت��اأت��ي  متنوعة.  ترفيهية  ووج��ه��ات 
�ل��ذي ح�شدته  �لنجاح  �أعقاب  �جلولة يف 
�جلولة �لرتويجية خالل �لعام �ملا�شي يف 
�أهد�فها يف تعزيز  نيجرييا، حيث حققت 
�ملوؤ�ش�شات  ك��ربى  مع  �ملتبادلة  �لعالقات 
ب�شناعة  �مل��ع��ن��ي��ني  �مل��ح��ل��ي��ني  و�ل�����ش��رك��اء 

�ل�شياحة يف نيجرييا.
�شركاء  �جل��ول��ة  يف  لل�شياحة  دب��ي  ور�ف���ق 
�شمو�:  و�خل��ا���ض،  �ل��ع��ام  �لقطاعني  م��ن 
�لإد�رة �لعامة لالإقامة و�شوؤون �لأجانب، 
وط���ري�ن �لإم�����ار�ت، وجم��م��وع��ة ري��د �أبل 
ريزورت�ض،  �آن��د  بارك�ض  ودب��ي  لل�شياحة، 
ونورث  بيت�ض،  ونيكي  ريجين�شي،  وحياة 
ت����ورز، وغ��ر�ن��د ح��ي��اة، وجم��م��وع��ة بر�مي 
بر�مي،  وم�شت�شفى  �ل�����ش��ح��ي��ة،  ل��ل��رع��اي��ة 
وغرفة جتارة دبي، وكلية دبي لل�شياحة. 

�لتنفيذي  �مل���دي���ر  ك���اظ���م،  ع�����ش��ام  وق����ال 
�ل�شياحي  ل���ل���ت�������ش���وي���ق  دب������ي  مل���وؤ����ش�������ش���ة 
و�لتجاري: تاأتي هذه �جلولة �لرتويجية 

�مل�شادر،  لتنويع  ��شرت�تيجيتنا  �إط��ار  يف 
�أفريقيا  م��ن��ط��ق��ة  ع���ل���ى  ن����رك����ز  ون����ح����ن 
ب��اع��ت��ب��اره��ا و�ح������دة م���ن �أه�����م �لأ�����ش����و�ق 
من  ون��ه��دف  ل��دب��ي،  بالن�شبة  �لرئي�شية 
خالل �جلولة �إىل حتفيز �لقدر�ت �لكامنة 
لهذه �ل�شوق خالل �لأ�شهر �لقادمة. كما 
عالقاتنا  لتعزيز  لنا  منا�شبة  كانت  �أنها 
و�مل�شغلني  �ل�شناعة  على  �لقائمني  م��ع 
�مل��ح��ل��ي��ني ع��ل��ى م�����ش��ت��وى م��ن��ط��ق��ة غرب 
دبي  ع��ن  معلوماتهم  وحت��دي��ث  �أفريقيا، 
ومقوماتها،  ل��ق��در�ت��ه��ا  فهمهم  وتعميق 
للوجهات  �ل�����رتوي�����ج  ع���ل���ى  ب���ال���رتك���ي���ز 
�جلديدة �لتي تقدمها دبي حالياً، و�لتي 

ت�شتهدف ��شتقطاب �لعائالت . 
خا�شاً  �هتماماً  �جلولة  هذه  منحت  وقد 
ل��ل��وج��ه��ات �ل�����ش��ي��اح��ي��ة �ل��ك��ربى �ل��ت��ي مت 
تلك  وخ�شو�شاً،  دب��ي،  يف  حديثاً  �فتتاحا 
�ملوجهة للعائالت و�لأ�شدقاء، ومن بينها 
منتجع “دبي بارك�ض �آند ريزورت�ض” �أول 
منتجع �شياحي متكامل يف �ملنطقة، و”�آي 

�إم جي عامل من �ملغامر�ت” �أكرب مدينة 
و�لتي  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف  و���ش��ي��اح��ي��ة  ترفيهية 
�إ�شافة جديدة تعزز مقومات دبي  تعترب 
�لعائلية و�لرتفيهية،  �ل�شياحة  يف جمال 
�شياحية  كوجهة  دب��ي  مكانة  تر�شخ  كما 

مف�شلة لدى �ل�شائحني.
�ملدير  �أوبينو�،  �شتيال  قالت  جهتها،  من 
د�ئرة  يف  �ل��دول��ي��ة  للعمليات  �لإق��ل��ي��م��ي 
دبي:  يف  �ل��ت��ج��اري  و�ل��ت�����ش��وي��ق  �ل�شياحة 
�أ�شو�قنا،  �أه��م  من  و�ح��دة  �أفريقيا  تعترب 
مل���ا ت��ت��م��ت��ع ب���ه م���ن ق�����در�ت ه��ائ��ل��ة لكنها 
ل ز�ل���ت ك��ام��ن��ة، وحت��ت��اج م��ن��ا �إىل جهود 
�ل�شياح  م��ن  �مل��زي��د  ل�شتقطاب  حتفيزية 
�ملف�شلة.  وجهتهم  دب��ي  ي��ع��ت��ربون  �ل���ذي 
�لأوىل  �لرتويجية  �جل��ول��ة  حققت  وق��د 
خالل �لعام �ملا�شي يف نيجرييا، جناحات 
�لثانية،  �جل��ول��ة  �إط����الق  ع��ل��ى  �شجعتنا 
كربى  رئي�شية  م��دن  ثالثة  �شملت  �لتي 
فر�شة  منحتنا  و�لتي  �أفريقيا،  غ��رب  يف 
�ملحليني،  �ل�����ش��ف��ر  ���ش��رك��اء  م���ع  �ل��ت��ف��اع��ل 

وت���زوي���ده���م ب��ال��ت��ح��دي��ث��ات و�مل����زي����د من 
لدبي  �ل��رتوي��ج  م��ن  لتمكنهم  �مل��ع��ل��وم��ات 
تطلعات  تلبي  �شاملة  �شياحية  ك��وج��ه��ة 

جميع �لفئات .
ومت خالل �جلولة �أي�شاً، ت�شليط �ل�شوء 
على جمموعة من �حلقائق و�لأرقام �لتي 
و�لذي  دب���ي،  يف  �ل�شيافة  ق��ط��اع  تخ�ض 
�ألف غرفة فندقية   100 �ل�  ك�شر حاجز 
�ل�شتيعابية  قدرته  وت�شل   ،2016 عام 
ت�شمل  غ���رف���ة،   102،845 �إىل  �ل���ي���وم 
ف���ن���ادق وم��ن��ت��ج��ع��ات ف��ئ��ة خ��م�����ض جن���وم، 
�لقت�شادية  �خل���ي���ار�ت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ملتو�شطة،  �لفئة  �ملندرجة حتت  �لأخ��رى 
وتت�شمن فنادق فئة �أربعة وثالثة جنوم. 
ما  �جلولة  على  �لقائمون  ��شتعر�ض  كما 
ت��ق��دم��ه دب����ي م���ن جت����ارب مم��ي��زة جتمع 
�لوجهات  و�أب���رز  و�لرتفيه،  �لت�شوق  بني 
�لعاملية،  �لقرية  مثل  دب��ي،  يف  �ل�شياحية 
ودب���ي م���ول، وم���ول �لإم�����ار�ت، وذ� �أوتلت 
�أ�شهر  وك���ذل���ك  ع���ل���ي،  ج��ب��ل  ف��ي��ل��ي��دج يف 
�لتجارية �ملحلية، و�ملهرجانات  �لعالمات 
وم����ن ب��ي��ن��ه��ا، م��ه��رج��ان دب����ي ل��ل��ت�����ش��وق ، 
، ومفاجاآت  ل��ل��م��اأك��ولت  دب��ي  وم��ه��رج��ان 

�شيف دبي.

••  راأ�س اخليمة -الفجر

لل�شناعات  �خل��ل��ي��ج  ���ش��رك��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض  دع����ا 
�لدو�ئية - جلفار -يف �لجتماع �لذي عقده �أم�ض 
مبقر �ل�شركة يف �لدقد�قة بر�أ�ض �خليمة �جلمعية 
�لعمومية لالنعقاد يف 20 �بريل �لقادم للنظر يف 

�لتو�شيات �لتي �أعدها جمل�ض �لإد�رة .
وق�����ال �ل�����ش��ي��خ ف��ي�����ش��ل ب���ن ���ش��ق��ر رئ��ي�����ض جمل�ض 
�لعمومية  �جلمعية  �ن   : �لج��ت��م��اع  عقب  �لد�رة 
�إد�رة جديد  يف �جتماعها �لقادم �شتنتخب جمل�ض 
�لإد�رة  جمل�ض  تو�شية  �شتناق�ض  �نها  على  ع��الوة 
و3%  نقد�   16% بن�شبة  �أرب��اح  توزيع  �ملت�شمنة 

�ملجل�ض  �أن  و�أ�شاف  �مل�شاهمني.  على  منحة  �أ�شهم 
��شتعر�ض خطة �ل�شركة حتى 2020  وو�فق على 
تعيني جروم كارل �لفرن�شي يف من�شب �ملدير �لعام 
�لرئي�ض  �ل�شاحلي  �أمي��ن  للدكتور  خلفا  بالوكالة 
�لتنفيذي �لذي �شتنتهي فرتة عمله يف 20 �بريل 

�لقادم .
على  �ط��ل��ع  �لإد�رة  جم��ل�����ض  �ن  �ل��ق��ا���ش��م��ي  وت���اب���ع 
�ل��ن��ت��ائ��ج �مل��ال��ي��ة �ل��ت��ي ت��ع��ك�����ض ���ش��الب��ة ج��ل��ف��ار يف 
مو�جهة �مل�شاعب �لتي يعاين منها �ل�شوق �لدو�ئي 
�لتفاوؤل  �أن  �لعربية م�شري� �ىل  �لأ�شو�ق  يف بع�ض 
جلفار  م�شنع  �فتتاح  مع  �إيجابية  نتائج  بتحقيق 

�ل�شعودية يف 27 �بريل �لقادم .

يف �إطار حر�شها على دعم �للتز�م مببادئ �لتنمية �مل�شتد�مة
غرفة �ل�سارقة �سريك ��سرت�تيجي 
للمنتدى �لدويل لالت�سال �حلكومي

•• ال�صارقة-الفجر:

�أعلنت غرفة جتارة و�شناعة �ل�شارقة عن م�شاركتها ك�شريك ��شرت�تيجي 
�لذي  �لدويل لالت�شال �حلكومي،  للمنتدى  �ل�شاد�شة  �ل��دورة  يف فعاليات 
ُيقام حتت رعاية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي 
�جل��اري يف  مار�ض  و23   22 يومي  �ل�شارقة،  �لأعلى حاكم  �ملجل�ض  ع�شو 

مركز �ك�شبو �ل�شارقة.
حلكومة  �لإعالمي  “�ملكتب  ُينظمه  �ل��ذي  للمنتدى  �لغرفة  رعاية  وتاأتي 
يف  �شاملة”،  تنمية  جمتمعية  “م�شاركة  �شعار  حتت  �لعام  هذ�  �ل�شارقة” 
�إمارة  �إب��ر�ز جهود  �ملنتدى يف  دع��م  �مل�شاهمة يف  �لغرفة على  �إط��ار حر�ض 
�للتز�م  يف  �لغني  ور�شيدهما  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  ودول��ة  �ل�شارقة 

مببادئ �لتنمية �مل�شتد�مة و�أهد�فها.
و�شناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام  مدير  �ل��ه��اج��ري  بطي  ب��ن  خالد  �شعادة  و�أك���د 
�ل�شارقة، على �أهمية �ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي ومكانته �ملرموقة 
�لتي تتعزز عاماً بعد عام، منوهاً برتكيز �لقّيمني على �ملنتدى يف دورة �لعام 
�لت�شال �حلكومي يف خدمة  ودور  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �حلايل على ق�شية 

�أهد�فها.
وقال خالد بن بطي �إن �شعار �ملنتدى يف دورته �ل�شاد�شة ين�شجم مع جهود 
دفع عجلة  �لقت�شادية يف  �ملن�شاآت  دور  تعزيز  �إىل  �لر�مية  �ل�شارقة  غرفة 
�ملمار�شات  وت�شجيع  �مل�شتد�مة،  �لتنمية 
�ل�شديقة �لبيئة، وتطوير م�شوؤولية 
م���ن�������ش���اآت �ل����ق����ط����اع �خل����ا�����ض جت���اه 

�ملجتمع.
و�أ�شاد خالد بن بطي بدور �ملنتدى يف 
�لت�شال  �أدو�ر  على  �ل�شوء  ت�شليط 
�لعامة  ت��ط��ور �حل��ي��اة  �حل��ك��وم��ي يف 
وخمتلف  و�لقت�شادية  �لجتماعية 
مثل  �ملجتمعات  تهم  �لتي  �ل��ن��و�ح��ي 
و�لإعالم  و�لبيئة  و�لتعليم  �لتنمية 
�لإن�شان  وحقوق  �ل�شحية  و�لرعاية 
�لق�شايا  �مل��ر�أة وغريها من  ومتكني 
دور  �إىل  �مل���ق���اب���ل  يف  لف���ت���اً  �مل���ه���م���ة، 
و�لبالغ  �ملحوري  �حلكومي  �لت�شال 
�أهد�ف  حتقيق  م�شرية  يف  �لأه��م��ي��ة 

�لتنمية �مل�شتد�مة.
و�أكد خالد بن بطي حر�ض فريق عمل �إد�رة �لت�شال �ملوؤ�ش�شي و�لعالقات 
طروحات  من  لال�شتفادة  �ملنتدى  فعاليات  ح�شور  على  �لغرفة  يف  �لعامة 
�خلرب�ء و�لتعرف على روؤيتهم ملختلف جو�نب �لتنمية �لتي تهم �ملجتمعات 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  لتعزيز م�شاهمة �لت�شال �حلكومي يف حتقيق 
�لقت�شادية منها وخا�شة مع  �أوجه �حلياة وحتديد�ً  ت�شمل خمتلف  �لتي 
�نت�شار و�شائل �لتو��شل �لجتماعي و�لتطور �ملت�شارع يف جمال تكنولوجيا 
�لد�فعة  �لقوة  �لر�مية لأن تكون  �لغرفة  �لت�شال، وذلك مبا يدعم روؤية 
للتنمية �لتجارية و�ل�شناعية �لد�ئمة جلميع �لأن�شطة و�لأعمال �لتجارية 
�ملمار�شات  �أف�شل  لتقدمي  و�أن ت�شبح مركز�ً  �ل�شارقة  �إمارة  و�ل�شناعية يف 

�لعلمية و�لعملية ملتعامليها.
ُيذكر �أن �ملنتدى �لدويل لالت�شال �حلكومي �شريكز يف دورته �ل�شاد�شة على 
ق�شية �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لتي �عتمدها قادة �لعامل يف قمة �أممية 
تاريخية يف �شهر �شبتمرب من عام 2015، لتحقيق �أهد�ف �لتنمية �ل�شبعة 
ع�شر و�لتي تت�شمنها �أجندة �لتنمية �مل�شتد�مة للعام 2030. وت�شمل تلك 
�لأهد�ف مكافحة �لفقر و�لأمر��ض و�لأمية ومتكني �ملر�أة وحماية �لبيئة 

وغريها من �لأهد�ف �ملهمة لكافة دول �لعامل.
وي�����ش��ه��د �مل��ن��ت��دى �ج��ت��م��اع ن��خ��ب��ة م��ن �لإع��الم��ي��ني �لإم���ار�ت���ي���ني و�لعرب 
على  �لتعرف  بهدف  �ل�شارقة،  �إم��ارة  يف  �حلكومي  �لفكر  ورو�د  و�لعامليني 
�أحدث �ملمار�شات �لدولية و�أف�شلها يف قطاع �لت�شال �حلكومي ومناق�شة 
منها  ت�شتفيد  �حل��ك��وم��ي  �لت�����ش��ال  ف��ك��ر  يف  ج��دي��دة  منظومة  ب��ن��اء  �شبل 
دولة  يف  فقط  لي�ض  �لت�����ش��ال  ق��ط��اع  يف  و�لعاملني  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 

�لإمار�ت و�ملنطقة �لعربية فح�شب و�إمنا يف �لعامل �أي�شاً.

