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كيف تختار ح�سانة الطفل املنا�سبة؟

قبل  �أ�سا�سية  خ��ط��وة  �لأط��ف��ال  ري��ا���ض  ك��ف��اءة  م��دى  على  �لتعرف 
رعاية  �ليوم حتت  �أوق��ات  ليم�سي معظم  �لأم �سغريها  ت��رك  �أن 
�لعاملني يف �ملركز �أو �حل�سانة. �إليك �أهم ما يك�سف مدى مالءمة 

�ملكان لهذ� �لدور:
�لنهارية  �لرعاية  مركز  �أو  �لرو�سة  تكون  �أن  يجب  �لرخي�ض. 
�مل�سرفون  جتنب  ف��اإذ�  للقانون.  وفقاً  ومرخ�ساً  م�سجاًل  للطفل 
يخفون  �أن��ه��م  ذل��ك  يعني  �لرخي�ض  ه��ذ�  تفا�سيل  ع��ن  �لك�سف 

�سيئاً.
يف  و�لأب  �لأم  �إ���س��ر�ك  للطفل  �جل��ي��دة  �لرعاية  ت�سمل  �لتو��سل. 
باخلدمة  �لأم���ور  �أول��ي��اء  رب��ط  يتم  �لرعاية، بحيث  ه��ذه  تفا�سيل 

�لتي يتم تقدميها، و�سرح ما يتم تقدميه لل�سغري.
من ناحية �أخرى على �لأبوين �ل�سوؤ�ل عن �سلوك �ملوظفني، خا�سة 
�أن �لإ�ساء�ت �ل�سغرية لالأطفال ميكن �أن تكون �سائعة، وي�سكل ذلك 

�إ�سارة د�لة على مدى �سالحية �حل�سانة.
�لأمان و�لنظافة. �سالمة �لطفل �أمر هام للغاية، وكذلك نظافته، 
فال يرغب �أحد يف �أن يعود �بنه من �لرو�سة وهو ي�سعر بالغثيان، 
لذلك عليك �لقيام بعدة زيار�ت يف �أوقات خمتلفة للمركز للتاأكد 
من نظافته، ومن قيام �مل�سرفني باملر�قبة و�لإ�سر�ف على �سالمة 

�ل�سغار.
�ملوظفون. ملعرفة مدى كفاءة مركز رعاية �لطفل عليك تقييم �أد�ء 
�أو  �ملوظفني، ف��اإذ� كانت مديرة �ملركز ُتظهر عدم �ح��ر�م يقلقك، 
بع�ض  �سوؤ�لهم عن  دفاعية عند  يتبنون مو�قف  �ملوظفون  كان  �إذ� 
�لتفا�سيل قد يعني ذلك رفع �لعالمة �حلمر�ء، و�سرف �لنظر عن 

هذ� �ملركز.

اأ�سباب تعر�ض ق�سريي 
القامة لل�سلع املبكر

�أكرث من  �لقامة معر�سون لالإ�سابة بال�سلع يف وقت مبكر  ق�سريو 
هي  فما  خطرية.  لأم��ر����ض  �أي�سا  ومعر�سون  �ل��رج��ال،  من  غريهم 
�تخاذ �لحتياطات ملنع ظهور  �لعلمية لذلك؟ وكيف ميكن  �لأ�سباب 

مثل تلك �لأمر��ض؟
�لرجال ق�سريي  �أن  �إىل  �لأملانية  بون  �أجرتها جامعة  در��سة  �إ�سار�ت 
�أك���رث م��ن غ��ريه��م لل�سلع يف وق���ت م��ب��ك��ر. وقام  �ل��ق��ام��ة م��ع��ر���س��ون 
و�أثبتت  �أل��ف رج��ل.   20 بتحليل عينات جينية لأك��رث من  �لباحثون 
�لبيانات �أن �مل�ساركني تعر�سو� ل�سقوط �سعر مبكر مع تغري�ت خمتلفة 
على �جل�سد عالوة على �إ�سابتهم باأمر��ض لها عالقة بال�سلع، ح�سب 

ما ذكرت دورية ناير كومونيماي�سن �لتي ن�سرت نتائج �لدر��سة. 
ومن جهة �أخرى ذكر موقع جامعة بون �أن در��سات علمية �سابقة كانت 
تو�سلت �إىل �أن �لرجال ممن يعانون من ت�ساقط لل�سعر �ملبكر غالبا 
ما يتعر�سون �أي�سا لأمر��ض �لقلب و�سرطان �لربو�ستات. و يبدو �أن 

�لدر��سة �جلديدة جاءت لتوؤكد ما و�سلت �إليه �لدر��سات �ل�سابقة. 
ركز �لباحثون يف در��ستهم على حتليل بيانات جينية حلو�يل 11 �ألف 

رجل يعانون من �ل�سلع �ملبكر. وينحدر �مل�ساركون من 7 بلد�ن.
�لباحثني،  ورئي�سة  بون  جامعة  يف  �لجتماعية  �جلينات  عاملة  تقول 
 63 على  �لتعرف  ��ستطعنا  هاميباخ:  هايلمان  �ستيفاين  �لدكتورة 
و   . �ملبكر  �ل�سعر  ت�ساقط  على  �ساعدت  �مل��وروث��ي  �ملجموع  يف  ت��غ��ري� 
ح�سب �لباحثة فاإن بع�ض �لتغري�ت �جلينية كانت لها عالقة باأعر��ض 
و�لإ�سابة  مبكرة  ملر�هقة  و�لتعر�ض  �ل�سغري  �جل�سم  مثل  و�أمر��ض 

باأمر��ض �سرطان خمتلفة .
�لإ�سابة  �ل�سعر وخطر  ت�ساقط  �أك��د �خل��رب�ء وج��ود عالقة بني  كما 
�ملبكرة مبر�ض �سرطان �لربو�ستات. بيد �أنه مل يكن �سهال �إثبات وجود 
عالقة بني ت�ساقط �ل�سعر و�لإ�سابة مبر�ض �لقلب، �إذ مت �لتعرف على 
جينات تقل�ض خطر �لإ�سابة بهذ� �ملر�ض يف حني كانت هناك جينات 

تزيد من خطر �لإ�سابة به.
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هذه املادة جتنبك الإ�سابة بالزهامير
�لتنقية  عمليات  حتفز  �أن  باإمكانها  غذ�ئية  مكونات  ع��ن  باحثون  ك�سف 
�ل�سلل  �أو  �لزهامير  مثل  �أمر��ض  من  و�حلماية  �لدماغ  �لذ�تية يف خاليا 
�لرعا�ض )باركن�سون(، وذلك من خالل مادة موجودة يف �لقمح ذ�ت تاأثري 

�إيجابي على وظيفة �لدماغ.
منذ �سنة 1994 يعترب21 �سبتمرب �أيلول �ليوم �لعاملي ملر�ض �لزهامير. 
�أن  �إل  �ل�سنني،  م��ر  على  �لبحوث  يف  �مل��ل��ي��ار�ت  ��ستثمار  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
�سبل  عن  �لبحث  �لهمية  من  يبقى  لذلك،  �مل��ن��ال.  بعيد  ي��ز�ل  ل  عالجه 

�لوقاية من �ملر�ض قدر �لإمكان.
�أربعة  �أن يت�ساعف عدد مر�سى �خلرف بن�سبة قد ت�سل  ويتوقع �خلرب�ء 
�لرتفاع  �إىل  �أ�سا�ساً  ذل��ك  ويرجع  �ملقبلة.  �لثالثني  �ل�سنو�ت  يف  �أ�سعاف 
�ملتز�يد يف متو�سط �لأعمار ب�سكل عام. فعند جتاوز �سن �خلام�سة و�ل�ستني، 
يتز�يد خطر �لإ�سابة مبر�ض �لزهامير ب�سكل كبري. ففي �لوقت �لذي تقدر 
فيه ن�سبة �مل�سابني �لذين تقل �أعمارهم عن 70 عاماً يف �أملانيا بحو�يل 2 
�لأ�سخا�ض  �ملائة من  40 يف  �أك��رث من  �ملر�ض ي�سيب  ف��اإن  �ملائة فقط،  يف 
�لذين تزيد �أعمارهم عن 90 �سنة. وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �ملر�ض ي�سيب 

�لن�ساء ب�سكل �أكرب، �إذ ي�سكلن �أكرث من ثلثي �حلالت.
وم���ن �أج����ل �ل��وق��اي��ة م���ن ه���ذ� �مل���ر����ض، ت�����س��ري �أب���ح���اث ح��دي��ث��ة �إىل مادة 
���س��ب��ريم��ي��دي��ن، وه���ي ع��ب��ارة ع��ن ع��دي��د �لأم����ني �ل����ذي ي�����س��ارك يف عملية 
ولكنها  �لوقت،  م��رور  �جل�سم مع  �مل��ادة تر�جع يف  �خللوية. هذه  �لأي�ض 
توجد بكميات كبرية يف بذور �لقمح وفول �ل�سويا. لذلك، يقرح �لعلماء 

��ستخد�م �ملادة كمكمل غذ�ئي.

عائلة اأردنية ُت�ؤ�س�ض 
اأكادميية للتن�ض 

يف م��ل��ع��ب ل��ل��ت��ن�����ض ب��ال��ع��ا���س��م��ة �لأردن���ي���ة 
ع��م��ان جت��ت��م��ع ث��الث��ة �أج���ي���ال م���ن عائلة 
�لتن�ض مل�ساهدة  �أردنية و�حدة تع�سق لعبة 
وهي  للتن�ض،  ع��م��ان  م��ه��رج��ان  يف  م��ب��ار�ة 
قبل  �إطالقها  يف  �لعائلة  �ساهمت  بطولة 
حمور  د�ئما  ك��ان  فالتن�ض  �سنو�ت.  ث��الث 
�هتمام عائلة نّفاع، حيث يع�سق �لأب و�لأم 
و�أب��ن��اوؤه��م �لأرب��ع��ة، و�أح��ف��اده��م بعد ذلك، 
ممار�سة هذه �لريا�سة يف �أوقات خمتلفة. 
هدى  �ل��ع��ائ��ل��ة  يف  �ل���ك���ربى  �لأم  وك���ان���ت 
�أكادميية  موؤ�س�ض  نفاع  خالد  و�ل��دة  �ل��ور، 
�لالئي  �لن�ساء  �أو�ئ���ل  م��ن  للتن�ض،  عمان 
�إقليمية.  تن�ض  ب��ط��ولت  يف  �لأردن  مثلن 
ل��ع��ب��ة حتظى  ي��ك��ن  �ل��ت��ن�����ض مل  �إن  وق��ال��ت 
بد�أت  عندما  �لأردن��ي��ة  �ململكة  يف  ب�سعبية 
�ل�سعب  من  ك��ان  وبالتايل  ممار�ستها،  يف 
جد� �إيجاد مدربني وُحكام. و�أ�سافت هدى 
�ل��ور لتلفزيون روي��رز تعلمتها على كرب 
�للي  �أو�ئ���ل  م��ن  وك��ن��ت  ولعبتها  و�أتقنتها 
�للي  مم��ك��ن،  �أو�ئ����ل،  م��ن  �أو  تن�ض،  بلعبو� 
م�ستوى  عربي،  م�ستوى  على  تن�ض  لعبنا 
حم���ل���ي ب����������الأردن. وح����اول����ت �أن����ق����ل هذه 
نفاع،  رن���د�  ه��ي  �ل��ل��ي  �ل��ري��ا���س��ة لأولدي، 
ونادية ودينا وخالد نفاع، وبدورهم �أبدعو� 

وكان لهم مر�كز متقدمة بالأردن .

ال��س�م 
ثقافة �سائدة 
يف بريطانيا 

�أبنائهن  م���ع  ي��ت�����س��وق��ن  �أم����ه����ات 
�مل��ر�ه��ق��ني و�آب����اء ي��ج��رون عربات 
�لأط����ف����ال �ن�����س��م��و� ج��م��ي��ع��ا �إىل 
على  �لر�سم  ف��ن  حمبي  جماهري 
�لأ�سبوع  مطلع  �حت�سدت  �جل�سد 
�لو�سم  م��ع��ر���ض  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
على  يوؤكد  مما  لندن  يف  �ل�سنوي 
يف  للو�سوم  �ملجتمع  تقبل  ت��ز�ي��د 

ثقافة �لبالد �ل�سائدة.
و�سارك يف معر�ض لندن، وهو �أحد 
�أوروبا،  يف  �لو�سوم  معار�ض  �أك��رب 
فنان من جميع   400 �أك��رث من 
مركز  يف  �جتمعو�  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء 
ويقول  �ملدينة.  �سرق  للموؤمتر�ت 
يتوقعون  �إن��ه��م  �مل��ع��ر���ض  منظمو 
�ألف ز�ئر خالل فرة   20 تو�فد 

�ملعر�ض �ملمتدة لثالثة �أيام.
ماركو�ض  �مل��ع��ر���ض  م��ن��ظ��م  وق����ال 
ل��روي��رز لقد ط��ر�أ تغري  برميان 
�ل���ع���امل )من  م���وق���ف  ���س��ام��ل يف 

�لو�سوم( .
و�أ���س��اف يف وق��ت م��ا رب��ط �لنا�ض 
�ملجرمني  وب���ني  )�ل���و����س���م(  ب��ي��ن��ه 
من  و�لأ���س��ر�ر  �لع�سابات  و�أف���ر�د 
جزء  ح��ق��ا  �لآن  ول��ك��ن��ه  �ل���ن���ا����ض، 
�إن  م�سيفا  �ل�سائدة  �لثقافة  من 
و�سعه )�لو�سم( خمتلف عما كان 

عليه قبل ع�سر �سنو�ت .
وب��ح�����س��ب ����س��ت��ط��الع ل�����س��رك��ة يو 
خم�ض  ف������اإن   2015 يف  ج�����وف 
بريطانيا  يف  �ل���ب���ال���غ���ني  ت����ع����د�د 
ي��ق��ول بحث  بينما  و���س��م،  ل��دي��ه��م 
�إن وجود و�سم مرئي للعيان  �آخر 
رمب����ا ي���ك���ون يف ط��ري��ق��ه ح��ت��ى ل 
�لتوظيف،  ي�سكل عائقا يف جمال 
منها  ع��ان��ى  ل��ط��امل��ا  م�سكلة  وه���ي 

حمبو �لو�سوم.
�إب�سو�ض  ملنظمة  در����س��ة  و�أظ��ه��رت 
م�������وري ل����الأب����ح����اث �أج�����ري�����ت يف 
�ل�سرطة  �حت��اد  ل�سالح   2016
من  ب��امل��ئ��ة   81 �أن  �ل���ربي���ط���اين 
�مل�ساركني يف �ل�ستطالع قالو� �إن 
وجود و�سم مرئي على ج�سد رجل 
يف  ثقتهم  م��ن  يقلل  ل  �ل�����س��رط��ة 

قدرته على �أد�ء عمله.

ال�س�ك�لتة مفيدة 
لنم� اجلنني 

�لأملانية  ف��روي��ن��دي��ن  جم��ل��ة  �أف�����ادت 
�حلمل  �أثناء  �ل�سوكولتة  تناول  باأن 
�جلنني،  منو  على  �إيجابي  تاأثري  له 
�لدر��سات  �إح����دى  ل��ن��ت��ائ��ج  ����س��ت��ن��اد�ً 

�لعلمية �حلديثة. 
بال�سحة  �ملعنية  �مل��ج��ل��ة  و�أو���س��ح��ت 
�أن  �لإلكروين  موقعها  يف  و�جلمال 
�لباحثني قامو� بفح�ض 129 �مر�أة 
�ع��ت��ب��ار�ً م��ن �أ���س��ب��وع �حل��م��ل �حلادي 
ع�سر �إىل �لر�بع ع�سر على مد�ر 12 

�أ�سبوعاً. 
�لدر��سة  يف  �مل�سركات  تق�سيم  ومت 
تناولت  �لأوىل  جم��م��وع��ت��ني:  �إىل 
�سوكولتة  م��ن  غ���ر�م���اً   30 ي��وم��ي��اً 

�لفالفونول،  م��ن  عالية  ن�سبة  ذ�ت 
بينما تناولت �لثانية 30 غر�ماً من 
من  منخف�سة  ن�سبة  ذ�ت  �سوكولتة 

�لفالفونول. 
تناول  �أن  �ل��در����س��ة  نتائج  و�أظ��ه��رت 
����س���و�ء كانت   - ي��وم��ي��اً  �ل�����س��وك��ولت��ة 
من  منخف�سة  �أو  عالية  ن�سبة  ذ�ت 
�إيجابي  �لفالفونول - يتمتع بتاأثري 
ع���ل���ى من�����و �جل����ن����ني وك�����ذل�����ك على 

�مل�سيمة. 
و�أرجع �لباحثون �ل�سبب يف ذلك �إىل 
يعمل  يومياً  �ل�سوكولتة  ت��ن��اول  �أن 
ع��ل��ى حت�����س��ني ت��دف��ق �ل����دم يف ج�سم 

�ملر�أة. 

الروبوتية  الألعاب  انت�شار  خطورة  من  بريطانيون  باحثون  حذر 
اأن  يتوقعون  اإذ  الجتماعية،  و�شحتهم  الأط��ف��ال  نف�شية  على 
اأ�شدقائهم من  اأف�شل  القريب �شيتخلون عن  امل�شتقبل  الأطفال يف 
األعابهم الروبوتية لق�شاء وقت م�شل معها بدًل من  الب�شر ل�شالح 

اللعب مع اأقرانهم الب�شر.
اأجراها مركز الروبوتات والأنظمة الع�شبية  اإح�شائية  وبح�شب 
بجامعة بليموث الربيطانية، فاإن خم�س الأطفال واملراهقني الذين 
اإنهم  قالوا  عامًا،   18 وحتى  �شنوات   5 بني  ما  اأعمارهم  تراوحت 

يتوقعون اأنهم �شي�شبحون اأ�شدقاء مع الروبوتات يف امل�شتقبل.
تقنيات  نحو  اجتهت  ال�شركات  بع�س  فاإن  الراهن،  للوقت  ووفقًا 
على  املعتمدة  الذكية  املنزلية  والأج��ه��زة  ال�شطناعي  الذكاء 
امل�شاعدات الرقمية ال�شوتية، فنحو %8 من امل�شاركني يف ا�شتطالع 
الراأي، قالوا اإنهم يتحدثون اإىل امل�شاعدات ال�شوتية الذكية مثل 

اأمازون اآليك�شا واأبل �شريي ويعتربونها مثل اأ�شدقائهم.

لهذا ال�سبب.. يحذر باحث�ن من تعلق الأطفال باألعابهم الروب�تية
�سريي  لتحويل  ت�سعى  �أب��ل  ف��اإن  �لإح�سائية،  مع  و�ت�ساقاً 
ملعالج نف�سي يقدم �مل�سورة، ��ستناد�ً �إىل �إن�ساتها �إىل �أ�سو�ت 
�حلياتية  م�ساكلهم  يتحدثون حول  �سنو�ت   7 منذ  �لب�سر 
�إر�سادهم  �أو  �أذهانهم  �أو ما يدور يف  �ليومية  و�سغوطاتهم 

ب�ساأن �سحتهم وحياتهم.
�أن  �مل��رك��ز،  م��دي��ر  كانغيلوزي  �أنغيلو  �لربوفي�سور  وي���رى 
تقنيات  ع�سر  ظل  يف  �ليوم  ين�سوؤون  و�ملر�هقني  �لأطفال 
فيكربون  �ل��روب��وت��ات،  وتكنولوجيا  �ل�سطناعي  �ل��ذك��اء 
�لإلكرونية  �لأج��ه��زة  تنامي  مع  �حل��ال  بطبيعة  وينمون 
وبني  بينهم  وقوية"  "وطيدة  ع��الق��ة  يخلق  م��ا  �ل��ذك��ي��ة، 
نحو  �لإح�����س��ائ��ي��ة  ه���ذه  �سملت  �مل�ستقبل.  يف  �ل��روب��وت��ات 
هوؤلء  رب��ع  �أن  �لنتيجة  وبينت  وم��ر�ه��ق��اً،  طفاًل   1246
�لذكاء  �لقائمة على  �مل�ساعدة  �لأجهزة  ي�ستخدمون  حالياً 
لديهم  منهم   41% بينما  منازلهم،  د�خ��ل  �ل�سطناعي 

م�ساعد �سوتي �سخ�سي على هو�تفهم �لذكية.
�أغ���ل���ب �لأط���ف���ال ي�����س��ع��رون �أن  ووج�����دت �لإح�����س��ائ��ي��ة �أن 
�أن  يف  ك���ث���ري�ً  ي�����س��اع��ده��م  ل  �حل����ايل  �ل���وق���ت  يف  تعليمهم 
ي�سبحو� م�ستعدين يف �مل�ستقبل للتعامل مع �أجهزة �لذكاء 
حياتهم  م��ن  ج���زء�ً  ت�سبح  و�أن  و�ل��روب��وت��ات  �ل�سطناعي 

�ليومية.
�آر�وؤه���م يجدون  �مل�ستطلع  ثلث  �أك��رث من  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�أنف�سهم لي�سو� على ��ستعد�د كاف للعمل مع �لتكنولوجيا 

�ملتقدمة و�أجهزة �لكمبيوتر يف وقت لحق من حياتهم.
تر�وح  �لتي  �لفئة  من   14% �أن  �لإح�سائية  و�أو�سحت 
�أعمارهم بني 9 �إىل 18 عاماً �سارو� �أكرث ع�سبية ب�سبب 
�سعادتهم  ع��ن  ي��ع��ربون  م��ن��ه��م  �ل��ث��ل��ث  بينما  �ل���روب���وت���ات، 
وترحيبهم باإتاحة �لفر�سة للعمل مع �لروبوتات جنباً �إىل 

على  قلقاً  �أك��رث  كن  �لفتيات  �أن  �لإح�سائية  وبينت  جنب. 
ب�%9 فقط  %19 مقارنة  بن�سبة  �لروبوتات  عملهم مع 
بني �لفتيان. ُيذكر �أن �إح�سائيات �سابقة �أو�سحت �أن �أكرث 
ماكينات  تاأثري  ح��ول  قلق  �لربيطاين  �ل�سباب  ن�سف  من 

�لذكاء �ل�سطناعي على وظائفهم. 
ملاذ� يتعلق �لطفل باألعابه وبطانيته؟

طفلك يحمل بطانيته ولعبته �ملف�سلة ويجرهما معه �أينما 
�لتخلي  �إل وهو يحت�سن بطانيته ويرف�ض  ينام  ذهب، ل 

عنها مهما حاولت، هل يبدو هذ� �مل�سهد ماألوفاً؟ .
مثل  م��ث��ل��ه  فطفلك  ي��ح�����س��ل،  مم��ا  للقلق  د�ع����ي  ل  �أوًل، 
ماليني �لأط��ف��ال ح��ول �ل��ع��امل يبحث ع��ن �لأم���ان خا�سة 
يف �سنو�ته �لأوىل يف �حلياة، وهذ� ما متنحه �إياه �أغر��ض 
مثل �لبطانية ولعبته �ملف�سلة، �أو ما ي�سمى يف علم �لنف�ض 

بالأغر��ض �لمنة.
ما هي �لأغر��ض �لمنة ومتى يتم �ختيارها؟

�لأم��ر من طفل لخ��ر، فمن �لأط��ف��ال من يختار  يختلف 
قطعة ثياب معينة، ومنهم من يختار لعبة بعينها، ومنهم 
من يختار بطانية �أو زجاجة ر�ساعة وهكذ�. وغالباً �سوف 
ي�ستقر �لطفل على ما يريد �عتماده كغر�ض �من يف �لفرة 
�لعمرية بني 8-12 �سهر�ً، �أما متى �سوف يتخلى عن هذه 

�لعادة، فهذ� ما ل ن�ستطيع �أن جنزمه.
ملاذ� يلجاأ �لطفل لبطانيته و�ألعابه لت�سعره بالأمان؟

ن تعلق �لطفل �لعاطفي بهذ� �لنوع من �لأغر��ض، ل يرتبط 
مبدى جمالها، بل مبرحلة �لطفل �لعمرية و�لنمائية. �إذ 
يبد�أ �لطفل با�ستك�ساف �لعامل مبتعد�ً عن ح�سن و�لديه 
�لت�سنني  �أعر��ض  )�ساهد:  �سهر�ً   12  -  6 �ملرحلة بني  يف 
وطرق �لعالج �لب�سيطة(، فيبد�أ بامل�سي و�حلبو و�ل�ستمتاع 

ب�سعور مل يختربه م�سبقاً تفر�سه عليه  حريته �جلديدة 
يف �حلركة، ويف هذ� �لوقت بالذ�ت يبد�أ �لأطفال بال�سعور 
هذ�  �حلرية  �سعور  غر�بة  ب�سبب  و�لتوتر  �لقلق  من  بنوع 
ما  م��ادي  �سيء  ع��ن  بالبحث  ي��ب��د�أون  ل��ذ�  منه،  وتخوفهم 
ي�سعرهم بنوع من �لأمان ويخفف من توترهم. وهنا ياأتي 
�لتالية  �مل��ر�دف��ات  ب��اإح��دى  �لنف�ض  علم  يف  ي�سمى  ما  دور 
 Loveys، Comfort Objects، security(
بالعربية  �أو   )objects، transitional objects
�إليه  باللجوء  ي��ب��د�أ  �لطفل  �أن  �إذ�  �نتقالياً،  �م��ن��اً  غر�ساً 
مرحلتي  بني  تقع  �لتي  �لنتقالية  �ملرحلة  تلك  يف  موؤقتاً 
�لعتماد �لكلي على �لأهل ومرحلة �لعتماد على �لنف�ض. 

ويلجاأ �لطفل لهذه �لأغر��ض على وجه �لتحديد لالأ�سباب 
�لتالية:

يكون  عندما  �ل��ن��وم  على  ت�ساعده  نف�سية  ر�ح���ة  ل��ه  ت��وف��ر 
متعباً.

ت�سعره  فاإنها  ما  ل�سبب  و�أبيه  �أمه  عن  بعيد�ً  يكون  عندما 
بالأمان رغم غيابهما.

ت�سعره بال�سعادة �إذ� �أثار �سيء ما �سيقه.
على  ت�ساعده  ق��د  عليه،  غ��ري��ب  م��ك��ان  يف  ي��ت��و�ج��د  عندما 
�ل�سعور وكاأنه يف �ملنزل، فمثاًل عند �لذهاب لعيادة طبيب 
�لأطفال )�ساهد: �أ�سا�سيات ��ستخد�م �لأدوية مع �لأطفال(، 
قد يخفف وجود �للعبة �أو �لبطانية من توتر �لطفل، وقد 
لعبة  على  �لطبية  �سماعته  بو�سع  �لأط��ف��ال  طبيب  يقوم 

�لطفل قبل فح�ض �لطفل لطماأنة م�ساعفة للطفل.
�أنه �سخ�ض  ب��اإدر�ك  �لعمرية، يبد�أ �لطفل  �ملرحلة  يف هذه 
ت�ساعد  غ��ري��ب وخم��ي��ف،  �سعور  �أب��وي��ه، وه��و  ع��ن  خمتلف 

�أغر��ض �لطفل �لمنة على �لتاأقلم معه.
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�ش�ؤون حملية

حممــد بــن حــم يــزور معــر�ض الــعني للـكتــاب

مب�شاركة 22 فنانًا اإماراتيًا ومقيمًا

افتتاح معر�ض جن�ن الكرت�ن يف مركز القطارة للفن�ن

�شمن ا�شرتاتيجيتهما لن�شر الثقافة

نادي تراث الإمارات ومركز �سلطان بن زايد ي�ساركان يف معر�ض العني للكتاب

حتت عنوان : ملاذا درا�شة املا�شي مهمة 

حما�سرة يف »قه�ة ال�سباح« بالعني تبحث تاريخ اأب�ظبي قبل 65 ملي�ن عام  

»الرقابة الغذائية« ي�ست�سيف ع��ض الدرمكي يف جل�سة نقا�سية ح�ل اإدارة التغيري

•• العني - الفجر

�أ�ساد �ل�سيخ �لدكتور حممد بن م�سلم بن حم �لعامري 
نائب �لأمني �لعام ملنظمة �إم�سام بالالأمم �ملتحدة، بنمو 
عدد دور �لن�سر �مل�ساركة فى معر�ض �لعني للكتاب فى 
دورته �لتا�سعة، و�لتى تنظمها هيئة �أبوظبى لل�سياحة 

و�لثقافة حاليا فى مركز �لعني للموؤمتر�ت.
و�أكد بن حم على �أن معر�ض �لعني للكتاب �سار حدًثا 
مهًما يرقبه �أبناء �ملدينة ومثقفيها كل عام ملا يت�سمنه 
�ملحلية  �لن�سر  دور  من  قوية  وم�ساركات  �أن�سطة  من 

�ملعر�ض  �أن  �إىل  م�سرًي�  �ملختلفة،  �لثقافية  و�ملوؤ�س�سات 
�لدورية  �مل��ع��ار���ض  ب��ني  ي�ستحقها  �ل��ت��ى  مكانته  �أخ���ذ 
بالدولة ، م�سيد�ً بالتطور �مل�ستمر للمعر�ض عاماً بعد 
�لتى قام بها �سباح  �أعقاب �جلولة  ع��ام. جاء ذلك فى 
�أم�ض فى �ملعر�ض، حيث �أعرب عن �سعادته مبا ي�سمه 
بني  ثقافية  ول��ق��اء�ت  وب��ر�م��ج،  �أن�سطة  م��ن  �مل��ع��ر���ض 
�ملثقفني و�لكتاب و�ل�سعر�ء �لإمار�تيني من جهة، ومن 
جهة �أخرى �لعمل على �بر�ز �لوجه �لثقافى للمدينة 
وتوثيق �لعالقة بني �لقارئ و�لكاتب بالإ�سافة �إىل ما 
ينتج ع��ن ذل��ك م��ن تالقح فكرى ه��ام، مب��ا ي�سهم فى 

تعزيز �لنتماء و�لولء �لوطنى.
�إم�����س��ام بالالأمم  �ل��ع��ام ملنظمة  �لأم����ني  ن��ائ��ب  وجت���ول 
�مل��ت��ح��دة ،ف���ى �أرج�����اء �مل��ع��ر���ض و�ط��ل��ع ع��ل��ى ��سد�ر�ت 
عار�ساً   90 م��ن  �أك���رث  يعر�سها  �ل��ت��ى  �مل��ن��وع��ة  �لكتب 
�ل�سابقة  �ل��دورة  % عن   17 بزيادة  و�إقليمياً،  حملياً 
�أن  %، ومن �ملتوقع   20 3302 بزيادة  على م�ساحة 
ز�ئر،  �أل��ف   47 �لعام  ه��ذ�  �ملعر�ض  زو�ر  ع��دد  يتخطى 
بزيادة  و�ل�سباب  و�لعائالت  �ملد�ر�ض  بينهم طالب  من 
مقد�رها 9 % عن �لدورة �لثامنة، �لأمر �لذي يعك�ض 
منو �لهتمام بالثقافة و�سناعة �لكتب يف منطقة �لعني 

ب�سكل كبري على مد�ر �لأعو�م �ل�سابقة، من خالل هذ� 
�ملعر�ض �لذي يعد �لأكرب من نوعه يف منطقة �لعني، 
ل��دى جميع  �ل��ق��ر�ءة  ع���اد�ت  ي�سهم يف حتفيز  و�ل���ذي 
م��ن جمموعة  م��ا يقدمه  م��ن خ��الل  �ملجتمع  ���س��ر�ئ��ح 
غنّية ومتنوعة من �لكتب و�لأن�سطة و�لفعاليات �لتي 

تتوجه جلميع �أفر�د �لأ�سرة �لو�حدة .
وي�����س��ت��م��ر �مل��ع��ر���ض ح��ت��ى �ل���ث���اين م���ن �أك��ت��وب��ر �ملقبل، 
وي�ستقبل جمهوره يومياً من �ل�ساعة 9 �سباحاً �إىل 1 
9 م�ساًء، ويوم �جلمعة من  ظهر�ً، ومن �ل�ساعة 5 �إىل 

�ل�ساعة 5 �إىل 10 م�ساًء.