�حتاد �لغرف: �لإمار�ت حري�سة على 
دعم وتعزيز �لتجارة �لبينية �لعربية

•• دبي-وام:

�أكد عبد �هلل �شلطان �لعوي�ض نائب رئي�ض �حتاد غرف �لتجارة و�ل�شناعة 
بالدولة رئي�ض غرفة �ل�شارقة حر�ض دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 
دعم وتعزيز �لتجارة �لبينية �لعربية و�لتي ما تز�ل دون م�شتوى �لطموح 
منوها بوجود تن�شيق متو��شل مع خمتلف �لغرف �لعربية من �أجل حتفيز 

�لتجارة �لبينية وزيادة �لإ�شتثمار�ت �ملتبادلة.
ج���اء ذل���ك خ���الل م�����ش��ارك��ة �حت���اد غ���رف �ل��ت��ج��ارة و�ل�����ش��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة يف 
�إجتماعات �لدورة 124 ملجل�ض �إد�رة �إحتاد �لغرف �لعربية �لذي ��شت�شافته 
و�ل�شناعة  �لتجارة  وغ��رف  �لحت���اد�ت  روؤ���ش��اء  مب�شاركة  م��وؤخ��ر�  �لقاهرة 

بالدول �لعربية �لأع�شاء يف �لحتاد.
نائب رئي�ض  �لعوي�ض  �شلطان  �ل��دورة عبد �هلل  ه��ذه  �لغرف يف  مثل �حت��اد 
�لعام  �لمني  �لنعيمي  �حمد  �ل�شارقة وحممد  رئي�ض غرفة  �لغرف  �حتاد 
من  �لعديد  ناق�ض  �لج��ت��م��اع  �ن  �لعوي�ض  وق���ال  �ل��غ��رف.  لحت���اد  �مل�شاعد 
�ملو�شوعات و�لق�شايا من بينها ن�شاط �لحتاد خالل �لفرتة �ملا�شية ��شافة 
تنفيذها  مت  �لتي  �لأن�شطة  بع�ض  حول  �لتقارير  من  عدد  ��شتعر��ض  �ىل 
من  �لعديد  ح��ول  تقارير  على  �لط���الع  مت  كما  �ملا�شية..  �ل��ف��رتة  خ��الل 
�مل�شروعات و�لق�شايا �لقت�شادية و�ل�شتثمارية �لعربية �مل�شرتكة ومناق�شة 
م�شروع بنك �ملعلومات و�شفحة �لحتاد على �لإنرتنت ف�شال عن مناق�شة 
�لعربية ل�شالمة  �ملبادرة  �إن�شاء جلنة يف �لحت��اد متثل �لقطاع �خلا�ض يف 

�لأغذية وت�شهيل �لتجارة.
و�أ�شار �إىل �ن �إحتاد �لغرف بالدولة حري�ض على �مل�شاركة بكافة �لفعاليات 
متثلت  عاملية  �ح��د�ث  مع  تتز�من  �لتي  تلك  ل�شيما  �لعربية  �لقت�شادية 

بافتتاح �لدورة �خلم�شني ملعر�ض �لقاهرة �لدويل .
�لدول  بني  �لتجاري  �لتبادل  تعزيز  �إىل  هدفت  �لإجتماعات  �أن  و�أ���ش��اف 
�لعربية وخلق فر�ض عمل وم�شروعات �إقت�شادية م�شرتكة وتعزيز وحتفيز 
�لدول  وتن�شيق �جلهود بني  �ملتبادلة  �لإ�شتثمار�ت  وزي��ادة  �لبينية  �لتجارة 

�لأع�شاء لتحقيق �لتكامل �لإقت�شادي �لعربي.
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املال والأعمال

دولة، تغطي �إت�ض بي فولر من خالل مكتبها �جلديد يف دبي 
�لنظافة  لقطاعات  بحلول متكاملة  وتزودها  �ملنطقة  �أ�شو�ق 
و�ملطبوعات  و�لطباعة  و�لتغليف  و�لنفط  و�لغاز  و�لت�شييد 
و�لفلرتة و�لأ�شرطة �لال�شقة.  وبهذه �ملنا�شبة، قال هار�ض: 
تتميز �إت�ض.بي فولر بتقدمي منتجات ذ�ت جودة عالية و�أد�ء 
ق����ادرون على  ون��ح��ن  ��شتثنائي،  ف��ري��ق دع��م تقني  ف��ائ��ق م��ع 
�ملناف�شة يف �أ�شو�ق �ملنطقة من خالل تقدمنا على مناف�شينا 
من حيث �لتخ�ش�ض و�لتميز، وذلك كوننا منتلك �إطار�ً عاملياً 
�أفكار �ملنتجات من عمالئنا و�إحد�ث  وقوة يتيحان لنا تبّني 

�أثر فعال على �مل�شتوى �لعاملي.

•• دبي-الفجر:  

’H.B.Fuller‘ )�ملدرجة  فولر  �إت�ض.بي  �شركة  �فتتحت 
يف بور�شة نيويورك حتت �لرمز NYSE: FUL( مكتبها 
�لإقليمي يف دبي يف �إطار خططها لتاأ�شي�ض قاعدة �أعمال لها 
ولتزويد  منتجاتها  على  �ملتنامي  للطلب  وتلبيًة  �ملنطقة  يف 
�لال�شقة  �مل���و�د  م��ن  �ملناف�شة  بالبد�ئل  �ملحليني  �مل�شنعني 
مب�شتويات  تت�شم  �لتي  �ملنطقة  �أ�شو�ق  يف  �لت�شرب  ومانعات 

عالية من �ملناف�شة.
هذ� و�فتتح �ملكتب باتريك كيفيت�ض، نائب �أول رئي�ض �إت�ض بي 

فولر يف �أوروبا و�لهند و�ل�شرق �لأو�شط و�أفريقيا، ومنه يبا�شر 
و�ل�شرق  �لهند  �أ�شو�ق  لل�شركة يف  �لعام  �ملدير  هار�ض غوبتا، 
�لعمل �جلديد  �لتاأ�شي�ض لفريق  �أعماله يف  �لأو�شط وم�شر، 
لدعم عمالء �ل�شركة يف هذه �ملناطق وي�شع ��شرت�تيجية منو 
�ل�شركة و�أجندة �أعمالها. وي�شتند هار�ض -�لذي ميتلك خربة 
عريقة تزيد عن 20 عاماً يف قطاع �ملو�د �لال�شقة- وفريق 
من�شاآت  م��ن  �ل�شركة  ع��م��الء  م��ن  و����ش��ع��ة  �شبكة  على  عمله 
م�شر  يف  �مل��وج��ود  تلك  فيها  مبا  �لتقنية،  و�مل��ر�ك��ز  �لت�شنيع 
و�لهند و�أملانيا. وك�شركة عاملية ر�ئدة يف �إنتاج �ملو�د �لال�شقة 
للقطاع �ل�شناعي ومتتلك �شبكة عمالء يف  �أكرث من 100 

�ل�شفري �لرتكي لدى �لإمار�ت جان ديزد�ر  يوؤكد:

�لعالقات بني �لإمار�ت وتركيا وطيدة وت�سهد تطورً� كبريً�
رجال �لأعمال �لتر�ك ي�شاركون يف منتدى دبي �لقت�شادي مطلع مايو  

وزير  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان  معايل 
�لقت�شاد يف دولة �لإمار�ت و �ل�شيد حممد 

�شيم�شك نائب رئي�ض وزر�ء تركيا. 
و�أو�شح باأن هناك �قبال كبري� على �ل�شفر 
�ىل تركيا حيث معظم �لفنادق ت�شهد حاليا 
�رت��ف��اع��ا ه��ائ��ال يف �حل��ج��وز�ت منذ بد�ية 
�ل�شعوبات  �لرغم من  على  �جل��اري  �لعام 
�لتي و�جهتها �ل�شياحة �لرتكية يف �لعامني 
�ملا�شيني ب�شبب �لعمال �لإرهابية .  وقدر 
�لإمار�ت  دولة  من  �لقادمني  �ل�شياح  عدد 
و  �شنويا   300،000 بحو�يل  تركيا  �إىل 
�إمار�تي،  �شائح   50،000 �شمنهم  م��ن 
وق����ال: ي��رتك��ز ه��دف��ن��ا ع��ل��ى ج���ذب �ملزيد 
�لأمثل  �لوجهة  تركيا  وجعل  �ل���زو�ر  م��ن 

ملو�طني ومقيمي �لمار�ت .
�لرتكية  �جل����وي����ة  �خل����ط����وط  �ن  و�أك�������د 
�ل�شياح  �ع���د�د  زي���ادة  يف  كبري�  دور�  تلعب 
يبلغ عدد  وتركيا حيث  �لم����ار�ت  ب��ني  م��ا 
��شطنبول  �ىل  �ب���وظ���ب���ي  م���ن  رح���الت���ه���ا 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لرتكي  �ل�شفري  دي���زد�ر  ج��ان  �شعادة  �أك��د 
لدى �لمار�ت على �أهمية تطوير �لعالقات 
بني بالده ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�لتجارية  �ل��ت��ب��ادلت  قيمة  و���ش��ل��ت  ح��ي��ث 
دولر  م��ل��ي��ار�ت  ت�شعة  �إىل  �ل��ط��رف��ني  ب��ني 
 36% بن�شبة  �رتفاع  �ملا�شي مع  �لعام  يف 
ي�شهد  �ن  وت���وق���ع  وج���ي���زة.  ف����رتة  خ����الل 
�لتبادل �لتجاري قفزة كبرية خالل �لعام 
�جلاري . جاء ذلك يف ت�شريح له مبنا�شبة 
�إ�شطنبول  زيارة قام بها وفد �عالمي �ىل 
خالل �لأ�شبوع �حلايل ونظمها فندق ريتز 
�إ���ش��ط��ن��ب��ول و�خل��ط��وط �جلوية  ك��ارل��ت��ون 
�ل��رتك��ي��ة و���ش��رك��ة “ ف��ايل �وف ت��وري��زم “ 

�لرتكية  ، 
وقال �شعادة �ل�شفري جان: �شت�شارك وفود 
و�لقت�شاديني  �لأع��م��ال  رج��ال  كبرية من 
�لتر�ك يف منتدى دبي �لقت�شادي �لذي 

�شيعقد يف بد�ية �شهر مايو �لقادم، و�لذي 
يركز على رفع وترية �ل�شتثمار �لتجاري 
مع دول��ة �لإم���ار�ت و زي��ادة حجم �لتجارة 
لدى  �أن  حيث  �ل�شعف  مب��ق��د�ر  �ملتبادلة 
لديهما  و  ج��د�  عالية  ك��ف��اء�ت  �ل��دول��ت��ني 

�لقدرة على �لنمو و�لتطور �ي�شا.
و�أ�شار �شعادة �ل�شفري جان �ىل �أن �لدولتني 
�لعام  ب��د�ي��ة  م��ن��ذ  م�شتمر  ت��و����ش��ل  ع��ل��ى 
مل��ن��اق�����ش��ة خ��ط��ط �ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ش��ادي و 
�لأركان  رئي�ض هيئة  ق��ام   �لدفاعي، حيث 
بزيارة  �أك����ار،  خلو�شي  �جل���ر�ل  �ل��رتك��ي��ة 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  �إىل  ر�شمية 
20 فرب�ير   -18 �ل��ف��رتة م��ا ب��ني  خ��الل 
�لتعاون  م�����ش��ائ��ل  لبحث   2017 ���ش��ب��اط 
وجهات  وت��ب��ادل  �لبلدين،  ب��ني  �لع�شكري 

�لنظر حول �لق�شايا �لإقليمية . 
�للجنة  �ج���ت���م���اع  ع��ق��د  مت  ب���اأن���ه  �أف������اد  و 
�شت  �مل�شرتكة لأول مرة منذ  �لقت�شادية 
بني  �أن��ق��رة  �لرتكية  �لعا�شمة  يف  �شنو�ت 

�ن  و�أو���ش��ح  �أ�شبوعيا.   رحلة   11 مبعدل 
رحلة   14 بت�شيري   حالياً  تقوم  �ل�شركة 
يف  عملياتها  مركز  من  دب��ي  �إىل  �أ�شبوعياً 
كما  باإ�شطنبول.  �ل���دويل  �أت��ات��ورك  مطار 
دبي  بني  �لأ�شبوعية  رحالتها  ع��دد  رفعت 
 10 �إىل  �ل��دويل  ومطار �شبيحة كوكجن 
رحالت �أ�شبوعيا، مما يرفع عدد �لرحالت 

و�لطاقة �ل�شتيعابية لهذ� �مل�شار.
و�كد على �أهمية �لدور �لذي تلعبه �شركة 
ط���ري�ن �لم�����ار�ت و�لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن يف 
زيادة معدلت �ل�شياحة و�لتبادل �لتجاري 
�ن  �ىل  و�أ���ش��ار   . �ل�شديقني  �لبلدين  ب��ني 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ات �خل���ارج���ي���ة �ل��رتك��ي��ة ترتكز 
يف  و�ل�شتقر�ر  �لد�ئم  �لأم��ن  توفري  على 
و���ش��اع��دت هذه  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�ل�شيا�شات على تطوير �لعالقات �لرتكية 

مع قيادة و �شعب دولة �لإمار�ت. 
ت��ت��م��ي��ز تركيا  ق��ائ��ال :  ت�����ش��ري��ح��ه  وخ��ت��م 
بجمعها بني �حل�شارة �لتاريخية �لعريقة 

�مل��ت��ن��وع��ة و�ل��ط��ب��ي��ع��ة �خلالبة  �ل��ث��ق��اف��ة  و 
�ل�شرت�تيجية،  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت  وح���و�ف���ز 
و  للم�شتثمرين  ل تفوت  كما توفر فر�شاً 
�مل�شاريع �مل�شرتكة بهدف تنمية �لتجارة و 

�ل�شتثمار و �ل�شناعة �لرتكية.

�أدنوك للتوزيع ت�سلم �جلو�ئز �لكربى 
للفائزين ب�سحوبات حملة »و�حة �ملفاجاآت«

•• اأبوظبي-وام:

�لرتويجية  حملتها  بجو�ئز  �لفائزين  للتوزيع  �أدن��وك  �شركة  ��شت�شافت 
“و�حة �ملفاجاآت” �لتي هدفت �إىل �إتاحة �لفر�شة �أمام عمالء متاجر و�حة 
295 جائزة متنوعة وجمزية  ب�  �أدن��وك يف خمتلف مناطق �لدولة للفوز 
تبلغ قيمتها �لجمالية مليون درهم. كان �ملهند�ض �شعيد مبارك �لر��شدي 
�لرئي�ض �لتنفيذي بالإنابة ل�شركة “�أدنوك للتوزيع” وعدد من م�شوؤويل 
�ل�شركة يف ��شتقبال �لفائزين باجلو�ئز �لكربى للحملة �لتي جرى �ل�شحب 
مبارك  �شعيد  �ملهند�ض  وهناأ  �ملا�شي.  فرب�ير  �شهر  �أو�خ���ر  عليها  �لأخ��ري 
�ل��ذي��ن حالفهم �حلظ  �ل��ع��م��الء  �جل��و�ئ��ز  ت�شليم  خ��الل حفل  �ل��ر����ش��دي 
بالفوز بجو�ئز �حلملة �لرتويجية وقال : �إننا يف �أدنوك للتوزيع ملتزمون 
د�ئما بتلبية توقعات عمالئنا وتخطيها نحو �لأف�شل عرب منحهم منتجات 
وخدمات عالية �جلودة �إىل جانب فر�ض للفوز بجو�ئز قيمة عند �ل�شتفادة 
من منتجاتنا �أو خدماتنا . و�شمت قائمة �شركاء حملة “و�حة �ملفاجاآت” 
ك���ال م���ن �لحت�����اد ل��ل��ط��ري�ن، و�لحت������اد ل��ل��ع��ط��الت، وجم��م��وع��ة �أغذية، 
و�أثنى  �ل�شرور، وجالك�شي، ومي�شرت بوتاتو.  �ليجريا، وخمابز  ون�شكافيه 
�ملفاجاآت”  “و�حة  حملة  �شركاء  قدمه  �لذي  �ملميز  �لدعم  على  �لر��شدي 
وقال: نركز يف �أدنوك للتوزيع وب�شكل متو��شل على تطوير �آليات وو�شائل 
من �شاأنها �إثر�ء جتربة عمالئنا �لأمر �لذي حد� بنا �إىل تاأ�شي�ض و�متالك 
من�شة قوية من �ل�شركاء �لتجاريني و�ل�شرت�تيجيني وب�شورة متكننا من 
مو��شلة تقدمي �أف�شل �خلدمات و�ملنتجات لعمالئنا يف دولة �لإمار�ت. و 
“�إل  تلفاز  وجهازي   BMW 318i ن��وع  من  �شيارتني  �جلو�ئز  �شملت 
ل�شخ�شني  فاخرة  عطلة  وحزمة  بو�شة   65 دي”  �ت�ض  �ل��رت�  �شوبر  جي 
�إىل جزر �ل�شي�شل مقدمة من �لحتاد للعطالت. وت�شمنت قائمة �لعمالء 
�ملحظوظني �لفائزين باجلو�ئز �لكربى �خلم�شة 3 �شيد�ت ورجلني �إثنني 
ن�شيب  من   BMW 318i �شيارتا  كانت  حيث  خمتلفة  جن�شيات  من 

مو�طن �إمار�تي و�شيدة �أردنية.

»�لتنظيم �لعقاري« ود�ئرة �لبلدية بعجمان 
ت�سكالن فريق عمل لتطبيق مبادئ �ل�ستد�مة

•• عجمان -وام:

د�ئرة  م��ع  عقدته  �جتماع  يف  بعجمان  �لعقاري  �لتنظيم  موؤ�ش�شة  بحثت 
�لبلدية و�لتخطيط ت�شكيل فريق م�شرتك للعمل على و�شع �آليات تطبيق 
مبادئ �ل�شتد�مة و�ملباين �خل�شر�ء على م�شاريع �لتملك �حلر �لعقارية 
يف �لإم��ارة. ح�شر �لجتماع �لذي عقد يف مقر �ملوؤ�ش�شة �ملهند�شة ن�شرين 
�ل�شو�ن مديرة �إد�رة �ملعامالت �لعقارية و�ملهند�ض و�شاح �ليازجي من ق�شم 
�ل�شوؤون �لهند�شية و�لفنية يف �ملوؤ�ش�شة. كما ح�شر كال من �ملهند�ض يا�شر 
خليل كبري مهند�شي �لتخطيط و�ملهند�شة علياء �ل�شام�شي م�شوؤول وحدة 
�لجتماع  خ��الل  ومت  و�لتخطيط.  �لبلدية  د�ئ���رة  يف  �حل�شري  �ملخطط 
طرح عدة نقاط بخ�شو�ض تطبيق مبادئ �ل�شتد�مة يف �مل�شاريع �لعقارية 
�لو�قعة �شمن نطاق �لتملك �حلر يف �مارة عجمان.. كما مت �لتفاق على 
ت�شكيل فريق عمل م�شرتك بني �جلهتني لدر��شة �لو�شع �حلايل للم�شاريع 
يف  �حل��ر  �لتملك  م�شاريع  م��و�ق��ع  ك��اف��ة  على  �لتحديث  و�إع����ادة  �لعقارية 
�ل�شتد�مة على م�شتوى  للتطبيق مبادرة  �ملنا�شبة  �لليات  �لمارة وو�شع 

�مارة عجمان.
�م��ارة عجمان  روؤي��ة  �أ�شا�شي �ىل حتقيق  ب�شكل  �ل�شتد�مة  وتهدف مبادرة 
�ملتجددة  �لطاقة  م��و�رد  ��شتخد�م  على  �لعمل  خ��الل  من  وذل��ك   2021
تقدمها  �لتي  باخلدمات  �لرت��ق��اء  بغر�ض  للبيئة  �ل�شديقة  �لبناء  وم��و�د 
�لمارة و�شع �ل�شيا�شات �ملحفزة لال�شتثمار وت�شجيع ريادة �لأعمال و�لقدرة 

على �لإبد�ع و�لبتكار وزيادة فر�ض �ل�شتثمار يف �شتى �ملجالت.

بالتعاون مع �لبنك �لدويل

وز�رة �ملالية تنظم ور�سة عمل حول �ل�سر�كة بني �لقطاعني �لعام و�خلا�ص، و�لعقود على �أ�سا�ص �لأد�ء 
•• اأبوظبي-الفجر: 

�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  ��شرت�تيجيتها  على  ت��اأك��ي��د�ً 
وتعريف  �لدولية  �خل��رب�ت  من  �ل�شتفادة 
باأف�شل  �ل����دول����ة  يف  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
بني  �ل�شر�كة  جم��ال  يف  �لعاملية  �ملمار�شات 
وز�رة  نظمت  و�خل��ا���ض،  �ل��ع��ام  �لقطاعني 
بالتعاون  عمل  ور���ش��ة  �م�����ض  �شباح  �مل��ال��ي��ة 
مع �لبنك �ل��دويل يف مقر �ل��وز�رة يف دبي، 
�لعام  �لقطاعني  �ل�شر�كة بني  �أهمية  حول 
و�خلا�ض، و�عتماد �لعقود على �أ�شا�ض �لأد�ء 

يف خمتلف �لتعاقد�ت بني �لقطاعني.
وع��ق��دت ور���ش��ة �ل��ع��م��ل ب��ح�����ش��ور ع���دد من 
بالإ�شافة  �ل���������وز�رة،  وم���وظ���ف���ي  ق����ي����اد�ت 
�إىل م�����ش��ارك��ة وف���د م��ن �ل��ب��ن��ك �ل�����دويل  و 
وز�رة  �شملت  �لدولة  �حلكومية يف  �جلهات 

ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة وب��ل��دي��ة مدينة 
�أبوظبي وبلدية مدينة دبي وهيئة �لطرق 

و�ملو��شالت بدبي.
من  ج���دي���د�ً  �أ���ش��ل��وب��اً  �ل��ور���ش��ة  ��شتعر�شت 
�أ�شا�ض  ع��ل��ى  “�لعقود  وه����و  �ل���ت���ع���اق���د�ت 
�لرت����ق����اء  ع���ل���ى  ي��ع��م��ل  و�ل�������ذي  �لأد�ء”، 
ت�شليم  وي�����ش��م��ن  �خل�����دم�����ات،  مب�����ش��ت��وى 
�ملطورين و�ملتعاقدين من �لقطاع �خلا�ض 
و�خلطة  للمعايري  ووفقاً  متكاملة  مل�شاريع 
�ل��ع��ق��ود نقلة نوعية  ه���ذه  وت��ع��د  �مل���ح���ددة. 
يف جم���ال �ل�����ش��ر�ك��ة ب��ني �ل��ق��ط��اع��ني �لعام 
و�خلا�ض، نظر�ً لدورها �ملحوري يف حتديد 
�ملتعاقد  �مل�شاريع  من  �ملطلوبة  �ملو��شفات 
للتاأكد  وذلك  عليها،  �لرقابة  و�أط��ر  عليها، 
من جودتها وتو�فقها مع �لأهد�ف �ملنوطة 
بها، و�ملحددة ب�شكل �شابق يف �إطار �لتعاقد. 

 ويف ه��ذ� �لط��ار ق��ال �شعادة يون�ض حاجي 
وز�رة  ت��درك   : �ملالية  وز�رة  وكيل  �خل��وري 
�ملالية �أهمية �ل�شر�كة بني �لقطاعني �لعام 
و�خلا�ض يف تنفيذ �مل�شاريع بكفاءة وفعالية، 
و�لتقنية  و�لفنية  �لإد�ري��ة  للخرب�ت  نظر�ً 
�لتي يتمتع بها �لقطاع �خلا�ض، مما يرفع 
مب�شتوى  وي��رت��ق��ي  �لإن���ت���اج���ي���ة،  م�����ش��ت��وى 
�خل���دم���ات، ك��م��ا ي��ع��م��ل ع��ل��ى ن��ق��ل �ملعارف 
و�خلرب�ت �لتي يتميز بها �لقطاع �خلا�ض 
�ل�����ذي يخدم  �لأم������ر  �ل���ع���ام،  �ل��ق��ط��اع  �إىل 
�لقت�شادية  �ل��ت��ن��م��وي��ة  �لأه������د�ف  ب�����دوره 

و�لجتماعية للدولة،.
�ل�����ش��ر�ك��ة بني  “تندرج  ���ش��ع��ادت��ه:  و�أ����ش���اف 
�ل��ق��ط��اع��ني �ل���ع���ام و�خل����ا�����ض م���ن �شمن 
�ملالية،  وز�رة  ب��ه��ا  تعنى  �ل��ت��ي  �لأول���وي���ات 
و�إد�رة  تنفيذ  على  �إيجابي  �أث��ر  م��ن  لها  مل��ا 

�مل�����ش��اري��ع �حل��ك��وم��ي��ة، وخ��ا���ش��ة يف جمالت 
�ل�شر�كة  تتيح هذه  ، حيث  �لتحتية  �لبنية 
ل���ل���ق���ط���اع �ل����ع����ام حت���ق���ي���ق م���ك���ا����ش���ب �أك����رب 
�لقائمة  و�خلدمات  �مل�شاريع  كفاءة  لناحية 
من  عائد  �أف�شل  حتقيق  وب��ال��ت��ايل  عليها، 
�ل���ش��ت��ث��م��ار �حل��ك��وم��ي، يف ح��ني ت�شاهم يف 
�ل��ق��ط��اع �خل���ا����ض وت��ر���ش��ي��د �لنفاق  دع���م 
�حل��ك��وم��ي يف م�����ش��اري��ع و�أع���م���ال ت��ع��زز من 
�لتنمية  عجلة  وتدفع  �لقت�شادية  �ل��دورة 
�لقت�شادية �مل�شتد�مة يف �لدولة مبا يعك�ض 

روؤية �حلكومة �لر�شيدة 2021.«    
�لعقود  ت�شمني  �إىل  �لور�شة  تطرقت  كما   
�مل�شاريع  ت�شاميم  كفاءة  �لأد�ء  �أ�شا�ض  على 
و�أطر �لعمل بها، و�إجناز �ملهام وفق �مليز�نية 
�ملتعاقدين  ��شتالم  تكفل  و  ل��ه��ا،   �مل��ح��ددة 
�مل�شاريع  م��ط��اب��ق��ة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ل��ر���ش��وم��ه��م 

و�ملو��شفات  �خل��ط��ة  م���ع  ع��ل��ي��ه��ا  �مل��ت��ع��اق��د 
�ملعتمدة، مما ي�شكل نقلة نوعية يف م�شتوى 
�لنتائج �لرئي�شية و�لفرعية، ويحقق �أف�شل 
�لعام  �لقطاعني  �ل�شر�كة بني  �لعو�ئد من 

و�خلا�ض. 
ن��اق�����ش��ت ور���ش��ة �ل��ع��م��ل �أي�����ش��اً، ن��ظ��ام �إد�رة 
�حلكومية  �جل��ه��ات  �ل���ذي ميكن  �لأ���ش��ول 
�ل�شيانة و�لتخطيط  من تقدير متطلبات 
ل���الأ����ش���ول �حل��ك��وم��ي��ة، وو����ش���ع �مل���و�زن���ات 
با�شتخد�م  و�إد�رت����ه����ا  لتلبيتها،  �ل���الزم���ة 
من  تعزز  �لتي  �لأد�ء،  �أ�شا�ض  على  �لعقود 
كفاءة �لإنفاق، وحتقق �لتو�زن بني �عتماد 
�ملمار�شات  �أف�شل  �لهند�شة وتطبيق  مبادئ 
�لقت�شادية و�ملالية يف جمال �ل�شر�كة بني 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ض. 