•• العني - الفجر

�فتتح معايل حممد خليفة �ملبارك رئي�ض د�ئرة �لثقافة 
و�ل�سياحة يف �أبوظبي معر�ض جنون �لكرتون بح�سور 
�سعادة �سيف غبا�ض مدير عام د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة 
يف �أب��وظ��ب��ي �ل���ذي ي��ق��ام يف م��رك��ز �ل��ق��ط��ارة للفنون يف 
يف  ومقيماً  �إمار�تياً  فناناً  منطقة �لعني مب�ساركة 22 

�لدولة.
و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  تنظمه  �لذي  �ملعر�ض  وياأتي 
�ملو�هب  وت��ع��زي��ز  ل��دع��م  م�ساعيها  �سمن  �أب��وظ��ب��ي  يف 
بالإبد�عات  �مل��ع��ر���ض  يحتفي  حيث  �لنا�سئة،  �ملحلية 
�لفنية من �لر�سوم �لهزلية �لتي تلقى رو�جاً كبري�ً بني 
�لفنانني �ل�سباب. حيث يتم �لرويج لها عرب �ملن�سات 

�لإلكرونية و�لتقليدية.
�لتقنيات  خمتلف  ع��ن  من��اذج  �لكرتون  جنون  يعر�ض 
مبو�د  و�ملنفذة  �لهزلية  �لر�سوم  ع��امل  يف  و�لأ�ساليب 

�لتحريك  ور�سوم  �مل�سورة  �لق�س�ض  يف  �سو�ء  خمتلفة 
من  لنخبة  �لفنية  �ل��ت��ع��اب��ري  ي���ربز  ح��ي��ث  و�مل��ل�����س��ق��ات 
فناين �لر�سوم �ملوهوبون يف �لدولة، و�لذين يربعون يف 

�لتقاط م�ساهد ناقدة للظو�هر �لجتماعية �ملختلفة.
�ملل�سقات  ب����ني  م��ت��ن��وع��ة  �أع�����م�����اًل  �مل���ع���ر����ض  وي�������س���م 
و�لق�س�ض �مل�سورة و�أفالم �لتحريك، و�لر�سومات على 
�لإنرنت وغريها.  وي�ستقبل �ملعر�ض جمهوره يومياً 
 19 م�ساًء،ولغاية  �لثامنة  �إىل  �سباحاً  �لتا�سعة  م��ن 
�أكتوبر �ملقبل. ي�سارك فى �ملعر�ض من �لفنانني �أحمد 
�جلدمي و�أحمد �لنعيمي و�إبر�هيم �ل�سويدي وعائ�سة 
�ل�سام�سي  و�سيخة  بروير  وبول  �أك��زوم  و�أ�سامة  �لكتبي 
و�أمل طويهري وعلي خما�ض و�سعيد �حلب�سي وفاطمة 
�ملهريي ومرمي عتويل و�أحمد بريوثي وخالد بن حمد 
وموزة �حلمر�ين و�سارة �ل�سعيدي وخديجة �ل�سعيدي 
و�سهاب �لدين �مل�سرف  وعفر�ء خمي�ض ومري� �ل�سام�سي 

ونوره �خليلي.
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لنادي  �لتابع  و�لبحوث  للدر��سات  ز�يد  مركز  ي�سارك 
ب��ن ز�ي���د يف فعاليات  ت���ر�ث �لإم����ار�ت وم��رك��ز �سلطان 
للكتاب  �لتا�سع  �ل��ع��ني  معر�ض  م��ن  �لتا�سعة  �ل����دورة 
لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  �م�ض  �أطلقته  �لذي   2017
و�لثقافة يف مركز �ملوؤمتر�ت يف مدينة �لعني وي�ستمر 
ح��ت��ى �ل��ث��اين م��ن �ل�����س��ه��ر �ل���ق���ادم، وذل����ك ح��ر���س��ا من 
خمتلف  يف  �لثقافية  �ل�ساحة  يف  �لتو�جد  على  �لنادي 
�ملحافل �ملعنية، حيث حظي �جلناح بزيارة �ل�سيخ هز�ع 
ممثل  دي��و�ن  وكيل  نهيان،  �آل  حممد  بن  طحنون  بن 
�أجنحة �ملعر�ض  �أثناء تفقده  �حلاكم يف منطقة �لعني 
�لنادي  جناح  عن  �مل�سوؤولون  وق��دم  �لفتتاح.  حفل  يف 
�لدر��سات  يف  �ل��ن��ادي  دور  ح���ول  ه���ز�ع  لل�سيخ  ���س��رح��ا 
تقديره  �أع��رب عن  �إذ  �لر�ثية،  و�لنتاجات  و�لأب��ح��اث 
�آل نهيان  ز�يد  �ل�سيخ �سلطان بن  �لكبري ل�سمو  للدور 
يف �ملحافظة علي تر�ث �لآباء و�لأجد�د، مبديا �إعجابه 
بالإنتاج �لثقايف �ملخت�ض  و�لغزير للنادي، وقدمو� له 
و�لبحوث،  للدر��سات  ز�ي��د  مركز  �إ���س��د�ر�ت  من  باقة 
�لنادي  �إ���س��د�ر�ت  م��ن  �مل��رك��ز جملة  ي�سم جناح  حيث 
�لنوعية حملت عدة عناوين تنوعت ما بني �لإ�سد�رت 

�لتاريخية،  و�ل��ك��ت��ب  �ل�سعرية،  و�ل���دو�وي���ن  �ل��ر�ث��ي��ة 
وبع�ض �لإ�سد�ر�ت �ملتخ�س�سة يف جمالت عمل �لنادي، 
�سنو�ت  منذ  �لنادي  د�أب  �لتي  �لإ���س��د�ر�ت  �إىل  �إ�سافة 
جمموعة  جانب  �إىل  بها،  �لعربية  �ملكتبة  �إث���ر�ء  على 
نوعية من �لإ�سد�ر�ت و�لدوريات �ملتخ�س�سة �خلا�سة 

ب��دوره على  و�ل��ذي يحر�ض  ز�ي��د،  بن  �سلطان  مبركز 
و�حل�ساري  �لثقايف  �حل���ر�ك  �سمن  بن�ساطه  �لتميز 

�لذي ت�سهده �لدولة.   
مديرة  �ملن�سوري  م�سعود  فاطمة  �ل�سيدة  و�أو���س��ح��ت 
تعد  �مل�ساركة  �أن هذه  و�لبحوث  للدر��سات  ز�يد  مركز 

�ملركز  د�أب  �ل��ت��ي  �ل��ث��ق��ايف  �لعمل  و�ح���دة م��ن حم��ط��ات 
معها  �لتفاعل  على  عقدين،  نحو  قبل  تاأ�سي�سه،  منذ 
�ملختلفة �سمن مهرجانات وحمافل  �لدول  يف مناطق 
�سارك  قد  �ملركز  ك��ان  حيث  متنوعة،  وتر�ثية  ثقافية 
�لإمار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  وم��ر�ك��ز  �إد�ر�ت ووح���د�ت  �سمن 
هذ� �ل�سهر يف فعاليات �لدورة �لأخرية ملعر�ض �ل�سيد 
بليو�،  �لتمور  معر�ض  يف  باأ�سابيع  وقبلها  و�لفرو�سية، 
موؤكدة �أن ذلك كله ياأتي �ن�سجاما مع  توجيهات �سمو 
�ل�سيخ �سلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل �ساحب �ل�سمو 
ت��ر�ث �لإم���ار�ت بامل�ساركة  ن��ادي  �ل��دول��ة، رئي�ض  رئي�ض 
حفظ  يف  ت�ساهم  �لتي  و�ملحافل  �لفعاليات  خمتلف  يف 
وتعزيزه  �لنا�سئة  لالأجيال  ونقله  �لإم��ار�ت��ي  �مل���وروث 
بات ذلك من  به، حيث  �لآخرين  يف نفو�سهم وتعريف 
�لأولويات يف ��سر�تيجية �لنادي، م�سيفة �أن مثل هذه 
�مل�ساركة متثل فر�سة هامة لإي�سال نتاجات �لنادي من 
�لعناوين �لثقافية و�لر�ثية �إىل فئات و�سر�ئح جمتمع 
�لعني �ملختلفة، وهي كذلك فر�سة �أهم لإطالع هوؤلء 
�لهتمام  ب��ارز يف  دور  �ل��ن��ادي من  به  على ما ي�سطلع 
يبذلها يف  �ل��ت��ي  �مل��م��ي��زة  وب��اجل��ه��ود  ب��ال��ر�ث،  �لكبري 
�سبيل تعزيز مفاهيم �حلفاظ على �لر�ث و�ملحافظة 

على �لهوية �لوطنية وتعزيز مقوماتها �ملختلفة. 
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ي��ق��ي��م م��ت��ح��ف �ل��ع��ني �ل��وط��ن��ي �ل��ت��اب��ع ل���د�ئ���رة �لثقافة 
برنامج  �سل�سلة  حما�سر�ت  ث��اين  باأبوظبي  و�ل�سياحة 
ق��ه��وة �ل�����س��ب��اح غ���د� �لأرب���ع���اء حت��ت ع��ن��و�ن مل���اذ� در��سة 
�لدكتور مارك بيت�ض رئي�ض ق�سم  �ملا�سي مهمة، يلقيها 

�لر�ث �ل�ساحلي وعلم �حلفريات يف �لد�ئرة. 
�سنة  مليون   65 �إىل  رحلة  يف  �حل�سور  بيت�ض  �سياأخذ 
�لإمار�ت  وكانت  �لدينا�سور�ت  �نقر�ست  عندما  م�ست، 
�لت�ساري�ض  تكون  كيفية  و�سي�سرح  �لبحر،  حتت  وقتها 
يف  �جليولوجية  �لرو��سب  تعد  �ل��دول��ة.   يف  �جلغر�فية 

�أف�سل دليل يف �سبه �جلزيرة  باأبوظبي  �لظفرة  منطقة 
�ملتاأخر،  �مليو�سيني  �لع�سر  خ��الل  �حلياة  على  �لعربية 
�سحر�ء  كانت  حيث  م�ست.  �سنة  مليون   8-6 ب��ني  م��ا 
�جل���زي���رة �ل��ع��رب��ي��ة خ�����س��ر�ء، و�ل���ي���وم مي��ك��ن��ن��ا �أن جند 
جمموعة كبرية من �حليو�نات و�لنباتات �ملتحجرة �لتي 
كانت قد عا�ست  وتو�جدت هناك . وهذ� �لتنوع �لكبري 
و�لقو�ر�ض  �لتما�سيح  �إىل  �لأ���س��د�ف  م��ن  ���س��يء  ك��ل  يف 
و�لطيور و�لقرود و�أفر��ض �لنهر و�لفيلة كانت مدعومة 
ب��ن��ظ��ام �ل��ن��ه��ر �ل����ذي ك���ان ي��ت��دف��ق ي��وم��ا م��ا ع��رب م��ا هو 
معروف �لآن بدولة �لإم��ار�ت و�لذي ظل لفرة طويلة 
قبل �أن يجف ويختفي. �إن �أعد�د �لب�سرية �لتي �حت�سدت 

�أن��ف�����س��ه��م خالل  يف وق���ت م��ب��ك��ر ����س��ت��ط��اع��و� �أن ي��ك��ي��ف��و� 
من  �لإنت�سار  من  متكنو�  وقد  �ملثالية  �ملناخية  �لفر�ت 
و�سيناق�ض  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  جميع  م��ن  و�آخ����ري�ً  �أفريقيا 
بيت�ض بع�ض �لأدلة �ملتعلقة بال�سكان يف �أبو ظبي لإظهار 
ثقافة وجمتمع  ب��ني  �جل��م��ع  �لآث���ار يف  ب���د�أ علماء  كيف 
�حلفريات  نتائج  �سيعر�ض  �لتاريخ،كما  قبل  ما  �أ�سالف 
�لأثرية �لأخرية يف جزيرة مروح لتوفري روؤية عن �سكان 
للر�ث  رئي�ض  �إىل عمله  وبالإ�سافة  �لقد�مى.  �أبوظبي 
�ل�ساحلي و�حلفريات يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة، �سارك 
بيت�ض يف �أعمال �لتنقيب وم�سح عدد من �جلزر �لآثرية 
يف �إمارة �أبوظبي،  ويتعرب من كبار علماء �لآثار �ملقيمني 

يف �ل��دول��ة وح��ا���س��ل على درج���ة �ل��دك��ت��ور�ه م��ن �ململكة 
�ل�سباح"،  "قهوة  برنامج  �أن  ب��ال��ذك��ر،  ج��دي��ر  �مل��ت��ح��دة. 
يقدم �سيغة جديدة تعنى بالعديد من �ملو��سيع �لثقافية 
�لتي تهم فئات خمتلفة من �ملجتمع، وي�سارك فيه نخبة 
من �ملثقفني �ملتخ�س�سني، لطرح جتاربهم و�هتماماتهم 
و�أبحاثهم، لن�سر �ملعرفة يف �إطار علمي مب�سط. وتتعدد 
خاللها  من  �لربنامج  ي�سعى  �لتي  �ملطروحة  �ملو��سيع 
للو�سول �إىل �لعديد من �سر�ئح �ملجتمع، لي�سهم يف ن�سر 
�مل��ع��ارف و�حل��ف��اظ على �مل���وروث �لثقايف ل��ل��دول��ة.  تقام 
�ملحا�سرة يف م�سرح بلدية �لعني يف متام �ل�ساعة �لعا�سرة 

�سباح غد �لأربعاء .
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نظم جهاز �أبوظبي للرقابة �لغذ�ئية، يف مقره �لرئي�سي 
�إد�رة  �أبوظبي، موؤخر�ً، جل�سة حو�رية بعنو�ن  مبدينة 
�لتغيري ��ست�ساف خاللها �لكاتب و�ل�ساعر �لإمار�تي 
���س��ع��ادة ر��سد  �ل��درم��ك��ي، بح�سور  ع��و���ض ب��ن ح��ا���س��وم 
�ل�سريقي مدير عام �جلهاز وعدد من قياد�ت  حممد 
قدر�ت  تنمية  على  حر�ساً  وذل��ك  �جل��ه��از،  وموظفي 
�ملوظفني و�إك�سابهم �ملعرفة و�ملهار�ت �حلياتية �لالزمة 
لتح�سني �أد�ئهم ورفع قدر�تهم. و�أكد �لدرمكي �أن �إد�رة 
�حلياة  �سرور�ت  من  ملحة  �سرورة  �أ�سبحت  �لتغيري 
تاأثري�  ت��رك  و�لتي  �ملحيطة  �لتغري�ت  تتابع  ظل  يف 
�أهمية  على  م�����س��دد�  و�ل���و�ق���ع،  �حل��ي��اة  على  ملحوظاً 
يف  و�لإد�رة  و�لتو��سل  و�لقيادة  �لتغيري  ثقافة  تبني 
�ملوؤ�س�سات ملا متثله من �أهمية بالغة يف �لنهو�ض بعمل 
�لهيئات و�ملوؤ�س�سات و�ل�سركات باعتبار �لتغيري عن�سر�ً 

و��ستمر�رها.  عملها  جن��اح  يف  رئي�سياً  وع�سباً  ه��ام��اً 
�سحيح  تخطيط  �إىل  حتتاج  �لتغيري  عملية  �أن  وب��ني 
تر�فقه مهار�ت قيادية و�إد�رة متطورة يجب �أن ميتاز 
عمل  فريق  وج��ود  �إىل  بالإ�سافة  �لتغيري،  �سانع  بها 

�إىل جنب  و�لعمل جنباً  �لدعم  ق��ادر على تقدمي  كفوؤ 
يف �سبيل �إحد�ث �لتغيري �لإيجابي �ملطلوب، لفتاً �إىل 
�أهمية توفر مهار�ت �سخ�سية عالية وتو��سل �إيجابي 
بالإ�سافة  �لتغيري،  عملية  على  �لقائمني  يف  وف��ّع��ال 

�ل�سائد وطرح ��سر�تيجيات  �ملناخ  �إىل تقييم ودر��سة 
�لتغيري �ملنا�سبة متهيد�ً خلطوة �سنع �لقر�ر.

حت���دث �ل��درم��ك��ي ع��ن �مل���ر�ح���ل و�مل��ح��ط��ات �ل��ت��ي متر 
��ستبد�ل  عملية  م��ن  �ن��ط��الق��اً  �ل��ت��غ��ي��ري  عملية  ب��ه��ا 
�أكرث  ج��دي��دة  ب�سورة  و�لتقليدية  �لنمطية  �ل�سورة 
�حلاجة  و�إدر�ك  �ملحيطة،  للظروف  ومو�ءمة  مو�كبة 
�لنجاح  لتحقيق  حقيقي  تغيري  �إح���د�ث  ���س��رورة  �إىل 
بتنفيذ  و�ملبادرة  �لتخطيط  بعمليات  م��رور�ً  و�لتميز، 
�لتغيري  �إىل حتقيق  �ملنا�سبة، و�سوًل  �ل�سر�تيجيات 
�لغذ�ئية  ل��ل��رق��اب��ة  �أب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  وي�سعى  �مل��ن�����س��ود. 
�لقطاعات  حتفيز  �إىل  �لد�خلية  �أن�سطته  خ��الل  من 
رفع  على  �جل��ه��از  ومنت�سبي  �لتنظيمية  و�ل���وح���د�ت 
�ملوؤ�س�سية  �ل��ع��م��ل  �آل���ي���ات  �أد�ئ���ه���م وحت�����س��ني  م�����س��ت��وى 
وحت�����س��ني �جل����ودة، وت��ط��وي��ر وب��ن��اء ق����در�ت �لعاملني 
يف  �لإد�ري��ة  �ملمار�سات  �أف�سل  �إىل  للو�سول  وتاأهيلهم 

تقدمي �خلدمات.

اأحد اأ�شهر 25 متحدثًا حول العال
كاوفمان يحا�سر يف جامعة زايد م�ؤكدا :الإمارات جتاوزت 

مفاهيم البتكار يف تقدمي اخلدمات اإىل اإ�سعاد املتعاملني
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كاوفمان،  �لعاملي رون  باأبوظبي �خلبري  ز�يد يف فرعها  ��ست�سافت جامعة 
 Up Your �سريفي�ض  ي��ور  "�أب  �سركة  �إد�رة  جمل�ض  ورئي�ض  موؤ�س�ض 
�خلدمة،  يف  �لتميز  ح��ول  للطالبات  عمل  ور�سة  ق��دم  حيث   ،"Service

بح�سور عدد من �أع�ساء �لهيئة �لتدري�سية.
تكن  مل  حيث  �حل�سور،  �نتباه  �سحذت  بطريقة  تفاعلية،  �لور�سة  كانت 
�أبرز �خلرب�ء �لرو�د  �أحد  حما�سرة منربية، بل عمد كاوفمان، �لذي يعد 
ي�سبه �حللقة  �إىل ما  �إىل حتويلها  و�لتحفيز،  �لتعليم  �لعامل يف جمال  يف 
�لنقا�سية، حيث كان يتوقف عند كل فكرة يطرحها لربهة من �لوقت كي 
يف�سح لكل �سخ�سني متجاورين فر�سة لتبادل �لنقا�ض ب�ساأن هذه �لفكرة 
و�لتعليق  �لنقا�ض  ينفتح  ث��م  وم��ن  بدلوهما  ليدليا  �إل��ي��ه  ي��ع��ود�  �أن  قبل 

للجميع.
متجددة  وروؤي���ة  حياة  فل�سفة  باعتبارها  �خلدمة  ح��ول  كاوفمان  وحت��دث 
لتطوير �ملجتمعات يجب �أن يندمج فيها �جلميع، ولي�ست جمرد �أد�ء فردي 
با�ستمر�ر  متقدمة  خطوة  �إنها  �إذ  �أ�سري،  حتى  �أو  مهني  بو�جب  �لتز�م  �أو 
�لدول  تتطور  �ل�ساملة  �ملح�سلة  ويف  ج��دي��دة،  قيمة  لإك�سابه  �لآخ��ر  نحو 

و�ملجتمعات وتتح�سن حياة �لنا�ض على هذ� �لنحو. 
ويعد كاوفمان و�حد�ً من �أ�سهر 25 متحدثاً على م�ستوى �لعامل، كما �أن 
�أفكاره  تنفذ ب�سكل و��سع يف خمتلف دول �لعامل على م�ستوى �حلكومات 
و�ملوؤ�س�سات �خلدمية و�ملالية و�خلدمات �لطبية وخدمات �لأعمال �لتجارية 
و�لتطوير �لعقاري ووكالت �ل�سفر و�لدعم �للوج�ستي، وت�سنف كتبه بني 

�لأكرث مبيعاً على م�ستوى �لعامل.
�إىل  �إنه يجوب �لأر���ض منذ ما يقرب من ن�سف قرن �سعياً  وقال كاوفمان 
�إ���س��الح �لعامل حاماًل روؤي��ة حم��ددة هي تطوير ع��امل يكون كل ف��رد فيه 
و�عياً وم�سحوذ�ً نحو �لتميز يف خدمة �لآخرين. وقد �أخذ منه ذلك �سفر�ً 
وزيار�ت  م��ن ع�سرة ماليني ميل،  �أك��رث  ع��رب  �لأر����ض  �أ�سقاع  وت��رح��اًل يف 
300 مدينة، وع��م��اًل م��ع خمتلف جم���الت �لأع��م��ال، من  �أك���رث م��ن  �إىل 
�إىل  �حلكومية  �لهيئات  �إىل  �ل��ر�ق��ي��ة  �لأزي����اء  �إىل  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا 
�ملد�ر�ض و�جلمعيات ومنظمات �خلدمة �لتطوعية، بهدف م�ساعدة مزودي 
�خلدمات و�ملوؤ�س�سات على تطوير قدر�تهم وحت�سني نتاجاتهم وخمرجاتهم 
م�ستويات  �إىل  و�ملرتفعة  و�ملتميزة  بذ�تها،  �مل�ستد�مة  ثقافة �خلدمة  وبناء 

�أعلى با�ستمر�ر.
�لفردي  �مل�ستوى  على  ك��ان��ت  ���س��و�ء  للخدمة،  تعريفه  ك��اوف��م��ان  وخل�����ض 
قيمة  خللق  بعمل  �لقيام  ه��و  حم��دد  �سيء  يف  �ل��ت��ج��اري،  �مل�ستوى  على  �أو 
�أن  �إىل  ومت��ي��ز�ً، منبهاً  وت��ط��ور�ً  ذل��ك حت�سناً  �لآخ��ر في�سيب من  يكت�سبها 
�لرتقاء باخلدمة على هذ� �لنحو �سيعود عليك بالنفع �أي�ساً، ذلك �أن رفع 
م�ستوى خدمتك لالآخرين �سيعمق عالقاتك معهم ب�سكل طبيعي، �لأمر 
�لذي يقوي �سبكة دعمك وي�ساهم يف حتقيق جناحاتك.. وينطبق هذ� على 

�لأفر�د وكذلك على �ملجتمعات. 
تقدمي  م�ستويات  لتقييم  جر�فيكياً  �قرحه  �ُسلَّم  عرب  كاوفمان،  و�أو�سح 
�خلدمة، �أن تطوير ثقافة تقدمي �خلدمات �ملتميزة يعد عملية غري حمددة، 
�أعلى ول ميكن حتديد خط لنهاية مفهومها..  فال�سلم د�ئم �ل�سعود �إىل 
فما يعد متميز�ً �ليوم �سيكون �أمر�ً معتاد�ً بعد فرة وجيزة، وهذ� يتطلب 

��ستد�مة يف عمليات تطوير �أمناط تقدمي �خلدمة ب�سكل متو��سل.
ونوه كاوفمان بتجربة دولة �لإمار�ت يف �لرتقاء باخلدمات �لتي تقدمها 
مفهوم  �إىل  �خلدمة  تقدمي  يف  �لبتكار  مفاهيم  جت��اوزت  حيث  ل�سكانها، 
�إ�سعاد �ملتعاملني، �لذي يعد �آخر ما تو�سلت �لدر��سات �لبحثية حول بناء 

�خلدمة �ملتميزة. 
و�أ�ساف �أن �لإمار�ت جنحت بتفرد يف ��ستثمار وجود �أكرث من 200 جن�سية 
على �أر�سها، متنوعي �لثقافات و�مل�سارب و�لأذو�ق و�لأ�سول �ملعرفية، حيث 
�أوجدت �أمناطاً عاملية يف تقدمي �خلدمات لهم مب�ستوى عاملي ودجمهم يف 

ثقافة �إن�سانية متميزة.. وهذ� حتدٍّ كبري مل تنجح فيه بلد�ن كثرية.  
م�ستقبلي  ل��دى  �لده�سة  مفهوم  غر�ض  ��ستطاعت  ظبي  �أب��و  �أن  و�أ���س��اف 
�خلدمات، وهي ت�سعى بد�أب حثيث �إىل �أن تكون عا�سمة �لعامل يف �لتميز 

بتقدمي �خلدمات. 
�إث��ارة �ل�سغف بالرتقاء  �إن �لتحدي �لذي نو�جهه يف عامل �ليوم هو  وقال 
باخلدمة يف كل ثقافة ويف كل �أركان �لأر���ض، ل �سيما و�أننا نعي�ض يف زمن 
للتو��سل  و�لجتماعية  �لتكنولوجية  �ملقدرة  منتلك  حيث  بامتياز،  فريد 
�أنه  �إىل  و�أ�سار  �لآخرين وخدمتهم مب�ستوى مل نحَظ به من قبل.     مع 
�سافر عام 1990 �إىل �سنغافورة ملدة �أ�سبوع بدعوة من �خلطوط �جلوية 
كانت  حيث  للحكومة،  �لتابع  لالإنتاجية  �لوطني  و�ملجل�ض  �ل�سنغافورية 
�إىل مركز  قليلة  بكلفة  للت�سنيع  قاعدة  للتحول من  ت�سعى  هناك  �لدولة 
��ستطال  وه��ك��ذ�  �مل�����س��اف��ة.  �لقيمة  ذ�ت  و�لب��ت��ك��ار�ت  و�لأف���ك���ار  للخدمات 
�لأ�سبوع �إىل �سهر ثم �إىل عام ثم �أكرث من عقدين مده�سني من �لزمان، 
من  كثري  مع  بن�ساط  تعمل  �سرفي�ض" �لتي  ي��ور  "�أب  �سركته  �أ�س�ض  حيث 
�ل�سركات و�ملنظمات �لعمالقة و�لهيئات و�لوكالت �حلكومية حول �لعامل. 



لن  �ل��ت��ع��رق،  م��ن��اط��ق  م��ن  �ل�سعر  �إز�ل����ة   -  1
وجوده ي�سجع منو �لبكترييا ويخزن �لعرق.

بال�ستحمام  �جل�سم  نظافة  على  �ملحافظة   -  2
عدة مر�ت يف �ليوم باملاء و�ل�سابون، مما ي�سمح 
�لرو�ئح  عن  �مل�سوؤولة  �لبكترييا  على  بالق�ساء 

�لكريهة.

�مل����و�د  م���ن  �مل�����س��ن��وع��ة  �مل��الب�����ض  �رت������د�ء   -  3
�لطبيعية كالقطن و�حلرير و�ل�سوف و�لأحذية 
�لبال�ستيك،  ب��دل  �جللد  م��ن  �مل�سنوعة  �مل��ه��و�ة 

�إذ� ما كنا نرغب يف �أل تتعرق �لأرجل.

�لتقاط  على  قادر  �ختيار مزيل عرق جيد   -  4
م�ساد  �أو  منها،  �ل�سيئة  على  و�لق�ساء  �ل��رو�ئ��ح 

ل���ل���ع���رق �أك������رث ف���ع���ال���ي���ة، ح���ي���ث مب����ق����دوره منع 
�ل��ت��ع��رق. وع��ك�����ض م��زي��ل �ل��ع��رق ي��ح��ت��وي م�ساد 
�أن نتاأكد  �لعرق على ملح �لأملنيوم، لذلك علينا 
من �أن م�ساد �لعرق يحتوي على كمية ل تتجاوز 
0.6 يف �ملائة من ملح �لأملنيوم وهي �لن�سبة �لتي 

تو�سي بها �ل�سلطات �ل�سحية.

من  �لقليل  و���س��ع  فهو  �لآخ���ر  �حل��ل  �أم���ا   -  5
�لتعرق كل  �لأطفال( يف مناطق  )ب��ودرة  �لتالك 

�سباح.

تقليل امل�شكلة
مي��ك��ن �أن ي��ت��ع��رق �ل���و�ح���د ن��ت��ي��ج��ة �حل�����ر�رة �أو 
�لإج���ه���اد �أو مم��ار���س��ة �ل��ري��ا���س��ة، وك���ل ه���ذ� �أمر 
موؤرقة  م�سكلة  �إىل  يتحول  �لأم��ر  لكن  طبيعي، 

ومزعجة حني نتعرق طول �لوقت.
�جلميع يتعرق، ومن دون �لتعرق ل ميكن للج�سم 
فاأي  با�ستمر�ر،  حر�رته  �رتفاع  خطر  يو�جه  �أن 
حادث باإمكانه �أن يرفع درجة �حلر�رة �لد�خلية 
�ل��ت��ي ير�وح  �ل��ع��رق  غ���دد  ي��دف��ع  للج�سم، مم��ا 
عددها ما بني 2 و5 ماليني غدة منت�سرة على 

�سطح �جل�سم �إىل �إنتاج �ملزيد من �لعرق.
ي�سمح  �سيتبخر، مم��ا  �ل���ذي  �ل��ع��رق  ت��ف��رز  �إن��ه��ا 
ب��ت��ربي��د �جل�����س��م، وي��وج��د ع���دد ك��ب��ري م��ن هذه 
�لغدد يف منطقة �لإبطني ور�حة �ليدين وباطن 

�لقدمني.
�للتز�م  على �جلميع  �لتعرق  �ثر  وللتقليل من 
ي�سمح  ي��وم��ي مم��ا  ح��م��ام  ب��اأخ��ذ  �جل�سم  بنظافة 
�لرو�ئح  ت�سبب  �ل��ت��ي  �لبكترييا  على  بالق�ساء 
ج���ي���د�، خ�سو�ساً  �جل�����س��م  �ل��ك��ري��ه��ة، وجت��ف��ي��ف 

�إز�لة  جتب  �ملقابل  ويف  �لإب��ط��ني.  حتت  منطقة 
�ل�سعر ب�سكل جيد لأن �ل�سعر ميكن �أن يحتفظ 

بالرطوبة،
 مما ي�سمح بنمو �لبكترييا وتكاثرها. 

نهائيا  �لتخلي  �ملالب�ض فيجب  �أما يف ما يخ�ض 
�ملالب�ض  و�رت��د�ء  �ل�سناعية  �ملالب�ض  �رت��د�ء  عن 
�ل�سناعية �مل�سنوعة من �لألياف يف حال ممار�سة 

�لريا�سة، لأنها ت�سمح بالتعرق.
لكن �إذ� ما كانت �مل�سكلة تخ�ض �لقدمني، فعليكم 
�لتفكري يف تغيري �حلذ�ء يوميا حتى تركو� له 
�ملجال ليجف وتغيري �جلو�رب مرة و�حدة على 
�لأق��ل يف �ليوم، لكن �لأف�سل هو �رت��د�ء �أحذية 

مفتوحة حني ترتفع درجة حر�رة �جلو.

ما م�شدر الرائحة الكريهة؟

�لتعرق هي ظاهرة �سحية ومفيدة رغم  عملية 
�إىل  ي��ق��رب  مزعجا  �أم���ر�  يعتربها  �لبع�ض  �أن 
�لعقوبة �أكرث منه �أمر� �سحيا و�سروريا للج�سم، 
ولي�ض �لتعرق فقط �لأمر غري �لالئق، فالرو�ئح 

�مل�ساحبة له هي �لأمر �لأ�سو�أ.
لكن �ل��ع��رق ح��ني ي��ف��رز ي��ك��ون ب��ال ر�ئ��ح��ة، هذه 
�لأخرية تنتج من مالم�سة �لعرق للبكترييا �لتي 
تتغذى من عملية �لتعرق، فهذه �لكائنات �حلية 
يف  �خل�سو�ض  وعلى  �لعرق  مع  تنت�سر  �لدقيقة 

منطقة �لإبط.
�ل��ذي يفرز حتت منطقة  �لعرق  �ل��و�ق��ع يعد  يف 
�لإبط �أكرث دهونة من غريه و�أكرث �حتو�ء على 

خملفات خلوية، 
هذه  ت�ستد  وح��ني  �ل��رو�ئ��ح،  �نبعاث  ي�سبب  مم��ا 
لل�سخ�ض  �لأم��ر مزعجا ومقلقا  ي�سبح  �لرو�ئح 

وللمحيطني به.
و�أما �مل�سكل �ل�سعب �لآخر فهو ��ستمر�ر عملية 
بالتعرق  عمليا  ي�سمى  ما  وه��و  وب�سدة،  �لتعرق 
للغدد  ز�ئ��د  بن�ساط  �أم��ر مرتبط  وه��و  �مل��ف��رط، 

�ملفرزة للعرق.
 وت�سري �لدر��سات �إىل �أن 12 يف �ملائة من �سكان 
�ملفرط،  �ل��ت��ع��رق  م�سكلة  م��ن  ي��ع��ان��ون  �مل��ع��م��ورة 
طريق  ع��ن  �أم���ا  �مل�سكلة  ه��ذه  ع��الج  يتم  وحاليا 

حقن �لبوتوك�ض �أو عن طريق �جلر�حة.

عالقته بالغذاء 
و�لقهوة  �مل��ت��ب��ل��ة  �لأغ�����ذي�����ة  �أن  ت���ع���رف���ون  ه����ل 
�حلر�رة  ترفع  �ملثلجة  �و  �ل�ساخنة  و�مل�سروبات 
تتناولوها  �أن  عليكم  لذلك  للج�سم؟  �لد�خلية 

باعتد�ل.

�لتمارين  مبمار�سة  �ل�ستمتاع  لزيادة  مقرحة  خطة 
�لريا�سية:

ب��اإم��ك��ان��ك مم��ار���س��ة جميع �ل��ت��م��اري��ن دف��ع��ة و�ح���دة �أو 
ممار�سة مترين �أو �ثنني كل يوم على �سبيل �لتنويع.

مثال حاويل تغيري مكان �لتمرين ب�سكل م�ستمر فاإذ� 
كنت ت�ستخدمني جهاز يف �لبيت حاويل تغيري موقعه 

ب�سكل دوري من غرفة لأخرى حتى ل ت�سابني بامللل.

متارين الإحماء:
ق��ب��ل �ل��ب��دء ب��ال��ت��م��اري��ن �ل��ري��ا���س��ي��ة ل ب��د م��ن �إع���د�د 
�لقادم لذلك  �لبدين  ع�سالت �جل�سم لتحمل �جلهد 
ين�سح بالبدء بتمارين �لإحماء ملدة دقيقتني �إىل خم�سة 

دقائق قبل ممار�سة �أي مترين ريا�سي. �مل�سي �ل�سريع 
لنف�ض �ملدة يوؤدي �لغر�ض �أو ممار�سة بع�ض �لتمارين 

�ل�سويدية لت�سريع وتن�سيط �لدورة �لدموية.

التمارين  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد  التهدئة  مت��اري��ن 
الريا�شية:

بعد �لنتهاء من �لتمارين �لريا�سية حاويل ممار�سة 
�لإرخ��اء للع�سالت حتى تتخل�سي من  بع�ض متارين 
�ل�سد و�لتوتر �لذي ي�سيب �لع�سلة عادة بعد ممار�سة 
ن�ساط بدين عنيف. هذه �لتمارين �سرورية جد� لكي 

ترفعي من لياقة بدنك و�حلفاظ عليه لينا.
�أل���ف �سعر  للح�سول ع��ل��ى ق���و�م ر���س��ي��ق ح���اويل ح���رق 
�لت�سلق  و  �مل�����س��ي  �أج���ه���زة  ع��ل��ى  �لأ����س���ب���وع  ح�����ر�ري يف 
�ملتوفرة يف جميع �لأندية �لريا�سية. تذكري د�ئما �أن 
ل ترهقي نف�سك كثري� حتى ل تتثاقلي من ممار�سة 

�لتمارين بعد فرة.
ت�����س��ع��ة م���ن ع�سرة  �أن  ه���ذ� و�أ�����س����ارت در�����س���ة ج���دي���دة 
�أ�سخا�ض يتوقفون عن �لذهاب �إىل �لنو�دي �لريا�سية 

بعد �ستة �أ�سابيع من بدئهم ممار�سة �لريا�سة.
�لأف�سل  م���ن  �ن����ه  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �ل���در�����س���ة  و�أ�����س����ارت 
لالأ�سخا�ض �لذين ي�سممون على رفع لياقتهم �لبدنية 
ممار�ستهم  �أث��ن��اء  �لريا�سية  �ل��ت��م��اري��ن  مي��ار���س��و�  �أن 
لعملهم �ليومي و لي�ض عن طريق �ل�سر�ك بالنو�دي 

�لريا�سية. 

�شحة وتغذية
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ولكن  احل��الت،  بع�س  يف  م�شكلة  اإىل  التعرق  يتحول  اأن  ميكن 
الروائح  بتجنب  ت�شمح  ب�شيطة  �شلوكيات  هناك  احلظ  حل�شن 
فكيف  الإب��ط��ني،  حتت  منطقة  من  تنبعث  قد  التي  الكريهة 

ذلك؟
احلركات  بع�س  لنا  ت�شمح  املفرط،  التعرق  من  نعاين  ل  حني 

بتفادي الروائح ال�شيئة:

فى بع�س الحيان تقررين اأن متار�شي التمارين الريا�شية لتح�شلي على قوام ر�شيق و مظهر 
جذاب. 

مع  لكن  الريا�شة،  مبمار�شة  تلتزمني  �شوف  باأنك  نف�شك  وتعدين  خطة  بو�شع  فتقومني 
عزميتك  تفقدين  انك  بال�شعور  تبدئني  الأك��ر  على  الثاين  اأو  الأول  الأ�شبوع  انق�شاء 
ورغبتك يف الذهاب اإىل ممار�شة الريا�شة بحيث تختلقني الأعذار لعدم الذهاب اإىل النادي 

الريا�شي.
ل  حتى  الإن�شان  يحبه  الذي  الريا�شة  نوع  مبمار�شة  الإن�شان  يقوم  باأن  الريا�شيني  ين�شح 

يت�شرب امللل اإىل حياته وبالتايل يتوقف عن ممار�شة التمارين الريا�شية بعد فرتة.

ل تختلقي الأعذار لعدم ممار�سة التمارين الريا�سية

�سل�كيات ب�سيطة ت�سمح لك بتجنب رائحة التعرق
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  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1588
و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�سية  �إمار�تي   - �سليطني  �سعد  �سامل  �ل�سيد/ حممد خالد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل ح�سته �لبالغة 51% يف �لعناية لتغليف �ملناديل - ذ م م  و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم 
)734798( �ىل �ل�سيدة/ عمريه عيا�ض حممد عقيل حممد فاروق - �إمار�تية �جلن�سية - ويرغب �ل�سيد/ عالء كيايل - 
دومينيكي �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من  ح�سته )39%(  من كامل ح�سته �لبالغة )49%( يف )�لعناية لتغليف 
مارك  كري�ستوفر  �ل�سيد/  �ىل   )734798( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  م(  م  ذ   - �ملناديل 

تالبوت توريل - ��سر�يل �جلن�سية  
ويرغب �ل�سيد/ عالء كيايل - دومينيكي �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من  ح�سته )10%(  من كامل ح�سته �لبالغة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )734798( �ىل  باإمارة  تاأ�س�ست  م م( و�لتي  ذ  �ملناديل -  )49%( يف )�لعناية لتغليف 

�ل�سيد/ فيجاي كومار  كي�سان�ساند جاجريا - هندي �جلن�سية  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى 

ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1589
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ نا�سر ح�سني نا�سر حممد ، �إمار�تي  �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف جموهر�ت ريفان ، مبوجب رخ�سة 

رقم 722808 وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد ح�سني نا�سر حممد ، �إمار�تي �جلن�سية 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة لخر 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1590
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ بو�سبالثا فاتا�سرييل جوبال كري�سناناير بوليكوت 
�لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�سية  - هندية   كومار  �سونيل 
100%  وذلك �ىل فري جيت كو�ر زوجة جورديب �سينغ د�وب - بريطانية �جلن�سية يف 
�لرخ�سة �مل�سماة )�سالون �لرمل �لبي�ض لل�سيد�ت( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )625751( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1587
�جلن�سية  �إمار�تي    - �ملرزوقي  �حمد علي حممد  �ل�سيد/ خالد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 51% ح�سة �ىل �ل�سيد/ عبد�لرز�ق بيكال 
 عبد�لقادر - هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية - �لعتماد لتجارة �لهو�تف  �ملتحركة - ذ م م  
ترخي�ض رقم )525554( - حيث مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 

�ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه  ��سبوعني من  �ليه بعد  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 يف  الدعوى  رقم 2017/1458 جتاري جزئي ابوظبي 

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه / يوتي �إي �بينري تيما �لإمار�ت 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - جتاري - جزئي - �ملوقرة لعمال 
�خلربة �ملحا�سبية يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/4 �ل�ساعة 
�لر�بعة وخم�سة ع�سره دقيقه ع�سر� لعقد �لجتماع للخربة �ملحا�سبية وذلك مبقر 
مكتب ��سورن�ض للتدقيق و�ملحا�سبة �لكائن يف : �بوظبي منطقة �لنادي �ل�سياحي �سارع 
�لكر� - مقابل �بوظبي مول )مبا�سره بجو�ر فندق �لد�نا( �ملكتب ببناية خمابز و��سو�ق 
�لكورني�ض �لتوماتيكي - �لدور �خلام�ض مكتب رقم 1001 ، هاتف 026264006 ، فاك�ض 
026264007  -  لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع 

�ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى. 
اخلبري احل�شابي 
خالد يون�س احمد                  

دعوة حل�شور الجتماع الأول 
للخربة املحا�شبية 

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن

�ملرجع : 1586
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ مور�ليدهار�ن ر�ما �ساندر�ن ناير ر�ما�ساندر�ن 
�لبالغة 100%  يف  وتنازل كامل ح�س�سه  بيع  ناير - هندي �جلن�سية ترغب يف 
�ل�سويب ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات ، رخ�سة رقم 747109 وذلك �ىل �ل�سيد/ 
 )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض  �جلن�سية   هندي   - توما�ض  توما�ض  جيتني 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��ض على ذلك  �ليه بعد 

عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/47 ا�شكالت مدنية  
مو�سوع �لق�سية �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم 2017/365 تنفيذ مدين لوقف �لإجر�ء�ت 

�لتنفيذية
مالكها  ليمتد وميثلها  �نف�ستمنت  �سكيب  مارينا  �سركة   : : م�ست�سكل  �لإع��الن  طالب 
�ل�سيد/ مانوهار له��وري   - �ملطلوب �عاله : �مل�ست�سكل �سده : 1- مطعم مري�مني 
لبناين ، 2-مطعم �لبيت �لبي�ض 3- مطعم ديبو نري�ض بيتز�  - جمهول حمل �لقامة  
مو�سوع �لإعالن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/3   
يتوجب  و�لتي  �ع��اله  �ل�سكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   11.00 �ل�ساعة 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره 

�لقانوين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/1230   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �لدعاء �لقاب�سة - هولدينجز  جمهول 
 حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة كيلي للمقاولت - ذ م م   
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )7134061( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1607   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- مطعم �ورج��ن��ال فيوجن - ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لوروبية لالغذية �لبحرية - �ض ذ م م 
وميثله / �سعيد مبارك عبيد �أحمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8322( 
ف���ان �ملحكمة  �مل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  �و خ��زي��ن��ة  �لتنفيذ  دره���م �ىل ط��ال��ب 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/383  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- �إمريت�ض �سن لند بي يف دبي ليمتد  جمهول حمل �لقامة 
بوج�سيم   �سعيد  حممد  خالد   / وميثله  مري�سنت  �أم���ان  حممد  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
و�خ��ر ح�سابي  بندب خبري هند�سي  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد 
مدة  وبيان  �ل�سافية  و�مل�ساحة  �ملباعة  �مل�ساحة  بني  �ل��ف��ارق  بيان  مهمتهما  تكون 
�لتاأخري وبيان حالة �لوحدة ومو��سفات ت�سطيبها مع �لز�م  �ملدعي عليه بالر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/1   
�أو من ميثلك  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
يف الدعوى رقم 2017/1133  جتاري كلي  - دبي 

�ملدعي عليه : عمر فاروق عبد�لعليم 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�سابي  يف �لدعوى �عاله و�ملرفوعة �سدكم من )عظمت 
حيات من�ساب خان مالك(  وعليه فانتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة 

�ملقرر عقده يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2 وذلك �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر�.  
ز�ي���د - مقابل حمطة مرو  �ل�سيخ  ���س��ارع  دب��ي -  �ل��ك��ائ��ن :  �مل��ن��ت��دب  وذل���ك مبكتب �خل��ب��ري 
�خلليج �لتجاري - خلف �لإمار�ت للعطالت - بناية بري�سم - مكتب �حمد �حلو�سني لتدقيق 
�ملحددين  و�مل��ك��ان  باملوعد  �حل�سور  يرجى   -  )805( رق��م  مكتب  �لثامن  �لطابق  �حل�سابات 
و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى �عاله على �ن تكون �مل�ستند�ت مرتبة ومرجمة 
للغة �لعربية و�إح�سار �لأ�سول لالطالع عليها.  علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان 

�خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
 مكتب اخلبري احل�شابي 
حممد عبد الرحمن  املرزوقي       
   قيد رقم 129

 اإعالن بالن�شر
 للح�شور امام اخلربة

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  يف الدعوى  رقم   2017/127 نزاع تعيني خربة جتاري  

�أعاله مبوجب �حلكم  �ملذكورة  �ملنتدب يف �لدعوى  �ل�سيخ مبارك  يعلن �خلبري/ ر��سد �حمد 
�ل�سادر عن حمكمة دبي �ملوقرة بتاريخ 2017/8/20  �ملرفوعة من �ملتنازع / مبارك عبد�هلل علي 
عو�ض - عن نف�سه وب�سفته �سريك يف �سركة �لطو��ض لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م ،  يعلن �خلبري 
�لطو��ض  �سركة  وب�سفته مدير  نف�سه  - عن  في�سل  وليد خالد عمار   / �ملتنازع �سده  �ملنتدب 
لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م �و من ميثله قانونا حل�سور �جتماع مبا�سرة مهمة �خلربة �حل�سابية 
يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2  �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء مبقر مكتبنا بدبي �لكائن مبنطقة 
هور �لعنز �سرق - بناية �ل�سيخ ر��سد بن خليفة بجو�ر وز�رة �لعمل و�لعمال  �لقدمية �لدور 
�لول مكتب رقم )118.119( و�إح�سار كافة �لوثائق و�مل�سند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى 
�أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�ل�سول ويف �لوقت �ملحدد لال�ست�سفار  ، حتى ن�ستطيع 

�لت�سال على �لرقم : 04-2686888  
اخلبري احل�شابي 
       را�شد احمد ال�شيخ مبارك  

مبا�شرة اجتماع  حل�شور   اإعالن 
احل�شابية اخلربة   مهمة 

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
يف الدعوى  رقم 2016/2003  مدين جزئي 

�ملدعي عليها �لثانية / �إك�سبات �أت�ض كيو �سركة منطقة حرة 
�عاله  �ملذكورة  بالدعوى  ح�سابيا  خبري�  �نتد�بنا  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
و�ملفرفوعة �سدكم من متيم عماد خ�سر ،  وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم 
�ملو�فق 2017/10/1 يف  �لحد   يوم  �ملقرر عقده  �جتماع �خلربة  قانونا بح�سور 
متام �ل�ساعة 00 : 11 �سباحا  وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب  �لكائن دبي - �لهناء 
�سنر - بجو�ر د�ور �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب 
رقم : 229/228 نطلب �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر 

�عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
عمر ن�شري / اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
يف  الدعوى 2016/356 ا�شتئناف عقاري 

�ل�سادة �مل�ستاأنف �سدها �لثانية / تريدنت �نرنا�سيونال هولدجنز - �ض م ح 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �مل�ستاأنف / بنك دبي �ل�سالمي 

�أمام حماكم دبي �أونه مت تعيينا خبري� م�سرفيا بالدعوى �عاله مبوجب �حلكم �ل�سادر 
به  فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع خربة وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2  يف متام 
�لتايل  بالعنو�ن  ذلك   ، �ملالية  لال�ست�سار�ت  �نر�  مكتبنا  مبقر   ، ظهر�  �لو�حدة  �ل�ساعة 
: دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل 
مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت -  وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري تليفون 
من  لديكم  ما  كافة  �إح�سار  و  �لطالع  يرجى   -  042206877  : فاك�ض   ،  042206899  :

م�ستند�ت و�حلر�ض على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــــــالن بالن�شــــر
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
��سم �ل�سركة : لوؤلوؤة �لكوكب للتجارة - �ض ذ م م   

رقم �لرخ�سة : 237793  �لعنو�ن : حمل 7 ملك �ل�سيخ حمد بن جمعه �ل مكتوم 
- �لرقة - غرب - ديرة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 45734  تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانهاب�سدد 
�لجر�ء�ت  وذلك مبوجب  �عاله  �ل��و�ردة  بال�سركة  �خلا�ض  �لرخي�ض  �لغاء 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �ع��ر����ض  �ي  لديه  من  .وعلى  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�سادية بدبي من خالل �لربيد �للكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                       �ىل �ملدعي عليه/ �ملجد �لبحري لالعمال �لكهروميكانيكية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2017/10/2  �ل�ساعة : 15.00 

وكلفتكم �ملحكمة باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 7073/2017/13 
 8909/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
عبد�لرحمن عماد �لدين عبد�لرحمن متويل 
�سالح نا�سر �سالح �سعبان حممد 

مبلغ �ملطالبة
12500 درهم + تذكرة �لعودة 
12500 درهم + تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اعالن جمموعة  اإعالن  بالن�شر      
                      �ىل �ملنفذ �سدها : جبال �لطل�ض للتجارة �لعامة - ذ م م - فرع 

وذلك للز�مك  �دن��اه-  بالك�سف  �ملو�سحة  �لتنفيذ�ت  �قامو�  �لتنفيذ  �ن طالبي  مبا 
�ملحكمة  فان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  �ملو�سحة  �ملبالغ  ب�سد�د 

�ستتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
1691 درهم

1793 درهم

23.857 درهم

22451 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
  �يدجار �لن �سيجويريل 

�ي�ستوريا 

ر�ميل �تينز� �سافيز 

 2017/2333
تنفيذ عمايل

 2017/2217
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/50 عقاري جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليهم /1 - فديال علي �سلطان 2-فهد نا�سر عبيد �لوعيل 3-عبيد نا�سر عبيد �لوعيل 4- �سوق 
نا�سر عبيد �لوعيل جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / هيام نا�سر عبيد �لوعيل �ل�سويدي - قد �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  2017/8/29 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : 
بندب �خلبري �لهند�سي �ملخت�ض �ساحب �لدور بجدول �خلرب�ء باملحكمة - ما مل يتفق �لطرفان على ت�سمية 
غريه خالل ��سبوع من تاريخ �سدور هذ� �حلكم - تكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى وم�ستند�تها وما 
ع�سى �ن يقدم له من �خل�سوم منها و�لطالع بد�ئرة �لر��سي و�لأمالك و�لد�ئرة �ملخت�سة يف �إمارة دبي 
على ما يفيد ملكية �لر�ض رقم 449 ديرة - منطقة �لر��سدية - باإمارة دبي ، ومعاينتها على �لطبيعة لبيان 
�مل�ساحة و�ملعامل مع بيان مالكها ون�سيب كل منهم يف  �مللكية و�سندهم يف ذلك وقدرت �مانة قدرها ع�سرة 
�لف درهم على ذمة �تعاب وم�ساريفه وكلفت �ملدعيتني �يد�عها خز�نة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�سة 

 .Ch1.B.8 يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/3  �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6486   

�ملنذر : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �إليه : �سيدكاو�ض �سر�ج ك�سبي جهرمي - جمهول حمل �لقامة 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 1.326.065/83 درهم )فقط مليون وثالثمائة 
ي�ستجد عليها  وما  فل�سا ل غري(  وثمانون  درهما وثالثة  و�ستون  �لفا وخم�ض  و�ستة وع�سرون 
من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل هذه �ملهلة 
فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملر�سدة 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم 1306 مببنى �عمار تاور  2 و�لبالغ م�ساحته  1812  قدم 
مربع و�ملو�قف L3/62-74 على قطعة �لر�ض رقم 411 مبنطقة رقة �لبطني باإمارة دبي  طبقا 
ل�سنة  �لتاأميني رقم 14  �لرهن  و )26( وما بعدهما من قانون  و�ملادتني )25(  �لقانون  لحكام 

2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6485   

�ملنذر : �لبنك �لعربي �ملتحد  
�ملنذر �إليه : ر�سا جرب�ئيل بابا يور   - جمهول حمل �لقامة 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وق��دره  6.500.000 درهم )فقط �ستة ماليني 
وخم�سمائة �لف درهما ل غري( وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما 
�تخاذ كافة  له  �ملنذر يحق  �ملهلة فان  �ل�سد�د خالل هذه  �متناعكم عن  تاريخه وحال  من 
�لج��ر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملر�سدة بذمتكم مبا فيها طلب 
�لأ�سايل  ب�سارع  مربع  ق��دم   6.612.00 م�ساحتها  و�لبالغ    2009 رق��م  )فيال(  �لعقار  بيع 
مبنطقة �لثنية  �لر�بعة )تالل �لإمار�ت �لثالثة �سابقا( باإمارة دبي طبقا لحكام �لقانون 
و�ملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة 

دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : �شان�شيجا جلف للتجارة العامة - �س ذ م م 
�لعنو�ن : ملك عبيد �حمد بن جر�ض - مكتب رقم M25 - منطقة �لكر�مة - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    737206  : �لرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري : 1178361 مبوجب هذ� تعلن 
�أع��اله، وذلك مبوجب  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2017/8/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/8/22  وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني الكتبي 
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي  وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
 �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - �لهاتف : 3215355-04 ، �لفاك�ض : 04-3215356  
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  م�سطحباً معه كافة 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ان ان ان تي لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م   
�لعنو�ن :  مكتب رقم 506 ملك عبد�لظاهر حممد ب�سري - بور�سعيد  - �ل�سكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم    736078  : �لرخ�سة  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذ�ت   :
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  1175706 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ  2017/8/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/22  
وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني الكتبي وم�شاركوه 
�للجنة  دب��ي  عهد  ويل  مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  قانونيون  حما�شبون 
  04-3215356  : �لفاك�ض   ،  04-3215355  : �لهاتف   - �لوىل  �لقوز   - بردبي   -  �ملوؤقتة 
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  م�سطحباً معه كافة 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - 
�لهاتف : 3215355-04 ، �لفاك�ض : 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية �شان�شيجا 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  جلف 
2017/8/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/22 وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - 
�لهاتف : 3215355-04 ، �لفاك�ض : 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ان ان ان 
تي لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/8/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/22 وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1588
و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�سية  �إمار�تي   - �سليطني  �سعد  �سامل  �ل�سيد/ حممد خالد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
كامل ح�سته �لبالغة 51% يف �لعناية لتغليف �ملناديل - ذ م م  و�لتي تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم 
)734798( �ىل �ل�سيدة/ عمريه عيا�ض حممد عقيل حممد فاروق - �إمار�تية �جلن�سية - ويرغب �ل�سيد/ عالء كيايل - 
دومينيكي �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من  ح�سته )39%(  من كامل ح�سته �لبالغة )49%( يف )�لعناية لتغليف 
مارك  كري�ستوفر  �ل�سيد/  �ىل   )734798( رقم  جتارية  رخ�سة  مبوجب  �ل�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  و�لتي  م(  م  ذ   - �ملناديل 

تالبوت توريل - ��سر�يل �جلن�سية  
ويرغب �ل�سيد/ عالء كيايل - دومينيكي �جلن�سية يف �لبيع و�لتنازل عن جزء من  ح�سته )10%(  من كامل ح�سته �لبالغة 
�ل�سارقة مبوجب رخ�سة جتارية رقم )734798( �ىل  باإمارة  تاأ�س�ست  م م( و�لتي  ذ  �ملناديل -  )49%( يف )�لعناية لتغليف 

�ل�سيد/ فيجاي كومار  كي�سان�ساند جاجريا - هندي �جلن�سية  
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى 

ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1589
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ نا�سر ح�سني نا�سر حممد ، �إمار�تي  �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  يف جموهر�ت ريفان ، مبوجب رخ�سة 

رقم 722808 وذلك �ىل �ل�سيد/ حممد ح�سني نا�سر حممد ، �إمار�تي �جلن�سية 
تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة لخر 

وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1590
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيدة/ بو�سبالثا فاتا�سرييل جوبال كري�سناناير بوليكوت 
�لبالغة  كامل ح�سته  و�لتنازل عن  �لبيع  يرغب يف  �جلن�سية  - هندية   كومار  �سونيل 
100%  وذلك �ىل فري جيت كو�ر زوجة جورديب �سينغ د�وب - بريطانية �جلن�سية يف 
�لرخ�سة �مل�سماة )�سالون �لرمل �لبي�ض لل�سيد�ت( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب 

رخ�سة رقم )625751( 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على 
�لجر�ء �مل�سار �ليه بعد ��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن بالن�شر

�ملرجع : 1587
�جلن�سية  �إمار�تي    - �ملرزوقي  �حمد علي حممد  �ل�سيد/ خالد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 51% ح�سة �ىل �ل�سيد/ عبد�لرز�ق بيكال 
 عبد�لقادر - هندي �جلن�سية يف �لرخ�سة �لتجارية - �لعتماد لتجارة �لهو�تف  �ملتحركة - ذ م م  
ترخي�ض رقم )525554( - حيث مت تغيري �ل�سكل �لقانوين من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة 

�ىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات ودخول وكيل خدمات جديد عليها 
وعمالبن�ض �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
�لكاتب �لعدل . فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء 
تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي �عر��ض حيال ذلك عليه  ��سبوعني من  �ليه بعد  �مل�سار 

مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 يف  الدعوى  رقم 2017/1458 جتاري جزئي ابوظبي 

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه / يوتي �إي �بينري تيما �لإمار�ت 
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �بوظبي �لبتد�ئية - جتاري - جزئي - �ملوقرة لعمال 
�خلربة �ملحا�سبية يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/4 �ل�ساعة 
�لر�بعة وخم�سة ع�سره دقيقه ع�سر� لعقد �لجتماع للخربة �ملحا�سبية وذلك مبقر 
مكتب ��سورن�ض للتدقيق و�ملحا�سبة �لكائن يف : �بوظبي منطقة �لنادي �ل�سياحي �سارع 
�لكر� - مقابل �بوظبي مول )مبا�سره بجو�ر فندق �لد�نا( �ملكتب ببناية خمابز و��سو�ق 
�لكورني�ض �لتوماتيكي - �لدور �خلام�ض مكتب رقم 1001 ، هاتف 026264006 ، فاك�ض 
026264007  -  لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع 

�ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى. 
اخلبري احل�شابي 
خالد يون�س احمد                  

دعوة حل�شور الجتماع الأول 
للخربة املحا�شبية 

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  اعالن

�ملرجع : 1586
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ مور�ليدهار�ن ر�ما �ساندر�ن ناير ر�ما�ساندر�ن 
�لبالغة 100%  يف  وتنازل كامل ح�س�سه  بيع  ناير - هندي �جلن�سية ترغب يف 
�ل�سويب ملقاولت �لتك�سية و�لر�سيات ، رخ�سة رقم 747109 وذلك �ىل �ل�سيد/ 
 )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�ض  �جلن�سية   هندي   - توما�ض  توما�ض  جيتني 
من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان �لكاتب �لعدل . فقد 
�قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم و�نه �سوف يتم �لت�سديق  على �لجر�ء �مل�سار 
��سبوعني من تاريخ هذ� �لعالن فمن لديه �ي  �عر��ض على ذلك  �ليه بعد 

عليه �تباع �ل�سبل �لقانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/47 ا�شكالت مدنية  
مو�سوع �لق�سية �إ�سكال يف �لتنفيذ رقم 2017/365 تنفيذ مدين لوقف �لإجر�ء�ت 

�لتنفيذية
مالكها  ليمتد وميثلها  �نف�ستمنت  �سكيب  مارينا  �سركة   : : م�ست�سكل  �لإع��الن  طالب 
�ل�سيد/ مانوهار له��وري   - �ملطلوب �عاله : �مل�ست�سكل �سده : 1- مطعم مري�مني 
لبناين ، 2-مطعم �لبيت �لبي�ض 3- مطعم ديبو نري�ض بيتز�  - جمهول حمل �لقامة  
مو�سوع �لإعالن : -  نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/3   
يتوجب  و�لتي  �ع��اله  �ل�سكال  يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �سباحا   11.00 �ل�ساعة 
عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر يف غيابكم مع نفاذ �ثره 

�لقانوين بحقكم
رئي�س الق�شم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/1230   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة �لدعاء �لقاب�سة - هولدينجز  جمهول 
 حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة كيلي للمقاولت - ذ م م   
بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أقام عليك  قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )7134061( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية 
يوما من   15 �ملذكور خالل  بالقر�ر  �للتز�م  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1607   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- مطعم �ورج��ن��ال فيوجن - ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لوروبية لالغذية �لبحرية - �ض ذ م م 
وميثله / �سعيد مبارك عبيد �أحمد �لزحمي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8322( 
ف���ان �ملحكمة  �مل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  �و خ��زي��ن��ة  �لتنفيذ  دره���م �ىل ط��ال��ب 
بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/383  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1- �إمريت�ض �سن لند بي يف دبي ليمتد  جمهول حمل �لقامة 
بوج�سيم   �سعيد  حممد  خالد   / وميثله  مري�سنت  �أم���ان  حممد  �مل��دع��ي/  �ن  مب��ا 
و�خ��ر ح�سابي  بندب خبري هند�سي  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد 
مدة  وبيان  �ل�سافية  و�مل�ساحة  �ملباعة  �مل�ساحة  بني  �ل��ف��ارق  بيان  مهمتهما  تكون 
�لتاأخري وبيان حالة �لوحدة ومو��سفات ت�سطيبها مع �لز�م  �ملدعي عليه بالر�سوم 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق  2017/10/1   
�أو من ميثلك  Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
يف الدعوى رقم 2017/1133  جتاري كلي  - دبي 

�ملدعي عليه : عمر فاروق عبد�لعليم 
نحيطكم علما �أنه مت �نتد�بنا خبري ح�سابي  يف �لدعوى �عاله و�ملرفوعة �سدكم من )عظمت 
حيات من�ساب خان مالك(  وعليه فانتم مكلفني �و من ميثلكم قانونا بح�سور �جتماع �خلربة 

�ملقرر عقده يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2 وذلك �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر�.  
ز�ي���د - مقابل حمطة مرو  �ل�سيخ  ���س��ارع  دب��ي -  �ل��ك��ائ��ن :  �مل��ن��ت��دب  وذل���ك مبكتب �خل��ب��ري 
�خلليج �لتجاري - خلف �لإمار�ت للعطالت - بناية بري�سم - مكتب �حمد �حلو�سني لتدقيق 
�ملحددين  و�مل��ك��ان  باملوعد  �حل�سور  يرجى   -  )805( رق��م  مكتب  �لثامن  �لطابق  �حل�سابات 
و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة لدفاعكم بالدعوى �عاله على �ن تكون �مل�ستند�ت مرتبة ومرجمة 
للغة �لعربية و�إح�سار �لأ�سول لالطالع عليها.  علما باأنه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فان 

�خلربة �ستبا�سر �عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
 مكتب اخلبري احل�شابي 
حممد عبد الرحمن  املرزوقي       
   قيد رقم 129

 اإعالن بالن�شر
 للح�شور امام اخلربة

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  يف الدعوى  رقم   2017/127 نزاع تعيني خربة جتاري  

�أعاله مبوجب �حلكم  �ملذكورة  �ملنتدب يف �لدعوى  �ل�سيخ مبارك  يعلن �خلبري/ ر��سد �حمد 
�ل�سادر عن حمكمة دبي �ملوقرة بتاريخ 2017/8/20  �ملرفوعة من �ملتنازع / مبارك عبد�هلل علي 
عو�ض - عن نف�سه وب�سفته �سريك يف �سركة �لطو��ض لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م ،  يعلن �خلبري 
�لطو��ض  �سركة  وب�سفته مدير  نف�سه  - عن  في�سل  وليد خالد عمار   / �ملتنازع �سده  �ملنتدب 
لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م �و من ميثله قانونا حل�سور �جتماع مبا�سرة مهمة �خلربة �حل�سابية 
يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2  �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء مبقر مكتبنا بدبي �لكائن مبنطقة 
هور �لعنز �سرق - بناية �ل�سيخ ر��سد بن خليفة بجو�ر وز�رة �لعمل و�لعمال  �لقدمية �لدور 
�لول مكتب رقم )118.119( و�إح�سار كافة �لوثائق و�مل�سند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى 
�أد�ء �ملهمة �ملوكلة لنا وفقا للقو�عد و�ل�سول ويف �لوقت �ملحدد لال�ست�سفار  ، حتى ن�ستطيع 

�لت�سال على �لرقم : 04-2686888  
اخلبري احل�شابي 
       را�شد احمد ال�شيخ مبارك  

مبا�شرة اجتماع  حل�شور   اإعالن 
احل�شابية اخلربة   مهمة 

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
يف الدعوى  رقم 2016/2003  مدين جزئي 

�ملدعي عليها �لثانية / �إك�سبات �أت�ض كيو �سركة منطقة حرة 
�عاله  �ملذكورة  بالدعوى  ح�سابيا  خبري�  �نتد�بنا  مت  بانه  علما  �سيادتكم  نحيط 
و�ملفرفوعة �سدكم من متيم عماد خ�سر ،  وعليه فاأنتم مكلفني �و من ميثلكم 
�ملو�فق 2017/10/1 يف  �لحد   يوم  �ملقرر عقده  �جتماع �خلربة  قانونا بح�سور 
متام �ل�ساعة 00 : 11 �سباحا  وذلك مبكتب �خلبري �ملنتدب  �لكائن دبي - �لهناء 
�سنر - بجو�ر د�ور �ل�سطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�سيل�سي - مكتب 
رقم : 229/228 نطلب �حل�سور باملوعد و�ملكان �ملحدد و�إح�سار �مل�ستند�ت �ملوؤيدة 
لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن �حل�سور فاإن �خلربة �ستبا�سر 

�عمالها وفقا لل�سالحيات �ملخولة لها قانونا. 
عمر ن�شري / اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
يف  الدعوى 2016/356 ا�شتئناف عقاري 

�ل�سادة �مل�ستاأنف �سدها �لثانية / تريدنت �نرنا�سيونال هولدجنز - �ض م ح 
مبا �ن هناك دعوى مرفوعة �سدكم من قبل �مل�ستاأنف / بنك دبي �ل�سالمي 

�أمام حماكم دبي �أونه مت تعيينا خبري� م�سرفيا بالدعوى �عاله مبوجب �حلكم �ل�سادر 
به  فاإننا ندعوكم حل�سور �جتماع خربة وذلك يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/10/2  يف متام 
�لتايل  بالعنو�ن  ذلك   ، �ملالية  لال�ست�سار�ت  �نر�  مكتبنا  مبقر   ، ظهر�  �لو�حدة  �ل�ساعة 
: دبي - حمي�سنة - �سارع بريوت - بناية �مليز�ن - �لطابق �لثالث - مكتب  303 مقابل 
مركز كلد�ري لتعليم قيادة �ل�سيار�ت -  وبذ�ت �لبناية يوجد بنك دبي �لتجاري تليفون 
من  لديكم  ما  كافة  �إح�سار  و  �لطالع  يرجى   -  042206877  : فاك�ض   ،  042206899  :

م�ستند�ت و�حلر�ض على �حل�سور  يف �ملوعد �ق�ساه
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــــــالن بالن�شــــر
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     
��سم �ل�سركة : لوؤلوؤة �لكوكب للتجارة - �ض ذ م م   

رقم �لرخ�سة : 237793  �لعنو�ن : حمل 7 ملك �ل�سيخ حمد بن جمعه �ل مكتوم 
- �لرقة - غرب - ديرة - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية حمدودة رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 45734  تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بدبي بانهاب�سدد 
�لجر�ء�ت  وذلك مبوجب  �عاله  �ل��و�ردة  بال�سركة  �خلا�ض  �لرخي�ض  �لغاء 
د�ئرة  �ىل  �لتقدم  �ع��ر����ض  �ي  لديه  من  .وعلى  �ل��د�ئ��رة  يف  �ملتبعة  و�لنظم 

�لتنمية �لقت�سادية بدبي من خالل �لربيد �للكروين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�سر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��الل  وذل��ك  �لثبوتية  و�لور�ق  �مل�ستند�ت  كافة 

هذ� �لعالن.
 دائرة التنمية القت�شادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن املدعى عليه بالن�شر 

                       �ىل �ملدعي عليه/ �ملجد �لبحري لالعمال �لكهروميكانيكية - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها جل�سة 2017/10/2  �ل�ساعة : 15.00 

وكلفتكم �ملحكمة باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �يام على �لقل بال�سافة �ىل �لر�سوم و�مل�ساريف 

ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم �لق�سية
 7073/2017/13 
 8909/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
عبد�لرحمن عماد �لدين عبد�لرحمن متويل 
�سالح نا�سر �سالح �سعبان حممد 

مبلغ �ملطالبة
12500 درهم + تذكرة �لعودة 
12500 درهم + تذكرة �لعودة

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اعالن جمموعة  اإعالن  بالن�شر      
                      �ىل �ملنفذ �سدها : جبال �لطل�ض للتجارة �لعامة - ذ م م - فرع 

وذلك للز�مك  �دن��اه-  بالك�سف  �ملو�سحة  �لتنفيذ�ت  �قامو�  �لتنفيذ  �ن طالبي  مبا 
�ملحكمة  فان  وعليه  �لتبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  �ملو�سحة  �ملبالغ  ب�سد�د 

�ستتخذ �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحكم يف حال عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم �لتنفيذ �ملبلغ �ملنفذ به  رقم �لتنفيذ
1691 درهم

1793 درهم

23.857 درهم

22451 درهم 

�جلهة طالبة �لتنفيذ 
  �يدجار �لن �سيجويريل 

�ي�ستوريا 

ر�ميل �تينز� �سافيز 

 2017/2333
تنفيذ عمايل

 2017/2217
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/50 عقاري جزئي                                 
�ىل �ملدعي عليهم /1 - فديال علي �سلطان 2-فهد نا�سر عبيد �لوعيل 3-عبيد نا�سر عبيد �لوعيل 4- �سوق 
نا�سر عبيد �لوعيل جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / هيام نا�سر عبيد �لوعيل �ل�سويدي - قد �قام 
�لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  2017/8/29 �حلكم �لتمهيدي �لتايل : 
بندب �خلبري �لهند�سي �ملخت�ض �ساحب �لدور بجدول �خلرب�ء باملحكمة - ما مل يتفق �لطرفان على ت�سمية 
غريه خالل ��سبوع من تاريخ �سدور هذ� �حلكم - تكون مهمته �لطالع على ملف �لدعوى وم�ستند�تها وما 
ع�سى �ن يقدم له من �خل�سوم منها و�لطالع بد�ئرة �لر��سي و�لأمالك و�لد�ئرة �ملخت�سة يف �إمارة دبي 
على ما يفيد ملكية �لر�ض رقم 449 ديرة - منطقة �لر��سدية - باإمارة دبي ، ومعاينتها على �لطبيعة لبيان 
�مل�ساحة و�ملعامل مع بيان مالكها ون�سيب كل منهم يف  �مللكية و�سندهم يف ذلك وقدرت �مانة قدرها ع�سرة 
�لف درهم على ذمة �تعاب وم�ساريفه وكلفت �ملدعيتني �يد�عها خز�نة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�سة 

 .Ch1.B.8 يوم �لثالثاء  �ملو�فق 2017/10/3  �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6486   

�ملنذر : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�ملنذر �إليه : �سيدكاو�ض �سر�ج ك�سبي جهرمي - جمهول حمل �لقامة 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره 1.326.065/83 درهم )فقط مليون وثالثمائة 
ي�ستجد عليها  وما  فل�سا ل غري(  وثمانون  درهما وثالثة  و�ستون  �لفا وخم�ض  و�ستة وع�سرون 
من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال �متناعكم عن �ل�سد�د خالل هذه �ملهلة 
فان �ملنذر يحق له �تخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملر�سدة 
بذمتكم مبا فيها طلب بيع �لعقار رقم 1306 مببنى �عمار تاور  2 و�لبالغ م�ساحته  1812  قدم 
مربع و�ملو�قف L3/62-74 على قطعة �لر�ض رقم 411 مبنطقة رقة �لبطني باإمارة دبي  طبقا 
ل�سنة  �لتاأميني رقم 14  �لرهن  و )26( وما بعدهما من قانون  و�ملادتني )25(  �لقانون  لحكام 

2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6485   

�ملنذر : �لبنك �لعربي �ملتحد  
�ملنذر �إليه : ر�سا جرب�ئيل بابا يور   - جمهول حمل �لقامة 

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �سد�د مبلغ وق��دره  6.500.000 درهم )فقط �ستة ماليني 
وخم�سمائة �لف درهما ل غري( وما ي�ستجد عليها من فائدة للمنذر خالل ثالثون يوما 
�تخاذ كافة  له  �ملنذر يحق  �ملهلة فان  �ل�سد�د خالل هذه  �متناعكم عن  تاريخه وحال  من 
�لج��ر�ء�ت �لقانونية قبلكم للز�مكم بت�سوية �ملديونية �ملر�سدة بذمتكم مبا فيها طلب 
�لأ�سايل  ب�سارع  مربع  ق��دم   6.612.00 م�ساحتها  و�لبالغ    2009 رق��م  )فيال(  �لعقار  بيع 
مبنطقة �لثنية  �لر�بعة )تالل �لإمار�ت �لثالثة �سابقا( باإمارة دبي طبقا لحكام �لقانون 
و�ملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون �لرهن �لتاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 باإمارة 

دبي مع حفظ كافة حقوق �ملنذر �لقانونية �لخرى.
  الكاتب العدل

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : �شان�شيجا جلف للتجارة العامة - �س ذ م م 
�لعنو�ن : ملك عبيد �حمد بن جر�ض - مكتب رقم M25 - منطقة �لكر�مة - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رق��م    737206  : �لرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذ�ت   : �لقانوين 
باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  د�ئ��رة  �لتجاري : 1178361 مبوجب هذ� تعلن 
�أع��اله، وذلك مبوجب  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  �لتاأ�سري يف 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ  2017/8/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/8/22  وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني الكتبي 
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي  وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
 �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - �لهاتف : 3215355-04 ، �لفاك�ض : 04-3215356  
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  م�سطحباً معه كافة 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ان ان ان تي لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م   
�لعنو�ن :  مكتب رقم 506 ملك عبد�لظاهر حممد ب�سري - بور�سعيد  - �ل�سكل �لقانوين 
 : �لتجاري  بال�سجل  �لقيد  رقم    736078  : �لرخ�سة  رقم  م�سوؤولية حم��دودة.  ذ�ت   :
�لتاأ�سري يف  باأنه قد مت  �لتنمية �لقت�سادية بدبي  1175706 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
دبي بتاريخ  2017/8/22  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  2017/8/22  
وعلى من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني الكتبي وم�شاركوه 
�للجنة  دب��ي  عهد  ويل  مكتب  ملك   3 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  قانونيون  حما�شبون 
  04-3215356  : �لفاك�ض   ،  04-3215355  : �لهاتف   - �لوىل  �لقوز   - بردبي   -  �ملوؤقتة 
تاريخ  �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من  �مل�ستند�ت و�لأور�ق  م�سطحباً معه كافة 

ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - 
�لهاتف : 3215355-04 ، �لفاك�ض : 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية �شان�شيجا 
بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �س   - العامة  للتجارة  جلف 
2017/8/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/22 وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

��سم �مل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون
 �لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لوىل - 
�لهاتف : 3215355-04 ، �لفاك�ض : 3215356-04 - مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�لقت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية ان ان ان 
تي لتجارة اللكرتونيات - �س ذ م م   وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/8/22 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/8/22 وعلى 
من لديه �أي �عر��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
و�لأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً  �أع��اله،  �ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية
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دبي ل�سناعات الطريان تعني جيف 
ويلكن�س�ن رئي�سًا تنفيذيًا ل�سركة ج�رامك� 

•• دبي-الفجر: 

تنفيذياً  رئي�ساً  ويلكن�سون  جيف  تعيني  �ل��ط��ري�ن  ل�سناعات  دب��ي  �أعلنت 
ل�سركة �لأردنية ل�سيانة �لطائر�ت جور�مكو �لتابعة لها.

للطري�ن  �لحت���اد  �سركة  م��ن  ق��ادم��اً  ج��ور�م��ك��و  �سركة  �إىل  جيف  وين�سم 
لعدة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  من�سب  فيها  �سغل  �لتي  �أبوظبي  يف  �لهند�سية 
يف  مب��ا  �لرئي�سية،  �لأق�����س��ام  م��ن  �لعديد  م�سوؤولية  خاللها  ت��وىل  �سنو�ت 
�لتوريد،  �سل�سلة  و�إد�رة  �لطائر�ت،  ومكونات  هياكل  �سيانة  خدمات  ذلك 
�سيانة  �إىل  �إ���س��اف��ة  �ل��ط��ائ��ر�ت،  �سالحية  ومتابعة  �لت�سميم،  وهند�سة 
متخ�س�ساً   3000 من  �أك��رث  من  مكوناً  فريقاً  جيف  وت��ر�أ���ض  �خلطوط. 
�لأوروبية  �لوكالة  ��سر�تيجي جديد، و�سمل ذلك مو�فقات  لو�سع توجه 
�أعمال  وحدة  و�إن�ساء  �لإنتاج،  وعمليات  �لت�ساميم  على  �لطري�ن  ل�سالمة 
يف  متثل  لفتاً  جناحاً  ه��ذه  جهوده  وحققت  �لعمالء،  خلدمة  متخ�س�سة 
��ستقطاب �ل�سركة للعديد من �لعمالء �لبارزين. وميتلك جيف �أكرث من 
25 عاماً من �خلربة يف قطاع �لطري�ن، منها 11 عاماً لدى �سركة �لحتاد 
رئي�سي  ب���دور  جيف  ق��ام  �لحت���اد،  �سركة  �إىل  �ن�سمامه  وق��ب��ل  ل��ل��ط��ري�ن. 
�خلطوط  �سركة  لدى  و�خلطوط  �لقاعدة  �سيانة  لوحدة  رئي�ساً  ب�سفته 
�جلوية �ل�سوي�سرية، كما عمل مع �لعديد من �ل�سركات �لر�ئدة يف جمال 
�لتنفيذي �جلديد، قال  �لرئي�ض  تعيني  على  وتعليقاً  و�لإ�سالح.  �ل�سيانة 
خليفة �لدبو�ض، رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سركة جور�مكو: ي�سرنا كثري�ً �ن�سمام 
خبري بارز مثل جيف ويلكن�سون �إىل فريق �لإد�رة �لعليا يف جور�مكو �لتي 
تعمل من مقرها يف عّمان على تقدمي خدمات �ل�سيانة للطائر�ت �لتجارية 
وكذلك خدمات �ل�سيانة و�لإ�سالح للعديد من �لعمالء يف �أوروبا و�أفريقيا 
�ملهار�ت  ب��اأن  و�ث��ق��ون  ونحن  �آ�سيا.  �أخ��رى من  ومناطق  �لأو���س��ط  و�ل�سرق 
بيئات  �لو��سعة يف  �إىل جانب خرب�ته  �لتي ميتلكها جيف  �ملميزة  �لإد�ري��ة 
�لعمل متعددة �لثقافات �سيكون له بالغ �لأثر يف تعزيز منو �ل�سركة وفريق 

عملها �ملكون من 900 موظف .