 �إت�ص.بي فولر  تفتتح مكتبًا �إقليميًا يف دبي

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/317   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- يو�شف عون عي�شى علي �ل�شايغ  جمهول حمل 
�ض   - �ل�شالمي  �لإم����ار�ت  �لتنفيذ/م�شرف  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�أق��ام عليك �لدعوى  �آل علي  قد  �أحمد ح�شن رم�شان   : م ع وميثله 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )39554(
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/114   تنفيذ مدين   
�أحمد  جمهول حمل  �شيد  ���ش��ده/1- حممد عبد �حلميد  �ملنفذ  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�أحمد �ل�شيد �لعربي بدوي عبد�حلميد 
وميثله : �أمل خمي�ض دروي�ض حممد  �لبلو�شي  قد �أقام عليك �لدعوى 
ب��ه وقدره  �مل��ن��ف��ذ  �مل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  و�ل���ز�م���ك  �ع���اله  �مل���ذك���ورة  �لتنفيذية 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )30508(
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/274   تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �لينا ت�شوي 2- فالدي�شالف ت�شوي  جمهول 
مار��ض  �ندري�ض  �لتنفيذ/كالوديو  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�أق����ام عليك �لدعوى  �ل��ك��ث��ريي  ق��د  ب���در  ���ش��وق حم�شن  ومي��ث��ل��ه : 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)14800( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/645   تنفيذ جتاري  
�إ���ض - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملنفذ �شده/1- �شركة بي دي 
طالب �لتنفيذ/موؤ�ش�شة �لأمو�ج ل�شيانة �ملباين وميثلها مالكها/ ر�خل كومار 
غوبي وميثله : عبد�لرحمن حممد عبد �لرحمن �ل�شرهان �لنعيمي  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  )97920.5( درهم �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/571  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- كولديب �شنغ للديكور - �ض ذ م م   جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ ورمايل �شينغ وميثله : ر��شد عبد�لرز�ق 
حممد تهلك   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )79877( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. بال�شافة �ىل مبلغ 5010 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1  بيع عقار مرهون    
بنك  �لتنفيذ/  �ن طالب  �لق��ام��ة مبا  ���ش��ده/1- رو ج��ني  جمهول حمل  �ملنفذ  �ىل 
ب��ت��اري��خ 2017/2/21   �ل��ت��ج��اري - ���ض م ع  ق���ررت حمكمة دب��ي �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �ب��وظ��ب��ي 
�عالنكم ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )4273378.50( درهم خالل �شهر من تاريخ 
�لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض 
�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : �لثنية 
�ملبنى : مرتفعات جمري�/ ��شم   -1 : �ملبنى  : 3705 - رقم  �خلام�شة - رقم �لر���ض 
�ملجمع �لغربي A - رقم �لطابق : G - رقم �لعقار : AG13 - م�شاحة �لعقار : 

2.369.03 قدم مربع . وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/588 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شدهما/1- �جلر�ض �لذهبي للمز�د �لعلني �ض.ذ.م.م جمهول 
ع��ب��د�هلل ع��الون��ه قد  �لتنفيذ/�مام �حمد  �ن طالب  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام عليك 
�ملحكمة �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )26826(  به   �ملنفذ 

2- �و رد �ل�شيارة مو�شوع �لدعوى )نوع تويوتا يار�ض طر�ز 2014( وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/757  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جلف فيديليتي خلدمات �حلر��شة �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها  �لقامة مبا �ن �ملدعي /�شريد�ر جوكايل  قد 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )51150 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم 
�لحد   ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   .  MB167150386AE/2016:ل�شكوى�
مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ض   8.30 �ل�شاعة   2017/3/26 �ملو�فق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/853  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-هرتكو للنقل �لربي �لعام جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �بوبو   �باكان  /رودول��ف��و  �ملدعي 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )47660 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB167316410AE/2017 . وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/3/26 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1173  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�ل�شدرة للنقل وخدمات حزم �لب�شائع جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد ��شفاق حممد ريا�ض  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19913 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
 . MB167470559AE/2017:درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/3/30 �ل�شاعة 8.30 �ض مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ�  �لقا�شي 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8111  عمايل جزئي
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �لفنية  �مل��دع��ي عليه / 1-م��دي��ن��ة �جل��م��ال لالعمال  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /حممد كوثر عامل حممد �شر�ج مياه  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )18342 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168115985AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   1000(
�ض   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/3/26 �مل����و�ف����ق  �لح������د   ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   .
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/638  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�ر �لهر�م لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد حم�شن جاد �حلق �ل�شيد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )195332 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
. وحددت   MB168315072AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
لها جل�شة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/4/2 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1245  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-و�يت جولد لنقل �ملو�د �لبرتولية ���ض.ذ.م.م جمهول 
�أقام عليك  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /عبد�حلليم عبد �لغفور خان قد 
درهم(   6608( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق   mb169115593ae/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 �ل�شاعة   2017/3/22
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/348  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنمر �ل�شود للزر�عة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /عبد�لعزيز ن�شر عبد�لعزيز متويل عطا �هلل قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )48300 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�لحد  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB167529080AE/2017
لذ� فاأنت مكلف   ch1.A.2:ملو�فق 2017/4/9 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة�
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/38  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شروق خلدمات حر��شة �لبنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى ومو�شوعها يطلب  �أق��ام عليك  �كرت فقري حممد قد  �ملدعي /نافيد  �ن  مبا 
�ملدعي من عد�لة �ملحكمة ت�شجيل �لدعوى و�عالن �ملدعي عليها ب�شورة من لئحتها 
و�حلكم بالز�مها بان توؤدي للمدعي مبلغ �جمايل )24950( درهم وتذكرة عودة بقيمة 
 mb167855684ae 2000 درهم( و�لز�مها بالر�شوم و�مل�شاريف . �شكوى رقم(
 ch1.A.2:وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/9 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/298  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  تي�شتي  �ن��د  كويك  1-مطعم   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى  �ملدعي /جيفري عبد�هلل فلوري�ض قد  �ن  �لقامة مبا 
�مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )29503 دره����م(  وم��و���ش��وع��ه��ا 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �لح�����د  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح������ددت   MB166679066AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة ���ض   8.30 �ل�شاعة   2017/3/26
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/507  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-  جولد �شفاير لتجارة �لكرتونيات �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/
جمال دين مغل �شلطان �حمد مغل جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �ر�مك�ض 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �شبيعي قد  ���ض.ذ.م.م وميثله:�مل عمري  �لم��ار�ت 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )129088.23( وق��دره  عليها مببلغ  �ملدعي  �ل��ز�م 
�ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم 
Ch 1.B.6 لذ� فاأنت  بالقاعة  �ل�شاعة 8.30 �ض  �ملو�فق  2017/3/23    �خلمي�ض 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/3280 تنفيذ جتاري

�ل�شخ�شية  �ل�شويدي ب�شفته  �ملنفذ �شده/1- عبيد غامن �شعيد مطر  �ىل 
وب�شفته مالك:فري�شت جروب للتجارة �لعامة جمهول حمل �لقامة مبا 
�لتنفيذ/علي عبد�هلل �شلطان �ملرزوقي �شاحب موؤ�ش�شة �ملحيط  �ن طالب 
و�لز�مكم  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم  �أق��ام  قد  - حما�شبون 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )852100( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/2418  جتاري جزئي 
�يهم   -2 ����ض.ذ.م.م  �لد�ئ��ي��ة  �لفنون  لتدريب  جيري�شن  تالنت  عليهما/1-مركز  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ   �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�شتها  بان  �ل�شباعي جمهويل حمل �لقامة نعلنكم  مغو�ر 
2016/12/28  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك �خلليج �لول - فرع دبي بالز�م �ملدعي 
عليهما بالت�شامن و�لتكافل بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ )ثالثمائة و�شبعة وثمانني �لف ومائة 
وثالثة وثمانني درهم و�ربعة وت�شعني فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
بامل�شروفات  عليهما  �ملدعي  و�لزمت  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  يف:2016/3/2  �حلا�شل  �لق�شائية 
قابال لال�شتئناف خالل  . حكما مبثابة �حل�شوري  �ملحاماة  �تعاب  دره��م مقابل  �لف  ومببلغ 
�ل�شيخ  �ل�شمو  با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  ثالثني 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/831  عقاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-��شامه �شعيب حممد جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ  2017/2/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �ض.م.ع 
بف�شخ �لعقد مو�شوع �لدعوى وملحقاته )�لجارة �ملنتهية بالتمليك( و�شطب عبارة )تخ�شع ملكية 
�لعقار �ىل ترتيبات �لجارة �ملنتهية بالتملك ل�شالح �ملدعي عليه طبقا لعقد �لجارة �ملنتهي بالتملك 
�ملودع لدى �لد�ئرة عن وحدة �لتد�عي و�لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �لر��شي 
و�لمالك وبالز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعني ورد �حليازة لهما 
�تعاب  �لر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل  باملنا�شب من  �لزمته  �ل�شو�غل كما  خالية من 
�ملحاماة ورف�ض ماعد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/2  عقاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-جمي�ض دوجال�ض بورتري جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/2/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/م�شرف �لمار�ت �ل�شالمي �ض.م.ع بحكمت 
�ملوؤرخة:2007/8/14  ومالحقها  بالتمليك  �ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية  بف�شخ  �حل�شوري  مبثابة   - �ملحكمة 
ترتيبات  �ىل  �لعقار  ملكية  )تخ�شع  عبارة  قيد  وحم��و  بالتمليك(  �ملنتهية  )�لج���ارة  �ل��دع��وى  مو�شوع 
�لد�ئرة  �مل��ودع لدى  بالتملك  �ملنتهي  �لج��ارة  لعقد  �ملدعي عليه طبقا  ل�شالح  بالتملك  �ملنتهية  �لج��ارة 
عن وحدة �لتد�عي و�لو�ردة يف �شهادة ملكية �لعقار �ل�شادرة عن د�ئرة �لر��شي و�لمالك وبالز�م �ملدعي 
عليه بت�شليم �لوحدة �لعقارية حمل �لتد�عي للمدعني ورد �حليازة لهما خالية من �ل�شو�غل كما �لزمته 
بالر�شوم و�مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ض ماعد� ذلك . حكما مبثابة �حل�شوري 
با�شم �شاحب  �لع��الن �شدر  لن�شر هذ�  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  يوما  قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1499  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليهم/1-�شيد �حمد كبري حبيب �حمد 2- عمر دين �شيد �حمد كبري 3- �متياز يو�شف 
بتاريخ  �ملنعقدة  بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها  عمر عبد�لقادر عمر جمهويل حمل �لقامة نعلنكم 
�ملحكمة  حكمت  دب��ي  ف��رع   - �لول  �خلليج  ل�شالح/بنك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/1/26
�ن  عليهم  �ملدعي  بالز�م  عليهم  �ملدعي  لباقي  �حل�شوري  ومبثابة  �لوىل  عليها  للمدعي  ح�شوريا 
يوؤدو� بالت�شامن و�لتكافل �ىل �لبنك �ملدعي مبلغ وقدره )2068073.37( درهم )مليونني وثمانية 
من  �شنويا   %9 بو�قع  ب�شيطة  وفائدة  فل�شا(  وثالثون  و�شبعة  درهما  و�شبعون  وثالثة  �لفا  و�شتون 
تاريخ:2016/5/12 وحتى متام �ل�شد�د و�لز�مكم بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/679  جتاري جزئي

 -3 ليو  زه��و   -2 ����ض.ذ.م.م  �ل�شيار�ت  غيار  قطع  لتجارة  �ملميز   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�مل��دع��ي/ ه��اين وي��ل �نرتنا�شونال  ل��ي��ان  جمهويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن  قينغ ك�شني 
�ينك وميثله: �شيف �شعيد ر��شد �لغبار �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
وت�شعة  )مئتان  دره���م(   239.288.44( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
وثالثون �لف ومئتان وثمان وثمانون درهم و�ربعة و�ربعون فل�ض( م�شمول به مبلغ 
�لتعوي�ض و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق  
2017/4/2  �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/953  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-���ش��اه حم��م��ود ل��ل��ت��ج��ارة �ل��ع��ام��ة ������ض.ذ.م.م جمهول 
�أق���ام عليك  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د با�شط لبا�ض خ��ان ق��د 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )37066 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
mb168154581ae وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/4/5 
�أو من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.2:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/965  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول  �لبنية  1-�ل���رب�ق خلدمات حر��شة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك  حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /عقيب �لرحمن ك��ل رحمن ق��د 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )21714 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB169053492AE وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/9 
�أو من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.2:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/778  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول  �لتنظيف  �شوبر خلدمات  �ملدعي عليه / 1-�يدر�ض  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /رومي����ون ت��وم��ا���ض ت��وم��ا���ض ق��د �أق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15168 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �خل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   MB166227291AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   ch1.A.5:بالقاعة ���ض   8.30 �ل�����ش��اع��ة   2017/4/6
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8530  عمايل جزئي 
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �لفنية  �ىل �ملحكوم عليه/1-مل�شة �لب��د�ع للخدمات 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/21  يف �لدعوى �ملذكورة 
بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  عجيل  علي  حممد  �لعليم  عبد  �لباقي  ل�شالح/عبد  �ع��اله 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وخم�شون  �لف  )ع�شرة  دره��م   )10.050( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي 
�خر  عمل  �شاحب  ل��دى  بالعمل  �لتحق  قد  يكن  مل  ما  نقد�  مقابلها  �و  عينا  ملوطنه 
عد�  ما  ورف�شت  منها  ن�شيبه  �ملدعي من  و�عفت  �مل�شروفات  باملنا�شب من  و�لزمتها 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 

بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7319  عمايل جزئي 
بان  ل��ل��رج��ال جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة نعلنكم  �ملنع�ض  ع��ل��ي��ه/1-���ش��ال��ون  �مل��ح��ك��وم  �ىل 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف    2017/2/28 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة 
للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �لريه  عبد�حلميد  �شعبان  ل�شالح/حممد 
مبلغ )31380( درهم )و�حد وثالثون �لف وثالثمائة وثمانون درهما( وتذكرة عودة 
�ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� مببلغ )1500 درهم( ما مل يكن قد �لتحق بخدمة 
لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما   . �مل�شاريف  و�لزمتها  �خر  عمل  �شاحب 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8174  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-مدينة �جلمال لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/3/2  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�شالح/فريد �لعامل حفيظ �حمد بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)7782( درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت �لتنفيذ قد 
�ملدعي  و�عفت  �مل�شروفات  من  باملنا�شب  و�لزمتها  �خر  عمل  �شاحب  بخدمة  �لتحق 
قابال  . حكما مبثابة �حل�شوري  ذلك من طلبات  عد�  ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/560  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم �ب�شار ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  �بر�هيم  قد  /عمرو �خللعي عبد�لرز�ق 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   79211( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح���ددت   .  MB168346349AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم 
لذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2017/4/2  �لح��د   يوم  جل�شة 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8464  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لطريق �ل�شريع لرتكيب �ملو�د �لعازلة جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حمفوظ �لرحمن حفيظ �لرحمن  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   10207( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB165903740AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�شة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/3/23 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/252  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- رو�شيني �شوز ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/�شوز�ن دي جي�شو�ض دي ليون قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1700( 
�و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )900(  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/671  تنفيذ عمايل 
�ض.ذ.م.م  �ملعامالت  متابعة  خلدمات  وي  �شمارت  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
علي  م�شطفى  �لتنفيذ/حمدي  طالب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
و�لز�مك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق���ام  عليك  ق��د  حممد 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )40400( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )2220( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/394  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �ر�ض �حلجاز ملقاولت �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/رونودير ر�ي بوجناي ر�ي قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�شافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )19491(
مبلغ )1535( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/761  تنفيذ عمايل 

�مل��ب��اين ذ.م.م  �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��ب��وب ع���ارف خل��دم��ات تنظيف  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عاملغري ح�شني عبد�لكرمي 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )10528(  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )918( مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/483  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �يه جي �يه �ك�ض للخدمات �لفنيه �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ثاقب حممد يون�ض ��شريف قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9585( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/769  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �لبد�ع �لقليمي لال�شت�شار�ت جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/كارل �ييز� ري�ض �لدين قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21140( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )1650( 
�لجر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/458  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �ميريت�ض بيتون ردي مك�ض �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شامي خالد حممد عبد�لرحمن وميثله:عبد�لرحمن 
عمر عبد�هلل خمري قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )207076( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )5547( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3163 تنفيذ جتاري

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ع��م��ر ح��ط��اب �ر���ش��ي��د �ل�����ش��دي��ف��ات جم��ه��ول حمل 
���ض.ذ.م.م قد  �لتاأمني  لو�شاطة  �لتنفيذ/كوي�شت  �ن طالب  �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )894455( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/347 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ن����و�ن ���ش��ان��اك��ا ك���وم���ار� ر�ج��اب��اك�����ش��ا ماتيو 
�لتنفيذ/ �ن طالب  �لقامة مبا  ر�ج��ا جمهول حمل  �لكومبوري 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �شود�ناند�  برميار�تني  ماليكا 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )9290( درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/369 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- �بر�هيم ب�شام �لهيبان جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/عامر وليد �بوعون قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)104539( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اعالن اأمر اأداء بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/27  اأمر اأداء