ارتفاع الدرهم اأمام عمالت ال�سركاء 
التجاريني لالإمارات خالل الن�سف الول

•• اأبوظبي-وام: 

�لتجاريني  �ل�سركاء  �أمام عمالت جميع  �لدرهم  �رتفع معدل �سعر �سرف 
�لرئي�سيني لدولة �لم��ار�ت خالل �لن�سف �لأول من �لعام 2017 وذلك 

بح�سب تقرير �ملر�جعة �ل�سادر عن م�سرف �لإمار�ت �ملركزي.
وبح�سب �لح�ساء�ت فقد �رتفع �سعر �سرف �لدرهم �ملرجح مقابل عمالت 
�ل�سركاء �ملوردين غري �ملرتبطة بالدولر بن�سبة 1.11 % خالل �لن�سف 

. �لول من �لعام 2017 
ت�ستحوذ على نحو  9 دول  �لم���ار�ت  �مل��وردي��ن لدولة  �ل�سركاء  ع��دد  ويبلغ 
48.5 % من �إجمايل �لو�رد�ت للدولة تت�سدرهم �ل�سني بن�سبة 12.4% 

. ثم �لهند %9.7 و�ملانيا بن�سبة 6.48% 
�ل�سركاء  م��ع  �ملحلية  �لعملة  ���س��رف  �سعر  م��ع��دل  �رت��ف��اع  ت��و����س��ل  وي��اأت��ي 
�لذي  �ل��دولر  �سرف  �سعر  حت�سن  ��ستمر�ر  نتيجة  �لرئي�سني  �لتجاريني 

يرتبط به �لدرهم وذلك وفقا لر�أي �لعديد من �ملحللني.
�رت��ف��اع م��ق��اب��ل �جل��ن��ي��ه �ل�سرليني  �أك���رب  �ل��دره��م  و���س��ج��ل �سعر ���س��رف 
ك�سب  فيما  �جل��اري  �لعام  �لول من  �لن�سف  % خ��الل   12.14 وبن�سبة 
 2.68% بن�سبة  من��و�  �ل��دره��م  وحقق   4.91% �ل�سيني  �ل��ي��و�ن  مقابل 
مقابل �ليورو و%2.88 مقابل �لني �لياباين. على �سعيد �ل�سادر�ت غري 
�لنفطية تظهر حركة �سعر �سرف �لدرهم مقابل عمالت �سركاء �ل�سادر�ت 
 %  1.13 بن�سبة  �لمار�تية  �لعملة  �سعر  �رتفاع  بالدولر  �ملرتبطة  غري 
خالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري..علما باأن هذه �لدول ت�ستحوذ على 

%43.11 من �جمايل �سادر�ت دولة �لمار�ت منها %12.47 للهند.

  �سراع ينظم فعالية عامل واحد �ساب 

- ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
•• ال�شارقة-وام: 

�ساب  عامل  فعالية  �لول  �أم�ض  �سر�ع  �لأعمال  لريادة  �ل�سارقة  مركز  نظم 
�ل�سباب  �أفريقيا مب�ساركة عدد من قادة  – �ل�سرق �لأو�سط و�سمال  و�حد 
ح�سرو� للنقا�ض و�لتحاور وطرح حلول قابلة للتطبيق لعدد من �لتحديات 

�لتي تو�جه خمتلف �ملجتمعات يف �ملنطقة.
�ل�سباب  م��ن  ع��دد�  �ساب  و�ح��د  ع��امل  وفعالية  ���س��ر�ع  مركز  �سر�كة  جمعت 
تر�وح �أعمارهم ما بني / 18 �إىل 30 / عاما يف حدث ��ستمر يوما كامال 
ح�سره عدد من �لقادة �مللهمني ورو�د �لأعمال ��ستعر�سو� فر�ض �لتعاون 
�مل�سرك ومو�جهة بع�ض �لتحديات �ملجتمعية ك� �حلد من �لفقر و�لطاقة 

�لنظيفة وم�ستقبل �سوق �لوظائف .
وقالت جنالء �ملدفع مديرة مركز �ل�سارقة لريادة �لأعمال �سر�ع �إن �سر�كة 
�مل��رك��ز م��ع م��ب��ادرة ع��امل و�ح��د �ساب فتحت �آف��اق��ا ج��دي��دة ل���رو�د �لأعمال 
�لنفتاح  و���س��رورة  �لآخ��ري��ن  تعرفو� على جت��ارب  للمركز حيث  �ملن�سوين 
على �لآخر و�ل�ستفادة من خرب�تهم وياأتي ذلك يف �إطار �سعي �ملركز لتمكني 

�ل�سباب وتاأهيلهم لالنخر�ط يف �سوق �لعمل و�لنتاجية.
لإظهار  �لفر�سة  �ملنطقة  يف  �ل�سباب  متنح  �لفعاليات  تلك  �أن  و�أ���س��اف��ت 
�ل�سعيدين  ع��ل��ى  �لإي���ج���اب���ي  �ل��ت��غ��ي��ري  �إح�����د�ث  و�مل�����س��اه��م��ة يف  م��و�ه��ب��ه��م 
�لقت�سادي و�لجتماعي .. موؤكدة مو��سلة �سعي مركز �سر�ع لتعزيز تلك 
�ل�سر�كات ودعم �ل�سباب ملزيد من �لإبد�ع وم�ساعدتهم لطرح �أفكار مبتكرة 
ملبادرة  �ملوؤ�س�ض  �ل�سرك  �أعربت كيت روبرت�سون  وجديدة كليا. من جانبها 
�سر�ع  مركز  مع  �مل��ب��ادرة  ل�سر�كة  و�متنانها  فخرها  عن  �ساب  و�ح��د  ع��امل 
و�حت�سان �أول فعالية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا وهي من 
�أهم مناطق �لعامل .. م�سرية �إىل �متالكها خربة يف �ملنطقة منذ �أن ح�سرت 
فعالية 2015 حيث تعرفت على �سباب ميتلك �لطاقة و�حليوية ويرغب 
ومركز  �ل�سارقة  يف  �لأمريكية  �جلامعة  �أن  و�أك���دت  و�لتطور.  �لإب���د�ع  يف 
�سر�ع هما يف قلب �لتطور�ت �لتي متر بها منطقة �ل�سرق �لأو�سط وي�سرها 
�لتحديات  لأ�سعب  �حللول  وو�سع  �ل�سباب  متكني  بهدف  معهما  �لتعاون 

�لتي تو�جه �لعامل.

بدور بنت �سلطان القا�سمي : ريادة البتكار تق�د اقت�ساد العامل

للم�شاركة بجناح خا�س لق�س وحلام املعادن يف �شتيل فاب 2018 

 اك�سب� ال�سارقة ي�قع اتفاقية مع مي�سي اإي�سن الأملانية
مركز  يف  و�لت�سويق  �ملبيعات  مدير  ر�يف 
�ك�سبو، و�ل�سيد نافني فرينانديز مدير 
جم��م��وع��ة �مل���ع���ار����ض، و�ل�����س��ي��د �أل�����روي 
�ملعر�ض، وذلك على  لوبو مدير  ني�سر 
هام�ض م�ساركة مركز �ك�سبو يف معر�ض 
تقام  �ل�����ذي   2017 و�ل���ل���ح���ام  �ل��ق�����ض 
خالل  باأملانيا  دو���س��ل��دروف  يف  فعالياته 

�لفرة 25-29 �سبتمرب �جلاري.
وق������ال ����س���ع���ادة ���س��ي��ف حم���م���د �مل���دف���ع: 
�لر�ئدة  �لأمل��ان��ي��ة  لل�سناعة  ك��ان  لطاملا 
�ستيل  معر�ض  يف  ومم��ي��ز  كبري  ح�سور 
�لتعاون  �تفاقية  ���س��وء  يف  و�لآن   . ف��اب 
من  �سنتمكن   ، �إي�سن  مي�سي  �سركة  مع 
�لالعبني  �أهم  �أكرب من  ��ستقطاب عدد 
�لأوروبية  و�ل��ق��ارة  �أملانيا  يف  �لقطاع،  يف 
فاب  �ستيل  �سي�ساعدهم  كما  باأكملها. 
منطقة  يف  �لأع��م��ال  فر�ض  تعزيز  على 
�لتي  �أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق 
بتعزيز  ي�سهم  م��ا  ك���ب���ري�ً،  من����و�ً  ت�سهد 
�لثنائية  و�ل��ع��الق��ات  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل 
على نحو كبري . و�أ�ساف �ملدفع: ميكن 
و�ملزودين  �لأوروب���ي���ني  �لآلت  مل�سنعي 
�لهتمام  من  �ل�ستفادة  �سو�ء  حد  على 
من  �لت�سنيع  قطاع  يلقاه  �ل��ذي  �لكبري 
ب��ه��دف حتقيق  �مل��ن��ط��ق��ة  �حل��ك��وم��ات يف 

�لتنوع �لقت�سادي .
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �ل�����س��ي��د �أول���ي���ف���ر بي. 
توفري  م��ن  نتمكن  �أن  ي�سعدنا  ك����ورت: 

•• ال�شارقة-الفجر:

توقيع  عن  �ل�سارقة  �ك�سبو  مركز  �أعلن 
�تفاقية مع �سركة مي�سي �إي�سن �لأملانية 
مل�����س��ارك��ة م��ع��ر���ض �إي�����س��ن ل��ق�����ض وحلام 
يف  خ��ا���ض  بجناح  �لأوىل  للمرة  �مل��ع��ادن 
 2018 ف���اب  �ستيل  م��ع��ر���ض  ف��ع��ال��ي��ات 
خالل  �ك�سبو  م��رك��ز  ي�ست�سيفه  �ل���ذي 

�لفرة 15-18 يناير �ملقبل.
وت�سهد �لدورة �ل�14 ملعر�ض �ستيل فاب 
�حلدث �لتجاري �لر�ئد لقطاع �لأعمال 
�لتفاقية،  �سوء  يف  �ملنطقة  يف  �ملعدنية 
�لأملانية  �لبتكار�ت  و�أه��م  �أب��رز  م�ساركة 
يف جم����ال ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا وه��ن��د���س��ة ق�ض 
وحلام �ملعادن، حيث تعترب مي�سي �إي�سن 
�ملعر�ض  تنظيم  ع��ن  �مل�����س��وؤول��ة  �ل�سركة 
�أحد  ُيعدُّ  �ل��ذي  و�للحام  للق�ض  �لعاملي 

�أكرب �لفعاليات يف �أوروبا.
�إي�سن  ومت��ث��ل م�����س��ارك��ة ج��ن��اح م��ع��ر���ض 
�ستيل  دورة  يف  �مل����ع����ادن  وحل�����ام  ل��ق�����ض 
ب��ني مركز  �ل��ت��ع��اون  ث��م��رة  �ملقبلة،  ف��اب 
�لذي   ، �إي�سن  مي�سي  و  �ل�سارقة  �ك�سبو 
و�أكرب  �أه��م  �أن��ه يجمع  �أهميته يف  تكمن 
وحلم  ق�ض  قطاع  يف  �لعاملة  �ل�سركات 
�أمل��ان��ي��ا حت���ت مظلة  و���س��ق��ل �مل���ع���ادن يف 
�ك�سبو  ف����اب مب���رك���ز  ���س��ت��ي��ل  و�ح�����دة يف 
�ل�����س��ارق��ة، وه��و م��ا م��ن ���س��اأن��ه �أن ي�سهم 
دولة  بني  �لتجارية  �لعالقات  تعزيز  يف 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أملانيا.
وق����ع �لت��ف��اق��ي��ة ����س���ع���ادة ���س��ي��ف حممد 
�ك�سبو  ملركز  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملدفع 
�ل�����س��ارق��ة، و�ل�����س��ي��د �أول��ي��ف��ر ب���ي. كورت 
�إي�سن  �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة مي�سي 
بي  �ل�سيد  بح�سور  �ل�سركة،  ع��ن  نيابة 

نحو  �لعار�سة  للجهات  �ن��ط��الق  نقطة 
و�ح����د م���ن �أه����م �لأ�����س����و�ق �ل��ع��امل��ي��ة من 
خالل هذه �لفعالية. و�سينطوي تعاوننا 
مع �سريك قوي كمركز �ك�سبو �ل�سارقة 
مل�سنعي  بالن�سبة  كبرية  �إيجابيات  على 

�لآلت و�ملزودين يف �أملانيا .
وتتوقع �سركة مي�سي �إي�سن �أن ي�ستقطب 
2017 ، �لذي  معر�ض �لق�ض و�للحام 
 55 �أك��رث من  �سنو�ت،   4 م��رة كل  ُيقام 
�أل����ف ز�ئ����ر م��ن �أك����رث م��ن 130 دول���ة، 

حيث ت�سارك يف فعالياته دورته �حلالية 
دولة   40 م���ن  ع��ار���س��ة  ج��ه��ة   1000
ت�ستعر�ض �أحدث �لتطوير�ت و�لبتكار�ت 
�ل��ت��ي و���س��ل��ت �إل��ي��ه��ا ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ق�ض 
وحلام �ملعادن و�ملعد�ت �ليدوية ومعد�ت 
وغريها  �ل�ستهالكية،  و�مل��و�د  �ل�سالمة 

من �ملنتجات و�ملعد�ت �ملختلفة.
فاب  �ستيل  م��ن  �ل�14  �لن�سخة  وت�سم 
�ك�سبو  مركز  ي�ست�سيفه  �ل��ذي   2018
يناير   18-15 �لفرة  خالل  �ل�سارقة 

�لقت�سادية  �لنه�سة  ح��رك��ة  يف  و�مل��ح��وري 
متغري�ت  �إن  �ل��ق��ول  ومي��ك��ن   ... �مل��ع��ا���س��رة 
�ل�سوق  حركة  تقود  �ملت�سارعة  �لتكنولوجيا 
�لعاملي وتفر�ض عليه و�قعا جديد� يتج�سد 
���س��خ�����ض منا  �أي  ب��ا���س��ت��ط��اع��ة  �أن����ه ���س��ار  يف 
بغ�ض �لنظر عن �لعمر و�جلن�ض و�جلن�سية 
بالإبد�ع  �لفر�سة  يقتن�ض  �أن  و�جلغر�فيا 
على  �قت�سادي  قطاع  �أي  لريبك  و�لإ�سر�ر 
�مل�ستوى �لعاملي ر�أ�سا على عقب �لأمر �لذي 
ب�سرعة  �ملتغري�ت  مو�كبة هذه  علينا  يحتم 
ل��ي�����ض ع��ل��ى م�ستوى  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  وب���اأب���ع���اده���ا 
�لوطني  �مل�ستوى  على  بل  فح�سب  �لإم���ارة 

كذلك.
وظهور  �لب���ت���ك���ار  �ن  ���س��ع��ادت��ه��ا  و�أ����س���اف���ت 
�ل�����س��رك��ات �ل��ن��ا���س��ئ��ة ظ���ل ل�����س��ن��و�ت عديدة 
حم�سور� �سمن نطاق �ل�سركات �لتي تتخذ 
من �سيليكون فايل مقر� لها ومل تكن هناك 
�سوى فر�سة �سئيلة لنجاح �سركات نا�سئة يف 
�أماكن �أخرى من �لعامل خارج هذه �ملنطقة 

�لغربي  �ل�ساحل  على  �لتقنية  �ل�ستثمارية 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة.. �م��ا �ل��ي��وم ويف �لوقت 
تر�سيخ  ف��ايل  �سيليكون  فيه  تو��سل  �ل��ذي 
ومنبعا  ل��ل��ع��امل  تقنية  ك��ع��ا���س��م��ة  م��ك��ان��ت��ه��ا 
لبتكار�ت جديدة مبليار�ت �لدولر�ت ن�سهد 
�نت�سار� عامليا متز�يد� ملفهوم ريادة �لأعمال 
وجميع  �لقت�سادية  �لقطاعات  خمتلف  يف 
�لثورة  �سكلت  �أن  بعد  خا�سة  �لعامل  �أنحاء 
لعجلة  رئي�سيا  حمركا  �لر�بعة  �ل�سناعية 
�ل��ت��ح��ول �ل��ع��امل��ي �ل����ذي �أع��ت��ق��د �أن����ه جمرد 
ب��د�ي��ة لتحولت ق��ادم��ة �أك��رب وت��ط��ور�ت مل 
يف  �تخذنا  لذلك  ق��ب��ل...  من  مثلها  ن�سهد 
دولة  روؤي���ة  م��ع  وب��ال��ت��و�ف��ق  �ل�سارقة  �إم����ارة 
�لأ�س�ض  لإر�ساء  ملمو�سة  خطو�ت  �لإم��ار�ت 
�ل���الزم���ة �ل��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��ر���س��ي��خ مكانة 
�لأعمال  وري����ادة  لالبتكار  كمركز  �إم��ارت��ن��ا 
لي�ض ف��ق��ط ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول���ة �لإم�����ار�ت 
�ل�سعيد  على  بل  �لأو�سط  �ل�سرق  ومنطقة 

�لدويل �أي�سا.

•• ال�شارقة -وام: 

�سلطان  ب��ن��ت  ب���دور  �ل�سيخة  ���س��ع��ادة  �أك����دت 
لال�ستثمار  �ل�سارقة  هيئة  رئي�سة  �لقا�سمي 
�ل�سارقة  م��ن��ت��دى  �أن  ����س���روق  و�ل��ت��ط��وي��ر 
لال�ستثمار �لأجنبي �ملبا�سر يف دورته �لثالثة 
�لروؤية  �ملا�سي �سكل  �لتي �ختتمت �لأ�سبوع 
�لتي تنطلق منها �لإمارة يف متكني مقومات 
و�ل�سارقة  �لإم�������ار�ت  دول����ة  يف  �ل���س��ت��ث��م��ار 
وتقدمي قر�ء�ت متخ�س�سة يف م�ستقبلها �إذ 
فتح ملف �لثورة �ل�سناعية �لر�بعة وجممل 
�لعامل  ي�سهدها  �ل��ت��ي  �لنوعية  �ل��ت��ح��ولت 

�ليوم من خالل �لتكنولوجيا.
�أن   .. لها  ر�أي  مقال  يف  �سعادتها  و��سافت 
�مل��ن��ت��دى م��ث��ل ف��ر���س��ة ل��ل��وق��وف م��ل��ي��ا عند 
�لأهد�ف �لتي ت�سعها �لإمارة لتكون وجهة 
�ملبا�سر  �لأجنبي  لال�ستثمار  متميزة  عاملية 
و�أحد رو�د هذ� �لقطاع على م�ستوى �لعامل 
و�لإمكانيات  �لتطلعات  م��ن  جملة  فك�سف 
�لقت�ساد  خ������رب�ء  �إل���ي���ه���ا  ي�����س��ت��ن��د  �ل���ت���ي 

و�ل�ستثمار يف �ملنطقة و�لعامل.
و�أو����س���ح���ت �أن ث��م��ار �مل��ن��ت��دى جت�����س��دت يف 
ميد�ن  �لبتكار  يف  ت��رى  جوهرية  خال�سة 
�لتنمية  ث���و�ب���ت  و�أح������د  �جل���دي���د  �مل���ع���رك���ة 
فكان  �ل��ع��امل  م��ن  مكان  �أي  يف  �لقت�سادية 
�ل��ن��ق��ا���ض ���س��اخ��ن��ا ح���ول ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �لنانو 
و�ل���ذك���اء �ل���س��ط��ن��اع��ي و�ل��ط��ب��اع��ة ثالثية 
�لأبعاد و�لبيانات �لكبرية وعلوم �لروبوتات 

�لذكية وغريها.
وقالت �أن هذه �حلقيقية تتاأكد بالنظر �إىل 
و�ملوؤ�س�سات  �جلن�سيات  م��ت��ع��ددة  �ل�����س��رك��ات 
�سمان  ع��ل��ى  ق�����ادرة  ت��ع��د  مل  �إذ  �ل�����س��خ��م��ة 
�ل�ستناد  دون  م��ن  �لق��ت�����س��ادي  �زده���اره���ا 
�جلديد  �ل���ت���وج���ه  ب��و���س��ف��ه  �لب���ت���ك���ار  �إىل 

متثلت  ج��ه��ودن��ا  �أوىل  �ن  �سعادتها  وق��ال��ت 
�لأعمال  ل��ري��ادة  �ل�سارقة  مركز  �إط���الق  يف 
�ل�����س��ب��اب �لطموحني  ب��ه��دف مت��ك��ني  ���س��ر�ع 
م��ن ت��اأ���س��ي�����ض م�����س��اري��ع م�����س��ت��د�م��ة وعالية 
�لتحتية  بنيتنا  من  م�ستفيدين  �لتناف�سية 
ومن  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �مل�ستوى  عاملية 
خالل برنامج ُم�سّرع �لأعمال �لتابع للمركز 
�إذ تاأ�س�ست ع�سر �سركات نا�سئة تتخ�س�ض يف 
و�لو�قع  ت�سني  بلوك  مثل  متنوعة  تقنيات 
�لبحوث  جممع  �أطلقنا  كما  �لفر��سي.. 
و�لتكنولوجيا و�لبتكار من خالل �جلامعة 
على  �سريكز  �ل��ذي  �ل�سارقة  يف  �لأمريكية 
�ملعمارية  و�لهند�سة  �ل�سناعي  �لت�سميم 
وتكنولوجيا �ملياه و�لطاقة �ملتجددة و�لنقل 
و�لتكنولوجيا  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة  و�خل����دم����ات 

�لرقمية وغريها.
و�أ�سارت �ىل �أنه من خالل هاتني �ملبادرتني 
�إىل حتقيق هدف  �لإم��ارة  ت�سعى  وغريهما 
وتعزيز  غ��ر���ض  يف  �لأول  يتمثل  �سقني  م��ن 
ثقافة �لبتكار وريادة �لأعمال بني �ل�سباب 
�لطموحني يف �لإمارة ودولة �لإمار�ت ككل 
�لتاأكيد  و�ل��ث��اين  �ملنطقة  �أن��ح��اء  وخمتلف 
�أنحاء  جميع  يف  و�مل�ستثمرين  ل�سركائنا 
�لعامل �أن �إمارة �ل�سارقة جادة يف �لتز�ماتها 
وت��ع��م��ل ع��ل��ى �إر����س���اء �أف�����س��ل ب��ي��ئ��ة مو�تية 
لال�ستثمار من حيث توفري �لفر�ض وكافة 

�ملقومات �لالزمة لتحقيق �لنمو.
وق���ال���ت �ن ت���وج���ه �ل�����س��ارق��ة ي��ت��ف��ق م���ع ما 
�إذ  عامة  ب�سورة  �لإم���ار�ت  دول��ة  به  مت�سي 
�لتي  �ل��ع��امل  �لقالئل يف  �ل���دول  م��ن  تعترب 
��سر�تيجية  و���س��ي��اغ��ة  �إع����د�د  �إىل  ب����ادرت 
�لعامل  يف  دول��ة  �أول  وه��ي  لالبتكار  وطنية 
�ل�سناعية  للثورة  حكومياً  جمل�ساً  تن�سئ 
بقيادتنا  ن��ح��ن حم��ظ��وظ��ون  ف��ك��م  �ل��ر�ب��ع��ة 

�ل��ر���س��ي��دة �ل��ت��ي حت��ر���ض ل��ي�����ض ف��ق��ط على 
بل  و�لتقنية  �لقت�سادية  �ملتغري�ت  مو�كبة 
وتلتزم بنموذجها �خلا�ض للحوكمة وتعمل 
�ن��ط��الق��اً م���ن م��ب��ادئ��ه��ا �ل��ر����س��خ��ة لو�سع 
تعزيز  �إىل  ت��ه��دف  و����س��ر�ت��ي��ج��ي��ات  خطط 

ريادة �لإمار�ت و�سد�رتها عاملياً.
و�أو�سحت �أن �لبيئة �ملو�تية لزدهار �لبتكار 
�ملحلي  �ل�سعيدين  ع��ل��ى  �لأع���م���ال  وري����ادة 
و�لعاملي ر�ّسخت كافة تلك �جلهود �لدوؤوبة 
�لإم���ار�ت  تقودها  �لتي  �حلثيثة  و�مل�ساعي 
و�ل�سارقة �إ�سافة �إىل ما �ساهمت به �لأمناط 
�لناجمة عن  �لقت�سادية  �لبنى  �لقائمة يف 

�لثورة �لتكنولوجية �حلالية.
و�أ�سافت �نه على �لرغم من �إ�سد�ل �ل�ستار 
لال�ستثمار  �ل�سارقة  منتدى  فعاليات  على 
�لأجنبي �ملبا�سر �إل �أن مو��سيعه ونقا�ساته 
و�لدولة  �لإم���ارة  ي��ردد يف  ز�ل �سد�ها  م��ا 
�لآن يف  ون���ع���م���ل  �مل��ع��ن��ي��ني  وب�����ني خم��ت��ل��ف 
�ملخرجات  جمموعة  تنفيذ  على  �ل�سارقة 
و�لتو�سيات �لرئي�سية �لتي طرحها �ملنتدى 
�ل�سارقة  م��ك��ان��ة  ت��ع��زي��ز  يف  ق��دم��اً  للم�سي 
وريادة  لالبتكار  �إقليمية  حم��وري��ة  وج��ه��ة 

�لأعمال.

�ملميزة  �لأق�سام  من  جمموعة   ،2018
مقاومة  وتقنيات  �ستيل  �ستانل�ض  مثل 
و�لأدو�ت  و�ل���ق���ط���ع  و�ل���ل���ح���ام  �ل���ت���ل���ف 
وذلك  �لأن��اب��ي��ب،  ت�سكيل  و�آلت  �لآل��ي��ة 
وورلد  فا�سترنز  معر�ض  م��ع  بالتز�من 
قيمة  �أن  ُي����ذك����ر   . �لأو������س�����ط  �ل�������س���رق 
�لتبادل �لتجاري غري �لنفطي بني دولة 
بلغ  و�أمل��ان��ي��ا  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم�����ار�ت 
عام  خالل  �أمريكي  دولر  مليار   15.5
10.9 مليار  �إىل نحو  2015، وو�سل 
�لت�سعة  �لأ���س��ه��ر  خ��الل  �أم��ري��ك��ي  دولر 
وز�رة  بح�سب   ،2016 ع��ام  من  �لأوىل 
جنحت  ح��ني  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة.  �لقت�ساد 
دولة �لإم��ار�ت يف ��ستقطاب 2.8 مليار 
دولر �أمريكي من �ل�ستثمار�ت �ملبا�سرة 

من �أملانيا خالل عام 2015.

�سهيل املزروعي: ال�سرتاتيجية ال�طنية للطاقة 2050 تعطي الأول�ية للطاقة الن�وية

•• اأبوظبي-وام:

�مل��زروع��ي وزير  ف��رج فار�ض  �أك��د معايل �سهيل بن حممد 
�ل��وز�ري للطاقة  �أبوظبي ل� �ملوؤمتر  �أن ��ست�سافة  �لطاقة 
�لنووية يف �لقرن �حلادي و�لع�سرين ياأتي تقدير� جلهود 
�ل��ر�ئ��دة يف  �ل��دول��ي��ة  �لناجحة ومكانتها  �لإم����ار�ت  دول��ة 
�لنووية. و�أكد معاليه  �ل�سلمي للطاقة  تطوير �لربنامج 
- خالل �ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي عقد �م�ض يف مقر �لوز�رة 
�مل��وؤمت��ر وتنظمه  �أع��م��ال  ل��الإع��الن ع��ن ج��دول  باأبوظبي 
�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية بالتعاون مع وكالة �لطاقة 
�لنووية و�لهيئة �لحتادية للرقابة �لنووية ويقام خالل 
�ملقبلني  �لأول من نوفمرب  �أكتوبر حتى   30 �لفرة من 
- �لتز�م دولة �لإمار�ت باحلو�ر و�لنقا�ض مع جميع �لدول 
و�لتعامل  �لنووية  �لطاقة  تو�جه  �لتي  �لتحديات  ب�ساأن 
�إىل  و�لتو�سل  �ملناخي  �لتغري  مثل  �مللحة  �لق�سايا  م��ع 
�لنووية  �لطاقة  تبني تقنيات  �لدول على  تو�سيات حلث 
روؤية  �أن  و�أو���س��ح  �لإن�سان.  خلدمة  وت�سخريها  �ل�سلمية 
�لإمار�ت 2021 تهدف �إىل �أن تكون �لإمار�ت يف م�ساف 
�إطار �جلهود �ملختلفة حلكومة  �لدول �لعاملية لذلك ويف 
�لطاقة  م�سادر  تنويع  �سيا�سة  �ل��دول��ة  تتبنى  �لإم����ار�ت 
و�أ�سار  �لطبيعي.  و�لغاز  �لوقود  ��ستهالك  ب�سكل يخف�ض 
تعطي   2050 للطاقة  �لوطنية  �ل�سر�تيجية  �أن  �إىل 

��ستخد�م  تعزيز  �إىل  وتهدف  �لنووية  للطاقة  �لأول��وي��ة 
م�سادر  على  �لعتماد  وخف�ض  للبيئة  �ل�سديقة  �لطاقة 
�ملقبلة. وقال  �لثالثة  �لعقود  �لأخ��رى على مد�ر  �لوقود 
�إن دولة �لإمار�ت على ثقة باأن �لطاقة �لنووية هي �خليار 
تعمل  ل��ذ�  �لطاقة  على  �ملتنامي  �لطلب  لتلبية  �لأم��ث��ل 
�ست�سهم  و�لتي  �لنووية  للطاقة  بر�كة  بناء حمطات  على 
يف تلبية �حتياجات �لدولة من �لطاقة �لكهربائية ودعم 

�أهدف �لتنمية �مل�ستد�مة.
�أن �ل�سر�كة مع �لوكالة �لدولية للطاقة  و�أ�ساف معاليه 
�لذرية ووكالة �لطاقة �لنووية يف تنظيم �ملوؤمتر - �لذي 
ت��ع��زي��ز مكانة  �إىل  ت��ه��دف   - �ل�����وز�رة  رع��اي��ة  يعقد حت��ت 
�لإم����ار�ت ك��دول��ة ر�ئ���دة يف ق��ط��اع �ل��ط��اق��ة على �مل�ستوى 
�ملوؤمتر مع �لأه��د�ف و�خلطط  �ت�ساق  �لعاملي ف�سال عن 
طويلة �ملدى �لتي �أر�ستها قيادتنا �لر�سيدة ون�ست عليها 

حماور �لأجندة �لوطنية وروؤية �لإمار�ت 2021.
�أن �ملوؤمتر ي�سكل من�سة مثالية جتمع نخبة من  و�أو�سح 
�لعامل  م�ستوى  على  �لطاقة  بقطاع  و�ملعنيني  �خل���رب�ء 
لإجر�ء نقا�سات بناءة حول �لتوجهات �لتي �سهدتها �أ�سو�ق 
�إتاحة  جانب  �إىل  �لقطاع  على  وتاأثريها  موؤخر�  �لطاقة 
�لقطاعني  ب��ني  �مل�سرك  �ل��ت��ع��اون  �سبل  لبحث  �لفر�سة 
�لطبيعية  �مل������و�رد  ����س��ت��د�م��ة  ل�����س��م��ان  �ل���ع���ام و�خل���ا����ض 

لالأجيال �لقادمة وحتقيق �لتنمية �مل�ستد�مة.

يهدف �ملوؤمتر - �لذي ي�سارك فيه وزر�ء وخرب�ء دوليون 
وتبادل  �لتفاعلي  �حل���و�ر  تعزيز  �إىل   - �مل�ستوى  رفيعو 
�لطلب  تلبية  يف  �ل��ن��ووي��ة  �ل��ط��اق��ة  دور  ب�����س��اأن  �لأف���ك���ار 
�مل�ستد�مة  �ل��ت��ن��م��ي��ة  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  ل��ل��ط��اق��ة  �مل�ستقبلي 
�لآر�ء  تبادل  ع��الوة على  �ملناخ  �آث��ار تغري  و�لتخفيف من 
ب�ساأن �لق�سايا �لرئي�سية �لتي تعد �ملفتاح لتطوير �لطاقة 
�ل��ن��ووي��ة. وي��ن��اق�����ض �مل��ت��ح��دث��ون يف �مل���وؤمت���ر خ���الل �أرب���ع 
جل�سة  تليها  �ملختلفة  و�حل��ل��ول  �لآر�ء  رئي�سية  جل�سات 
يركز�ن  تقدمييني  عر�سني  ج��ان��ب  �إىل  و�أج��وب��ة  �أ�سئلة 
�لنووية و �ل�ستثمار يف  �مل��ر�أة يف جمال �لطاقة  على دور 
تكنولوجيا �لطاقة �لنووية . من جهته �أ�سار �سعادة حمد 
علي �لكعبي �ملندوب �لد�ئم للدولة لدى �لوكالة �لدولية 
للطاقة �لذرية رئي�ض �ملوؤمتر �إىل تطلع �لدولة ل�ستقبال 
500 م�����س��ارك م��ن �خل���رب�ء �ل��دول��ي��ني م��ن �لدول  نحو 
بالطاقة  �ملهتمة  �ملختلفة  و�لهيئات  �لوكالة  يف  �لأع�ساء 
�لنووية يف �ملوؤمتر �لذي �سيعقد يف فندق �سانت ريجي�ض 
بجزيرة �ل�سعديات يف مدينة �أبوظبي. و�أكد �أهمية �ملوؤمتر 
كون دولة �لإم��ار�ت تعترب �ليوم لعبا �أ�سا�سيا يف �سياغة 
�ل�سيا�سات �لدولية �ملتعلقة بالطاقة �لنووية وهو تر�سيخ 
�لنووي  �لربنامج  تطوير  يف  �مل�سوؤول  ونهجها  جلهودها 
و�لذي ي�سكل منوذجا للعديد من �لدول �ملهتمة بتطوير 
يتعلق  وفيما   . �لنووية  للطاقة  �ل�سلمية  �ل�ستخد�مات 

�أ�ساد   .. �ل��ذري��ة  للطاقة  �ل��دول��ي��ة  �ل��وك��ال��ة  م��ع  بالتعاون 
�ل�سفري �لكعبي بال�سر�كة �ل�سر�تيجية �ملثمرة بني دولة 
�لإمار�ت و�لوكالة و�لتي �ساهمت يف جناح �لدولة يف تطوير 
بنية حتتية للربنامج متفقة مع معايري �لوكالة و�أف�سل 
�لأطر  ت�سمل  ع��دة  جم��الت  وتغطي  �لدولية  �ملمار�سات 
�لقانونية و�لبنية �ملوؤ�س�سية و�لب�سرية ل�سمان تنفيذ �أعلى 
ي�سار  �لنت�سار.  �لنوويني وحظر  و�لأم��ان  �لأم��ن  معايري 
�إىل �أن دولة �لإمار�ت �ستبد�أ �لعمليات �لت�سغيلية يف �أوىل 
 2018 �لعام  خ��الل  �ل�سلمية  �لنووية  �لطاقة  حمطات 
طبقا للمو�فقات �لرقابية و�لتنظيمية لت�سبح بذلك �أول 
دولة تنفذ برناجما جديد� للطاقة �لنووية �ل�سلمية منذ 
و�رتفاع  لالقت�ساد  �ل�سريع  �لنمو  وملو�كبة  عقود.  ثالثة 
�ل��ط��ل��ب ع��ل��ى �ل��ك��ه��رب��اء مب���ع���دلت ك��ب��رية ���س��رع��ت دولة 
كما  �لنووية  للطاقة  �سلمي  برنامج  تنفيذ  يف  �لإم����ار�ت 
�لنووية ل تز�ل  �لطاقة  با�ستخد�م  �ملحيطة  �لظروف  �أن 
تتطور على �ل�سعيد �لدويل حيث يرى عدد متز�يد من 
�لبلد�ن �أن �لطاقة �لنووية توؤدي دور� �أ�سا�سيا يف �لت�سدي 
وهناك  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية  يف  و�مل�����س��اه��م��ة  �مل��ن��اخ  لتغري 
 30 �لنووية و  30 دولة ت�سغل حمطات للطاقة  بالفعل 
دولة �أخرى ت�ستعد لإدخال �لطاقة �لنووية حيز �خلدمة. 
ويعد م�سروع حمطات بر�كة للطاقة �لنووية �لأكرب من 
متطابقة  حمطات  �أرب���ع  بناء  حيث  م��ن  �ل��ع��امل  يف  نوعه 
 5،600 �إىل  ت�����س��ل  �إن��ت��اج��ي��ة  �ل��وق��ت وب���ق���درة  ن��ف�����ض  يف 
�لبناء يف موقع بر�كة حاليا  ميغاو�ط. ويبلغ عدد عمال 
�ألف يعملون لإن�ساء �ملحطات طبقا لأعلى   16 �أكرث من 

معايري �جلودة و�ل�سالمة.
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مليار درهم ايرادات   37.4
ال�زارت الحتادية خالل 6 �سه�ر

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة �لإير�د�ت �لفعلية للوز�ر�ت �لإحتادية 37.4 مليار درهم خالل 
�لن�سف �لأول من �لعام 2017 بن�سبة تنفيذ بلغت %78.3 من �جمايل 
قيمة  و�سلت  حني  يف  دره��م  مليار   47.7 نحو  �لبالغة  �لفعلية  �مليز�نية 
�مل�سروفات يف �لفرة ذ�تها �ىل 30.678 مليار درهم بن�سبة تنفيذ بلغت 
نحو %63.وبذلك فقد بلغ فائ�ض �مليز�نية منذ يناير وحتى يونيو 6.7 

مليار درهم.
%29 مقارنة  �لنمو �مل�سجل يف �لي��ر�د�ت و�لذي و�سلت ن�سبته �ىل نحو 
�لفائ�ض  تو��سل حتقيق  و��سفر عن   2016 �لعام  �لول من  �لن�سف  مع 
يف �مليز�نية جاء ترجمة حقيقية لنجاح �سيا�سة �حلكومة يف �سبط وتر�سيد 
يف  �حليوية  �لقطاعات  تنمية  يف  ل��الي��ر�د�ت  �لمثل  و�ل�ستخد�م  �لنفاق 

�لدولة.
�لإحتادية  للجهات  �لعامة  �مليز�نية  تنفيذ  عن  �ملايل  �لأد�ء  تقرير  و�أظهر 
�أن  �مل��ال��ي��ة  وز�رة  ع��ن  �ل�����س��ادر   2017 �مل��ال��ي��ة  �ل�سنة  م��ن  �لول  للن�سف 
و�مل�سارف  �لجتماعية  و�ملنافع  �ملنح  �لعمومية  �خلدمات  على  �مل�سروفات 
�لعام  م��ن  �لول  �لن�سف  خ��الل  دره���م  مليار   8.74 �ىل  و���س��ل  �لخ���رى 
�جلاري ما ن�سبته %28.6 من �جمايل م�سروفات �لوز�ر�ت �لحتادية يف 

�ل�سهور �ل�ستة �لوىل من �لعام.
�أما م�سروفات وز�رة �لد�خلية فقد بلغت 5.61 مليار درهم - 18.3% 
- من �جمايل �مل�سرفات يف �لن�سف �لول من �لعام .. وعلى �سعيد قطاع 
�لتعليم فقد بلغت قيمة �مل�سروفات 3.98 مليار درهم بن�سبة %13 ونحو 
2.5 مليار درهم على قطاع �ل�سحة وبن�سبة %8.1 و2.25 مليار درهم 

على قطاع تنمية �ملجتمع �ي ما ن�سبته %7.1 من �جمايل �مل�سروفات.
وعلى جانب �لإير�د�ت للوز�ر�ت �لإحتادية لل�سنة �ملالية 2017 فقد بلغت 
�ير�د�ت وز�رة �ملالية نحو 21.5 مليار درهم خالل �لن�سف �لول من �لعام 
�ير�د�ت  و�سلت  ما  يف  �لي���ر�د�ت  �جمايل  من   57.5% ن�سبته  ما  ت�سكل 
 4.02 %11.4 .. ونحو  4.28 مليار درهم بن�سبة  وز�رة �لد�خلية �ىل 
مليار لوز�رة �ملو�رد �لب�سرية وبن�سبة %10.7 .. و469 مليون درهم من 

وز�رة �ل�سحة.. وجاءت بقية �لير�د�ت من �لوز�ر�ت �لخرى.
�مل�ستوى  على  �ملالية  وز�رة  عن  �ل�سادرة  �لإح�����س��اء�ت  خ��الل  من  ويت�سح 
28.617 مليار درهم  �لعام بلغت  �لثاين من  �لربع  �ي��ر�د�ت  �ن  �لف�سلي 
مقابل م�سروفات بقيمة 21.774 مليار درهم.. �ما يف �لربع �لول من 
�ىل  و�مل�سروفات  دره��م  مليار   8.778 �ىل  �لي����ر�د�ت  و�سلت  فقد  �ل��ع��ام 

8.904 مليار درهم.

�سندوق خليفة ي�قع اتفاقيتي �سراكة 
ورعاية لتعزيز مبادرة رواد الق�سر- الإمارات

•• ابوظبي-وام:

وقع �سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع �م�ض �تفاقيتي �سر�كة ورعاية يف �طار 
�ساحب  مكتب  مع  بالتعاون  �طلقها  �لتي  �لإم���ار�ت  �لق�سر-  رو�د  م��ب��ادرة 
�ل�سمو �مللكي �لأمري �ندرو دوق يورك مع كل من �سندوق �لوطن و�سركة 
�لرئي�ض  �لدرمكي  �سعيد  �هلل  �سعادة عبد  ووق��ع كل من   . برتي�ض بروليم 
�لتنفيذي ل�سندوق خليفة لتطوير �مل�ساريع و�سعادة حممد �لقا�سي مدير 
ع���ام ���س��ن��دوق �ل��وط��ن �ت��ف��اق��ي��ة ���س��ر�ك��ة ي��ت��وىل مبوجبها ���س��ن��دوق �لوطن 
�مل�ساهمة يف �عد�د ومتويل وجتهيز �ملع�سكر �لتدريبي للمتناف�سني �مل�ساركني 
يف م�سابقة رو�د �لق�سر و�لذي من �ملقرر �ن تبد�أ �عماله يف جامعة خليفة 
�أكتوبر �ملقبل. وقال �لدرمكي �ن  للعلوم و�لتكنولوجيا يف �لثاين من �سهر 
يف  �مل�ساريع  لتطوير  خليفة  ل�سندوق  ��سر�تيجي  �سريك  �لوطن  �سندوق 
�ملجالت  خمتلف  يف  �ملو�طنني  ومتكني  �لع��م��ال  ري���ادة  ثقافة  ن�سر  جم��ال 
م�سيفا �ن �سندوق �لوطن نفذ �لعديد من �ملبادر�ت �لنوعية �لناجحة �لتي 
وتطوير  �ل�سباب  بتمكني  تعنى  و�لتي  �ملحلي  �ملجتمع  يف  �سدى  لها  ��سبح 
قدر�تهم ومهار�تهم لفتا �ىل �أن هذ� �جلهد يلتقي ب�سكل مبا�سر مع جهود 
�سندوق خليفة يف جمال متكني �ل�سباب وتطوير قدر�تهم ومهار�تهم عرب ما 
يطرحه من مبادر�ت وبر�مج نوعية لتعزيز م�ساركتهم �لإيجابية يف م�سرية 
ل�سندوق  �لعام  �ملدير  �لقا�سي  حممد  �ك��د  جهته  من  و�لزده���ار.  �لتنمية 
تن�سجم مع  �لتي  �لر�ئدة  �لوطنية  �ملبادرة  دعم هذه  �لوطن م�ساركتهم يف 
مبادرة م�ستقبلنا �لهادفة لتبني �لأفكار �ملبتكرة و�لغري م�سبوقة وترجمتها 
�إىل م�ساريع قائمة على �أر�ض �لو�قع، وذلك من خالل تهيئة �لبيئة �ملنا�سبة 
وتوفري كافة �سبل �لنجاح لها وم�ساعدتها على �لو�سول �إىل م�سادر �لتمويل 
و�ل�ستفادة من �سبكة و��سعة من �ل�سركاء �ل�سر�تيجيني مبا ي�سمن لها 
�لتو�سع و�لنمو على �مل�ستوى �ملحلي وتعزيز قدرتها يف �ملناف�سة على �مل�ستوى 
�لعاملي. و�أو�سح �سعادته �ن مبادرة رو�د �لق�سر تتيح لنا �لطالع على �إبرز 
�لأفكار �ملبتكرة و�مل�ساريع غري �مل�سبوقة كما �أنها �ستمكننا من �لعمل مع رو�د 
�لأعمال ودعمهم و�مل�ساهمة يف تطوير قدر�تهم و�سقل مهار�تهم لتمكينهم 
�ل�سركات  من  جديد  جليل  �لأ�سا�سية  �ل��ن��و�ة  لت�سكل  بتنفيذها  �لبدء  من 
�لإمار�تية ذ�ت �لتناف�سية �لعاملية على غر�ر جوجل و تي�سال وتكون ركيزة 

�أ�سا�سية يف �لتحول نحو �قت�ساد �ملعرفة.  

 �سفارة الدولة يف ك�ريا اجلن�بية ت�سارك 
يف م�ؤمتر ال�سياحة ح�ل العامل 2017

•• �شيوؤول -وام: 

�لدولة لدى �جلمهورية  �سفري  �لنعيمي  �سيف علي  �سعادة عبد�هلل  �سارك 
�لكورية �جلنوبية يف موؤمتر �ل�سياحة حول �لعامل – 2017 �لذي �نعقد 
من  ع��دد  مب�ساركة  �ل��ك��وري��ة  �ل�سياحة  هيئة  ب��رع��اي��ة  ���س��ي��وؤول  �لعا�سة  يف 
�ل�سفار�ت �ملعتمدة لدى كوريا �جلنوبية. وقد �ساركت �سفارة دولة �لإمار�ت 
لدولة  و�لثقافية  �ل�سياحية  �ملعامل  �أهم  تربز  �لتي  �ل�سور  من  مبجموعة 
�لمار�ت  دول��ة  د�خ��ل  لل�سياحة  �لرويج  بهدف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت 
من خالل �ملوؤمترحيث لقي ركن �ل�سور لدولة �لإمار�ت ��ستح�سان جميع 
�مل�ساركني،  كوريا  يف  �ملحليني  �ل�سحفيني  من  ع��دد�ً  و��ستقطب  �لز�ئرين 
بالإ�سافة �ىل عدٍد من �ل�سركات �ل�سياحية �لكورية �ملحلية وفروع �سركات 

�ل�سياحة �لأجنبية يف كوريا.

من�س�ر بن زايد يرتاأ�ض اجتماع اللجنة التنفيذية ملجل�ض اإدارة �سركة مبادلة لال�ستثمار

بنك اأب�ظبي التجاري يطرح اأول �سناديق
 خلطط التقاعد يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا

مع  يتما�سى  مب��ا  تلقائي  ب�سكل  ت��ت��و�زن 
ت��اري��خ �ل��ت��ق��اع��د وف��ق��اً مل��ا ي��ع��رف مبنهج 
ت��ب��د�أ �سناديق  �مل��خ��اط��ر ح��ي��ث  م��و�ك��ب��ة 
�ل�ستثمار  ع��ل��ى  ب��ال��رك��ي��ز  �ل���س��ت��ث��م��ار 
�ملخاطر  �لعالية  �لأ���س��ول  م��ن  فئات  يف 
�ل�ستثمار  �إىل  تنتقل  �لوقت  ومع مرور 
�ملخاطر.  منخف�سة  م��ال��ي��ة  �أور�ق  يف 
تدخل  �أي  �إىل  �حل��اج��ة  دون  ه���ذ�،  وك��ل 
�أن هذه �ل�سناديق  �إذ  من جانب �لعميل 
من  جمموعٍة  بو��سطة  بالكامل  م��د�رة 

�أف�سل �خلرب�ء �لعامليني يف هذ� �ملجال.
م��ارك فر�يدنتال، كبري م�سوؤويل  وق��ال 
�لتجاري:  �أب��وظ��ب��ي  بنك  يف  �ل�ستثمار 
للتعرف  لعمالئنا  ج��ي��د�ً  ن�سغي  ن��ح��ن 
ومتطلباتهم  �ملالية  �حتياجاتهم  على 
لتزويدهم  جهودنا  ون�سخر  �مل�سرفية 
مب��ن��ت��ج��ات م���ال���ي���ة م��ب��ت��ك��رة وخ���دم���ات 
م�����س��رف��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت��وف��ر ل��ه��م جتربة 
�ملعايري  لأع��ل��ى  طبقاً  ف��ري��دة  م�سرفية 
جمال  يف  �لعاملية  و�مل�ستويات  �ل��دول��ي��ة 

ندرك  فاأننا  ول��ذ�،  �مل�سرفية.  �ل�سناعة 
�ل��ت��ي تطارد  �ل��ه��و�ج�����ض  �أك����رب  �أح����د  �أن 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �مل��ق��ي��م��ني 
�ملتحدة ودول جمل�ض �لتعاون �خلليجي 
معي�سي  م�ستوى  بتاأمني  �هتمامهم  هو 
لئق لهم ولأ�سرهم بعد �لتقاعد، خا�سًة 
بخطط  ي��ت��م��ت��ع��ون  ل  م��ع��ظ��م��ه��م  و�أن 
عملهم  ج��ه��ات  ل��دى  للتقاعد  معا�سات 
ح��ي��ث ي��ع��م��د �ل��ك��ث��ري م��ن��ه��م �إىل �دخ���ار 

مبالغ �إ�سافية من دخلهم.
�دخار  �لأحيان، يتم   ولكن يف كثري من 
غري  ��ستثمار  منتجات  يف  �مل��ب��ال��غ  ه���ذه 
�لتكاليف  وب��اه��ظ��ة  معقدة  �أو  منا�سبة 
قبل  طويلة  ل��ف��ر�ت  �لنتظار  تقت�سي 
قمنا  ول��ذل��ك،  �مل�ستحقة.  �ملبالغ  �سرف 
بطرح �سناديق خطط �لتقاعد من بنك 

�أبوظبي �لتجاري . 
�أبوظبي  بنك  �أن  وبالرغم من  و�أ�ساف: 
�لتجاري يطرح �سناديق خطط �لتقاعد 
�ل�ستثمار  ت��ع��ه��د�ت  من�سة  خ���الل  م��ن 

�لقابلة  �مل��ال��ي��ة  �لأور�ق  يف  �جل��م��اع��ي 
�لحت������اد  جم���ل�������ض  دول  يف  ل���ل���ت���ح���وي���ل 
�لأوروبي )UCITS( من لوك�سمبورغ، 
فاإن عمالء �لبنك ي�ستفيدون من �ملعرفة 
يتمتع  �لتي  �ملحلية  ب��الأ���س��و�ق  �ملتعمقة 
بها خرب�وؤنا �ملحليون و�خلرب�ت �لدولية 
 Principal ملدر�ء �ل�ستثمار �لعامليني
�ملوؤ�س�سة   Global Investor
�لنوع  ه��ذ�  �إد�رة  يف  �ل��ر�ئ��دة  �لأمريكية 
من �ل�سناديق حول �لعامل مما مينحهم 
باأن  لثقتهم  �لبال  و�ل��ر�ح��ة  �لطماأنينة 
�أمو�لهم يف �أياٍد �إمينة. كما يتمتع عمالء 
�سناديق  �إىل  �لو�سول  باإمكانية  �لبنك 
�ل�ستثمار و�لطالع على �أد�ء �ل�سناديق 
و�لأ�سول �لتي حتتفظ بها من �أي مكان 

بالعامل. 
و�ختتم مارك فر�يدنتال حديثه قائاًل: 
مهما بدى �أن �لوقت ماز�ل طوياًل قبل 
ناجح  مل�ستقبٍل  �لتخطيط  فاإن  �لتقاعد، 

بعد �لتقاعد يبد�أ �لآن. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  ب��ن��ك  �أع���ل���ن  ج���دي���د،  ���س��ب��ٍق  يف 
�لوطنية  �لبنوك  �أك���رب  �أح���د  �ل��ت��ج��اري، 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  دول�����ة  يف  �ل����ر�ئ����دة 
�ملتحدة عن طرح �أول �سندوقني خلطط 
�لأو�سط  �ل�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  �ل��ت��ق��اع��د 
و���س��م��ال �ف��ري��ق��ي��ا ي��ن��ت��ه��ي �أح���ده���م���ا يف 
 2035 ع���ام  يف  و�ل���ث���اين   2025 ع���ام 
�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ح��ري��ة �ختيار  مم��ا مي��ن��ح 
�ل����ذي ي��ت��م��ا���س��ى م���ع تاريخ  �ل�����س��ن��دوق 
�أما  ميكنهم  بحيث  �مل�ستهدف  �لتقاعد 
بال�سنو�ت  �ل�سناديق  تلك  قيمة  ت�سييل 
�أو تركها لال�ستمر�ر يف حتقيق  �ملحددة 
�ملزيد من �لأرباح ح�سب �ختيارهم، مما 
ي��وف��ر ح���اًلٍ  ���س��ام��اًل وم��ت��ك��ام��اًل يو�كب 
�لوقت  مب��رور  تتغري  �لتي  �حتياجاتهم 
هذه  ومتثل  �لتقاعد.  �سن  �ق��رب  كلما 
و�سهلة  ب�����س��ي��ط��ة  ط���ري���ق���ٍة  �ل�����س��ن��ادي��ق 
و�سفافة لال�ستثمار يف فئات من �لأ�سول 

افتتاح معر�ض ليف 
�ستايل 2017 يف دبي

•• دبي-وام:

�لتنفيذي  �مل��دي��ر  ليانغ  �ستيفن  �فتتح 
�مل�ساعد ملجل�ض تنمية جتارة هوجن كوجن 
�ل������دورة �خل��ام�����س��ة م���ن معر�ض  �م�����ض 
لي�����ف ���س��ت��اي��ل �ل������ذي ي��ن��ظ��م��ه جمل�ض 
 HKTDC تنمية جتارة هوجن كوجن
�لتجارة  ب���وز�رة  �لتجارة  تنمية  ومكتب 
وي�ستمر  �ل�سعبية  �ل�����س��ني  بجمهورية 

يومني يف فندق حياة ريجن�سي دبي.
�أحمد  �هلل  عبد  ���س��ع��ادة  �لف��ت��ت��اح  ح�سر 
�ل�سالح وكيل وز�رة �لقت�ساد ويل لينغ 
�ل�سني  جلمهورية  �لعام  �لقن�سل  بينغ 
�ل�����س��ع��ب��ي��ة يف دب���ي وب����ريي ف��ون��غ �ملدير 
و�أفريقيا  �لأو����س���ط  �ل�����س��رق  �لإق��ل��ي��م��ي 

مبجل�ض تنمية جتارة هوجن كوجن.
و��سعة  ت�����س��ك��ي��ل��ة  �مل���ع���ر����ض  وي��ت�����س��م��ن 
م���ن �مل��ن��ت��ج��ات �ل��ع�����س��ري��ة م���ن ح���و�يل 
و�ل�سني  ك��وجن  ه��وجن  �سركة من   110
من  م��ت��وق��ٍع  م�سر   1300 ت�ستهدف 

دولة �لإمار�ت و�ملنطقة و�أفريقيا.

وزارة القت�ساد ت�سارك يف افتتاح معر�ض اأ�سب�ع ال�سني للتجارة 2017 يف اأب�ظبي 
•• اأبوظبي-الفجر:

�خلام�سة  �ل��دورة  �فتتاح  يف  �لقت�ساد  وز�رة  �ساركت 
�لذي   ،2017 للتجارة  �ل�سني  �أ�سبوع  معر�ض  من 
�أبوظبي  م��رك��ز  �أر������ض  ع��ل��ى  �أب���وظ���ب���ي  ت�ست�سيفه 
�سبتمرب   25 �م�ض  من  �بتد�ًء   ، للمعار�ض  �لوطني 

وملدة ثالثة �أيام.
�لقت�ساد  وز�رة  برعاية  يقام  �ل��ذي  �ملعر�ض  ويعد 
�ل���دول���ة، وتنظمه  �ل��ت��ج��ارة و�ل�����س��ن��اع��ة يف  وغ����رف 
من�سة  و�مل��ع��ار���ض  للفعاليات  �إي  �آي  �إم  جم��م��وع��ة 
�ل�سركات  م��ن  و����س��ع��ة  جمموعة  ت�ستقطب  �سنوية 
�ل�سينية، و�سوف ي�سهد �ملعر�ض خالل �أيامه �لثالثة 
ُم�سّنعة  �سركة   300 من  �أك��رث  م�ساركة  �لعام  ه��ذ� 
�سوف  بدورها  ،و�لتي  �لقطاعات  �أهم  تغطي  �سينية 
تعر�ض لزو�ر �ملعر�ض �أكرث من 1000 من �ملنتجات 
�ملبتكرة،  و�ل�سناعة  �لعالية  �لتقنية  ذ�ت  �ل�سينية 
وي�سم �ملعر�ض بدورته �خلام�سة للمرة �لأوىل منذ 
�إطالقه ’�ملعر�ض �لعاملي لالإلكرونيات �ل�ستهالكية 
�أحدث  ليقدم   ،)ICEEA( �لعربية‘  �ملنطقة  يف 
منتجات �لتكنولوجيا من �ل�سني �إىل دولة �لإمار�ت 

�لعربية �ملتحدة. 
يف  �لتجاري  �مللحق  ي��ادو  لني  �سعادة  �ملعر�ض  �فتتح 
�سفارة جمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدى دولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة، بح�سور �سعادة جمعة حممد �لكيت 
بوز�رة  �خل��ارج��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  لقطاع  �مل�ساعد  �لوكيل 

لتنمية  �ل�سينية  �للجنة  مندوبي  وكبري  �لقت�ساد، 
�ملعار�ض  ومدير  �خلليج،  ملنطقة  �خلارجية  �لتجارة 
�خلارجية،  للتجارة  �ل�سني  غ��رف��ة  يف  و�ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�مل�سوؤولة  �جلهة  �إي‘،  �آي  ’�إم  �إد�رة جمموعة  ومدير 
ق��ام��و� بعدها  �ل�����س��ن��وي،  �مل��ع��ر���ض  ه���ذ�  ع��ن تنظيم 
على  و�طلعو�  �ملعر�ض  من�سات  على خمتلف  بجولة 

�أبرز �ملنتجات �ل�سينية �ملعرو�سة.
و�سّرح �سعادة جمعة حممد �لكيت يف كلمة للح�سور 
�ل�سني  �أ�سبوع  معر�ض  بافتتاح  نرحب   : فيها  ج��اء 
للتجارة بدورته �خلام�سة لهذ� �لعام، و�لذي تعر�ض 
 ، ومتخ�س�سة  م��ت��ط��ورة  تكنولوجية  منتجات  فيه 
و�إن �نعقاد هذ� �ملعر�ض يف دولة �لإمار�ت، يوؤكد باأن 
 ، �ملنطقة  يف  �لأب���رز  �لتجاري  �ملركز  باتت  �لإم���ار�ت 
لدولة  �أول  جت���اري  ك�سريك  �ل�سني  مكانة  وي��ع��زز 
�لإمار�ت يف عام 2016 بحجم تبادل جتاري و�سل 
46 مليار دولر ، ولدينا يف �لإمار�ت  �أكرث من  �إىل 
عالمة   5000 من  �أك��رث  و  �سينية  �سركة   4000
�أ�سبوعية بني  75 رحلة  �سينية م�سجلة و�أك��رث من 
تعززه  ك��ب��ري  ��ستثمار  وح��ج��م   ، و�ل�����س��ني  �لإم�����ار�ت 
مثل هذه �ملعار�ض �لتي تزيد من �إقبال �مل�ستثمرين 
�أو  �لكبرية  �ل�سركات  قبل  م��ن  ���س��و�ء  �لإم����ار�ت  �إىل 
�ملتو�سطة ، وقد حققت �لإم��ار�ت قفز�ت يف عالقتها 
�لتجارية مع �ل�سني حيث مير يف �لوقت �لر�هن ما 
�إج��م��ايل �ل��ت��ج��ارة �ل�سينية عرب  % م��ن   60 ق��دره 
دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ليتم �إعادة ت�سديره 

�إىل �أفريقيا و�أوروبا، وهناك �لكثري من �لت�سهيالت 
�لتي نقدمها لرفع �لعالقات �لتجارية بني �لبلدين 
، ون��ت��وق��ع و���س��ول ح��ج��م �ل��ت��ب��ادل �ل��ت��ج��اري خالل 

�ل�سنو�ت �لقادمة �إىل 50 مليار دولر .
و�أ����س���اف ���س��ع��ادت��ه : �إن �لإم������ار�ت ك��ان��ت م��ن �أو�ئ����ل 
�لدول �لتي دعمت مبادرة حز�م و�حد، طريق و�حد 
�لتي �أطلقتها �ل�سني قبل نحو 3 �سنو�ت، و�ساهمت 
بفعالية يف كثري من �خلطو�ت �لتي �تخذتها �ل�سني 
�أكرث  ع��رب  و�ل��ت��ج��اري  �لقت�سادي  �لن�ساط  لإح��ي��اء 
دول طريق  و�أوروب��ي��ة متثل  �آ�سيوية  دول��ة   60 م��ن 
�حلرير �جلديد وحز�مه �لقت�سادي، و�إن دعم وز�رة 
 ،2017 للتجارة  �ل�سني  �أ�سبوع  ملعر�ض  �لقت�ساد 
�لذي يعد �إحدى �لأن�سطة �ملنبثقة عن مبادرة �حلز�م 
و�لطريق، ميثل فر�سة جديدة للتاأكيد على �هتمام 
دولة �لإمار�ت ودعمها للمبادر�ت �لر�ئدة �لتي تعزز 

�آفاق �لتعاون بني �ل�سني و�لإمار�ت 
�لتجاري  �مللحق  ي��ادو  ل��ني  �سعادة  ق��ال  جانبه  وم��ن 
دولة  ل���دى  �ل�سعبية  �ل�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة  ���س��ف��ارة  يف 
�ل�سريعة  �لزيادة  : ترجع  �ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت 
م�ساركة  �إىل  �لإم�����ار�ت  يف  �ل�سينية  لال�ستثمار�ت 
�حليوية  �لإمار�تية  �مل�ساريع  يف  �ل�سينية  �ل�سركات 
 2016 ع��ام  ب��د�ي��ة  منذ  �إب��د�ع��ي  ��ستثماري  ب�سبل 
�لنظيف  ب��ال��ف��ح��م  ح�����س��ي��ان  م��ق��دم��ت��ه حم��ط��ة  ويف 
مليناء   2 رق��م  للمرفاأ  �لمتياز  �إد�رة  وم�سروع  بدبي 
خليفة باأبوظبي، �أما يف �لن�سف �لأول لعام 2017، 

��ستثمارية  م�ساريع  يف  �ل�سينية  �ل�سركات  ف�ساهمت 
تتمثل يف مربع نفطي بري باأبوظبي وحمطة �لنور 
�ل�سناعات  وحديقة  ب�سويحان  �ل�سم�سية  بالطاقة 
�ست�ستمر  حيث  �ل�سناعية  خليفة  مبنطقة  �ل�سينية 
�ملبا�سرة  �ل�سينية  �ل�ستثمار�ت  حجم  زي���ادة  بدفع 

لالإمار�ت يف �لن�سف �لثاين لعام 2017 
�ل�سيني  �لثناين  �لتعاون  يب�سر   : �سعادته  و�أ���س��اف 
�لإمار�تي باإمكانية كبرية و�آفاق رحب يف �إطار مبادرة 
�لبلدين  ت�ستمر حكومتي  و�سوف  و�لطريق،  �حلز�م 
يف توثيق �مل�ساور�ت يف �إطار �للجنة �مل�سركة لتقدمي 
�لقت�سادي  للتعاون  و�لت�سهيالت  �لدعم  من  مزيد 
و�ل���ت���ج���اري ب���ني �ل���ب���ل���دي���ن، وحت����دون����ا �ل��ث��ق��ة ب���اأن 
جمالت  يف  وعالقاتنا  ��ستثماري  جم��ال  يف  تعاوننا 
و�ل�سناعة  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  و�ل���ط���اق���ة  و�ل���غ���از  �ل���ب���رول 
بال  �ستدفع  و�لإب�����د�ع  �لتحتية  و�ل��ب��ن��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارة 
�لزيادة  �لقدرة وحتقيق  وبناء  �لتقني  تو��سلنا  �سك 
على  ونحن  �لبلدين،  بني  �لتجارة  حلجم  �مل�ستمرة 
�ستتو�فد  �ل�سينية  �مل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  م��زي��د  ب���اأن  ثقة 
با�ستثمار�تها و�إقامة مقر�تها �لإقليمية يف �لإمار�ت 
لقت�ساد  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�سر�تيجية  تنفيذ  بف�سل 
�إك�سبو دبي  �إقامة معر�ض  �لعلم و�لتنوع ف�ساًل عن 
2020،وذلك لت�سارك �سركاءها �لإمار�تيني يف رفع 
�لإ�سهام  و  �لإمار�تي  �لقت�سادي �لجتماعي  �لرث�ء 
يف �ل���رث�ء �لق��ت�����س��ادي و�لج��ت��م��اع��ي ل���دول �حلز�م 

و�لطريق 

�لتنفيذية  �ل�سوؤون  جهاز  رئي�ض  �ملبارك 
و�لع�سو  للمجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
لال�ستثمار  م��ب��ادل��ة  ���س��رك��ة  يف  �مل��ن��ت��دب 
و����س���ع���ادة ع��ب��د �حل��م��ي��د حم��م��د �سعيد 
و�سعادة حممود �إبر�هيم �ملحمود ع�سوي 

�للجنة �لتنفيذية ملجل�ض �لد�رة.

•• اأبوظبي-وام: 

�آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ من�سور  �سمو  تر�أ�ض 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير 
�سوؤون �لرئا�سة نائب رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�سركة مبادلة لال�ستثمار �م�ض �لجتماع 

�إد�رة  ملجل�ض  �لتنفيذية  للجنة  �ل��ث��اين 
مبقر  وذل��ك  لال�ستثمار  مبادلة  �سركة 
و�عتمدت  �ب��وظ��ب��ي.  يف  �ل��رئ��ا���س��ة  ق�سر 
�ملالية  �لبيانات  �لجتماع  �للجنة خالل 
 ..  2017 �ل���ع���ام  م���ن  �لول  ل��ل��ن�����س��ف 
�ل�سركة  يف  �ل��ع��م��ل  ���س��ري  و����س��ت��ع��ر���س��ت 

��سافة �ىل عدد من �مل�ساريع �مل�ستقبلية 
�لتي  �جل��دي��دة  �ل�ستثمارية  و�خل��ط��ط 
من �ساأنها حتقيق �لنمو يف �إمارة �بوظبي 
و�ل�سهام يف جهود �حلكومة نحو حتقيق 

�أهد�فها �لجتماعية و�لقت�سادية.
�ملو��سيع  م��ن  ع����دد�  �ل��ل��ج��ن��ة  ون��اق�����س��ت 

�مل��درج��ة على ج��دول �لأع��م��ال و�تخذت 
�مل��ن��ا���س��ب��ة. ح�سر  �ل�����ق�����ر�ر�ت  ب�����س��اأن��ه��ا 
فرج  حممد  بن  �سهيل  معايل  �لجتماع 
�لطاقة ومعايل  وزي��ر  �مل��زروع��ي  ف��ار���ض 
حممد ب��ن �أح��م��د �ل��ب��و�ردي وزي��ر دولة 
خليفة  خلدون  ومعايل  �ل��دف��اع  ل�سوؤون 
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 اأب�ظبي العاملي ي�قع مذكرة تفاهم مع م�سرف اأب�ظبي الإ�سالمي لتط�ير بيئة التكن�ل�جيا املالية يف الإمارة

�شمن فعاليات معر�س النوافذ والأبواب والواجهات 

خرباء: الإمارات تطبق اأف�سل احلل�ل التكن�ل�جية يف ال�سالمة من حرائق الأبنية

جت�سيد�ً عملياً جلهودنا �لدوؤوبة وعملنا 
�ملعنية  �لأط����ر�ف  خمتلف  م��ع  �مل�ستمر 
ل��دع��م وت�����س��ج��ي��ع �لب��ت��ك��ار ���س��م��ن بيئة 
يت�ساطر  كما  �مل�ستوى.  عاملية  تنظيمية 
�ل����ه����دف ذ�ت������ه يف دعم  ك����ال �ل���ط���رف���ان 
�أف�سل �ملمار�سات، ورعاية وحفز �لبتكار 
�لتكنولوجيا  ب��ي��ئ��ة  يف  �ل��ن��م��و  وت��ع��زي��ز 
�لعمل  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  �مل��ح��ل��ي��ة.  �مل��ال��ي��ة 
ب�سكل وثيق مع فريق ’م�سرف �أبوظبي 
�لإ�سالمي‘ لتطوير �ملبادر�ت و�لرب�مج 
�لتجارية  �لفر�ض  من  �ست�ستفيد  �لتي 
نطاق  ت��و���س��ي��ع  �إىل  �إ���س��اف��ة  �جل���دي���دة، 
عملنا يف جمال �لتكنولوجيا �ملالية على 

�مل�ستويني �ملحلي و�لعاملي .
ك��م��ا ���س��ي��ق��وم ك��ل م��ن م�����س��رف �أبوظبي 
�لعاملي  �أب���وظ���ب���ي  ����س���وق  و  �لإ����س���الم���ي 
�لبتكار  م�ساريع  وحت��دي��د  با�ستك�ساف 
�مل�سركة لتطوير وتطبيق تقنيات مثل 
�لدفع �لرقمي، و�لدفع بو��سطة �لهاتف 
�ملتحرك، وتقنية بلوك ت�سني للتعامالت 
�ل�سجالت  وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  �ل���رق���م���ي���ة، 
�ملوزعة، و�لذكاء �ل�سطناعي. و�سي�سعى 
�لأعمال  ري����ادة  ت��ط��وي��ر  �إىل  �ل��ط��رف��ان 
من  �مل��ال��ي��ة  بالتكنولوجيا  �ملتخ�س�سة 
خالل �لإر�ساد ونقل �ملعرفة عرب بر�مج 
و�لرب�مج  �لأعمال  عات  وُم�سرِّ حا�سنات 

�لأكادميية و�لتدريبية.
�لإ�سالمي  �أب��وظ��ب��ي  م�سرف  وي��و����س��ل 
�ملالية  �لتكنولوجيا  حلول  �أف�سل  دم��ج 
�سمن جمموعته �لو��سعة من �خلدمات 

•• اأبوظبي-الفجر:

وق����ع م�����س��رف �أب���وظ���ب���ي �لإ����س���الم���ي ، 
�لإ�سالمية  �ملالية  �خل��دم��ات  جمموعة 
�لر�ئدة، و �سوق �أبوظبي �لعاملي ، �ملركز 
�أبوظبي، مذكرة تفاهم  �لعاملي يف  �ملايل 
�لطرفني  بني  جديدة  ل�سر�كة  ُتوؤ�س�ض 
للتعاون و�لت�ساور ب�ساأن �ملبادر�ت �لر�مية 
�إىل حفز منو وتطوير بيئة �لتكنولوجيا 
�أبوظبي ودولة �لإمار�ت  �إمارة  �ملالية يف 

�لعربية �ملتحدة عموماً.
ووّق����ع م��ذك��رة �ل��ت��ف��اه��م ك��ل م��ن �سغري 
يف  للعمليات  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر  م��ف��ت��ي، 
وريت�سارد   ، �لإ�سالمي  �أبوظبي  م�سرف 
تنظيم  ل�سلطة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  تنج، 
�خلدمات �ملالية يف �سوق �أبوظبي �لعاملي 
�ل�سايغ  �أح��م��د  �سعادة  بح�سور  وذل��ك   ،
رئي�ض جمل�ض �إد�رة �سوق �أبوظبي �لعاملي 
و�ل�سيد خمي�ض بو هارون ، نائب رئي�ض 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ض  �لد�رة  جم��ل�����ض 
�ل�سالمي.  �أب��وظ��ب��ي  مل�����س��رف  ب��الإن��اب��ة 
�سيتعاون  �مل������ذك������رة،  ه������ذه  ومب����وج����ب 
�خلدمات  تنظيم  �سلطة  م��ع  �مل�����س��رف 
�ملالية �لتابعة لل�سوق، لتنفيذ جمموعة 
بالتكنولوجيا  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
�ل�سريعة  م�����ع  و�مل����ت����و�ف����ق����ة  �مل����ال����ي����ة 
�لإ�سالمية. وتاأتي هذه �ل�سر�كة يف �إطار 
�أب��وظ��ب��ي �ل��ع��امل��ي �ملتجدد  �ل���ت���ز�م ���س��وق 
جمال  يف  و�لتطوير  �لبتكار  مبو��سلة 
�لتكنولوجيا �ملالية لدعم رو�د �لأعمال، 

و�ل�سركات �لنا�سئة، و �ملخترب �لتنظيمي 
لإم�������ارة �أب���وظ���ب���ي – وه����و �إط������ار عمل 
وحمكمة  د�ع��م��ة  ب��ي��ئ��ة  ي��وف��ر  تنظيمي 
جمال  يف  �ملخت�سني  للمبتكرين  تتيح 
و�ختبار  ت��ط��وي��ر  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�آمنة  بيئة  �سمن  منتجاتهم وخدماتهم 
وت�سريعات  ب�سو�بط  تتمتع  وحُم��ك��م��ة 

حمددة.
وبهذه �ملنا�سبة، قال �سغري مفتي، �ملدير 
�لتنفيذي للعمليات يف م�سرف �أبوظبي 
’م�سرف  من  كل  يحر�ض   : �لإ�سالمي 
�أبوظبي  ���س��وق  و  �لإ����س���الم���ي  �أب��وظ��ب��ي 
�ل��ع��امل��ي ع��ل��ى �ل��رك��ي��ز و�ل���س��ت��ث��م��ار يف 
�لتي  �ملالية  �لتكنولوجيا  �سركات  دع��م 
وكلنا  لعمالئنا.  �إ���س��اف��ي��ة  قيمة  حتقق 
�ملالية  �ملوؤ�س�سات  بني  �لتعاون  ب��اأن  ثقة 
�لتكنولوجيا  جم��ال  يف  �لأع��م��ال  ورو�د 
�لأمد  ط��وي��ل  �ل��ن��ج��اح  �سي�سمن  �مل��ال��ي��ة 
�لإمار�ت  يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  لنظام 
وجود  ظ��ل  يف  خا�سة  �مل��ت��ح��دة،  �لعربية 
لنمو  وحم��ف��زة  ر����س��خ��ة  تنظيمية  بيئة 
�سر�كتنا،  ����س��ت��ك��م��ال  وع��ن��د  �لأع����م����ال. 
يتيح  �إط��ار عمل  �مل�سرف  �سي�سبح لدى 
ل��ه �ل���س��ت��ف��ادة م��ن خ��رب�ت��ه �مل��ت��م��ي��زة يف 
�ملبتكرة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ح��ل��ول  ت��ط��وي��ر 

لدعم �ل�سركات �لنا�سئة يف هذ� �ملجال .
�لرئي�ض  تنج،  ريت�سارد  ق��ال  جهته،  من 
�خلدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ل�����س��ل��ط��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
ي�سكل  �لعاملي:  �أبوظبي  �سوق  يف  �ملالية 
تعاوننا مع ’م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي‘ 

�مل�����س��رف��ي��ة. وك���ان �مل�����س��رف ق��د دخ���ل يف 
�سر�كة مع بنك فيدور �لأمل��اين لإطالق 
قائمة  رق��م��ي��ة  م�����س��رف��ي��ة  م��ن�����س��ة  �أول 
�ملنطقة.  يف  �ملجتمع  م��ع  �لتفاعل  على 
ملو�كبة  �جل��دي��دة  �ملن�سة  ت�سميم  ومت 
لل�سباب  متطلبات منط �حلياة �جلديد 
جانب  �إىل  �لألفية،  بجيل  يعرف  ما  �أو 
حلول  ع��ن  يبحثون  �ل��ذي��ن  �مل�ستهلكني 
�مل�سرفية  �ح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ت��ل��ب��ي  رق��م��ي��ة 
�لعام �جلاري،  وخ��الل  ور�ح��ة.  ب�سهولة 
فروعه  من  جديدة  فئة  �مل�سرف  �أطلق 
�حللول  ب����اأح����دث  �مل��������زودة  �مل�����س��رف��ي��ة 
�ل���رق���م���ي���ة حت����ت �����س���م �إك�������س���رب����ض من 
م�سرف �أبوظبي �لإ�سالمي . وتتيح هذه 
�لفروع للعمالء جتربة م�سرفية مميزة 
جتمع بني �خلدمات �مل�سرفية �لرقمية 

وخدمة �لعمالء �ل�سخ�سية يف �لفروع.
وخالل �لن�سف �لأول من �لعام �جلاري، 
 67% م��ن  �أك��رث  تنفيذ  �مل�سرف  �سهد 
من�ساته  ع��رب  �مل�سرفية  �ملعامالت  م��ن 
مليون   1.7 ذل����ك  يف  مب���ا  �ل���رق���م���ي���ة، 
معاملة �سهرياً يف �ملتو�سط عرب تطبيق 
�لهو�تف �لذكية. ويف �إطار ��سر�تيجيته 
موؤخر�ً  �مل�سرف  ق��ام  �لرقمي،  لالبتكار 
للخدمات  من�ساته  وت��ط��وي��ر  بتحديث 
و�لهو�تف  �لإن����رن����ت  ع���رب  �مل�����س��رف��ي��ة 
�ل��ذك��ي��ة ل��ت��م��ك��ني �ل��ع��م��الء م���ن �إج����ر�ء 
م��ع��ام��الت��ه��م �مل�����س��رف��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة �أكرث 
با�ستخد�م  وتفاعلية  و�سهولة  ب�ساطة 

خمتلف �لأجهزة �لرقمية. 