ع�شكري جم��ه��ول حمل  ك��اظ��م  ���ش��ادق  1- حم��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/م�شطفى حممود ذ�كر م�شفق وميثله:�حمد علي 

ر�شا �بر�هيم �لبناي .
�لبتد�ئية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  �أد�ء  �أم�����ر  ����ش��ت�����ش��د�ر  ط��ل��ب   
درهم   )600000( مبلغ  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �إل���ز�م  ب��ت��اري��خ:2017/1/26 
للمدعي و�لر�شوم و�مل�شاريف .  ولكم �حلق يف �لتظلم من �لأمر خالل 

15 يوم من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
        يف الدعوى رقم 2016/120 بيع عقار مرهون

�ملنفذ �شده/1- ماجنيت �شينغ كانو�ر 2- غورميت كور منجيت �شينغ  جمهويل  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شتاندرد ت�شارترد بنك وميثله:ع�شام عبد�لمري 

حمادي �لفا�شلي �لتميمي.
�ملطالبة  قيمة  ل�شد�د  �عالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/3/13  �لبتد�ئية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
وقدرها )2.639.155/04( درهم خالل �شهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �عاله 
و�إل بيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت 
�ملدنية )نوع �لعقار:�شقة �شكنية - �ملنطقة:�لثنية �خلام�شة - رقم �لر�ض:3705 - رقم 
�ملبنى:1 - ��شم �ملبنى:مرتفعات جمري� �ملجمع �لغربي - A - رقم �لعقار:AG08 - رقم 

�لطابق:G - م�شاحة �لعقار:196.99 مرت مربع (
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/325  مدين جزئي

�ملدعي عليه / 1- عبد�لكرمي �شيان �حمد  جمهول حمل �لقامة  �ىل 
د�د  قد  نبى  �ل�شيار�ت وميثلها/�حمد  لتاجري  �ملدعي/ جرنا�ض  �ن  مبا 
درهم   )4320( ق��دره  مببلغ  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام 
و�لفائدة و�لر�شوم و�مل�شاريف. وحددت لها جل�شة يوم  �خلمي�ض �ملو�فق  
2017/3/30   �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/136  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مكوينز ميدل �ي�شت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�يفلني جيلجو �لري� قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مببلغ وقدره 
)19000 درهم( و�لفائدة و�لر�شوم و�مل�شاريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�شة يوم 
�لحد �ملو�فق 2017/4/9 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2419  جتاري جزئي

حممد   -3 ��شلم  حممد  ف��رح��ان   -2 ذ.م.م  للتجارة  ج�شلم  �شركة   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ل�شالمي  �ل�شارقة  م�شرف  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  ح�شن   حاجي  ��شلم 
وميثله:�حمد علي ر�شا �بر�هيم �لبناي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليهم بالت�شامن و�لت�شامم فيما بينهم بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره )890.134.93 
درهم( و�لفائدة �لقانونية 9% منذ تاريخ �ل�شتحقاق وحتى متام �ل�شد�د مع �لز�مها بالر�شوم 
�ملو�فق 2017/3/23   يوم �خلمي�ض  لها جل�شة  �ملحاماة.. وحددت  �تعاب  و�مل�شروفات ومقابل 
�ل�شاعة 08.30 �ض بالقاعة:ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل  علما باأنه مت تعديل �لطلبات يف �لدعوى و�عادة �لدعوى للمر�فعة(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/416  جتاري جزئي

�حمد  �حمد  حممد   -3 نيكو�ن  جهانكري   -2 �شابري  حممد   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�مل��دع��ي/ حممد علي م�شطفى رن��وف ماليري  �ن  ز�ده  جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  �أقام عليك  �شبلي خري �هلل قد  وميثله:جو�شلني 
�هلكت  �لتي  �لب�شاعة  قيمة  دره���م(   32670( مبلغا  بدفع  بالت�شامم  عليهم  �مل��دع��ي 
م��ن خ�شارة  وم��ا حلقه  رب��ح  م��ن  �مل��دع��ي  ف��ات  م��ا  دره���م  �ليها مبلغ )10000(  م�شاف 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
08.30 �ض  �ل�شاعة  �ملو�فق 2017/3/21   �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  كفالة.  بال 
بالقاعة:ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/696  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ر �م يف خلدمات تنظيف �ملباين و�مل�شاكن �ض.ذ.م.م 
دور�نة  �لتنفيذ/كري�شتيان �جنلو  �ن طالب  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �أق��ام  عليك �لدعوى  ددل قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7900( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�شوم  دره��م   )900( مبلغ  �ىل  بال�شافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/594  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �لفنون �حلديثة ملقاولت �لبناء ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممود حممود طه �ل�شيد قد �أقام  
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�شافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )26100( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ش��وم  دره��م   )2027( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/630  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م جمهول  لل�شحن  ن���و�ز  ��شلم ح��ق  �مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  �ىل 
عليك  �أق��ام  قد  عبد�حلميد  يا�شني  /حممد  �ملدعي  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )19546 درهم( 
وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )800 دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف . رق��م �ل�شكوى 
MB160864262AE وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/2 
�أو من  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور   ch1.A.5:بالقاعة �ل�شاعة 8.30 �ض 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/696  عمايل جزئي

�����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �شاديقو  �ن���ور  1-حم��م��د   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جم��ه��ول حم��ل �لق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د رف��ي��ق ع��ب��د�ل��رح��م��ن قد 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام 
 . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9910(
�لحد  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت   MB167924913AE �ل�شكوى  رق��م 
لذ� فاأنت مكلف   ch1.A.5:ملو�فق 2017/4/2 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة�
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/8028  عمايل جزئي 
حمل  جمهول  �لطنيجي  �شامل  حمد  �شركات  �د�رة  عليه/1-مكتب  �ملحكوم  �ىل 
يف    2017/1/31 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/�مينة �شنو�شي عنرت بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )30099( درهم وتذكرة �لعودة لوطنها عينا �و نقد� ما مل تلتحق 
�ملدعية من  �لر�شوم و�مل�شاريف و�عفت  بخدمة �شاحب عمل �خر وباملنا�شب من 
ن�شيبها . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� 
من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 

ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/7123  عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-غر�ند ميدوي�شت �ك�شرب�ض لل�شققة �لفندقية جمهول حمل 
يف    2017/1/31 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
�ملدعي  بالز�م  بانت�شال  �شانتو�ض  ل�شالح/ويجايالك�شمي  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
درهم(  �ل��ف  )ثمانون  درهما   )80.000( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
بخدمة  تلتحق  م��امل  قيمتها  �و  �ل�شياحية  �ل��درج��ة  على  لوطنها  ع��ودة  وت��ذك��رة 
 . منها  ن�شيبها  �ملدعية من  و�عفت  �مل�شروفات  وباملنا�شب من  �خر  �شاحب عمل 
حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11973 بتاريخ 2017/3/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8856  عمايل جزئي

جمهول  ������ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �م  �شي  1-�ت�����ض   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع��ث��م��ان غ�شان �ل��ف��اخ��وري ق��د �أق���ام عليك 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )80000 درهم( 
�ل�شكوى  رق��م   . و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   2500( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
�لحد  ي����وم  ج��ل�����ش��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   MB166097452AE/2016
لذ� فاأنت مكلف   ch1.A.5:ملو�فق 2017/4/2 �ل�شاعة 8.30 �ض بالقاعة�
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 
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اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/4011  عمايل جزئي 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �لفنية  نا�شيونال للخدمات  �ىل �ملدعي عليه/1- مالتي 
�ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم  �ل�شالم  نذر  ح�شني  �ملدعي/فريد  �ن  مبا 
بتاريخ  2016/9/4  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/فريد ح�شني نذر �ل�شالم بالز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )13968( درهم وبتذكرة عودة لوطنه عينا �و نقد� ما 
مل تلتحق بخدمة �شاحب عمل �خر وباملنا�شب من �لر�شوم و�مل�شاريف و�عفت �ملدعي من 
ن�شيبه فيها ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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يف ختام م�شاركتها مبعر�ص لندن للكتاب

»هيئة �ل�سارقة للكتاب« حتتفي بالثقافة �لبولندية وتعزز تو��سلها مع �لنا�سرين �لأوروبيني

برعاية �ل�شيخ نهيان بن مبارك:

»�لثقافة« تطلق فعاليات �لقر�ءة مبجال�ص �لأحياء يف كل من ر�أ�ص �خليمة و�ل�سارقة
-�لهدية: �لقر�ءة هي �لباب �مللكي �إىل عامل �ملعرفة و�آفاق �لنه�شة

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل��ت��و����ش��ل م��ع ك��ب��ار �لنا�شرين  �أي���ام م��ن  بعد ث��الث��ة 
بالعا�شمة  �ل���ك���ت���اب  ���ش��ن��اع��ة  يف  و�مل��ت��خ�����ش�����ش��ني 
للكتاب  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  �خ��ت��ت��م��ت  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
للكتاب،  �ل������دويل  ل���ن���دن  م��ع��ر���ض  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
�ل�شاد�شة  دورت��ه  فعاليات  على  �ل�شتار  �أ�شدل  �ل��ذي 
�ل��ع��ام بجمهورية  �ل��ت��ي �ح��ت��ف��ت ه���ذ�  و�لأرب����ع����ني، 
به من ح�شور ثقايف فاعل يف  وم��ا حتظى  بولند�، 

و�شط �لقارة �لأوروبية. 
وت�شّرف جناح �لهيئة خالل م�شاركتها يف �ملعر�ض، 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  كرمية  بزيارة 

�شلطان بن حممد �لقا�شمي، ع�شو �ملجل�ض �لأعلى 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة، وك��ذل��ك ب��زي��ارة ���ش��ع��ادة �شليمان 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  �شفري  �مل��زروع��ي، 
�ل�شخ�شيات  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  ل��دى 

�لر�شمية و�لدبلوما�شية �ملقيمة يف لندن.
و�لجتماعات  �ل��ل��ق��اء�ت  ع�����ش��ر�ت  �جل��ن��اح  و���ش��ه��د 
�ملوؤ�ش�شات  وم�����ش��وؤويل  �ل��ن��ا���ش��ري��ن،  م��ن  نخبة  م��ع 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة، و�مل��ك��ت��ب��ي��ني، و�ل��ب��اح��ث��ني، ت��ن��اول��و� فيها 
�لثقايف،  �لن�شاط  لتعزيز  �لهيئة  مع  �لتعاون  �شبل 
�ل�شارقة  معر�ض  يف  �مل�����ش��ارك��ة  �إم��ك��ان��ي��ات  وب��ح��ث��و� 
�لدويل للكتاب، وموؤمتر �ملكتبات �لذي يعقد �شنوياً 
على هام�ض �ملعر�ض، بالتعاون مع جمعية �ملكتبات 

�لأمريكية.
مبادر�تها  �أه��م  فعالياتها  �شمن  �لهيئة  وعر�شت 

و�أن�شطتها، 
�ل��ق��ر�ئ��ي للطفل،  �ل�����ش��ارق��ة  م��ه��رج��ان  بينها  وم��ن 
و�شندوق  �لطفل،  كتب  لر�شوم  �ل�شارقة  ومعر�ض 
للرتجمة  للكتاب  �ل��دويل  �ل�شارقة  معر�ض  منحة 
�لتي  �ل�����ش��ن��وي��ة  �جل���و�ئ���ز  ج���ان���ب  �إىل  و�حل����ق����وق، 
من  و�لنا�شرين،  و�لر�شامني،  للموؤلفني،  تقدمها 
ومو��شلة  �إبد�عاتهم  تطوير  على  حتفيزهم  �أج��ل 

تقدمي �لأعمال �ملميزة.
�ل�شارقة  �لعامري، رئي�ض هيئة  �أحمد  وقال �شعادة 
�شاحب  روؤي��ة  �شمن  �مل�شاركة  هذه  ج��اءت  للكتاب: 
�ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي، 
ع�شو �ملجل�ض �لأعلى حاكم �ل�شارقة، �لذي يحر�ض 
دوم������اً ع��ل��ى ف��ت��ح ق���ن���و�ت �ل��ت��و����ش��ل ب���ني خمتلف 
�حلو�ر  م�شاحة  ه��ي  �مل��ع��رف��ة  ل��ت��ك��ون  �حل�����ش��ار�ت، 
خمتلف  م��ع  خاللها  م��ن  نتو��شل  �لتي  �مل�شرتكة 
�لتجارب �لر�ئدة، حيث يفتح معر�ض لندن للكتاب 

نافذة على �لثقافات �لأوروبية.
�لتو��شل  يف  �مل�شاركة  ه��ذه  من  ��شتفدنا  و�أ���ش��اف: 
ب�شكل  و�لأوروب���ي���ني  �لربيطانيني  �لنا�شرين  م��ع 
خا�ض، كما حظينا بفر�شة �لتعرف على عدد كبري 
�لبولنديني  و�ملثقفني  و�ملفكرين  �لنا�شرين  م��ن 
�لذين مت �ختيار بلدهم �شيفاً لهذه �لدورة، حيث 
دعوناهم �إىل زيارة �ل�شارقة و�لتعرف على �ملوروث 

�لثقايف و�لغني فيها،
�ملختلفة،  �لهيئة  فعاليات  يف  �مل�شاركة  جانب  �إىل   
وخا�شة معر�ض �ل�شارقة �لدويل للكتاب، ومهرجان 

�ل�شارقة �لقر�ئي للطفل، ومعر�ض �ل�شارقة لر�شوم 
كتب �لطفل.