يف  �لعاملي  �أبوظبي  �سوق  �جن���از�ت  �أب���رز 
�لتكنولوجيا �ملالية:

�ل��ع��امل��ي �لعديد  �أب��وظ��ب��ي  ���س��وق  �أط���ل���ق 
و�ل�سر�كات  و�ل����رب�م����ج  �مل����ب����ادر�ت  م���ن 
�لتكنولوجيا  لتطوير  �ل���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة 
�لجناز�ت  م��ن  جمموعة  وحقق  �ملالية 
م���ن���ذ مار�ض  ب���ذل���ك  �مل��ت�����س��ل��ة  �مل���م���ي���زة 
2016. وي�ستعد �ل�سوق حالياً لتنظيم 
للتكنولوجيا  �لأوىل  �أب���وظ���ب���ي  ق��م��ة 
�أكتوبر   23 �أبوظبي يوم  �ملالية فينتيك 
م��ايل دويل  �أول مركز  �ل��ق��ادم، كما يعد 
عمل  �إط����ار  بتاأ�سي�ض  ي��ق��وم  �ملنطقة  يف 
لرخي�ض  وم��ف��ت��وح  م��ت��ك��ام��ل  تنظيمي 
����س���رك���ات �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �مل���ال���ي���ة، حيث 
لدعم  �لتنظيمي  �ملخترب  م��ب��ادرة  �أطلق 
�لبتكارية  و�مل�ساريع  �حللول  وت�سجيع 
ويو��سل  �ملالية.  بالتكنولوجيا  �ملت�سلة 
�سوق �أبوظبي �لعاملي، كمركز مايل دويل 
للتكنولوجيا �ملالية، �لعمل لتعزيز �سبكة 
�لأطر�ف  �لدولية مع خمتلف  عالقاته 
�لو�سول  لت�سهيل  �ل��ع��امل  ح��ول  �ملعنية 
لالأ�سو�ق، ور�أ�ض �ملال، ومتكني �مل�ساركني 
يف �لتكنولوجيا �ملالية من �حل�سول على 
�ل�سوق  ويتفاعل  �لتنظيمي.  �لع��ر�ف 
ويعمل  �سركائه،  كافة  مع  حيوي  ب�سكل 
�ل�����س��ر�ك��ات �جل��دي��دة وتعزيز  ب��ن��اء  على 
لتطوير  �ل���ت���ع���اون  جم������الت  خم��ت��ل��ف 
فعالة  تو��سلية  وبيئة  متكامل  جمتمع 

للتكنولوجيا �ملالية. 

اأدن�ك للت�زيع تف�ز بجائزة 
�س�بر براند الإمارات 2017 

•• اأبوظبي -وام:

ح�سدت �أدنوك للتوزيع جائزة �سوبر بر�ند �لإمار�ت 2017 وذلك للعام 
�لر�بع على �لتو�يل.

وت�سلم �جلائزة حممد �لزعابي نائب �أول �لرئي�ض ملجموعة مبيعات �لتجزئة 
بالإنابة يف �أدنوك للتوزيع خالل �حتفال نظمه جمل�ض �سوبر بر�ند �لذي 
�لعالمة و�ملكانة  �أكرب جلنة تقييم دولية م�ستقلة من نوعها لتقييم  يعد 

�ملوؤ�س�سية لكربى �ل�سركات.
وقال �ملهند�ض �سعيد مبارك �لر��سدي �لرئي�ض �لتنفيذي بالإنابة ل�سركة 
ت��اأك��ي��د� على ج���ودة ومتيز  يعد  �جل��ائ��زة  ب��ه��ذه  �ل��ف��وز  �أن  للتوزيع  �أدن����وك 
عالمتنا �لتجارية �لتي �أ�سحبت رمز� للنمو عرب �لعقود �ملا�سية و�ستو��سل 
ذلك م�ستقبال �إ�سافة �إىل �أن هذه �جلائزة متثل �عر�فا بدورنا �مل�ساهم يف 

دعم م�سرية �لتنمية يف �أبوظبي ودولة �لإمار�ت.
على  للتوزيع  �أدن���وك  حلر�ض  تقدير�  ب��ر�ن��د  �سوبر  ج��ائ��زة  تكرمي  وي��اأت��ي 
�لرت���ق���اء ب��ج��ودة وت��ن��وع خ��دم��ات��ه��ا وم��و�ك��ب��ة �ل��ط��ل��ب �مل��ت��ن��ام��ي م��ن قبل 
خارجية  �أ���س��و�ق  يف  تو�سعها  جانب  �إىل  �ل��دول��ة،  يف  �مل��رك��ب��ات  م�ستخدمي 

جديدة.
�ملوؤ�س�سية  �ل��ع��الم��ات  ب��اأك��رث  قائمة  �سنويا  ب��ر�ن��د  �سوبر  جمل�ض  وي��ح��دد 
متيز� ثم يطرحها للتقييم من خالل �لت�سويت �لإلكروين �ملفتوح عرب 
�لت�سويت  نتائج  �أعلى  على  �حلا�سلة  تلك  ت�سنيف  بعدها  ليتم  �لإنرنت 

كعالمات موؤ�س�سية مميزة حائزة على جائزة �سوبر بر�ند .
بخيار�ت  �خل��دم��ة  ملحطات  �لأول  �ل��ري��ادي  �مل�سغل  للتوزيع  �أدن���وك  وتعد 
�مل�سغل �لوحيد  �لوقود و�لتجزئة �لتي تقدمها على م�ستوى �لدولة وهي 
حمطات  �سبكة  وت�سجل  و�ل�����س��ارق��ة..  �أب��وظ��ب��ي  م��ن  ك��ل  يف  �ملحطات  لهذه 
20 مليون  �أكرث من  �لتابعة لأدن��وك للتوزيع  �خلدمة وخيار�ت �لتجزئة 
�ل�سارقة وعجمان  �ل�سمالية يف  و�ملناطق  �أبوظبي  �سهريا يف كل من  زي��ارة 

و�لفجرية ور�أ�ض �خليمة و�أم �لقيوين.

احتاد الغرف يبحث مقرتحات
 جمل�ض الأعمال الإماراتي ال�سنغاف�ري

•• ابوظبي -وام:

�لتجارة  غ��رف  لحت��اد  �لعام  �لم��ني  �سامل  بن  حممد  حميد  �سعادة  بحث 
و�ل�سناعة بالدولة و�سعادة حممد عمرعبد�هلل بلفقيه �سفري �لدولة لدى 

جمهورية �سنغافورة مقرحات جمل�ض �لأعمال �لمار�تي �ل�سنغافوري.
�بوظبي  �للقاء �لذي �قيم يف مقر غرفة جتارة و�سناعة  جاء ذلك خالل 
بح�سور حممد �حمد �لنعيمي �لمني �لعام �مل�ساعد لحتاد �لغرف و�سالح 
�ل�سرقي رئي�ض �جلانب �لمار�تي مبجل�ض �لعمال �لمار�تي �ل�سنغافوري 
. وياأتي �للقاء ، يف �إطار حر�ض �لمانة �لعامة لحتاد �لغرف على �لتو��سل 
�لد�ئم مع جمال�ض �لأعمال �مل�سركة ، و�لطالع على �لأن�سطة و�لفعاليات 
�لتي تقوم بها ، وتقدمي �ملقرحات �لتي تهدف �إىل تطوير �آفاق �لتعامل 
�لثنائي مع دول �لعامل ، وخا�سة تلك �لتي تدعم ومتكن من منو وتطور 

�لعالقات �لثنائية �لقت�سادية م�ستقباًل.
و����س��اد �م��ني ع��ام �حت���اد �ل��غ��رف ، ب���دور ودع���م وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�لتعاون 
�لدويل ممثله ب�سفارة دولة �لمار�ت يف �سنغافورة بتاأ�سي�ض جمل�ض �لعمال 
�لمار�تي �ل�سنغافوري �لذي �سيكون فر�سة ل�سحاب �لعمال �لمار�تيني 
�ل�سنغافوريني من مقرحات وت�ساوؤلت  �مل�سوؤولني  �أمام  لطرح ما لديهم 
خا�سة   ، �سنغافورة  مع  تعامالتهم  يف  معوقات  من  بع�سهم  يو�جهه  وم��ا 
�لمار�تية  بال�سوق  كبري�ً  �هتماما  يويل  �ل�سنغافوري  �لعمال  قطاع  و�أن 
و�ل��ف��ر���ض �ل���س��ت��ث��م��اري��ة �مل��ت��اح��ة ف��ي��ه��ا، ن��ظ��ر�ً مل��ا ت�سهده دول���ة �لم����ار�ت 
�لعربية من نه�سة تنموية كبرية، ل�سيما يف قطاع �لإن�ساء�ت وبناء �ملدن 
�لقت�سادية. وقال �ن �سنغافورة لديها خربة عاملية كبرية يف جمال �إقامة 
�ملناطق �ل�سناعية و�لقت�سادية ويف قطاعي �لإن�ساء�ت و�لت�سالت وغريها 
م�سري� �ىل تو�فر �لعديد من فر�ض �لتعاون بني دولة �لمار�ت و�سنغافورة 
يف قطاعات �خلدمات و�ملو��سالت و�ل�سحة و�ل�سياحة و�لتعليم و�لتدريب 
وميز�ت  ق��در�ت  ولديها  عاملياً  مالياً  م��رك��ز�ً  �سنغافورة  تعد  كما  وغ��ريه��ا، 

ميكن ��ستغاللها لإقامة �سر�كات جتارية و��ستثمارية بني �لبلدين.
من جهته �كد �سعادة �سفري �لدولة ب�سنغافورة باأن جمل�ض �لأعمال �سي�سهم 
�لتحديات  ك��ل  وت��ذل��ي��ل  �لبلدين  ب��ني  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ع��الق��ات  تطوير  يف 
�لبلدين  �ن  �ىل  م�سري�  بالبلدين  �لع��م��ال  قطاع  يو�جها  �ن  ميكن  �لتي 
ر�ئدين  �مل�سركة، كونهما مركزين ماليني  �ل�سفات  �لعديد من  ميتلكان 
يف منطقتيهما، وهو ما يفتح �لباب و��سعاً �أمامهما لتعزيز �لتعاون �لقائم 

بينهما، و��ستثمار �لفر�ض �لكامنة يف خمتلف �ملجالت.

اين�ك تعيد افتتاح حمطة ع�د ميثاء
•• دبي -وام:

�ملوؤ�س�سية  بهويتها  خ��دم��ة  حم��ط��ة  �أول  �ف��ت��ت��اح  �ي��ن��وك  جم��م��وع��ة  �أع����ادت 
�إن�ساء  �إىل  �لر�مية  �لتو�سعية  �خلطط  �سياق  يف  ميثاء  ع��ود  يف  �جل��دي��دة 
مع خطة دبي  �أي�ساً  وتتما�سى   2020 عام  بحلول  جديدة  حمطة   54
ذكية وم�ستد�مة. مت  كمدينة  �لإمارة  مكانة  تر�سيخ  �إىل  �لر�مية   2021
�لرئي�ض  �لفال�سي  حميد  �سيف  �سعادة  بح�سور  �جل��دي��دة  �ملحطة  �فتتاح 
�لتنفيذي ملجموعة �ينوك وزيد �لقفيدي �ملدير �لتنفيذي لأعمال �لتجزئة 
يف �ملجموعة بالإ�سافة �إىل �أع�ساء �لإد�رة �لعليا للمجموعة. ومتتد حمطة 
من  �لعديد  للعمالء  وتوفر  مربعة  ق��دم  �ل��ف   40 م�ساحة  على  �خلدمة 
�خلدمات �جلديدة لت�سهيل جتربة �لتزود بالوقود وتقليل مدة �لنتظار.. 
للمد  قابلة  بخر�طيم  مزدوجة  وق��ود  م�سخات  ب�ست  �ملحطة  جتهيز  ومت 
تت�سمن  و  �مل�سخة  جانبي  على  �ل�سيار�ت  ت��زوي��د  عملية  لت�سهيل  وذل��ك 
�مل�سخات نظاماً جديد�ً لتزويد �لوقود باأعلى معدلت �لتدفق �ملتو�فقة مع 
 NFPA ملعايري �ملحددة من قبل �لر�بطة �لوطنية للحماية من �حلر�ئق�
�إ�سافة �إىل تركيب م�سخة ديزل ذ�ت تدفق عايل خلدمة �ل�ساحنات. ومت 
و�لتي  دبي  لبلدية  �لبناء �خل�سر�ء  �أنظمة  ين�سجم مع  �ملحطة مبا  �إن�ساء 
ت�سم �لعديد من �لتقنيات �ملوّفرة للطاقة ..كما مت ت�سميم مدخل وخمرج 
و�ملو��سالت يف دبي ل�سمان  �لطرق  و�إر���س��اد�ت هيئة  لو�ئح  �ملحطة ح�سب 

�لدخول و�خلروج �لآمن للمركبات.

•• دبي-الفجر: 

فعاليات  يف  م�������س���ارك���ون  خ������رب�ء  �أك������د 
 ، و�لو�جهات  و�لأب��و�ب  �لنو�فذ  معر�ض 
�أف�سل �حللول  �إن دولة �لإم��ار�ت تطبق 
حر�ئق  م��ن  �ل�سالمة  يف  �لتكنولوجية 
�لأب���ن���ي���ة، وذل����ك خ����الل ج��ل�����س��ة خا�سة 
ت��ن��اول��ت �أح���دث �لجت��اه��ات �حل��ال��ي��ة يف 
�ملنطقة و�أف�سل �لتطبيقات �لتي ت�سمن 
�أع��ل��ى �مل��ع��اي��ري يف ه��ذ� �مل��ج��ال يف �لقمة 

�مل�ساحبة للمعر�ض. 
�مل�ساعد  وقال بير �ستيفن�سون �لرئي�ض 
بريو  �سركة  يف  �حل��ر�ئ��ق  هند�سة  لق�سم 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �إن  ه��اب��ول��د، 
�أف�سل  تطبيق  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ة  �مل��ت��ح��دة 
�حللول و�لبتكار�ت �لتكنولوجية عندما 
م��ن خماطر  �حل��م��اي��ة  �لأم����ر يف  يتعلق 
�حل��ر�ئ��ق و�أم���ن و�ج��ه��ات �مل��ب��اين، حيث 

ت�ستفيد �إمارة دبي على �سبيل �ملثال من 
ي�سم  �ل��ذي  �لكبري  �لجتماعي  �لتنوع 
خ�����رب�ت ع���دي���دة مي��ك��ن ����س��ت��غ��الل��ه��ا يف 

تطبيق �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية. 
�ل�سر�تيجية  �أن  �ستيفن�سون  و�أع��ت��رب 
تطبيق  �ستتطلب  و�لناجحة  �ل�سحيحة 
�ملبادئ �لهند�سية للحماية من �حلر�ئق 
يف خمتلف مر�حل �إن�ساء �لأبنية، وذلك 
�لوقاية  �إج���ر�ء�ت  وحتى  �لت�سميم  من 
�ملو�د  على  و�ل�سيطرة  �مل��خ��اط��ر  و�إد�رة 
�لقابلة لالحر�ق، �إىل جانب �ملر�جعات 
وخطط  �ملنتظمة  و�خلارجية  �لد�خلية 

�إخالء �لأبنية. 
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال حم��م��د ك�����ازي مدير 
�مل���ع���ر����ض �أن �ل���ع���دي���د م���ن �جل���ه���ات يف 
�ملنطقة ت�سعى �إىل و�سع �ل�سر�تيجيات 
�ل�سحيحة لل�سالمة من حر�ئق �لأبنية، 
�ل�سركات  م���ن  جم��م��وع��ة  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 

�ل��ع��امل��ي��ة �ل����ر�ئ����دة يف ه����ذ� �مل���ج���ال على 
ت��ط��وي��ر ح��ل��ول وم��ن��ت��ج��ات ج���دي���دة من 
�لو�جهات  خم��اط��ر  م���ن  �حل����د  ���س��اأن��ه��ا 
�أن  �إىل  م�������س���ري�ً  ل����الح����ر�ق،  �ل��ق��اب��ل��ة 
للتعرف  متميزة  فر�سة  يعترب  �ملعر�ض 
ه��ذه �لجت��اه��ات و�حللول  �أح���دث  على 
من �أب��رز و�أه��م �خل��رب�ء يف ه��ذ� �ملجال، 
و�لذين �سيعملون على بحث �لحتياجات 

و�لتحديات خالل �أيامه �لثالثة. 
من  �لثانية  �ل���دورة  فعاليات  و�نطلقت 
�أم  ���س��رك��ة دي  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي  �مل��ع��ر���ض 
و�آ�سيا  �لأو���س��ط  �ل�����س��رق  �إيفينت�ض  ج��ي 
�سبتمرب(   25 )�لثنني  �ليوم  و�إفريقيا 
يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي مب�ساركة 
دولة،   64 من  عار�ض   300 من  �أك��رث 
و�ل��ذي �سيعر�سون �أك��رث من �أل��ف منتج 
مبتكر، كما �سيناق�سون �أف�سل �ملمار�سات 
�لأمن  ح��ل��ول  جم��ال  يف  �ملتبعة  �لعاملية 

و�ل�سالمة من �حلر�ئق.
وتاأتي �أهمية �ملعر�ض يف وقت جرى فيه 
حتديث وجتديد دليل �لإمار�ت للوقاية 
-كود  �لأرو�ح  وح��م��اي��ة  �حل���ر�ئ���ق  م���ن 
�ل��ع��ام �جلاري  ب��د�ي��ة   2017 �لإم����ار�ت 
�ملعر�ض  يعد  �إذ  �ل�سابقة،  ن�سخته  ع��ن 
�ملنطقة  م�ستوى  على  �لوحيدة  �ملن�سة 
تهدف  تثقيفية  ن��دو�ت  ت�ست�سيف  �لتي 
ل��ت��ع��زي��ز ���س��وي��ة �ل���وع���ي ح����ول خماطر 
�حلر�ئق، بالإ�سافة �إىل طبيعة ومميز�ت 

مو�د �لبناء �لقابلة لالحر�ق. 
وي�سار �إىل �أن �لدورة �لأوىل من �ملعر�ض 
جذبت �أكرث من 5،500 ز�ئر، يف حني 
من �ملتوقع �أن جتذب �أكرث من 8،000 
ز�ئر من منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال 
�ل��ع��ام، حيث يجمع حتت  �إف��ري��ق��ي��ا ه��ذ� 
�لعقاريني  �ملطورين  م��ن  نخبة  مظلته 
و�مل�ستثمرين و�ل�ست�ساريني و�ملهند�سني 

�ملعماريني و�ملقاولني من خمتلف �أنحاء 
�ملنطقة و�لعامل.

�أن �مل��ع��ر���ض ي��ق��ام ب��رع��اي��ة كل  وي���ذك���ر 
�ملا�سي،  �ل��ر�ع��ي  ب�سفتها  غ��ومت��ان  م��ن 
�لبالتيني،  �ل��ر�ع��ي  ب�سفتها  �ألوميل  و 
�لتنفيذي  �ل���ر�ع���ي  ب�����س��ف��ت��ه��ا  ري����رنز  و 
�إنرنا�سيونال  ك��الدت��ي��ك  و  �مل�������س���ارك، 
�ستاك  و  �ل���ذه���ب���ي،  �ل����ر�ع����ي  ب�����س��ف��ت��ه��ا 
ب�سفتها �لر�عي �لف�سي، و د�و كورلينغ 
�لتجارية  ووكالة  �لقمة،  ر�عي  ب�سفتها 
و  �لد�عم،  �ل�سريك  ب�سفتها  �لإيطالية 
�لإعالمي.  �ل�سريك  ب�سفتها   5 بيغ  ذ� 
معار�ض  ثالثة  بجانب  �ملعر�ض  وي��ق��ام 
�أف  �مل���ر�ف���ق  �إد�رة  م��ع��ر���ض  ه��ي  �أخ����رى 
و�لبناء  �لت�سميم  ومعر�ض  �إك�سبو،  �أم 
للزجاج،  �خل��ل��ي��ج  وم��ع��ر���ض  �خل���ارج���ي، 
وذلك يف �لقاعات من 3 �إىل 8 يف مركز 

دبي �لتجاري �لعاملي. 

بلحيف النعيمي: من� ال�سياحة البحرية يعزز تناف�سية الإمارات عامليا
•• دبي -وام: 

�لنعيمي  �أكد معايل �لدكتور عبد�هلل بن حممد بلحيف 
�إد�رة �لهيئة  �لبنية �لتحتية رئي�ض جمل�ض  وزير تطوير 
قطاع  منو  �أن  و�لبحرية  �لربية  للمو��سالت  �لحتادية 
�مل�ستوى  يعك�ض  �لأخ���رية  �لآون���ة  يف  �لبحرية  �ل�سياحة 
�لريادي �لذي و�سلت �إليه دولة �لإمار�ت باعتبارها و�حدة 

من �أف�سل �لدول عامليا يف موؤ�سر�ت �ملو�نئ �لبحرية.
ولفت معاليه �إىل �أن هذ� �لنمو �ملطرد ميثل دفعة قوية 
�لبحرية  �ملنظمة  جمل�ض  لع�سوية  �ل��دول��ة  تر�سح  مللف 
دور  لتعزيز  خطوة  يف  ب  �لفئة  �سمن   IMO �لدولية 
�لعاملي  �لبحري  �لقطاع  تطوير  م�سار  دع��م  يف  �ل��دول��ة 
و�لقو�نني  �لأنظمة  و�إنفاذ  و�سع  يف  �مل�ساركة  خالل  من 
�أعد�د  من��و  �أن  �إىل  منوها   .. �لبحري  للقطاع  �لناظمة 
ي��ع��زز مكانة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل��و�ن��ئ  �لبحرية يف  �ل��رح��الت 
�خلارطة  على  حم��وري  كالعب  �ملحلي  �لبحري  �لقطاع 

�لبحرية �لعاملية.
للقطاع  �أهمية كبرية  ت��ويل  �لإم����ار�ت  دول��ة  �أن  و�أ���س��اف 
�لتي  �لبحرية  �ل�سياحة  خا�سة  كافة  بجو�نبه  �لبحري 
يتنامى دورها باإطر�د يف تطوير �لتجمع �لبحري �ملحلي 
لتربز كاإحدى �لعو�مل �لد�فعة لعجلة �لنمو �لقت�سادي 

وتعزيز �لقطاع �ل�سياحي وحتفيز �لتنويع �لقت�سادي.
وت�سهد �لبنية �لتحتية �ل�سياحية يف �لدولة تو�سعا �سريعا 
�لبحرية يف  �لرحالت  ل�سياح  �ملتنامي  �لتدفق  ل�ستيعاب 

�لوقت �لذي يجري فيه تنفيذ م�ساريع طموحة لتح�سني 
جودة �لبنى �لتحتية للمو�نئ �لأمر �لذي ي�سجع كربى 
خطوط �ل�سركات �لعاملية على �إد�رة عملياتها �لت�سغيلية 
وت�سيري رحالت بحرية عرب �ملو�نئ �ملحلية يف تاأكيد قوي 
لل�سياحة  متميزة  كوجهة  للدولة  �ملتنامية  �ملكانة  على 

�لبحرية.
�أبوظبي باعتبارها وجهة مف�سلة لل�سياحة  �إمارة  وتربز 
�أبوظبي  ز�ي���د حم��ط��ة  م��ي��ن��اء  ح��ي��ث يحت�سن  �ل��ب��ح��ري��ة 
من  �لأح����دث  �مل��ح��ط��ة  تعترب  و�ل��ت��ي  �ل�سياحية  لل�سفن 
�لقادمني  للم�سافرين  �ملثايل  و�ملنفذ  �ملنطقة  يف  نوعها 
بحر� �إىل �أبوظبي .. كما حتت�سن �لإمارة عدد� من �أهم 
ميناء  من  يتخذون  و�لذين  �لبحرية  �لرحالت  م�سغلي 

�أبوظبي مقر� لهم.
ونفذت �أبوظبي �سل�سلة من �ملبادر�ت �لر�مية �إىل تطوير 
قطاع �ل�سياحة �لبحرية �لذي بات ي�سكل �أحد مرتكز�ت 
نهاية  يف  مت  حيث  �لقت�سادي  للتنويع  ��سر�تيجيتها 
يف  ي��ا���ض  بني  �سري  ج��زي��رة  �ساطئ  �فتتاح  �ملا�سي  �ل��ع��ام 
حمطة  لي�سبح  �ل�سياحية  �ل�سفن  �أم��ام  �لغربية  �ملنطقة 
�ل��ت��وق��ف �ل�����س��اط��ئ��ي��ة �ل��وح��ي��دة ل��ل��رح��الت �ل��ب��ح��ري��ة يف 
منطقة �خلليج �لعربي. وتتو��سل �ليوم م�سرية تطوير 
وتو�سيع وحتديث �ملر�فق ذ�ت �ل�سلة بال�سياحة �لبحرية 
ف�سال عن عقد �سر�كات ��سر�تيجية مثمرة مع خطوط 
�لرحالت �لبحرية �لأمر �لذي من �ساأنه �أن يدفع عجلة 

منو قطاع �لرحالت �لبحرية يف �لأعو�م �ملقبلة.

و�سهدت دبي �رتفاعا ملمو�سا يف �أعد�د �ل�سياح �لبحريني 
18 يف �مل��ائ��ة على  15 و  و�ل���رح���الت �ل��ب��ح��ري��ة مب��ع��دل 
�ل���ت���و�يل خ���الل م��و���س��م �ل�����س��ي��اح��ة �ل��ب��ح��ري��ة 2016 - 
2017 مدعومة باأكرب و�أحدث مرفق مو�نئ يف �ل�سرق 
�لأو����س���ط خم�����س�����ض خل��دم��ة �ل�����س��ي��اح��ة �ل��ب��ح��ري��ة على 
م�ساحة 36 �ألفاو 500 مر مربع يف ميناء ميتد على 
من  �لبحرية  �ل�سياحة  وتعترب  م��ر.   2200 م�سافة 
تعزيز  يف  مبا�سرة  ب�سورة  ت�ساهم  ب��د�أت  �لتي  �لقطاعات 
دبي  روؤي���ة  ل���  حتقيقا  �ملحلي  �ل�سياحي  �ل��ق��ط��اع  ق���در�ت 

. �ل�سياحية 2020 
�سائح  �أل��ف   650 ح��و�يل  حاليا  ر����س��د  ميناء  وي�ستقبل 
�سائح  مليون  ل�ستقبال  �حلثيثة  �جلهود  ظل  يف  بحري 
�أن  �ملتوقع  2020. وم��ن  بحري يف �لإم���ارة بحلول ع��ام 
ي�ساهم �فتتاح خطني مالحيني جديدين هما نورويجيان 
كروز لين و ثوم�سن كروز�ض يف حتقيق زيادة قدرها 18 
�ل��رح��الت �لبحرية يف دب��ي. وحتت�سن  �مل��ائ��ة يف ع��دد  يف 
ر�ئ���دة يف  �سركة عاملية   23 ع��ن  يزيد  م��ا  �لإم���ارة حاليا 
جمال ت�سيري �لرحالت �لبحرية 6 منها تر�سو يف دبي ما 
�ملتنامية كمق�سد رئي�ض لل�سياح �لدوليني  يعزز مكانتها 

�لقادمني عرب �لرحالت �لبحرية.
وتخطو �لإمار�ت �لأخرى خطو�ت مماثلة على درب تعزيز 
لتطوير  �ملتو��سلة  �جلهود  مع  �لبحرية  �ل�سياحة  منو 
�ملو�نئ �سعيا ور�ء �لإ�سهام يف تر�سيخ �ملكانة �لعاملية �لر�ئدة 
للدولة على �سعيد �ملو�نئ. وتتو��سل �مل�ساريع �لطموحة 

�لتي  �خلدمات  وتطوير  �لتحتية  �لبنية  لتحديث  حاليا 
�لبحرية  �لرحالت  م�سغلي  كربى  ��ستقطاب  �ساأنها  من 
�لذكر  �لإم��ار�ت. جدير  �لت�سغيلية من  لإد�رة عملياتهم 
�أن دول��ة �لإم���ار�ت تناف�ض 12 دول��ة على 10 مقاعد يف 
ع�سوية جمل�ض �ملنظمة �لبحرية �لدولية IMO �سمن 
�لنقل  ق��ط��اع  �إىل  �لقيمة  م��ن  �مل��زي��د  �ل��ف��ئ��ة ب لإ���س��اف��ة 
و�ل�سحن �لبحري و�لتجارة و�ل�سياحة �لبحرية مدعومة 
�لتي  �ملتطورة  �لتحتية  �لبنية  فيها  مبا  تناف�سية  مبز�يا 
ت�سمل 20 من �ملو�نئ �لر�ئدة يف �لعامل مبا فيها ميناء 
جبل علي يف �لوقت �لذي ت�سهد فيه حركة مرور وقدوم 

�ل�سفن يف �ملو�نئ �لإمار�تية زيادة م�ستمرة.
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العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن اأمر اأداء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/377   امر اداء    
�ىل �ملدعى عليه: 1-  فد�ء حممد م�سطفى �سمور جمهول حمل 
�بر�هيم  �حل�سن  �ب��و  �ب��ر�ه��ي��م  �لتنفيذ/  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
حممد   طلب ��ست�سد�ر �مر �د�ء فقد قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية 
بتاريخ  2017/9/12  �لز�م �ملدعى عليه ب�سد�د مبلغ 700000 درهم 
�لمر  من  �لتظلم  يف  �حلق  ولكم  و�مل�ساريف.  و�لر�سوم  للمدعي 

خالل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن.   
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
 يف  الدعوى 2017/2875  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- ماريا لوريد�ض فري�ي منري�ض  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �م �لقيوين �لوطني - �ض م ع وميثله / عبد�هلل حمد عبد�هلل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �ل�سام�سي  �لعمر�ن  ع��م��ر�ن 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   19.580.30( وق��دره  عليها  مببلغ  �ملدعي  بالز�م 
�ل�سد�د  وحتى   2011/12/20 من  �سهريا   %2.49 و�ل��ف��ائ��دة    �ملحاماة  �تعاب  و 
�ل�ساعة 8.30  �ملو�فق  2017/9/26   �لثالثاء    �لتام.  وح��ددت لها جل�سة يوم 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/9  التما�س اإعادة نظر جتاري - ا�شتئناف 
�ىل �مللتم�ض �سده/ 1- �سند�ض ملعد�ت جتهيز �مل�سانع - �ض ذ م م 2-رم�سان �حمد 
رزجمو 3- نور �لفدك للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 4-�سادق غالحم�سني نعمتي 
جهرمي 5-بارت�ض ديب للتجارة - �ض ذ م م 6- �سيد عبا�ض رم�سان �سهيلي مقدم 
- جمهول  حمل �لقامة مبا �ن �مللتم�ض /حممود ر�هد�ر ر�سائي-  قد �لتم�ض 
�حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم   2015/1527 ��ستئناف جتاري بتاريخ 2017/4/16 
�سباحا    10.00 �ل�ساعة    2017/10/8 �مل��و�ف��ق  �لح���د   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/4539  عمايل جزئي             
�لقامة  م   جمهول حمل  م  ذ  - �ض  �لبناء  ملقاولت  �لقطب  �ملدعى عليه/1-  �ىل 
مبا �أن �ملدعي/حممد �بو �لعال بدوي عمر وميثله / عبد�هلل يو�سف �حمد �أنوهي 
عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - نا�سر  �آل 
و�مل�ساريف   و�لر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عوده مببلغ )2000  وقدرها )32350 
�لثنني   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    )MB171621658AE( �ل�سكوى  رق��م 
�ملو�فق 2017/10/2  �ل�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة Ch1.A.2  لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1233  مدين  جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �سبيل علي عبد�هلل  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
مهارين ديزون تريالن�ض وميثله / عبد�هلل يو�سف �حمد �أنوهي �آل نا�سر   قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن بدفع 
وحددت  و�لت��ع��اب.    و�مل�ساريف  و�لر�سوم   - دره��م(   100000( ق��دره  تعوي�ض 
بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة    2017/9/28 �مل��و�ف��ق   �خلمي�ض   ي��وم  جل�سة  لها 
Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 الق�شية  رقم 2017/1411  جتاري كلي

�ملدعي / �سركة �خلليج للتمويل - �ض م خ 
�ملدعي عليهما / 1( �سركة �لق�سر �مللكي للتغليف - ذ م م 

     2( �أحمد لباي كولم �ساتاك ثامبي 
يف �لدعوى رقم 2017/1411 جتاري كلي - دبي - لقد تقرر عقد جل�سة �خلربة �مل�سرفية 
�لوىل يف �لدعوى �عاله يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/4 �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر� ، 
وذلك مبكتبنا �لكائن ببناية �لحتاد )وز�رة �لطاقة( خلف �سيتي �سنر ديرة - �لطابق 
�لثالث - مكتب رقم 301 - هاتف رقم 2588900-04 ، وفاك�ض رقم 04/2581055 ، لذ� 
يرجى منكم �حل�سور �و من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور �أعاله مع �إح�سار كافة دفوعكم 

وم�ستند�تكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري �عمال �خلربة يف �لدعوى  
 اخلبري املحا�شبي / امل�شريف  
عبداهلل فايز ال�شام�شي      

دعوة حل�شور 
حل�شور اجتماع اخلربة الأول

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 الق�شية  رقم 2017/2414  جتاري جزئي

�ملدعي / �سركة �خلليج للتمويل - �ض م خ 
�ملدعي عليهما / 1( �سركة �سايرب جام للتجارة - ذ م م 

     2( �سيد يو�سف عبد�لرحيم ها�سمي   
يف �لدعوى رقم 2017/2414 جتاري جزئي - دبي - لقد تقرر عقد جل�سة �خلربة �مل�سرفية 
�لوىل يف �لدعوى �عاله يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/10/4 �ل�ساعة  �حلادية ع�سر �سباحا 
، وذلك مبكتبنا �لكائن ببناية �لحتاد )وز�رة �لطاقة( خلف �سيتي �سنر ديرة - �لطابق 
�لثالث - مكتب رقم 301 - هاتف رقم 2588900-04 ، وفاك�ض رقم 04/2581055 ، لذ� 
يرجى منكم �حل�سور �و من ميثلكم يف �ملوعد �ملذكور �أعاله مع �إح�سار كافة دفوعكم 

وم�ستند�تكم وما ترونه منا�سبا لتي�سري �عمال �خلربة يف �لدعوى  
 اخلبري املحا�شبي / امل�شريف  
عبداهلل فايز ال�شام�شي      

دعوة حل�شور 
حل�شور اجتماع اخلربة الأول

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اخطار بالن�شر يف الق�شية التنفيذية 2017/1612 
�إىل �ملحكوم عليه / خالد �ملحتاج �سنني عبيد �خلمريي 

�أ�سدرت  ق��د  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �لحت��ادي��ة  عجمان  حمكمة  ب��ان  ل��دي��ك  معلوما  ليكن 
بحقك حكما يف �لدعوى رقم 2016/1689 جتاري ، يق�سى باإلز�مك بدفع مبلغ 
 / له  �ملحكوم  �ن  ،  وحيث  و�مل�ساريف  �لر�سوم  �سامال  دره��م  وق��دره )142306( 
بنك دبي �ل�سالمي ،  قد تقدم بطلب تنفيذ �حلكم و�سجل �لتنفيذ حتت رقم 
2017/1612 لذ� �أنت مكلف ب�سد�د �ملبلغ �ملحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ 
ن�سر �لخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن �ملحكمة �ستتخذ بحقك �لجر�ء�ت 

�لقانونية �ملنا�سبة لتنفيذ �حلكم ح�سب �ل�سول
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�شاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�شاء - عجمان 

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1790 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- مطعم �سريي بلو�سومز - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    2017/7/11 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/ �ملدينة للتغليف - �ض ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ �ثني ع�سر �لف وخم�سة وثمانني درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9  
بامل�سروفات ومببلغ  و�لزمتهما   2013/10/12 �ل�ستحقاق �حلا�سل يف  تاريخ  من 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1265 مدين جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- عبد �لقادر م�سعود م�سعود  جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/27  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/�سركة �لتاأمني �لعربية - �ض م ل برف�ض �لدعوى قبل �ملدعي 
عليها �لثانية - بالز�م �ملدعي عليه �لول بان يوؤدي للمدعية مبلغ �ثني ع�سر 
�ل�سد�د  حتى  نهائيا  �حلكم  �سريورة  تاريخ  من   %9 بو�قع  وفائدة  دره��م  �ل��ف 
مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  دره��م  وخم�سمائة  بامل�ساريف  و�لزمته 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري 
لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد 

�آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2714  جتاري جزئي              

�ن  �ن��اج  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1-�سامبات تودينو 
�ملدعي/ م�سرف �لهالل - �ض م ع وميثله / علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  -  قد 
وقدره )32.285.90 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة  و �سمول 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  
مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة     2017/10/2
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1721  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-�للم�سة �لذكية للكمبيوتر - �ض ذ م م 2-زي��اد �سادق ح�سني 
�لتجاري - فرع وميثله /  �بوظبي  �ن �ملدعي/ بنك  - جمهول حمل �لقامة مبا 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد    - �لزرعوين  �حمد  من�سور عبد�هلل حممد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )543967.67 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�ت��ع��اب �مل��ح��ام��اة و�ل��ف��ائ��دة  12% م��ن ت��اري��خ قيد �ل��دع��وى وح��ت��ى �ل�����س��د�د �لتام.  
وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/16   �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/43  عقاري جزئي              
�ملدعي/  �ن  �لقامة مبا  نهال  جمهول حمل  دم��ج  غ��ازى  �ملدعي عليه / 1-مها  �ىل 
متويل م�ساهمة خا�سة  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  بف�سخ �تفاقية 
�ملنتهية بالتملك مو�سوع �لدعوى ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليهما بت�سليم  �لجارة 
وقدره  مبلغ  ب���اد�ء  عليهما  �مل��دع��ي  و�ل����ز�م  �ل�����س��و�غ��ل  م��ن  خاليا  مو�سوعها  �ل��ع��ق��ار 
)110.000 درهم( للمدعي للمدعي تعوي�سا و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�سة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/10/3   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1248  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-مق�سد لتجارة �لإلكرونيات - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �سادر�ت �ير�ن - �لفرع �لرئي�سي وميثله / �بر�هيم حممد �حمد حممد 
�لقا�سم -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن 
و�لتكافل مببلغ وقدره )1745448.21 درهم( و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل 
�ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  �ملحاماة و�لفائدة 16% من تاريخ  بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/16   �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.E.22
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2625  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- ليفيبلو�ض �ن�سور�ن�ض بروكرز - �ض ذ م م  2- جون ويليام 
�ن�سور�ن�ض  زي��وري��خ لي��ف  �مل��دع��ي/  �ن  م�سهيفريي  جمهويل حمل �لق��ام��ة مبا 
عليك  �أق���ام  ق��د    - �جل��رم��ن  �ب��ر�ه��ي��م  ��سماعيل  علي   / وميثله  ليمتد  كومباين 
 410973.31( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
�ل�ستحقاق   تاريخ  و�لفائدة 9% من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
وحتى �ل�����س��د�د �ل��ت��ام.  وح���ددت لها جل�سة ي��وم �لرب��ع��اء  �مل��و�ف��ق  2017/10/11  
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/501  عقاري كلي                 

�ن  �لق��ام��ة مبا  م��اري ماكمينامني  جمهول حمل  �سيناد   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  �أق��ام عليك  قد    - �سركة م�ساهمة عامة   - �ل�سالمي  دبي  بنك  �ملدعي/ 
بني  ومالحقها  بالتملك  �ملنتهية  �لج���ارة  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها 
�ملدعي و�ملدعي عليها و�لز�مها بت�سليم �لعقار مو�سوع �لدعوى و�سد�د مبلغ وقدره 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �مل�سلمة  �ملبالغ  يف  �لعجز  عن  تعوي�سا  دره��م(   1.002.421(
و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعدل بال كفالة.    وحددت لها جل�سة يوم 
�لربعاء  �ملو�فق  2017/10/11   �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6425   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

هندي   ، ك��وم��ار  �ج��ي  كيز�كيكاياليل  فافوليكال  بيالى  فا�سوديفان  �ل�سيد/   : �ليه  �مل��ن��ذر 
�جلن�سية وعنو�نه : عجمان - �ل�سناعية �جلديدة - �سارع �ل�سناعية �جلديدة بجانب فندق 
�يون - �سربة رقم 7 بناية خليفة وعبد�هلل حممد خليفة �ملويجعي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

، ت : 0507979392
�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض �ملطبعة �لعربية - �ض ذ م م  ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك �خر وذلك خالل 
��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6428   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

�ملنذر �ليه : �ل�سيد/ فيكر�ماديتا كامالبورى مويتالل كامالبورى ، هندي �جلن�سية 
وعنو�نه / �ل�سارقة - �ل�سناعية رقم 12 - �سارع  �لثالث �ل�سناعي - �سربة رقم 12-5-3-2-1  

بناية ملك حممد حمد �ل�سام�سي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ت : 055554376  - 065584034 

�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض مطبعة تارجت �أوف�ست - �ض ذ م م ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك �خر وذلك 
��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت  خالل 
�لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لد�ء ، مع حتميل �ملنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6427   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

�ملنذر �ليه : �ل�سيد/ كولديب �سينك بر�تاب �سينك ، هندي �جلن�سية 
وعنو�نه / �ل�سارقة - �ل�سناعية - رقم 1- خلف �سارع �لوحدة - �سربة رقم 33 ملك �سركة 

�ل�سام�سي للتجارة و�ملقاولت - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ت : 0506465469   - 065323773 

�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض مطبعة �لتعاون - �ض ذ م م  ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك �خر وذلك خالل 
��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية 
�سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لد�ء ، مع حتميل �ملنذر �ليه بكافة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6430   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

�ملنذر �ليه : �ل�سيد/ ريا�ض نظام �لدين ح�سي�سة ، فرن�سي �جلن�سية
وعنو�نه / دبي - �لقوز �ل�سناعية �لوىل - خلف �سارع �ل�سيخ ز�يد - بجانب ن�سان لل�سيانة 

�ل�سيار�ت - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
ت : 0503456424   -    043391512 

�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض  رنهي �ميريت�ض للتجارة - �ض ذ م م ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك �خر وذلك 
��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت  خالل 
�لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لد�ء ، مع حتميل �ملنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6424   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

�ملنذر �ليه : �ل�سيد/  عبد�لن�سري حممد ��سحاب ، هندي �جلن�سية 
�ل�سموخ  �أم �لقيوين - �ملنطقة �ل�سناعية �جلديدة - �سارع �لحت��اد - بناية ملك  وعنو�نه / 

�لعقارية - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ، ت : 0506268182 - 0651546820 
�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض خمبز �لنور�ض ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك �خر وذلك خالل ��سبوع من 
تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية �سده مبا 
ر�سوم  بكافة  �ليه  �ملنذر  حتميل  مع   ، �لد�ء  �مر  و��ست�سد�ر  �لق�سائية  �لدعوى  �قامة  فيها 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6429   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

�ملنذر �ليه : �ل�سيد/ ��سماعيل علي ��سماعيل عبيد ، �ردين �جلن�سية 
 - ��سكوير  ت��امي  بجو�ر   - �لها�سمي  علي  بناية   - �لوىل  �ل�سناعية  �لقوز   - دب��ي   / وعنو�نه 

�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0504970525 
�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض �سركة �مللكي لعمال �لديكور و�سيانة �ملباين  ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك 
�خر وذلك خالل ��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة 
مع   ، �لد�ء  �مر  و��ست�سد�ر  �لق�سائية  �لدعوى  �قامة  فيها  �سده مبا  �لقانونية  �لج��ر�ء�ت 

حتميل �ملنذر �ليه بكافة ر�سوم وم�ساريف �لتقا�سي و�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6426   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

�ملنذر �ليه : �ل�سيد/ �أنيل تاو�رمال و�دو�ين ، هندي �جلن�سية 
بناية  �ل�سناعي حمل رقم 9-8  �ل�سناعية �لوىل - خلف �سارع �لول  �ل�سارقة -  وعنو�نه / 

مالك ح�سني خان�ساحب - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
ت : 0506463052  - 065683721 

�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض �سبكر�م غر�فيك�ض - �ض ذ م م  ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك �خر وذلك 
��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت  خالل 
�لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لد�ء ، مع حتميل �ملنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6423   

 �مل��ن��ذر : حم��م��د ع��ل��ي ر���س��ى �ح��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي ، �إم���ار�ت���ي �جل��ن�����س��ي��ة ، ب��ط��اق��ة ه��وي��ة رق���م :
4-3169717-1964-784  ، �لعنو�ن : دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ، ت : 0557999997 

�ملنذر �ليه : �ل�سيد/ ريا�ض نظام �لدين ح�سي�سة ، فرن�سي �جلن�سية
وعنو�نه / دبي - �لقوز �ل�سناعية �لوىل - خلف �سارع �ل�سيخ ز�يد - بجانب ن�سان لل�سيانة 

�ل�سيار�ت - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
ت : 0503456424   -    043391512 

�ل�سر�كة  �ل��الزم��ة لن��ه��اء  �لقانونية  �ت��خ��اذ �لج����ر�ء�ت  ب�����س��رورة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ن��ذر  يخطر 
بخ�سو�ض  رنهي ل�سناعة �لقو�رب - �ض ذ م م  ، �أعاله تف�سيال و�لبحث عن �سريك �خر وذلك 
��سبوع من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن و�ل �سوف ي�سطر �ملنذر لتخاذ كافة �لجر�ء�ت  خالل 
�لقانونية �سده مبا فيها �قامة �لدعوى �لق�سائية و��ست�سد�ر �مر �لد�ء ، مع حتميل �ملنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7973  عمايل جزئي
مبا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ما�سون  ب��اي  �سيورو�ض  1-مقهى   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى ومو�سوعها  عليك  �أق��ام  قد  كامل عبد�لوهاب  �ملدعي /حممد حامد  �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)90426 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
  MB176025744AE/2017:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم �ل��ث��الث��اء �مل�������و�ف�������ق:2017/10/3 �ل�����س��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3689  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-ن�سور �لبحر خلدمات �حلر��سة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /ب�سري �حمد مولنا �سم�ض �لعامل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)28439 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB171185115AE  وحددت لها 
 ch1.A.2:مل��و�ف��ق:2017/10/9 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة� جل�سة يوم �لثنني 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/5601  عمايل جزئي

�لقامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  للتجارة  �لذهبي  1-�لنيزك   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ملدعي /عدنان نع�سان مر�د قد  �ن  مبا 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)97000  مب�ستحقات عمالية 
  MB173669790AE:ل�سكوى� رقم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم �لث���ن���ني �مل�������و�ف�������ق:2017/10/2 �ل�����س��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8859  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  لالعمال  �ستار  1-د�مي��ون��د   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /د�ر�سان �سينغ قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6595( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت    MB168198189AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
 ch1.A.1:بالقاعة 08.30 �ض  �ل�ساعة   2017/10/1 �ملو�فق  �لحد  يوم  جل�سة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
و�مرت   ، �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

�ملحكمة بتق�سري مدة �لعالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3113  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول  �لفنية  للخدمات  علي  �ب��ر�ر  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/وحيد مقبول مقبول ح�سني قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )8043( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�سافة �ىل مبلغ )822( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2890  تنفيذ عمايل 

����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ري��ب��ي��ان  �ينوك�ض  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
قودون  �لتنفيذ/�ونيبوجي  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
�نيليجو قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4629( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )652( مبلغ  �ىل  بال�سافة  �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 
�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2062  تنفيذ عمايل 

�����ض.ذ.م.م  �لب�سائع  ح��زم  خل��دم��ات  طيب  حممد  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/حممد في�سل حممد ح�سن 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )13634(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة �ىل مبلغ )1140( 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3557  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- جي جي �أي للتجارة �لعامة جمهول حمل �لقامة مبا 
وميثله:ح�سن  عبد�لرحيم  �سليمان  حممد  ��سرف  �لتنفيذ/دينا  طالب  �ن 
عبد�هلل حممد �لعبدويل قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )60174( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل مبلغ )4239( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  
عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2346 تنفيذ جتاري
مبا  �لقامة  حمل  جمهول  مانالو  ريجو  رينالدو  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
وميثله:خالد  �����ض.م.ع  �ل��وط��ن��ي  �ل��ق��ي��وي��ن  �م  �لتنفيذ/بنك  ط��ال��ب  �ن 
كلندر عبد�هلل ح�سني قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
طالب  �ىل  دره��م   )41335.21( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2844 تنفيذ جتاري
�لغذ�ئية  ب��امل��و�د  �لتموين  خلدمات  كاتريا  �سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�ل�سحن  �لتنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م 
�أقام  ق��د  �مل�سايبة  �ب��ر�ه��ي��م  علي  ع��ب��د�هلل  وميثله:ب�سار  ذ.م.م  �حل��دي��ث 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )35187.83( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2132 تنفيذ جتاري
جمهول  �����ض.ذ.م.م  لاللكرونيات  كو�نتا  �سركة  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة عال دبي للتجارة و�ملقاولت 
��������ض.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:ر����س��د ع���ب���د�ل���رز�ق حم��م��د ت��ه��ل��ك ق���د �أق�����ام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  درهم �ىل طالب   )374552.69(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/967  احوال نف�س م�شلمني

�لق��ام��ة مبا  د�ود حممد علي ح�سني  جم��ه��ول حم��ل   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ب��و عيد  قد  �سامي  دع��اء حممد  �ملدعي/  �ن 
بنفقة  ومطالبة  �لنفاق  وعدم  للهجر  و�لهجر  لل�سرر  �ملو�سوع/دعوى طالق 
و�جر  وبنوه  زوجية  ونفقة  لل�سغار  ح�سانه  و�ثبات  و�ملتعه  �ملهر  مبوجل  عده 
ح�سانة و�أجر خادمة و�جر م�سكن للح�سانة وم�ساريف تاأثيث م�سكن وم�ساريف 
�لكهرباء و�ملياه و�لتليفون و�لنرنت. وحددت لها جل�سة يوم  �خلمي�ض �ملو�فق  
2017/9/28   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )7(لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/12  ا�شتئناف عقاري    

�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- عبد�لرحمن فهد جابر �حلارثي  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / متويل )م�ساهمة خا�سة( وميثله:نا�سر مال 
�هلل حممد غ��امن ق��د ����س��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم 

2016/482 عقاري كلي بتاريخ:2017/1/8
 10.00 �ل�ساعة   2017/10/18 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1146 تنفيذ مدين  
�ل��ف��اروق �حمد عمر عبد �حلفيظ جمهول  ���س��ده/1-  عمر  �ملنفذ  �ىل 
علي  ع��ب��د�ل��ر���س��ول  �لتنفيذ/م�سطفى  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق���ام���ة  حم��ل 
عليك  �أق���ام  ق��د  �ن��وه��ي   ملك  حممد  ع��ب��د�هلل  وميثله:�حمد  بوعبا�ض 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )1872430(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/784 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  مارجريت و�جنارى موينجا جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سالح عبد�لرحمن عثمان �جلميل وميثله:حممد 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ها�سم   بو  عبد�لرحمن  علي  �حمد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )21570.50( درهم 
�ستبا�سر  �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�سر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/297  ا�شتئناف جتاري    

�لبلو�سي  جمهول حمل  �مل�ستاأنف �سده/ 1- مو�سى باهوت ل�سكري  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف / خالقد�د �سالح زهي �بن در حممد وميثله:نورة 
�ل�سادر  �ل��ق��ر�ر/ �حلكم  ��ستاأنف  قد  �مل��ازم��ي   م��ر�د عبد�لرحمن  حممد 

بالدعوى رقم 2010/1080 جتاري كلي بتاريخ:2017/3/2     
وحددت لها جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/10/8 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/202  ا�شتئناف مدين    
�لقامة  حمل  جمهول  �سور�ين   �حمد  1-حممود  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
وميثله/  ع  م  ���ض   - �لتكافلي  للتاأمني  ميثاق  /�سركة  �مل�ستاأنف  �ن  مب��ا 
�ل�سادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��ستاأنف  قد    - �جلرمن  �بر�هيم  ��سماعيل  علي 
بالدعوى رقم   2016/1011 مدين جزئي بتاريخ 2017/1/18 وحددت لها 
جل�سه يوم �لحد  �ملو�فق 2017/10/22  �ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة 
رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/973  ا�شتئناف مدين    

ف��ورو�ردجن 2-�سركة د�نز��ض  �ت�ض �ل جلوبال  �مل�ستاأنف �سده/ 1- دي  �ىل 
�لإمار�تية لل�سحن - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�لحتاد 
�لوطني - �سركة �ل�سمان �لعامة لل�سرق �لدنى وميثله / �سمري حليم كنعان 
- قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم 2015/1890 مدين جزئي بتاريخ 
�ل�ساعة  �ملو�فق 2017/10/1   �لح��د   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت   2016/9/27
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12131 بتاريخ 2017/9/26   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/254 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- بال �نرنا�سيونال للمو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  2-هارجيت �سينغ �سا�سار�ند�ر 
�سينغ جمهويل حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/6/22  يف 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ بنك �ي �سي �ي �سي �ي �ملحدودة بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا 
وثمانون  و�سبعة  و�ربعمائة  �لف  وت�سعون  و�ستة  و�ستمائة  مليون  ع�سر  ثالثة  مبلغ  �ملدعي  للبنك 
درهم و�ربعة وخم�سون فل�سا و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% �سنويا من تاريخ قيد �لنز�ع �حلا�سل يف 
2016/8/18 حتى �ل�سد�د �لتام وب�سحة �حلجز �لتحفظي �لتجاري رقم 317-2016 على �حل�سابات 
دبي  �لإم���ار�ت  وبنك  �مل�سرق  وبنك  �لوطني  ر�أ���ض �خليمة  بنك  عليهما يف  للمدعي  �لعائدة  �لبنكية 
�لوطني و�لز�مكما �مل�ساريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8353  عمايل جزئي             

جمهول  م    م  ذ   - �ل��ع��ام��ة  للتجارة  �و���س��ن  �سايلنت   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ن��ريي��اه �دهيامبو م��و�ج��ي   ق��د �أق���ام عليك 
�ل���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )22286 
و�مل�����س��اري��ف ورقم  و�ل��ر���س��وم  دره����م(  ع���ودة مببلغ )2000  وت���ذك���رة  دره����م( 
�ل�سكوى)MB176554780AE( وحددت لها جل�سة يوم �لحد �ملو�فق 
مكلف  فاأنت  لذ�    ch1.A.5 رقم  بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/10/8
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1248  جتاري كلي               

�سور�ن�سون  �لن   -2 م  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  �لعاملية  ليدن   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
3- �لنيل لل�سر�فة - فرع دبي - جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �سادر�ت 
�ير�ن - �لفرع �لرئي�سي وميثله / �بر�هيم حممد �حمد حممد �لقا�سم -  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره 
)1745448.21 درهم(  و�لز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل بالر�سوم و�مل�ساريف 
�لتام.   وح��ددت لها  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  �ملحاماة و�لفائدة 16% من  و�تعاب 
 Ch2.E.22 جل�سة يوم �لثنني  �ملو�فق  2017/10/16   �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/7 بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ �سده/1- فريد خليل �بر�هيم �ل�سايغ   جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ بنك دبي �لتجاري - �ض م ع وميثله / عبد�هلل خمي�ض غريب 
�لناخي �آل علي - قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية  2017/8/24  �عالنكم ل�سد�د 
قيمة �ملطالبة وقدرها )28.500.000( درهم خالل �سهر من تاريخ �لتبليغ يف 
لن�ض  وفقا  �ملز�يدة  بطريق  �لرهن  حمل  �لعقار  و�إلبيع  �أع��اله  �لتنفيذ  ملف 
�ملادة 295 من قانون �لجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : �أر�ض - �ملنطقة : مردف - 

رقم �لر�ض : 2569/3 - م�ساحة �لعقار : 15.000/00 قدم مربع(  
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اإنذار عديل 
 رقم الت�شديق 2017/24900  

�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري  - �لعنو�ن : �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �ملطار بوكالة �ملحامي / من�سور 
عبد�هلل حممد �حمد �لزرعوين مبوجب �لوكالة حم�سر �لت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله 
يف �لتوقيع / بالل بن �بر�هيم جميلي مبوجب �لتفوي�ض رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة 
دبي - �لرئي�سي  -   �ملنذر �ليه : �سالون و�سبا بري�ل �ل�سيد�ت - ر�أ�ض �خليمة - �لظيت �جلنوبي بالقرب من 

مركز ز�يد - هاتف رقم 0501254485 
�ملو�سوع : �إخطار ب�سد�د مبلغ وقدره )59.160( درهم 

بوكالتنا عن �ملنذر وبتكليفه لنا بار�سال هذ� �لخطار �ليكم ، يرجى �سرعة �سد�د مبلغ وقدره )59.160( ت�سعة 
وخم�سون �لف ومائة و�ستون درهم قيمة �ملر�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د �لق�ساط �ل�سهرية �ملتعلقة 
ب�ساأن متويل �ل�سيارة رقم )R /20169/دبي( من نوع )ميت�سوبي�سي باجريو - ��سود( و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 
�ملنذر.  لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه بالتايل :- ب�سرورة �سد�د مبلغ )59.160( ت�سعة وخم�سون �لف ومائة 
و�ستون درهم  �لينا ب�سفتنا وكالء عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �سخ�سيا وذلك يف موعد �ق�ساه �سبعة �يام من تاريخ 
تبليغكم بهذ� �لخطار و�ل �سوف ن�سطر ��سفني لتخاذ �جر�ء�ت بيع �ل�سيارة �ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج 

عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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اإنذار عديل 

 رقم الت�شديق 2017/24899  
�ملنذر : بنك �بوظبي �لتجاري  - �لعنو�ن : �لعنو�ن : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �ملطار بوكالة �ملحامي / من�سور عبد�هلل 
حممد �حمد �لزرعوين مبوجب �لوكالة حم�سر �لت�سديق رقم 1603004258 تاريخ 2016/5/17 وميثله يف �لتوقيع / 

بالل بن �بر�هيم جميلي مبوجب �لتفوي�ض رقم /2017/1/75588 بتاريخ 2017/4/3 - حمكمة دبي - �لرئي�سي  - 
 �مل���ن���ذر �ل��ي��ه : �ك����رب ف��ال��ي��اك��ات ح��م��زه - ر�أ������ض �خل��ي��م��ة - �ل��ظ��ي��ت �ل�����س��م��ايل ب��ال��ق��رب م���ن �ل��ن��ع��ي��م ���س��ي��ت��ي ���س��ن��ر - 

هاتف رقم 0508651235  
�ملو�سوع : �إخطار ب�سد�د مبلغ وقدره )27.705.44( درهم 

�سبعة   )27.705.44( وق��دره  مبلغ  �سد�د  �سرعة  يرجى   ، �ليكم  �لخطار  هذ�  بار�سال  لنا  وبتكليفه  �ملنذر  عن  بوكالتنا 
وع�سرون �لف و�سبعمائة وخم�سة درهم �ربعة �ربعون فل�ض  قيمة �ملر�سد بذمتكم نتيجة �لتاأخري يف �سد�د �لق�ساط 
�ل�سهرية �ملتعلقة ب�ساأن متويل �ل�سيارة رقم )60156/خ�سو�سي/14/�بوظبي( من نوع )ميت�سوبي�سي لن�سر - �بي�ض( 
�ملنذر. لذلك : يخطر �ملخطر �ملخطر �ليه بالتايل : ب�سرورة �سد�د مبلغ )27.705.44(  و�ملمولة ل�ساحلكم من قبل 
�سبعة وع�سرون �لف و�سبعمائة وخم�سة درهم �ربعة �ربعون فل�ض �لينا ب�سفتنا وكالء عن �ملنذر �و �ىل �ملنذر �سخ�سيا 
وذلك يف موعد �ق�ساه �سبعة �يام من تاريخ تبليغكم بهذ� �لخطار و�ل �سوف ن�سطر ��سفني لتخاذ �جر�ء�ت بيع �ل�سيارة 

�ملذكورة مع حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لفو�ئد و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  
 املنذر       

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم



عل�م وتكن�ل�جيا

30
هل حتل الهواتف الذكية مكان الطبيب؟

الثــــ�رة الرقمـــية جتتــــاح مهنــــة الطــــب
توبول طبيب قلب يف كاليفورنيا �لأمريكية ومل تكن �ملرة 
�ل�سفر.  خ��الل  مم��اث��اًل  و�سعاً  فيها  ي��و�ج��ه  �ل��ت��ي  �لأوىل 
من  للتاأّكد  �خللوي  هاتفه  ��ستعمل  �ملنا�سبات،  �إح��دى  يف 
�إ�سابة م�سافر بنوبة قلبية و��سطرت �لطائرة حينها �إىل 
�أي �سخ�ض ي�ستطيع  �أّن  يوؤكد توبول  ف��ور�ً. لكن  �لهبوط 
�أ�ستاذ�ً  ك��ان  �سو�ء  �لكهربائي  �لقلب  تخطيط  يجري  �أن 
�أو م�سافر�ً عادياً. لن يحتاج  �أو م�سيف طري�ن  يف �لطب 
دولر   200 بقيمة  ��ست�سعار  جهاز  �قتناء  �إىل  �إل  �لنا�ض 

وهاتف ذكي فيه تطبيق ي�ستطيع حتليل �إيقاع �لقلب.
ثورة  �ل�سحية  �لرعاية  قطاع  ي�سهد  و��سحاً،  يبدو  كما 
�أن حتّل  �لذكية  �لهو�تف  ت�ستطيع  كربى وغري متوقعة. 
�أجهزة كثرية باتت منوذجية يف �ملمار�سات �لطبية،  مكان 
و�سيتمّكن بع�ض �لتطبيقات قريباً من ت�سخي�ض �لأمر��ض 
�لأطباء ير�جع.  على  �ملر�سى  �تكال  ب��د�أ  ثم،  �أي�ساً. من 

�لتفا�سيل من )�سبيغل(.
فعلها  �لتي  بالدرجة  �لعامل  �بتكار  �أي  غرّي  �أن  ي�سبق  مل 
للت�سّوق  �خللوية  �لأجهزة  ��ستعمال  بات  �لذكي.  �لهاتف 
�أّن  حتى  ج���د�ً.  طبيعياً  �أم����ر�ً  �لأع��م��ال  ج���د�ول  وتنظيم 
�لذكية،  �لهو�تف  عرب  ج��رى  �ل�سيا�سية  �ل��ث��ور�ت  تنظيم 
�أو  �حلياة  �سريك  لإيجاد  مماثل  هاتف  ��ستعمال  وميكن 

تنظيم جنازة �أي�ساً.
ُتباع يومياً حول �لعامل هو�تف ذكية باأعد�د تفوق ولد�ت 
�لأطفال بع�سرة �أ�سعاف. �أخري�ً، بد�أت هذه �لهو�تف تغزو 

عامل �لطب.
م�ساعدة  على  يّتكلون  �ملر�سى  ك��ان  �ل�سنني  �آلف  ط��و�ل 
�لآخرين، حتديد�ً �ملعاجلني و�لأطباء. لكن بد�أت �لأجهزة 
طويلة.  ف��رة  منذ  �لقائم  �لو�سع  تغرّي  �ل��ي��وم  �خللوية 
ت�ستطيع  �ل��ك��ل��ف��ة،  وم��ق��ب��ول��ة  ���س��غ��رية  �أدو�ت  مب�����س��اع��دة 
�لدماغ  �لكهربائي يف  �لن�ساط  تقي�ض  �أن  �لذكية  �لهو�تف 
�أي�ساً على �إجر�ء  و�سغط �لعني و�سغط �ل��دم. هي ق��ادرة 
�لأذيني،  �ل��رج��ف��ان  ور���س��د  ل��ل��ق��ل��ب،  ك��ه��رب��ائ��ي  تخطيط 
�لنفخة  ت�سجيل  عن  ف�ساًل  �لرئتني،  عمل  من  و�لتحقق 
�لكحول  �لد�خلية، وقيا�ض ن�سبة  �لأذن  �لقلبية، وت�سوير 
يف �ل��َن��َف�����ض، وف��ح�����ض �ل�����س��ري��ان �لأب���ه���ر، وح��ت��ى جتزئة 

�حلم�ض �لنووي.
وبني  �ل��ع��ام  �لطبيب  ع��ي��ادة  ب��ني  �ل��ف��رق  قريباً  �سيتال�سى 
�لهاتف �لذكي �ملَُجّهز بالأدو�ت �لالزمة كافة من �لناحية 
�لتقنية. ُيقال منذ �لآن �أ�ساًل �إن �ملر�سى ي�ستفيدون من 

هاتفهم �خللوي �أحياناً �أكرث من �لأطباء.

مناف�سة حمتدمة
ثورة  ُي��ح��ِدث   M-sense مثل  �لتطبيقات  بع�ض  ب���د�أ 
جامعة  ر  ت��ط��وِّ �ل��ن�����س��ف��ي.  �ل�����س��د�ع  ت�سخي�ض  جم���ال  يف 
��سمه  �خللوية  للهو�تف  برناجماً  �لأملانية  )ماغدبورغ( 
�أن  حتى  بدقة.  �لزهامير  مر�ض  لت�سخي�ض   Neotiv
�لثالثي يف  ُيذّكرنا بجهاز �ل�ست�سعار  �مل�سح  �أجهزة  بع�ض 
�أن ن�سع �جلهاز مب�ستوى  Star Trek: يكفي  �سل�سلة 
خالل  ت�سخي�سية  م��ع��ل��وم��ات  نتلقى  ك��ي  �مل��ري�����ض  ج��ب��ني 
خا�ض  تطبيق  �أول  �أي�ساً  �ل�سركات  �إح��دى  ط��ّورت  ث���و�ٍن. 
بقيا�ض �لطيف �لكتلي و��سمه SCiO. �إذ� و�سعناه فرة 
�لدقيقة  تركيبتها  �ستظهر  م��ث��اًل،  تفاحة  �إز�ء  ق�سرية 
على �ل�سا�سة. يعمل �لتطبيق مع �حلبوب �أي�ساً: بف�سله، 
مي�سح �جلهاز بنية �لغر�ض ويقارنه بقاعدة �لبيانات، ثم 
يخربنا بطبيعته )قر�ض بار��سيتامول مثاًل(. مل ي�سبح 
�ل��ط��و�رئ يف  �أق�سام  بعد، حتى يف  �لختبار منوذجياً  ه��ذ� 

�مل�ست�سفيات.
قطاع  على  كلها  �لتغري�ت  ه��ذه  تد�عيات  بعد  تّت�سح  مل 
�لرعاية �ل�سحية. لكن ثمة �أمر موؤكد: يتناف�ض �لأطباء 
يف ما بينهم وت�سمن تلك �ملناف�سة تن�سيط �لقطاع. خالل 
�لطبيب  حتديد  م��ن  �ملر�سى  يتمّكن  ل��ن  قليلة،  �سنو�ت 
�لختيار  من  �أي�ساً  �سيتمكنون  �إنهم  بل  فح�سب،  �ملنا�سب 
بني �لأطباء �ملحليني، و�إجر�ء ت�سخي�سات عرب �لإنرنت، 
يخ�سعون  �أنهم رمبا  ذكية. حتى  م�سح  �أجهزة  و��ستعمال 

للفح�ض يف �سيار�تهم �خلا�سة.
بناء عليه، ز�دت قوة �ملري�ض، ومل يعد �لأطباء �سروريني 

بالدرجة نف�سها.

قطاع مبليار�ت �لدولر�ت
�أ�ساور  م��ن  �ل�سحية  �لتطبيقات  م��ن  موجة  �أول  ت��اأّل��ف��ت 
تعّقب و�أك�س�سو�ر�ت م�سابهة �سخر منها كثريون باعتبارها 
�ملوجة  ب���د�أت  لكن  �خل��ط��ى.  ع���ّد�د  م��ن  م�سّخمة  ن�سخة 
�لتكنولوجيا  ف��رع  يف  �أ�سا�سي  لع��ب  �إىل  تتحّول  �لثانية 
)�بتكار�ً  �لتطّور  هذ�  يعتربون  �مل�ستثمرون  ب��د�أ  �لطبية. 
�أ�سبحت  لكن  منه.  �لأم����و�ل  جني  ميكن  ج��ّدي��اً(  �سحياً 
�لثقة و�لقدرة على  بينها  �ملحك، من  �أخرى على  م�سائل 

غزو نظام �لرعاية �ل�سحية �لتقليدي.
ل يقع مركز �لطب �لرقمي يف منطقة )�سيليكون فايل( 
�لتي ت�سّكل حمور مو�قع �لتو��سل �لجتماعي �لعمالقة 
�ل�سرقي  �ل�ساحل  بل يف  �سات(،  و)�سناب  )في�سبوك(  مثل 

للوليات �ملتحدة ويف �أوروبا.
ماركو�ض مو�س�سنيت�ض �أحد قادة �لثورة يف برلني. منذ �أن 
قّرر هذ� �لرجل �لبالغ من �لعمر 56 عاماً تكري�ض حياته 
�ملو�عيد  م  ينظِّ ك��ان  �أم���ر:  �أي  يوقفه  مل  �لرقمي،  للطب 
مع وزير �ل�سحة �لأمل��اين هريمان غروهي حيناً، ويطلق 

موؤمتر�ت عرب �لفيديو مع �سركات مبتدئة وو�عدة �أحياناً. 
يتكّلم مو�س�سنيت�ض يف معظم �لأوقات عرب �سماعة هاتفه 
�أو يقّدم عرو�ساً �إز�ء �أطباء وم�سوؤولني يف �سركات �لتاأمني 
�أن  يوماً  ي�ساأ  ومل  �أطفال،  طبيب  �سابقاً  كان  و�سيا�سيني. 
يكتفي مبعاجلة �ملر�سى. يقول يف هذ� �ملجال: )حتى �لآن 

مل �أندم على �لتخلي عن معطف �ملخترب(.
�لإد�ري يف م�ست�سفى  �لفريق  كان مو�س�سنيت�ض جزء�ً من 
�سل�سلة  �إد�رة  جمل�ض  يف  ع�سو�ً  ي�سبح  �أن  قبل  برلني  يف 
هذ�  يجد  مل  �أمل��ان��ي��ا.  يف  )���س��ان��ا(  و�ل��ع��ي��اد�ت  �مل�ست�سفيات 
�أو يف  �ل��رج��ل دع��وت��ه �حلقيقية يف جم��ال ط��ب �لأط��ف��ال 
�لقلب.  �أم��ر����ض  م��ر�ك��ز  يف  �لقت�سادية  �لبيانات  حتليل 
�سرعان ما �كت�سف �سركة طّورت تطبيقاً ي�ساهم يف معاجلة 
�لأولد �مل�سابني باحَلَول، ثم �أقنع �سركة �لتاأمني �ل�سحي 
نتيجًة  ع��م��الئ��ه��ا.  �إىل  �لتطبيق  ث��م��ن  ب���اإع���ادة  )ب���ارم���ر( 
لذلك، ظهر �أول تطبيق طبي على �لإطالق. �ليوم، ميلك 
مو�س�سنيت�ض �سركة )فالينغ هيلث( �لتي تدعم �ل�سركات 
�أمو�لها ومعارفها يف  �ملبتدئة يف �لقطاع �لطبي وتتقا�سم 

�آن.
كان مو�س�سنيت�ض عمل يف �سركة )با�سيانت�ض( �لتي تقع يف 
مدينة )لوبيك( وتعطي ن�سائح طبية عرب ر�بط فيديو، 
�ملبتدئة  �سوغر(  )م��اي  �سركة  �إىل  تو�سيات  م  يقدِّ كذلك 
�لأدوية  ل�سركة  حديثاً  وبيعت  �ل�سكري،  ب��د�ء  ُتعنى  �لتي 

�ل�سوي�سرية �لعمالقة )رو�ض(.
برناجماً  ُت��ط��ّور  �سركة  يف  مو�س�سنيت�ض  ي�����س��ارك  ك��ذل��ك 
خا�ساً بالن�ساء �حلو�مل و��سمه Onelife، ويحاول رفع 
قيمة �سركة )نيوتيف( �لتي تطّور تطبيقاً لر�سد مر�ض 

�لزهامير.
�لع�سرة يف م�ساحة عمل  يعمل مو�س�سنيت�ض مع موظفيه 
وقّرر  برلني،  يف  �أخ��رى  مبتدئة  �سركات  مع  يتقا�سمونها 
�لتم�ّسك بالتفاوؤل �لفائق �لذي ي�سود يف ذلك �ملكان: )كل 
يوم، �أ�ساهد هنا �سباباً يثبتون �أنهم �أف�سل منا. �إنه و�سع 

ُملِهم فعاًل(.