ومي��ث��ل م��ع��ر���ض ل��ن��دن �ل�����دويل ل��ل��ك��ت��اب تظاهرة 
�لن�شر  ودور  ل��ل��ك��ت��اب  ك���ربى  وث��ق��اف��ي��ة  ح�����ش��اري��ة 
يعترب  ح��ي��ث  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  جميع  م��ن  �ملختلفة 
ل��الإ���ش��د�ر�ت و�لرتويج  �لعاملية  �لأ���ش��و�ق  �أه��م  من 
�لفعاليات  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �ل��ك��ت��ب،  وت��وزي��ع  وط��ب��اع��ة 

�لثقافية �لكثرية �لتي تنظم على هام�شه.
عام  �مل��ع��ر���ض  م���ن  �لأوىل  �ل��ن�����ش��خ��ة  ت��د���ش��ني  ومت 
�أوروب���ا،  للن�شر يف  �شوق  �أه��م  �ل��ي��وم  وه��و   ،
وي��ع��د ث���اين �أك����رب م��ع��ر���ض ل��ل��ك��ت��اب ع��ل��ى م�شتوى 

�لعامل بعد معر�ض فر�نكفورت للكتاب. 
�ل�شيا�شية  �لكتب  �أن����و�ع  خمتلف  �مل��ع��ر���ض  وي�شم 
و�لعلمية  و�ل��دي��ن��ي��ة  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�ل��ري��ا���ش��ي��ة وغ���ريه���ا، وي��ت��م خ��الل��ه �إج�����ر�ء �أكرب 
�ل�����ش��ف��ق��ات ب���ني �ل��ن��ا���ش��ري��ن ووك�����الء ب��ي��ع �لكتب 

�لعاملية.
ي�شار �إىل �أن هيئة �ل�شارقة للكتاب قد بد�أت عملها 
ت�شجيع  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  وه���ي   ، دي�����ش��م��رب  يف 
�ل�شتثمار يف �ل�شناعات �لإبد�عية وزيادة ح�شتها، 
و�لفكري  �مل��ع��ريف  للتبادل  فكرية  من�شة  وت��وف��ري 
و�لثقافات،  و�حل�����ش��ار�ت  �ل�����ش��ع��وب  ب��ني  و�ل��ث��ق��ايف 
�لوعي  و�أث��ره يف ن�شر  �لكتاب  �أهمية  و�لتاأكيد على 
م�شادر  وت��ن��وع  �لتقني  �لتطور  ظ��ل  يف  �ملجتمع  يف 

�ملعرفة، 
و����ش��ت��ق��ط��اب �مل��ع��ن��ي��ني ب��ق��ط��اع �ل��ث��ق��اف��ة ب��وج��ه عام 
و�ل��ن�����ش��ر و�ل��ط��ب��اع��ة و�ل��رتج��م��ة و�ل��ت��وث��ي��ق بوجه 

خا�ض �إ�شافة �إىل ُكّتاب �لأطفال.
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•• اأبو ظبي-الفجر:

يف �إطار  �مل�شروع �لر�ئد » �لقر�ءة يف جمال�ض �لأحياء« نظمت 
وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة جل�شتني مبجال�ض �لأحياء يف 
كل من ر�أ�ض �خليمة و�ل�شارقة، حيث �أطلق �أم�ض �لأول جل�شة 
يف �إمارة ر�أ�ض �خليمة مبقر �لبيت �ملتوحد وجل�شة يف �إمارة 
جمموعة  قدمتا  و�لتني   مويلح،  �شاحية  جمل�ض  �ل�شارقة 
من �لرب�مج و�لأن�شطة �لثقافية و�ملعرفية �إ�شافة �إىل ندوة 
مفتوحة حول �لقر�ءة كمنطلق للتطور وزيادة �لوعي، وذلك 
�إد�ر�ت جمال�ض �لأحياء لتفعيل دورها كمنابر  بالتعاون مع 
للقر�ءة و�ملعرفة وذلك عن طريق عقد فعاليات مثل �أندية 
�لكتاب وور�ض �لعمل لفئات �ملجتمع من طالب و�أ�شر وب�شكل 
معايل  ودعم  برعاية  يحظى  �لذي  �مل�شروع  ويركز  م�شتمر، 
وتنمية  �لثقافة  وزي���ر  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  �ل�شيخ 
�ل��ق��ر�ءة من خ��الل �ل�شتفادة من  ع��ادة  �ملعرفة على تعزيز 
�لرت�بط �ملجتمعي للمجتمع �لإمار�تي من خالل �لو�شول 
�إىل �ملجال�ض �ملنت�شرة بالأحياء وو�شع �لقر�ءة و�لكتاب على 
�لقر�ءة،  �شهر  خ��الل  وخا�شة  �ملجال�ض  ه��ذه  بر�مج  قائمة 
�لوطنية  باملبادر�ت �ل�شرت�تيجية  �ل��وز�رة  �إطار م�شاركة  يف 
للقر�ءة، وتر�شيخا مل�شوؤوليتها �ملجتمعية جتاه �أفر�د �ملجتمع، 
على �ن ت�شتكمل �جلل�شات يف �لأ�شبوع �ملقبل بجل�شة يف �إمارة 
عجمان مبركز عجمان �لثقايف و�ملعريف، وجل�شة يف �إمارة �أم 

�لقيوين مبجل�ض �ل�شيدة �شعاد ربيع �لبدور.
وحتدث يف جل�شة �ل�شارقة �ل�شاعر عبد �هلل �لهدية وه�شام 
مدير  �لتميمي  عي�شى  حت���دث  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ض  ويف  �ل����ويل، 
مركز  من  �لزعابي  �هلل  وعبد  متوحد،  �لبيت  �إد�رة  جمل�ض 
وز�رة �لثقافة بر�أ�ض �خليمة وعدد �آخر من �ملثقفني و�لأعيان 

بح�شور �أكرث من  �شخ�شا من كافة فئات �ملجتمع.
�ملحتوى  �إد�رة  مدير  ن�شور  �ل  فاطمة  �ك��دت  جانبها  وم��ن 
�ملعريف بوز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة و�مل�شرفة على تنظيم 
كافة �جلل�شات �إن فعاليات �لوز�رة يف �شهر �لقر�ءة ركزت على 
قيمة  لتعزز  �أن�شطها  لتقدمي  جديدة  �أماكن  �إىل  �لنطالق 
�لقر�ءة لدى كافة فئات �ملجتمع، ومنها م�شروع »�لقر�ءة يف 
جمال�ض �لأحياء« من خالل تنظيم جمموعة من �لفعاليات 
و�لندو�ت و�لور�ض �مل�شتمر ة لتفعيل دور �ملجال�ض يف �لأحياء 
ك��م��ن��اب��ر ل��ل��ق��ر�ءة و�مل��ع��رف��ة، مب��ا متثله ه���ذه �مل��ج��ال�����ض من 
رمزية جمتمعية حتمل عاد�ت �ملجتمع �لإمار�تي وتقاليده 
�لأ�شيلة، وبهدف حتويل هذه �ملجال�ض �إىل منار�ت للمعرفة 
و�أن يتم �ل�شتفادة من  �لر�ئد،  �ملجتمعي  �إىل دورها  �إ�شافة 
مكانة  لرت�شيخ  �لدولة  باإمار�ت  �لأحياء  معظم  يف  وجودها 
دور  يج�شد  �مل�����ش��روع  �أن  م��وؤك��دة  ودع��م��ه��ا،  �لعربية  �لثقافة 
جتاه  م�شوؤوليتها  وتر�شيخ  �ملعرفة  قيمة  تعزيز  يف  �ل���وز�رة 

�ملجتمع.
يف  �لر�شيدة  قيادتنا  ب��دور  ي�شيد  بال�شارقة  مويلح  جمل�ض 

�إعالء قيمة �لقر�ءة
عادة  تر�شيخ  �إن  �لهدية  �هلل  عبد  �ل�شاعر  ق��ال  جهته  وم��ن 
�لقر�ءة يف �لجيال �جلديدة تعد و�حدة من �أهم �ل�شلوكيات 
�لتي ل بد من غر�شها يف نفو�ض �لأبناء، منبها �إىل �نه تبني 
�ل�شنية  �ملر�حل  يف  �لغربي  �لطفل  �ن  �لح�شائيات  �حد  يف 
على  يربو  ما  �لو�حد  �لعام  يف  يقر�أ  تقريبا  �شنة    حتى 
  كتاباً يف حني يقر�أ �لطفل �لعربي ما ل يزيد عن 
�شفحة، وهذ� �لهتمام بالقر�ءة �إمنا ي�شاهم يف تنمية ثقافة 
�ل�شتز�دة من  �أن  �إىل  بالإ�شافة  �لذ�تية،  و�ل�شباب  �لطالب 
�ملعلومات تدفعه �إىل �لتعلق بالكتاب و�لقر�ءة، فتتحول �إىل 

عادة حممودة، وهو ما خطت �لإم��ار�ت خطو�ت و��شعة لكي 
يتحول �ملجتمع و�ملدر�شة و�لأ�شرة و�ملجل�ض �إىل بيئة حا�شنة 
�لذي  �لكبري  �ل��دع��م  �ن  م��وؤك��د�   ، عليها.  وحم��ف��زة  للقر�ءة 
تقدمه قيادتنا �لر�شيدة يف هذ� �لتجاه فعل �أدو�ر كثري من 
�ملوؤ�ش�شات للتنمية عادة �لقر�ءة، وهو ما يب�شر بجيل جديد 
يقبل على �لكتاب باعتباره �لباب �مللكي لعامل �ملعرفة، ومن 
�أي  تدعم  �لتي  �حلقيقية  و�لثقافة  �لوعي  من  مزيد  �أج��ل 

تقدم وتعد ركيزة لأية نه�شة.
و�أ�شاف �أن تطوير ثقافة �لدول هي عبارة عن جمموعة من 
�لوعي  �إد�رة  و�آليات  باأ�شاليب  تتعلق  �لتي  و�لو�شائل  �لطرق 
�ل�شلوك  و�آد�ب  �لتفكري،  منط  لتطوير  �ملجتمع،  يف  �ملعريف 
و�لأخالق و�لقيم �لتي متثل طبيعة كل جمتمع ، وكلها بال 
�شك تبد�أ �ملعرفة ويف �لقلب منها تاأتي �لقر�ءة وتاأثري�تها ، 
للقر�ءة  �لر�شيدة فخ�ش�شت عاما  �أدركته حكومتنا  ما  وهو 
به مئات �لفعاليات ثم �شهر� للقر�ءة ، يف حماولة للو�شول 
بالكتاب �لورقي و�لرقمي �إىل كافة فئات �ملجتمع، موؤكد� �ن 
�لآلف  �لكتاب  عام  �إىل  دخل  فقد  �أثبتت جناحها،  �لتجربة 
�إيجابيا  �شينعك�ض  م��ا  وه���و  �ل�شنية،  �مل��ر�ح��ل  خمتلف  م��ن 
�لإب����د�ع  وث����ر�ء  �ل��وع��ي،  م�شتوى  �ملقبلة يف  �مل��رح��ل��ة  خ���الل 
و�لبتكار �لذي هو عماد كل نه�شة و�شدد هنية على �أهمية 
�لعو�مل  ودع��م  �لوقت  و�إد�رة  �ملهار�ت  وتقوية  �ل��ذ�ت  تنمية 

�لتحفيزية و�ملحر�شة على �لقر�ءة. 
�أدرك��ت جيد�  �لثقافة  وز�رة  �أن  �ل��ويل على  �أك��د ها�شم  فيما 
مو�طني  ب��ني  �ل��رت�ب��ط  �أو����ش��ر  تعزيز  يف  �ملجال�ض  �أه��م��ي��ة 
�لأحياء  �أبناء  بني  �ملهمة  �لتجمعات  باعتبارها من  �لإم��ارة، 
�لقريبني من بع�شهم بع�شاً، ويف �لوقت ذ�ته ت�شهم يف حتقيق 
�حلياتية  �مل��ف��رد�ت  فيه  �أ�شبحت  ع�شر  يف  وت��ر�ح��م  �أل��ف��ة، 
�ن  لها  وم��ن هنا ميكن  �ملا�شي،  نعي�شه يف  كنا  خمتلفة عما 
تلعب دور� بارز� يف زيادة �لوعي بالقر�ءة و�ملعرفة و�لثقافة 
�ل��ق��ر�ءة يف  �لرئي�شي م��ن م�شروع  �ل��ه��دف  ب�شكل ع��ام، وه��و 

جمال�ض �لأحياء، 
ز�ي��د كانت له  �ل�شيخ  ب��اإذن �هلل تعاىل  له  �ملغفور  �إىل  منبها 
مو�قفه وقر�ته �لبارزة �لتي ت�شب يف �أهمية �لقر�ءة و�ملعرفة 
بالن�شبة لكافة فئات �ملجتمع �لإمار�تي فكان مبارد� �إىل كل 
ما يكر�ض هذه �لعادة يف �ملجتمع، و�شارت على نهجه قيادتنا 
�لإم��ك��ان��ات وح�شدت  �ل��ر���ش��ي��دة، فدعمت و���ش��ان��دت وق��دم��ت 

�لطاقات لكي يتحول �ملجتمع �إىل جمتمع قارئ.
�لثقافة  بر�أ�ض �خليمة يثمن مبادرة  �لبيت متوحد  جمل�ض 

بدعم �لأن�شطة �لقر�ئية
بر�أ�ض  متوحد  �لبيت  جمل�ض  م��دي��ر  �لتميمي  عي�شى  �أك���د 
�خل��ي��م��ة �أن �مل��ج��ال�����ض ك���ان���ت ق���دمي���اً م��ك��ان��ا ع��ائ��ل��ي��ا حيث 
ق�شاياهم،  مناق�شة  يف  �وقاتهم  ويق�شون  �لنا�ض  يجتمعون 
و�إلقاء �لق�شائد �لدبية، وكان �ملجل�ض يف ذ�ك �لوقت مبثابة 
مدر�شة ملن يرتاده، حيث كان �ل�شبية يتعلمون كذلك �لعاد�ت 

�شبو�  �ذ�  �لآب��اء، حتى  �لتي يحملها  و�ل�شلوكيات  و�لتقاليد، 
�ل�شيلة،  �لعربية  بالتقاليد  حممال  منهم  �ل��و�ح��د  يكون 
م�شيد� ب�شعي وز�رة �لثقافة لكي يكون �ملجل�ض بياتا للثقافة 
�أن ح�شور عدد كبري من  و�ل�شعر و�ل��رت�ث و�لفنون موؤكد� 
�ل�شباب لهذه �جلل�شة يعد بد�ية طيبة ليتعرفو� على �فاق 
تهدف  بر�مج  من  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  تقدمه  ما 
مع  بالتعاون  منهم  �مل��وه��وب��ني  وتنمية  معارفهم  دع��م  �إىل 

�إد�ر�ت جمال�ض �لحياء.
�لبد�ية  تكون  �ن  يجب  �خلطوة  ه��ذه  �أن  �لتميمي  و�أ���ش��اف 
�لتي  �لثقافية  و�لأن�����ش��ط��ة  و�ل��رب�م��ج  �لفعاليات  م��ن  مل��زي��د 

كافة  يف  �لح��ي��اء  ملجال�ض  �لكبرية  �لأدو�ر  تفعل  �أن  ميكن 
�ملناطق متمنيا �لنجاح و�لتوفيق لهذ� �مل�شروع �لر�ئد. 

جانب  م��ن  وم��د�خ��الت  مبناق�شات  حفلتا  �جلل�شتني  يذكر 
�حل�شور حول كيفية حتفيز �ل�شغار على �لقر�ءة باأ�شاليب 
�لإلكرتونية  بالألعاب  �لن�شغال  مو�جهة  وكيفية  مبتكرة، 
و�لتحول �إىل �لكتاب �للكرتوين �أو �ملطبوع، وهو ما ��شفى 
�لثقافة  وز�رة  قامت  كما  �جلل�شات،  على  �حلما�ض  من  جو� 
بتوزيع جمموعة من �لهد�يا على �حل�شور، وهي جمموعة 
من �لكتب من �إد�ر�ت �لوز�رة تعد نو�ة ملكتبة �شخ�شية ميكن 

تنميتها مبزيد من �لقر�ءة.



Jackie كفياًل  كان �أد�ء ناتايل بورمتان �ملبهر يف فيلم �ل�شرية �لذ�تية 
برت�شيحها جلو�ئز )�لأو�شكار(.

 لكن ل تقت�شر مز�يا هذه �ملمثلة �ملميزة على جناحها يف هوليوود، بل 
�فتخارها بن�شاطها  �لعائلة و�لروؤ�شاء و�شبب  �آر�ًء لفتة عن  �إنها حتمل 

�لجتماعي.

جدً�(  منا�شبًا  يبدو  ل  �جلدر�ن  )ورق  �أن   Julieta فيلم  م�شاهد  �أحد  يف  جولييتا  تذكر 
�أن ورق �جلدر�ن منفر جدً�  �إل  �ل�شقة و�عدة مبا يكفي  لكنها لطيفة يف تقييمها! تبدو 
ّطط بخليٍط من �لنيلي و�لذهبي. رمبا يبدو ذلك �أن�شب ل�شجادة  وفيه منط مزخرف وخمخُ
و�حدة ل ل�شقة كاملة: �إنها �إهانة ب�شرية للم�شتاأجرين يف �لد�خل يقابلها منظر مدريد 
�جلميل و�مل�شم�ص يف �خلارج. يف هذه �ملرحلة من فيلم �مليلودر�ما �ملوؤثر و�ملتاألق للمخرج 

بيدرو �أملودوفار، رمبا ل تو�فق على ر�أي جولييتا فح�شب بل �إنك �شتكتم �شحكتك �أي�شًا.

�ملخرج بيدرو �أملودوفار ي�شر على �قتبا�ص هيت�شكوك

�لندم من  جو  يف  يغرْقَن  وبنات  �أمهات   Julieta

�لرجال  يقيم   Julieta �أمل��ودوف��ار  �ملخرج  فيلم  يف 
كي  جميل  باأ�شلوب  ّممت  �شُ م�شاحات  يف  و�لن�شاء 
�لوجود  وت�����ش��ّخ��م��ه��ا. ح��ت��ى  ع��و�ط��ف��ه��م  ت�����ش��ت��ك��م��ل 
فيه  �لفو�شى  معامل  �أو  �لب�شعة  للمظاهر  �لعر�شي 
ُيعترب خطيئة مميتة! لكن تتجاوز مر�جعه �لذ�تية 
خريفية  ميلودر�ما  �لفيلم  يطرح  �لديكور.  ح��دود 
�لندم،  من  جو  يف  يغرْقَن  وبنات  �أمهات  عن  �شل�شة 
يّدعي  ل  هيت�شكوك.  ب�شمات  من  �لعمل  يخلو  ول 
Julieta �أنه يقدم روؤية مل ن�شاهدها يوماً يف �أعمال 
كانت  �شرتيب  �إن مرييل  قيل  �ملا�شي،  �أمل��ودوف��ار.يف 
�شتوؤدي دور بطلة �لق�شة وكان �لعمل حينها لي�شبح 
كان  �لإنكليزية:  باللغة  �أملودوفار  ي�شدره  �إنتاج  �أول 

ذلك �لتعاون �ل�شخم بني �أ�شطورتني ليجذب �أنظار 
�ل�شحافة حتماً ويقّدم دعماً ت�شويقياً هائاًل يفتقر 

�إليه �لفيلم حتى �لآن.
Julieta نق�شاً  �لتجديد يف  لكن ل يعك�ض رف�ض 
�لتي  �لق�شة  ل��ه��ذه  منا�شباً  ج���و�ً  ي�شّكل  ب��ل  ���ش��ردي��اً 
ُت�شتعمل  �مل��ت��و����ش��ل:  �ل��ت��ك��ر�ر  ح��ول  فعلياً  تتمحّور 
و�شوء  و�حل��زن  �لفرح  من  وحتمية  متكررة  �أمن��اط 
عامِل  �أمل��ودوف��ار،  �إليها  وي�شري  �لأج��ي��ال  �لطالع بني 
بدرجة  و�ل��رغ��ب��ة،  �خل�����ش��ارة  يف  �مل��ت��م��ّر���ض  �لهند�شة 

لفتة من �لذكاء و�لعاطفة.
ل��ك��ن��ه ي��ر���ش��م �لأمن�������اط ه����ذه �مل�����رة �ن���ط���الق���اً من 
�أفكاره  �أدبي فاعل وغري ماألوف، في�شتوحي  م�شدر 

 Chance م���ون���رو:  لأل��ي�����ض  ق�ش�ض  ث���الث  م��ن 
Silence )�شكوت(.  Soon )قريباً(،  )فر�شة(، 
يف  جولييت  �لكندية  �مل����ر�أة  ح��ول  �لق�شة  تتمحور 
م���ن ح��ي��ات��ه��ا. حت���ّول���ت )جولييت(  م���ر�ح���ل  ث���الث 
ممثلتان  دوره���ا  وت���وؤدي  �لفيلم  يف  )جولييتا(  �إىل 
)ت���وؤدي  ن�شاهدها  جولييتا  �أول  خمتلفتان.تبدو 
�م���ر�أة لطيفة  م��وؤث��ر(  باأ�شلوب  �شو�ريز  �إمي��ا  دوره��ا 
على  وت��و���ش��ك  م��دري��د  يف  تقيم  �ل��ع��م��ر  منت�شف  يف 
لكن  ل��وري��ن��زو.  حبيبها  م��ع  �لربتغال  �إىل  �لنتقال 
ويعيدها  م�شارها  متابعة  من  عر�شي  لقاء  مينعها 

�إىل ما�ٍض ظّنت �أنه �أ�شبح خلفها.
جولييتا  ن�شاهد  �ملا�شي،  �أح���د�ث  ت�شرد  لقطات  يف 
ليلة  يف  ق��ط��ار�ً  تركب  و�جل��احم��ة  �ل�شابة  �ل�شقر�ء 
ق�شتان  لهما  خمتلفني  رجلني  تقابل  حيث  ثلجية 
مرت�بطتان: �لأمر �أ�شبه بدو�مة مزدوجة و�شغرية 
رحلتها يف حب  نهاية  تقع يف  و�ل��رغ��ب��ة.  �مل���وت  م��ن 
�لذي  �لو�شيم  �ل�شياد  ذل��ك  غ���ر�و(،  ك��زون )د�ن��ي��ال 
يقيم على �ل�شاحل �جلاليكي مع زوجته �لتي تكون 

طريحة �لفر��ض ول يتعّرف �إليها �مل�شاهدون.

�قتبا�ص هيت�شكوك
على مر �لأحد�ث كلها، ي�شّر �أملودوفار على �قتبا�ض 
هيت�شكوك وي�شيف مع كل مرجع طبقة جديدة من 
�جلو  �إىل  �لفيلم  يف  م�شهد  �أول  يعيدنا  �لرت��ب��اك. 
 Strangers لغام�ض على �شكة �حلديد يف �أفالم�
 North by غرباء يف قطار( و( on a Train
و  �لغربي(  �ل�شمال  يف  )�ل�شمال   Northwest
�ل�شيدة(،  )�ختفاء   The Lady Vanishes

�ل�شاحل  على  �ملطّولة  جولييتا  �إق��ام��ة  ت�شبه  بينما 
�إىل  و�شوًل   ،Rebecca فيلم  �أح��د�ث  �جلاليكي 
�أملودوفار  ُملِهمة  باملا،  دي  )رو�شي  ماريان  �شخ�شية 
د�نفرز،  �ل�شيدة  �ملنزل،  ت�شبه مدّبرة  �لتي  �لد�ئمة( 
�لهزيل  �لأ���ش��ل��وب  ب��ني  ت����رت�وح  ب���اأن طباعها  ع��ل��م��اً 

و�لتهديد �حلقيقي.

بر�عة لفتة
�لأحد�ث  �شرد  يف  �أمل��ودوف��ار  بر�عة  ي�شاهي  �أح��د  ل 
هوليوود.  يف  �مليلودر�ما  �أعمال  و�بتكار  �لتاريخية 
لو �أنه �أ�شاف �شهرة جولييتا �إىل �لعنو�ن، لكان �أّكد 
�لر�بط �لروحي �لو��شح بني هذ� �لعمل وبني فيلَمي 
ل   .Mildred Pierce و   Stella Dallas
ميكن �عتبار �أحا�شي�ض �حلزن ووجع �لقلب جديدة 
يف �أعمال �ملخرج �ملعروف بب�شمته �ملوؤثرة لكن يتمّيز 
�لفيلم بطريقة تعامله مع فكرة �خل�شارة باعتبارها 

مفهوماً بنيوياً.
ُيعترب Julieta جتربة حزينة وجمز�أة وميكن �أن 
�إىل  ك��ان يتوق  �ل��ذي ر���ش��ده ك��ل م��ن  نفهم �لنق�ض 
 All About �أو   Volver فيلَمي  ي�شبه  عمل 

لو  حتى  �أم��ي(  عن  �شيء  )ك��ل   My Mother
�أحا�شي�شهم. رمب��ا يفتقر  ه��وؤلء دوم��اً عن  مل يعرّب 
�لفيلم �إىل �جلر�أة و�لزخم �لعاطفي �لذي يجب �أن 
�إتقان  يوؤكد  لكنه  �أمل��ودوف��ار �جلديدة،  حتمله حتفة 

�ملخرج عمله يف كل تف�شيل يقّدمه، ل �شيما تالعبه 
�ل�شل�ض بالزمان ونفحات �لكوميديا �لذكية و�إد�رته 
�ملده�ض  �جل���در�ن  ورق  وحتى  للممثلني...  �ملتقنة 

�لذي يختاره!

فــن اأجــنبــي
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تف�شل بني حياتيها �لعامة و�خلا�شة

ناتايل بورمتان: ن�ساطي �لجتماعي ميّدين بالطاقة

�لثانية ع�شرة،  بالتمثيل يف عمر  بورمتان  ناتايل  ب��د�أت 
و�أ�شبحت حتت �أ�شو�ء �ل�شهرة منذ ذلك �حلني. ن�شاأت 
يف )ل��ون��غ �أي��ل��ن��د( يف ن��ي��وي��ورك م��ع و�ل��ده��ا �ل���ذي كان 
ربة  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  وو�ل��دت��ه��ا  �خل�����ش��وب��ة  يف  �خت�شا�شياً 

منزل، ثم �أ�شبحت مديرة �أعمالها.
كانت تلك �لأيام ب�شيطة، بح�شب قولها، وهي ت�شعر حتى 
�ليوم بالمتنان جتاهها. در�شت يف جامعة هارفارد قبل 
�لجتماعي  �لتو��شل  وم��و�ق��ع  �لهو�تف  �أح��دث  ظهور 
�لتي تطغى على �حلياة �ملعا�شرة، ومل تظهر ناتايل على 
�ل�شا�شات يف منا�شبات كثرية منذ نيلها جائزة �أو�شكار 
عن فيلمBlack Swan )�لبجعة �ل�شود�ء( يف عام 
يف  �لأوىل  �لإخر�جية  جتربتها  وخا�شت   ،2011
 A Tale of Love and Darkness فيلم
وقّدمت  عادت  لكنها  و�لظالم(،  )حكاية عن �حلب 

.Thor أهم �أدو�رها يف�

ف�شل جديد
تو�شك على بدء  35 عاماً  �ليوم  �لتي تبلغ  �ملمثلة 
طو�ل  �إق��ام��ت��ه��ا  بعد  م�شريتها.  م��ن  ج��دي��د  ف�شل 
ب��اري�����ض ح��ي��ث ك���ان زوج���ه���ا بنجامني  ���ش��ن��ت��ني يف 
ب��اري�����ض(، عاد  �لأوب�����ر� يف  )ب��ال��ي��ه  ي��دي��ر  ميلبيد 
ي��ول��ي��و من  �أجن��ل��ي�����ض يف �شهر  ل��و���ض  �إىل  �ل��ث��ن��ائ��ي 

�ل�شنة �ملا�شية.
من   22 يف  �أم��ال��ي��ا  �شمتها  طفلة  ب��ورمت��ان  �أجن��ب��ت  وق���د 

فرب�ير �ملا�شي.
م�شمم  وزوج���ه���ا  للممثلة  �ل��ث��ان��ي��ة  �لب��ن��ة  �أم��ال��ي��ا  وت��ع��د 
�لرق�شات �لفرن�شي بنغمان ميلبييه، بعد �بنهما �ألف، وهو 

يف �ل�شاد�شة من �لعمر.
كي  ت��ق��ول،  كما  وق��ت مم��ك��ن(،  �أ���ش��رع  )يف  �لعمل  ت�شتاأنف 
�ملحكمة  يف  �لقا�شية  �أخ���رى:  �أ�شطورية  �م���ر�أة  دور  ت��وؤدي 

�لأمريكية �لعليا روث بادر غين�شربغ. 
حني �ُشئلت عن �شبب عودتها �إىل لو�ض �أجنلي�ض، قالت �إن 
زوجها قّرر �أن يرتك عمله يف د�ر �لأوبر�، لذ� عاد� �إىل �ملكان 
جاكي  دور  قبول  ب��اأن  ب��ورمت��ان  فيه.تعرتف  �لتقيا  �ل��ذي 
كان  م�شّلاًل.  حتى  �أو  �إليها  بالن�شبة  خميفاً  كان  كينيدي 
خاطئة(،  )�أي��ٍد  �إىل  �لفيلم  و�شل  لو  �شائباً  ليكون  قر�رها 
بابلو لر�ن.  �ملخرج  لكنها �شعرت بالطمئنان حني قابلت 
���ش��رع��ان م��ا ب���د�أت �ل���ش��ت��ع��د�د ل��ل��دور وك��ان��ت مت�شي �أربع 
�لتي  �ل�ِشرَي  وت��ر�ج��ع  لهجات  م��دّرب  مع  �ليوم  يف  �شاعات 

�ل�شابقة  �لأوىل  �ل�شيدة  عن  ُكتبت 
ل��ي��اًل. ك��ان��ت ت��ت��ب��ادل �ل���رو�ب���ط مع 
بابلو مل�شاهدة مقابالتها �أو �لأفالم 
على  تركز  وكانت  عنها،  �لوثائقية 
ج�شمها  وو���ش��ع��ي��ة  ���ش��وت��ه��ا  ن����ربة 
وح����رك����ات����ه����ا. ع���ل���ى ���ش��ع��ي��د �آخ�����ر، 
تف�شل بني  ب��اأن��ه��ا  ن��ات��ايل  ت��ع��رتف 
حياتيها �لعامة و�خلا�شة، و�شّوتت 
يف  �ملاريجو�نا  ت�شريع  ق��ر�ر  ل�شالح 

كاليفورنيا.
بورمتان  تتطّلع  �ملقبلة،  �ملرحلة  يف 
مهمني  خمرجني  مع  �لتعامل  �إىل 
وتريين�ض  دولن  ز�ف���ي���ي���ه  �أم����ث����ال 
����ش��ت��غ��الل نفوذها  م��ال��ي��ك، وت��ن��وي 
م���ا يخ�ض  �ل��ن�����ش��اء: )يف  مل�����ش��اع��دة 
�لإخر�ج ل �أظّن �أن �لرب�عة تتحّدد 
ب��ح�����ش��ب ج��ن�����ض �مل��خ��رج��ني ل��ك��ن ل 
حت�شل �لن�شاء على فر�ض مت�شاوية. 
م��ن �حلل(.  ن��ك��ون ج����زء�ً  �أن  ي��ج��ب 
منهجية.  �ل��ق��ائ��م��ة  �مل�����ش��ك��ل��ة  ت��ب��دو 
�لأوىل  ل��ل��م��رة  ب���ورمت���ان  ت��ت��ح��دث 
عن م�شاألة �لتفاوت يف �لأج��ور بني 
�جلن�شني. رمبا تزد�د حدة مو�قفها 
مولودها  �ن��ت��ظ��اره��ا  ب�شبب  �ل��ي��وم 
كلينتون  ه���ي���الري  لأن  �أو  �ل���ث���اين 
بينما  نيويورك  يف  منزلها  يف  تقبع 
ت��ر�م��ب يف  دون��ال��د  �لرئي�ض  يجل�ض 

�ملكتب �لبي�شاوي.

ن�شاطي �لجتماعي 
ن�شاط����ات  بورمت�����ان  نات�����ايل  ل���دى 
�جتماعي�����ة عدة، ل �شيما ما يتعّلق 
منها بالن�شاء. تقول يف هذ� �ل�شاأن: 
�لجتماعي  ن�������ش���اط���ي  )مي���������ّدين 
ب��ال��ط��اق��ة و�أ���ش��ع��ر ب���اأن �ل��ف��ن �لذي 
�أك���رث م��ن �أي  ن��ق��ّدم��ه �أ���ش��ب��ح مهماً 
يقّدم  �أن  بات �شرورياً  وقت م�شى. 
ك����ل ���ش��خ�����ض �أف�������ش���ل م����ا ل���دي���ه يف 

جمتمعه مل�شاعدة �لنا�ض!(.

االثنني   20   مارس    2017  م   -   العـدد  11973  
Monday  20  March   2017  -  Issue No   11973



ك�سف جديد يوؤكد ��ستخد�م �خلاليا 
�جلذعية لإ�سالح �لأ�سنان �لتالفة

 ك�شف فريق من �لعلماء �لفرن�شيني فى جامعة باري�ض �إمكانية ��شتغالل 
�خلاليا �جلذعية فى عالج �لأ�شنان �لتالفة، وهو �لجتاه �لعالجى �جلديد 
�لذى �أثبت فاعليته وجناحه عند جتربته على عدد من �حليو�نات فى �إطار 
م�شتمدة  �جلذعية  ��شتخد�م �خلاليا  على  �لفكرة  وتعتمد  �أوىل.  جتريبى 
�إمكانية  �لباحثون  وياأمل  منها..  �لتالف  لإ�شالح  �ل�شليمة  �لأ�شنان  من 
تطبيق �لتجارب �لأولية على هذ� �لجتاه �لعالجى �جلديد على �لإن�شان، 

بعد �أن �أثبت جناحه وفاعليته على �حليو�نات.

باجل�سم �ملاء  �حتبا�ص  ور�ء   �أ�سباب   7
ذكر تقرير ن�شره �ملوقع �لهندي “بولد �شكاي”، 7 �أ�شباب ور�ء �حتبا�ض �ملاء 
بدنياً، وطريحي �لفر��ض لفرتة طويلة،  يف ج�شم َمن ل مُيار�شون ن�شاطاً 

و�لذين يتعاطون �لدو�ء على �ملدى �لطويل، ت�شمل �لآتي:

�لأمالح: تناول  يف  �لإفر�ط   1-
وي��رتت��ب ع��ل��ى ����ش��ت��ه��الك �لأط��ع��م��ة �ل��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ن�شبة ع��ال��ي��ة من 
�ل�شوديوم ��شتهالك كمية كبرية من �ملاء، مما يوؤدي �إىل �حتبا�ض �ملاء يف 

�جل�شم، وتتو�شع �خلاليا نحو 20 مّرة.

�ملاغني�شيوم: يف  نق�ض   2-
وُي�شّكل نق�ض �ملغن�شيوم �أهّم �أ�شباب �حتبا�ض �ملاء يف �جل�شم، لأن �ملغني�شيوم 

�شروري ملختلف عمليات �جل�شم.

ب6: فيتامني  نق�ض   3-
�مل���اء يف �جل�����ش��م، وح�شب  ت���و�زن  ع��ن  م�����ش��وؤوًل  وُي��ع��د نق�ض فيتامني ب6 
عليهن  يظهر  �حلي�ض  قبل  م��ا  متالزمة  م��ع  �لن�شاء  �أن  تبنّي  �ل��در����ش��ات 

حت�شنا ملحوظا بعد تناول �لأطعمة �لغنية بهذ� �لفيتامني.

�ل�شاقني: باأوردة  �لدم  تدفق  �شعف   4-
�أ�شباب �حتبا�ض  ويعترب �شعف تدفق �لدم ب��اأوردة �ل�شاقني و�حد�ً من �أهّم 

�ملاء يف �ل�شاقني و�لكاحلني، ويحدث ب�شكل رئي�شي خالل فرتة �حلمل.

�حلي�ض: قبل  ما  �ملاء  �حتبا�ض   5-
�ل���دورة  �أث��ن��اء  �ل��ت��ي حت��دث  �لهرمونية  �ل��ت��غ��ري�ت  �لح��ت��ب��ا���ض يف  ويتمثل 

�ل�شهرية، و�لتي ميكن �أن تتفاقم عند �تباع نظام غذ�ئي غري �شليم.

�حلر�رية: �ل�شعر�ت  منخف�ض  �لغذ�ئي  �لنظام   6-
يف  �مل��اء  بقاء  �إىل  �حل��ر�ري��ة  �ل�شعر�ت  منخف�ض  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  وي���وؤدى 
�جل�شم، لأنه ل ميلك ما يكفى من �لربوتني يف �لدم، ل�شتخال�ض كميات 

�ملاء من �لأن�شجة .

�لكلى: �أو  �لقلب  م�شاكل   7-
ومُيكن �أن توؤدي �مل�شاكل �ملرتبطة بالقلب �أو �لكلى �إىل تورم د�ئم يف �ل�شاقني 

و�لكاحلني، مما قد يتطلب م�شاعدة طبية فورية.

عام  مات  �لذي  �لجنليزي  �لعاملي  �لديب  هو  • من 
؟ �مل�شرح  خ�شبة  على  1870م 

ت�شارلز ديكنز
؟ �جلولن  معنى  ما  �شوريا  يف  �جلولن  ه�شبة  • تقع 

�لرت�ب و�حل�شى
رئا�شة  تتوىل  �لأمريكي  �لتاريخ  يف  �مر�أة  �أول  من   •

جمل�ص �لنو�ب وذلك �إثر �نتخابات نوفمرب 2006م؟
نان�شي بيلو�شي.

؟ و�حدً�  عنقودً�  له  �أقدم  ومل  كرمًا  �أبي  �أعطاين  �ملثل  هذ�  ��شل  •  ما 
�رميني

�لفنلندية؟ توروكو  ت�شتهر  •  مباذ� 
�شناعة �ل�شفن

�أن  قبل  ولكن  بال�شلل  لإ�شابتها  ب�شرعة ومييل  �لأع�شاب  يدخل خاليا  �لكحول هو خمدر،  �أن  تعلم  • هل 
يقوم �ملخدر بال�شلل فاإنه ينبه خاليا �لأع�شاب وي�شعها يف حالة من �لإث��ارة و�لتهيج. كيف يوؤثر �لكحول 
على �لدماغ؟ �لتاأثري �لأول هو �ل�شعور بالتنبه فيت�شارع �لعمل و�لكالم وتزد�د �لب�شرة �حمر�ر�ً ويرتفع �شغط 
بالأمزجة  �لتحكم  فقوة  بال�شلل  للدماغ  �لعليا  �لوظائف  ت�شاب  ثم  و�لتنف�ض.  �لقلب  دق��ات  وتت�شارع  �ل��دم 

ت�شيع. 
�أربعة.  �لإن�شان  ج�شم  يف  �لقلب  �شمامات  عدد  �أن  تعلم  • هل 

حتى  لالأعلى  رجاله  ترفع  ثم  ظهره  على  باإ�شجاعه  يكون  عليه  للمغمى  �لأويل  �ل�شعاف  �أن  تعلم  • هل 
ينزل �لدم �إىل �لر�أ�ض وتعود �لدورة �لدموية للعمل من جديد، وين�شق حملول �لن�شاء �إن وجد �أو �أي عطور 
�أخرى. ويحدد �شبب �لإغماء بو��شطة �لنظرة �ملتفح�شة للم�شاب وما حوله ومن لون وجه �مل�شاب. وبعد �أن 
�ملغمى عليه  و�إذ� بد� على وجه  �أفاق  �إذ�  �مل�شاب يفح�ض بدقة، ثم يدفاأ قلياًل ويعطي �شو�ئل �شاخنة  ميدد 

�لإرهاق فهذ� يعني �أنه م�شاب بالختناق فيقت�شي ذلك نقله �إىل مركز �شحي. 

الفار�س واحلاكم الظامل

عهد م�شفر الأحبابي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

االثنني   20   مارس    2017  م   -   العـدد  11973  
Monday  20  March   2017  -  Issue No   11973

روان مربوك مبارك 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اأن�ار بدر احلب�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

دانية حامت اأب�ظريف 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ملاذ� يجب �شرب �ملاء بعد �لقهوة؟

بفو�ئدها  معروفة  وهى  �لنا�ض،  �أغلب  عند  �ل�شباح  �أ�شا�شيات  من  �لقهوة 
�أنها مليئة مب�شاد�ت �لأك�شدة وم�شاد�ت �للتهاب، لكن من  �لكثرية منها 

عيوبها �أنها مدرة للبول وترتك لونا �أ�شود على �لأ�شنان.
"�شرب  �أن  �ل�شمنة  وع��الج  �لتغذية  ��شت�شارى  �مل�شرى  ح��ازم  �لدكتور  �أك��د 
�ملاء بعد �لقهوة يخل�شك من �لرو��شب �لتى ترتكهاعلى �أ�شنانك، ويخفف 
تركيز �لرو��شب �لتى ترتكها على �لكلى، ومتنع تكون �حل�شو�ت بالإ�شافة 

�إىل منع جفاف �جللد".
تابع: "�أما �شرب �ملاء قبل �لقهوة فيخفف تركيز �لكافيني".

�أف�شل  �شكاي(  )بولد  �لهندي  �ملوقع  ن�شر   
�ل�شكر،  مري�ض  على  يجب  �لتي  �لن�شائح 
�ل�شكر  م�����ش��ت��وى  يف  يتحكم  ح��ت��ى  �ت��ب��اع��ه��ا 
�جل�شم  لأج��ه��زة  تلف  �أي  ويتجنب  ب��ال��دم، 

�لأخرى كالتايل:

ملر�ص  �لوقائية  �لتطعيمات  – �أخذ   1
�لأنفلونز�:

منخف�شة  تكون  �ل�شكر  مري�ض  مناعة  لأن 
ومن �ل�شعب عالج �لأنفلونز�.

بانتظام: �لعيون  طبيب  زيارة   2-

�لعني،  لتلف  عر�شة  �أك���رث  �ل�شكر  م�شابو 
�لت�شوهات قبل تلف  �لك�شف عن  ينبغي  لذ� 

�لعني.

ا: يوميًّ �مل�شي  على  �حلر�ص   3-
ممار�شة �لريا�شة ب�شكل يومي ت�شيطر على 
�أع���ر�����ض �مل���ر����ض، فعلى �لأق����ل �ل�����ش��ري 20 

دقيقة يف �ل�شباح و10 دقائق يف �مل�شاء.

غذ�ئي: نظام  و�شع   4-
يجب �حتو�ء �لغذ�ء على �لكثري من �لأطعمة 
�لورقية  بالألياف، مثل �خل�شر�و�ت  �لغنية 

�مت�شا�ض  م��ن  تبطئ  ف��الأل��ي��اف  و�لفاكهة، 
�لكربوهيدر�ت و�ل�شكريات يف �لدم.

�ملوز: مثل  فاكهة  تناول  جتنب   5-
�أن�����ه  �إل  �����ش����ح����ي،  غ��������ذ�ء  �أن��������ه  رغ�������م 

ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ك��م��ي��ات ع��ال��ي��ة من 
�لكربوهيدر�ت و�ل�شكروز.

�مل����اء  ����رب  �����شخُ  6-
كثري�:

ت�����ك�����م�����ن �أه�����م�����ي�����ة 
ت�����ل�����ك �خل�����ط�����وة 

عر�شة  �أك��رث  تكون  �لتي  �لكلى  حماية  يف 
للتلف.

�لدم يف  �ل�سكر  م�ستوى  ل�سبط  مهمة  ن�سائح   6

�شارلوت كازير�غي لدى و�شولها �إىل مونتي كارلو �لريا�شية وبجو�رها �شقيقها بيري وزوجته بياتري�ص. )رويرتز(

يف �حدى �ملدن �ل�شينية حدث قدميا �ن جاءهم حاكما ظاملا �ر�د �ن ميتلك �هل �ملدينة مثلما ميتلك �خليول 
و�جلو�هر و�لمو�ل فاأعلن �حكاما قا�شية عليهم و��شتعبدهم، ولنهم �شعفاء وفقر�ء مل ي�شتطع �ن يقف �مامه 

�حد.
وجاء يوم �شمع �جلميع عن فار�ض خرج يف �لليل على قافلة �حلاكم ونهب كل مافيها وعندما �نتهى هذ� �لنهار 
�لفقر�ء نقود� لي�شرتو� بها ما ي�شد جوعهم ومينحهم دو�ء ي�شفي  �لب��و�ب ليال ليعطي  كان هناك من يدق 
باية  ينطقو�  لكنهم مل  �مل�شاكني  �لفقر�ء  ي�شرق �حلاكم ويعطي  و��شتمر �حلال هكذ�.. هناك من  �مر��شهم، 
كلمة فقد �خفى كل منهم �ل�شر ظنا �نه ياأتي �ليه وحده فقط، بعد ذلك ��شبح ذلك �لغريب يدفع �ليهم باور�ق 
كتب فيها من يف ��شتطاعته �ن يقف معه وي�شانده للق�شاء على �لظلم و�لظامل فلياأتي �إىل ��شفل �جلبل وينتظر 

هناك فجر�.
قبيل �لفجر كان �لفار�ض يختبئ هناك فهو يعرف مبدى �خلوف �لذي يتلب�ض قلوب �هل �ملدينة ولذلك فهو 

�ي�شا يعرف متاما �نه لن ياأتي �ليه �حد و�ن �أتي �شيكون �حلاكم نف�شه.
ذلك  بذبح  ق��ال-  لي�شتمتع -كما  �لقا�شي  �ملغرور  �مللك  �شيء فخرج  �مللك عن كل  �خرب  وبالفعل هناك خائن   
�لفار�ض �ل�شجاع، بل �ق�شم �نه �شيقطعه ��شالء و�شمنح �هل �ملدينة كال منهم قطعة من ج�شد �لفار�ض، وجاء 
�حلاكم مبجموعة من رجاله �خلونة فوقف يلتفت ميينا وي�شار� بحثا عن �لفار�ض لكن �حد رجاله قال: �لوقت 
مبكر يامولي لنختباأ ونفاجاأهم جميعهم، وتفرق �جلميع ليختباأ كل منهم يف مكان وهذ� ما كان يريده �لفار�ض 
�لذي يعرف عمله جيد�، وعندما مر �لوقت وبد�أ نور �لنهار يظهر، كان هناك رجال يجرجر جثثا ويرمي بها 
فوق بع�شها �لبع�ض، لكنه كان قد قيد �حدهم وتركه جانبا ثم جره خلف ح�شانه حتى و�شط �ملدينة و�علن 
لهم موت �مللك، وقال: �ما هذ� فانتم �حر�ر فيه �نه �خلائن �لذي ينقل ��شر�ركم �إىل �حلاكم فاأنهالت �ليدي 
ت�شرب وته�شم عظام ذلك �خلائن وذهب رجال كرث �إىل ��شفل �جلبل لينظرو� �حلاكم م�شرجا يف دمائه فهللو� 
وتكاثفو� وخرجو� جميعهم �إىل ق�شره لينظفوه من باقي �خلونة و�ق�شمو� وتعاهدو� على عدم �خلوف و�نه لن 

يحكمهم ظامل منذ ذلك �لوقت.