مناف�سة غري متوقعة
�لتنف�ض  �مل��ت��خ�����س�����س��ة مب���ع���د�ت  ���س��رك��ة )در�غ�������ر(  ت��ظ��ن 
�ل�سطناعي يف )لوبيك( �أن �لتطور �سيتحقق ببطء لكنه 
حتمي. يزيد �تكال �لأطباء على دعم �لربجميات لإجر�ء 
عمليات معقدة مثل نزع �أجهزة �لتنف�ض �ل�سطناعي عن 
�ملر�سى. بات �سائعاً �أي�ساً �أن ينقل �لأطباء بيانات �ملر�قبة 
�إىل ه��و�ت��ف��ه��م �خل��ل��وي��ة. ط���ورت ���س��رك��ة )ج��ون�����س��ون �أند 
جون�سون( �آلة جديدة �إىل جانب �بتكار Sedasys �لذي 
ِع�سر  مقابل  �لق�سري وحده تقريباً  �لتخدير  يتعامل مع 
�سركة  �أوقفت  لكن  �لتخدير.  �أطباء  يطلبه  �ل��ذي  �ل�سعر 
�نخفا�ض  ب�سبب  �ملنتج  بيع  �حل��ني  ذل��ك  منذ  �لت�سنيع 

م�ستوى �ملبيعات.
�مل��ج��ال. ت�سري  �ل��وق��ت ع��ام��اًل جوهرياً يف ه��ذ�  ُيعترب 

دخول  �إىل  ر�ه��ن��اً  �جل��دي��دة  �لتكنولوجية  �لآف���اق 
من  �لطبية،  �ل�سوق  �إىل  متوقعة  غري  �سركات 

بينها �سركة ت�سنيع �ل�سيار�ت )�أودي(.
على  ت��ع��م��ل  )�أودي(  ك���ان���ت  ����س���ن���و�ت  ط�����و�ل 
مقتنعة  كانت  متنقل.  �سحي  مركز  تطوير 

باأن �ل�سيار�ت ذ�تية �لقيادة �ستعطي �ل�سائقني 
ن�����س��ب��ة م��ف��اج��ئ��ة م���ن وق���ت �ل���ف���ر�غ، ل���ذ� عمد 

�خ��ت��ب��ار عالجات  �إىل  �ل�����س��رك��ة  �مل��ه��ن��د���س��ون يف 
ت��ك��ون متارين  م��ث��اًل،  �ل�����س��ي��ارة.  د�خ���ل  �سحية 

�لتنف�ض �سرورية بناًء على �لرجتاع �لبيولوجي 
وحت����ل����ي����الت ت���خ���ط���ي���ط �ل����ق����ل����ب �ل���ك���ه���رب���ائ���ي 

تدليك  نظام  تطوير  على  �أي�ساً  �لعمل  ويجري 
بالذبذبات.

تقول  طموحاً.  �أك��رث  �أه��د�ف��اً  �ل�سركة  حتمل  لكن 
)�ل�سائق  م�سروع  ت��ر�أ���ض  �لتي  �ستارك  كري�ستيان 

�ل�����س��ل��ي��م(: )ه�����ذه �ل�������س���ي���ارة مم���ت���ازة لإج�����ر�ء 
ثمة  �ل�����س��ي��ارة  د�خ���ل  �ل��ط��ب��ي��ة(.  �لفحو�ض 

بعدد  ومليئة  وحممّية  خا�سة  م�ساحة 
تتابع:  �ل�ست�سعار.  �أج��ه��زة  م��ن  هائل 
يف  م�سكلة  �ل�سائق  فح�ض  يطرح  )لن 
�ملرحلة،  تلك  بعد  �لقريب(.  �مل�ستقبل 

ر�بط  �إن�����س��اء  �سي�سهل 
�أي طبيب  �آم��ن م��ع 

�إذ�  ب�����ع�����ي�����د. 
ب����������������رزت 
�حل���اج���ة 

موعد  �إىل 
مبا�سر،  ط��ب��ي 

�ملالحة  ن���ظ���ام  ي��ر���س��ل 
�ل�سيارة �إىل �أقرب من�ساأة منا�سبة.

م�ستوًى  )تي�سال(  ���س��ي��ار�ت  ح���و�دث  جت��ذب  فيما 
�ل�سائقون على  �ّتكل  �إذ�  معتدًل من �لنتباه، ل �سيما 

�ل��ك��ر�م كتلك  م���رور  �أخ���رى  �ل�سائق �لآيل، مت��ّر ح���و�دث 
�لتي وقعت يف يوليو �ملا�سي. �أ�سيب رجل كان يقود �سيارة 
بان�سد�د  �ملتحدة  �لوليات  �سريع يف  )تي�سال( على طريق 
�إدخ��ال عنو�ن م�ست�سفى قريب �إىل  رئوي لكنه متّكن من 
نظام �ملالحة يف �سيارته. قادته �ل�سيارة �إىل هناك بطريقة 
�آلية فيما كان يعاين يف مقعد �ل�سائق. جنا �لرجل بف�سل 

�سيارة )تي�سال( على �لأرجح وهذ� ما طرح �ل�سوؤ�ل �لتايل: 
�لتي  �حل���الت  ر�سد  م��ن  �مل�ستقبل  �سيار�ت  �ستتمكن  ه��ل 
�إن هذ� �لحتمال ممكن  �ستارك  �آلياً؟ تقول  تهّدد �حلياة 
م�ستعد�ً  مو�س�سنيت�ض  �لطبي  �خلبري  يبدو  لكن  طبعاً. 
لتجاوز هذ� �لحتمال: )�سي�سل �ملر�سى �إىل �لطبيب بعد 
�أو  �سيارتهم  تعطي  �أن  بالكامل. ميكن  ت�سخي�ض حالتهم 

هاتفهم �لذكي ذلك �لت�سخي�ض(.

�لأطباء
خالل �ملوؤمتر�ت، يحّب �لأطباء �أن ميزحو� حول �سرورة 
معلومات  م��ع  �لتعامل  �إىل  ي�سطرون  ح��ني  ر�سم  فر�ض 
�أولئك  �سيما  ل  �مل��ر���س��ى،  بع�ض  ينقلها  �ل��ت��ي  )غ��وغ��ل( 
�لذين يقومون ببع�ض �لبحوث على �لإنرنت ويكت�سفون 
ب�سع  ينقرو�  �أن  يكفي  وج��وده��ا.  يجهلون  كانو�  �أمر��ساً 
�أن��ه��م م�سابون مب��ر���ض ع�سال.  ف��ج��اأًة  ك��ي يظنو�  م���ر�ت 
�سهلة  طريقة  غ��وغ��ل(  )�ل��دك��ت��ور  م��ن  �ل�سخرية  ت�سكِّل 
لإ�سحاك �لأطباء، لكّن �لعك�ض �سحيح �أي�ساً: رمبا تقدم 

�لتو�سيات �لتي يعطيها �لربنامج م�ساعدة قّيمة.
�أطلقها  �لتي  )�أليك�سا(  �ل�سوتية  �خلدمة  متكنت  لطاملا 
موقع )�أم��ازون( مثاًل من تقدمي �مل�ساعدة على م�ستوى 
تنبيهاً  �خلدمة  هذه  ت�سدر  ل  �لرئوي.  �لقلبي  �لإنعا�ض 
لالت�سال ب�سيارة �إ�سعاف فح�سب، بل �إنها تعطي تعليمات 
روبوت  ي�ستطيع  ك��ذل��ك  �ل��ق��ل��ب.  ت��دل��ي��ك  ط��ري��ق��ة  ح���ول 
ما  �ل��درد���س��ة  ع��رب  ي��ع��رف  �أن  )ج��اي��ن��ت( على )في�سبوك( 
�لنا�ض  ��ستفاد  زي��ك��ا.  ف��ريو���ض  �لتقط  �ل�سخ�ض  ك��ان  �إذ� 
�ليوم  و�لفورية.  �ملجانية  �خلدمة  هذه  من  �لعامل  حول 
�أن  �أثبتت  بعدما  �ل�سحف  در��سة جديدة عناوين  تت�سدر 
�أكرث  �لقلب  �أمر��ض  �ملحو�سبة يجيد توّقع  نظام �حللول 
�أر�ض  على  �لأطباء  يعطيها  �لتي  �لتوجيهية  �ملبادئ  من 

�لو�قع.
لي�ست  )�لرخ�سة  مو�س�سنيت�ض:  �لرقمي  �خلبري  يقول 
ك��اف��ي��ة حل��م��اي��ة �لأط���ب���اء م��ن �مل��ن��اف�����س��ة(. وه���و ي��ظ��ّن �أن 
قريباً،  �لأط��ب��اء  على  ج��دي��اً  حت��دي��اً  �ستطرح  �ل��روب��وت��ات 
�لت�سخي�ض  عن  �مل�سوؤول  ك��ان  �إذ�  ما  جنهل  حني  حتديد�ً 
�إن�ساناً �أو برناجماً: )يجب �أن يثبت �لأطباء �أنهم بارعون 
بالقدر نف�سه. �ستزيد �سعوبة هذه �ملهمة حني يبلغ �لذكاء 

�ل�سطناعي ذروته(.
�إىل متى �سيثق �ملر�سى باأطباء �جللد �إذ� كانت �لربجميات 
قادرة على مقارنة �لبقع �جللدية �لغريبة مباليني �ل�سور 
خالل ثو�ٍن معدودة؟ هل �سيبقى �سغط �لدم �لذي يرتفع 
عند قيا�سه يف عيادة �لطبيب كما �أثبتت �لدر��سات �سرورياً 
مقارنًة بنتائج �ل�ساعات �لذكية �لتي تاأخذ �لقيا�سات ب�سكل 
�لو�سع  �أن  مو�س�سنيت�ض  يظن  �ساعة؟  كل  و�سل�ض  متكرر 
�أن  �سيتغري جذرياً حني تتطّور �لأنظمة �لرقمية لدرجة 

كلفة  و�أق���ل  �لأط��ب��اء  م��ن  �أف�سل  ت�سبح 

من 
خدماتهم.

يظن كثريون �أن بر�مج �لدر��سات �لطبية ب�سكلها �لر�هن 
ل ترّكز على حت�سري �لطالب للتحّديات �لرقمية �ملرتقبة. 
من  يتمكنون  ح��ني  �لأط��ب��اء  بخربة  �ملر�سى  �سيتاأثر  ه��ل 
ي�سهل  وباأ�سلوب  �آخ��ر  م�سدر  من  نف�سها  �ملعلومات  تلقي 
وقتهم  تنظيم  على  قادرين  �لأطباء  �سيبقى  وهل  فهمه؟ 
�ل�سيق للمو�عيد �لطبية �إذ� بد�أو� يتناف�سون مع روبوتات 
�ل��وق��ت، حتى لو  ل��الإج��اب��ة ع��ن �لأ���س��ئ��ل��ة ط���و�ل  م�ستعدة 
��سطر�رهم  �ملر�سى  �سيتقبل  وهل  نف�سه؟  �ل�سوؤ�ل  تكرر 
�أن  �أ�سهر كي ياأخذو� موعد�ً طبياً قبل  �نتظار ثالثة  �إىل 
يجل�سو� �ساعة كاملة يف غرفة �لنتظار من �أجل حمادثة 
ل تتجاوز �ل�سبع دقائق مع �لطبيب �إذ� ح�سلو� على بد�ئل 

رقمية فاعلة بالقدر نف�سه؟

�ملنتجون
�سارع  يف  )هامبورغ(،  مطار  من  بعيدة  غري  م�سافة  على 
)رونتغن( �لذي �ُسّمي تيمناً بعامل �لفيزياء �لأملاين �لذي 
�لأ�سعة  يف  �مل�ستعمل  �لكهرومغناطي�سي  �لإ�سعاع  �كت�سف 
�ليوم،  )فيليب�ض(.  ل�سركة  �لأمل���اين  �لفرع  يقع  �ل�سينية، 
مل تعد هذه �ل�سركة �لهولندية متعددة �جلن�سيات ت�سبه 
 ،2014 ما كانت عليه طو�ل مئة �سنة تقريباً، قبل عام 
هند�ستها  يف  و����س��ح��اً  ب���ات  �حل��ا���س��ل  �ل��ت��غ��ي��ري  �أن  ح��ت��ى 
خمتلف  �أ�سماء  �ملكان  ه��ذ�  يف  �لطو�بق  حتمل  �ملعمارية. 
�أحياء )هامبورغ( وُتعَقد �لجتماعات يف غرف على �سكل 
م�ساحة  يف  مكتباً  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  مي��ل��ك  )م��رب��ع��ات(. 
م��ن �حلّمامات  ب��ال��ق��رب  م��رّك��ب��ة  وث��م��ة وح���د�ت  مفتوحة 

للهو�تف �خللوية �خلا�سة باملوظفني.
)فيليب�ض(  ����س��م  حتمل  �ل��ت��ي  �لتلفزيون  �أج��ه��زة  تعد  مل 
�ملاركة خ�سرت رخ�ستها يف  بال�سركة لأن  ترتبط مبا�سرًة 
هذ� �ملجال. مّتت ت�سفية ق�سم �مل�سابيح �لكهربائية �أي�ساً 
فولينغز،  بير  يقول  �لطبية.  �مل��ع��د�ت  �إل  لها  يبَق  ومل 
رئي�ض �سركة )فيليب�ض( يف �أملانيا ومدير 4800 موظف: 
�أ�سطر �إىل تف�سري حتّول )فيليب�ض( �ليوم  �أذهب،  )�أينما 
يجد  لكنه  �ل��ط��ب��ي��ة(.  بالتكنولوجيا  خ��ا���س��ة  ���س��رك��ة  �إىل 
نقاط ت�سابه مع قطاع �لتلفزيون �لذي كان يديره �سابقاً: 
)�نتقلو� من �إ�سد�ر منتجات فاخرة �إىل �سلع ��ستهالكية 
�لتكنولوجيا  �لآن يف قطاع  �لأم��ر نف�سه  ب�سيطة. يح�سل 
هذه  �إىل  ين�سّم  �جل���دد  �ملناف�سني  بع�ض  ب���د�أ  �ل��ط��ب��ي��ة(. 
�ل�سوق، مثل )غوغل( و)�آبل( و)�سام�سونغ( و)�آي بي �إم(.

�لأ�سنان  فر��سي  قطاع  يف  ر�ئ��دة  )فيليب�ض(  �سركة  ُتعترب 
�لكهربائية. بع�ض �لنماذج مزّود باأجهزة ��ست�سعار تتعقب 
�ملعلومات  ت��ق��دم  �أن  وت�����س��ت��ط��ي��ع  �لأ����س���ن���ان،  ف���رك  ح��رك��ة 

مب�ساعدة تطبيق يف �لهاتف �لذكي. 
�سحيح �أن �ل�سركة ل تز�ل تبيع قطعاً كبرية من �ملعد�ت 
تطوير  على  �لعمل  يجري  لكن  و�مل�ست�سفيات،  للعياد�ت 
�لقطاع  يف  للم�ستهلكني  �لتطبيقات  م��ن  م��ت��ز�ي��د  ع���دد 

�خلا�ض �أي�ساً.
ُت�����س��ّن��ع �ل�����س��رك��ة ج���ه���از�ً ل���س��ت�����س��ع��ار ح����و�دث 
�ل�سعفاء  �لأ�سخا�ض  ت�سيب  �لتي  �ل�سقوط 
حادث  خطورة  يقي�ض  �أن��ه  يعني  ما  ج�سدياً، 
م�ساعدة  �إىل  �حل���اج���ة  وم�����دى  �ل�����س��ق��وط 
)كامري�  برنامج  ي�ستطيع  ب��دوره،  عاجلة. 
)فيليب�ض(  �إن��ت��اج  من  �حليوية(  �لإ���س��ار�ت 
و�إيقاع  �مل��ري�����ض  قلب  ���س��رب��ات  يقي�ض  �أن 
تنّف�سه بف�سل �سورة ب�سيطة عرب �لهاتف 
تخطيطاً  ي��ج��ري  �أن  ومي��ك��ن��ه  �خل���ل���وي، 

كهربائياً للقلب بدقة مده�سة.
لطاملا  �أي�ساً.  تتغري  �لعمل  من��اذج  ب��د�أت 
فر�ست �ملمار�سات �لنموذجية �أن ت�سري 
دوري  ب�سكل  و�مل�����س��ت�����س��ف��ي��ات  �ل��ع��ي��اد�ت 
ق��ط��ع��اً ك��ب��رية م��ن �مل��ع��د�ت �ل��ت��ي تكّلف 
�آلف �أو حتى ماليني �ليورو، لكن رمبا 
�لآلت  ت��ل��ك  ����س��ت��خ��د�م  ر���س��وم  ت�سبح 
جزء�ً من �لإج��ر�ء�ت �مل�ستقبلية. على 
 Lumify �آل��ة  ت�سمل  �مل��ث��ال،  �سبيل 
�ل�سوتية  ف���وق  ل��ل��م��وج��ات  �مل��ح��م��ول��ة 
و�مل��ّت�����س��ل��ة ب��ه��ات��ف ذك���ي لإن��ت��اج �سور 
عالية �لدقة ر�سماً �سهرياً لال�سر�ك 

يف �لربنامج.
�أن  ����س���رك���ة )ف��ي��ل��ي��ب�����ض(  ت��ع��ت��رب 
�سوقاً  ي�����س��ك��ل��ن  �ل���ق���اب���الت 
و�عدة لت�سويق �جلهاز. 
�لقابلة  ت�����س��ت��ط��ي��ع 
جت�����������ري  �أن 
�ل�����ف�����ح�����������ض يف 
وجودها  مكان 
ث�������م ت����ر�����س����ل 
�إىل  �ل��ن��ت��ائ��ج 
�ل�����ط�����ب�����ي�����ب 
يف  �لن�سائي. 
لحقة  مرحلة 
�مل�ستقبل،  م������ن 
مي����ك����ن ت����ط����وي����ر ذل����ك 
�ل��ربن��ام��ج ك���ي ي��ت��وىل حتليل 
ف��ح��و���ض �ل��ت�����س��وي��ر ب���امل���وج���ات فوق 

�ل�سوتية بالكامل.
 ،Siemens Healthineers ����س���رك���ة  ت���ط���ّب���ق 
)�سيمنز(،  �سركة  يف  �لطبية  بالتكنولوجيا  �ملعنّي  �لق�سم 
ق�سم  رئي�ض  ك��اي��ن��دل،  �آرث���ر  يقول  حتفظاً.  �أك��رث  مقاربة 
�خلدمات �ل�سحية �لرقمية: )عمالوؤنا لي�سو� �ملر�سى بل 
�مل�ست�سفيات و�ملمار�سات �لطبية(. كل �ساعة، يخ�سع نحو 
)�سيمنز(  معد�ت  مب�ساعدة  للفح�ض  مري�ض  �ألف   200

حول �لعامل.
قريباً  �لبيانات  قاعدة  ت�سبح  رمبا  �لتطور�ت،  هذه  �أم��ام 
�لبيانات قّيمة  ُتعترب  �لنهاية،  نف�سها. يف  �لآلت  �أهم من 
جد�ً. يف هذ� �ملجال، يو�سح كايندل: )يبدو �أننا �سننتج يف 
ت�سخي�ض  على  �لأط��ب��اء  ت�ساعد  برجميات  �ملطاف  نهاية 
ل  �لنهاية ويتحوَّ �لدعم يف  �لأم��ر����ض(. رمبا يتطور هذ� 
�إىل تقنية قادرة على �إمتام مهام عدة كان �لأطباء يوؤدونها 
�إىل  �لطبية  �مل��ع��د�ت  ت�سنيع  �سركات  تلجاأ  لكن  تقليدياً، 
هذه �لطريقة، �إذ� �عرفت مبا تفعله �أ�ساًل، بعدما تتاأّكد 
�أن  �ل�سركات  تلك  �لإف�ساح عن هويتها. تخ�سى  من عدم 
ب عمالءها بال مربر، مبا يف ذلك �لعياد�ت ومقّدمو  ُتغ�سِ

�لإ�سعافات �لأولية وخرب�ء �لطب.

�ملر�سى
هيلث(  )فالينغ  �سركة  حديثاً  �أجرته  ��ستطالع  �كت�سف 
��ل م��ن��ذ �لآن  �ل��ط��ب��ي��ة �مل��ب��ت��دئ��ة �أن م��ع��ظ��م �مل��ر���س��ى ي��ف�����سّ
بدل  مرّخ�ض  تطبيق  م��ن  �لطبية  �لتو�سيات  يتلقى  �أن 
�لطبيب بغ�ض �لنظر عن �مل�سافة �لتي تف�سله عن عيادة 

�لطبيب �أو مدة �لنتظار.
مبادئ  على  �لأط��ب��اء  بر�عة  )ترتكز  مو�س�سنيت�ض:  يقول 
فا�سل  �لآخ��ر  و�لبع�ض  ممتاز  �لبع�ض  �لبياين.  �لتوزيع 
ك��ب��رية م��ن �لأط��ب��اء �ملقبولني  ب��ام��ت��ي��از، وث��م��ة جمموعة 
لكنهم لي�سو� مثاليني(. يظّن مو�س�سنيت�ض �أن �لتكنولوجيا 
)ي�ستطيع  �سيطرتهم:  فر�ض  على  �ملر�سى  ق��درة  تزيد 
يتكلم  ما  يعرف  �لطبيب  �أّن  من  يتاأكدو�  �أن  �لآن  ه��وؤلء 

عنه(.
يف ع���امل �ل��ط��ب �ل��رق��م��ي �مل��رت��ق��ب، ���س��ت��ربز نقطة �سعف 
رقمياً،  منحًى  �لطب  �تخذ  كلما  �لبيانات.  �أم��ن  هائلة: 

�سي�سبح �ملر�سى �أكرث �سعفاً. 
�أكرب  م��ن  بثالثة  خا�سة  بيانات  ق��و�ع��د  وتعّر�ست  �سبق 
�سركات ت�سنيع �ملعد�ت �لطبية يف �لعامل ))ميدترونيك(، 

)�سانت جود(، )بو�سطن �ساينتفيك(( للقر�سنة.
�إىل  )وي��ن��دوز(  �أمنية يف نظام  ثغرة  �أدت  �سهر مايو،   ويف 

تعطيل �مل�ست�سفيات يف بريطانيا.
�أن هوية �مل�ستخدم غري  يعترب مقّدمو �لربجميات غالباً 

مهمة بالن�سبة �إىل �خلدمة �لتي يقدمونها.
 ل��ك��ن ط����ّورت ���س��رك��ات م��ث��ل )دروب����ري����دج( ن��ظ��ام��اً لربط 
بيانات  دم��ج  خ��الل  من  معنّي  مب�ستخدم  متنوعة  �أجهزة 
�أوقات  �إلكرونية وتطبيقات وحتليل  ماأخوذة من مو�قع 

��ستخد�مها وتعقب �ملوقع �جلغر�يف.
�ل�سحية  �لتطبيقات  بع�ض  يف  �لبيانات  تتمتع  ل  كذلك   
بدرجة عالية من معايري �حلماية ومل يح�سل عدد كبري 

منها على م�سادقة )�إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء( �لأمريكية.
ماذ� يح�سل حني ي�ستعمل �ملر�سى هاتف �لعمل وي�ستطيع 
�ل��ه��ات��ف؟ هل  �ل��وظ��ائ��ف يف  �أه���م  ي��ر�ق��ب  �أن  رب عملهم 
�سيتمكن �أرباب �لعمل من �لو�سول �إىل معلومات �سحية 

ح�سا�سة؟
�أين �سيحتفظ �ملر�سى ببياناتهم �ل�سحية �ملهمة؟ �سيكون 
يتمّكن  �أن  ب�سرط  منا�سباً  �لإل��ك��روين  �ل�سحي  �ل�سجل 
ر بنف�سه �جلهات �لتي  كل مري�ض من �لو�سول �إليه ويقرِّ
�مل�سائل  �أهمية هذه  �ستزيد  �ملعلومات معها.  تقا�سم  يريد 

عند �إدر�ج �ملعلومات �جلينية.
 يو�سح مو�س�سنيت�ض: )ل ميكن �أن ت�سبح حماية �لبيانات 

حّجة ي�ستغلها �لبع�ض.
على  منافعها  �ستتفوق  �ل�سحيح،  بال�سكل  تطبيقها  عند   
بير  )فيليب�ض(  �سركة  مدير  �ل��ر�أي  يو�فقه  �سلبياتها(. 
قاتلة  فائقة  بدرجة  �لبيانات  حماية  )�ست�سبح  فولينغز: 

يف جمال �لطب(.
�أ���س��ب��ح��ت �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ح��ق��ي��ق��ة ر����س��خ��ة ول ت��ك��ف عن 
�لرعاية  ل�ستعمال  م�ستعدين  �مل��ر���س��ى  وب���ات  �لتح�ّسن 

�لطبية �لرقمية.
 ولكن لن تزول �حلاجة �إىل �جللو�ض �إز�ء �سخ�ض حقيقي 
يكون  �أن  يجب  هل  �لطبية.  خربته  من  �سلطته  ي�ستمّد 
�لتدّرب  �سيكون  �أم  مرّخ�ساً،  �خت�سا�سياً  �ل�سخ�ض  ذل��ك 

على �لتو��سل مع �ملر�سى كافياً؟
رغم �لتحولت �ل�سريعة �لتي ي�سهدها جمال �لطب، ت�سري 

�ملعطيات �لر�هنة �إىل �أن طبيب �مل�ستقبل �سيبقى �إن�ساناً. 
�ملبني  �لطب  كافة، لن يجتاح  �لبتكار�ت �حلا�سلة  ورغم 

على �لهو�تف �لذكية حياتنا بني ليلة و�سحاها.
 يف عامل �لطب، تبلغ �لفرة �لفا�سلة بني تطوير مقاربة 

17 �سنة. �أو �آلة جديدة و�سيوع ��ستعمالها نحو 
�أ�سبحت  �لتي  �لأدو�ت  على  �أي�ساً  �لقاعدة  هذه  �نطبقت 

منوذجية طو�ل 200 �سنة.
 �حتاجت �سماعة �لطبيب مثاًل �إىل 20 �سنة منذ �خر�عها 
1816 ك��ي ت��ت��ج��اوز حملة �ل��رف�����ض �ل��ق��وي��ة من  يف ع��ام 
�لأطباء. �ليوم يرف�ض عدد كبري منهم �لتخلي عنها رغم 

ظهور خيار�ت بديلة!
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اأحد  فقد  حني  للتو  اأقلعت  قد  الطائرة  كانت 
هاتفه  توبول  اإيريك  ف�شحب  وعيه،  الركاب 
الكهربائي  ال��ق��ل��ب  تخطيط  و���ش��ّغ��ل  ال��ذك��ي 
الفوري ملعاينة امل�شافر. ا�شتعمل اجلهاز لفح�س 
وقيا�س  ال�شوتية  فوق  باملوجات  الرجل  قلب 
م�شتويات الأوك�شجني يف دمه، ثم طماأن اجلميع 
اإىل ا�شتقرار الو�شع ومتّكنت الطائرة من متابعة 
رحلتها. فقد الرجل وعيه بكل ب�شاطة نتيجة 

لتباطوؤ اإيقاع قلبه موؤقتًا.
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  The Death and Life of John F. Donovan انتهت من ت�شوير فيلم

�ســـ�زان �ســـاراندون تك�ســـف م�ســـار 
ي�ميــاتها واأ�ســـرار جمــــالها

يف الثامنة �شباحًا
10 دقائق و20 دقيقة   )�أفتح عينّي ثم �أغم�سهما للقيام بتمرين تاأّمل بني 

كل يوم. 
حني �أمتنع عن تطبيق هذ� �لتمرين، �أ�سعر بال�سطر�ب و�لتعا�سة طو�ل 
�لوقت. ي�ساعدين �لتاأمل على �لتحرر من �سغوطي وقلقي وغ�سبي 

يف حياتي �ل�سخ�سية �أو �ملهنية.
�سنو�ت،  منذ  يل.  ع���دّو  �أك���رب  روح���ي  لأن  كلها  م�ساعري  �أف����ّرغ   
ح�سرُت برنامج تاأمل وتعّلمُت �أن �أبحث عن �أف�سل �جلو�نب يف 

د�خلي، لذ� �أوؤيد �ملقاربات �لتي حت�ّسن تقدير �لذ�ت!(.

يف الثامنة والن�شف
)�أحب �لقهوة لكنها تزيد توتري، لذ� �أ�سرب كمية كبرية من 
�ل�ساي �لأخ�سر. يف عمر �ل�سبعني، يجب �أن �أعتني بعظامي. 
لذ� �أتناول �لأجبان بح�سب تو�سيات �لطبيب، لكني ل �أ�سرب 

حليب �لبقر مطلقاً. �كت�سفُت �ألبان �لغنم و�أحببُتها كثري�ً!(.

يف العا�شرة
مثل  �ل�ساطئ  على  �ساعات  �أم�سي  ل  �حلركة.  قلة  من  )�أ�سجر 

�أ�سدقائي ومل �أبق يوماً �ساعات حتت �ل�سم�ض.
 �أحب ب�سرتي وكنت حمظوظة لأنني ورثُت جينات متو�سطية 

من و�لدتي �لتي كانت يف �لأ�سل من �سقلية. 
للحفاظ على �ل�سباب، �أو�سي بالمتناع عن �لتدخني، 
وقد �أقلعُت عنه مع ولدة طفلي �لأول. �ل�سيجارة 

كفيلة بت�سميم �لب�سرة(.

يف الرابعة بعد الظهر
)�أحب �أن �أتنزه يف حديقة )هاي لين( �لعامة 

يف نيويورك. 
�أعرف باأنني �سعرُت بالإطر�ء حني طلبو� مني �أن 
�ملكان. نتيجًة لذلك،  تاأهيل هذ�  �إع��ادة  �أدعم م�سروع 
�مل�ساحة  ه���ذه  �إىل  ���س��ن��ة  ك��ل  ���س��ائ��ح  م��الي��ني   5 يح�سر 

�خل�سر�ء(.

يف الثامنة م�شاًء
)تبد�أ �ل�سهرة و�أتناول �لع�ساء يف جو ممتع(.

يف الواحدة ظهرًا
)�إن����ه وق���ت �ل���س��ر�ح��ة! ك��ن��ت �أح���ب ه���ذه �ل��ف��رة خالل 
ونناق�ض  م��ع��اً  جنتمع  كنا  دولن.  ز�ف��ي��ي��ه  فيلم  ت�سوير 

�لعمل وناأكل وجبات خفيفة.
 28 �لعمر  م��ن  �لبالغ  �مل��خ��رج  ه��ذ�  م��ع  �لعمل  �أحببُت   
عاماً و�سررُت ب���اأد�ء دور �أم لأنه�����ا �سخ�سية متكررة يف 

�أفالمه. �أ�سعر باأنني �أ�سبحُت جزء�ً من عائلته(.

الق�ي بالن�ض  الط�يلة  م�سريته  من  عنا�سر  ميزج  اإلي�ت  �سام   The Hero

م�سريته  م���ن  ع��ن��ا���س��ر   The Hero يف  �إل���ي���وت  ���س��ام  مي����زج 
�لطويلة و�ملتعددة �مل�ستويات بالن�ض �لقوي، �لذي �أعّده كل من 
 )I‘ll See You In My Dreams( ملخرج بريت هايلي�
و�ل��ك��ات��ب م���ارك ب��ا���ض، ك��ي مي��ن��ح �ل����دور روح����اً م��وؤث��رة عميقة. 
وه��ك��ذ� مل ي��ع��د �ل��ف��ي��ل��م جم���رد ق�����س��ة ع��ن مم��ث��ل م�����س��ن يو�جه 
بلغ مرحلة  َم��ن  كل  فيها  يجد  ق�سة  �أ�سبح  بل  كبرية،  حتديات 

من �حلياة ُيقّيم فيها وفق �إجناز�ته �ملهنية نف�سه.
�إ�سابته  �لأط��ب��اء  ت�سخي�ض  مع  تهتّز  �لهادئة  هايدن  حياة  لكن 
ب�سرطان �لبنكريا�ض، فيو�جه �سعوبة يف حتديد ما �إذ� كان عليه 
�إخبار زوجته و�بنته مبر�سه ومتى يكون �لوقت منا�سباً لذلك. 
وتتفاقم حريته بعدما تتملكه �سكوك حول ما �إذ� كان �سيحارب 

�ل�سرطان �أو ل.

ب�شي�س اأمل
�إل �أن ب�سي�ض �أمل ي�سّع فجاأة مع �سارلوت )لور� بريبون(، �لتي 

تقّدم عرو�ساً فكاهية يف لو�ض �أجنلي�ض وتعرب عن �هتمام كبري 
بهايدن. نتيجة لذلك، يبد�أ موقف هذ� �ملمثل �لعد�ئي بالر�جع 

�أمام �لهتمام �لذي يناله من تلك �ل�سابة �ملفعمة باحلياة.
يهدف كل ما يقوم به هايلي يف The Hero �إىل تاأمل �حلياة 
�أو �ملوت، في�سكِّل منح ممثل خم�سرم م�سن ع�سيقة �سابة و�سيلة 
�لذي يبذله هايدن للتم�ّسك ب�سنو�ت كان  لإظهار مدى �جلهد 
فيها مليئاً بالطاقة كممثل وحبيب، م�سدد�ً يف �لوقت عينه على 

ما �سلبه �لزمن.
حتى �أحالم هايدن حتفل ب�سور عن �ملوت �لذي يطارده ويقرب 
منه ب�سرعة. تبدو هذه �ل�سور قوية قوة عملية �سنق، ودقيقة دقة 
طلب خمرج �إنهاء �حلركة يف م�سهد ما. وحتّل حمّل هذه �ل�سور 

غالباً م�ساهد �لبحر �لذي ميثِّل �لأ�سل و��ستد�مة �حلياة.

خريطة حياة
ن�ست�سف هذه �لتفا�سيل كافة بف�سل �إليوت. فما من ممثل يحمل 

على وجهه خريطة حياة على هذ� �لقدر من �لتميز كما �إليوت، 
ف�ساًل عن �أن معامله �لتي ر�سمتها �حلياة ُتظهر نوع �مل�سرية �لتي 

يخو�سها كثريون يف �سنو�ت �سيخوختهم. 
�ملعقدة من خالل نظرة و�حدة  �مل�ساعر  �إليوت يف نقل  ل ينجح 

من وجهه �ملعرب فح�سب،
من  ع��ق��ود  ���س��دى  يعك�ض  �لعميق  �سوته  ب���اأن  �أي�����س��اً  ن�سعر  ب��ل   
�ل��زم��ن. وه��ك��ذ� يكون �سكل  �حل��ي��اة، �سدى ي���رّدد على ج���در�ن 
�إليوت و�سوته كافيني حلمل هذه �ل�سخ�سية �إىل مكان ل ميكن 

فيه جتاهل �لق�سة �لتي ُت�سرد.
ول يحتاج �إىل �سرد هذه �لق�سة مبفرده.

طاقة وحيوية
لتجعل  �لطاقة  م��ن  يكفي  م��ا  �لعمل  ه��ذ�  على  بريبون  ت�سفي 
باحليوية من  تبدو مفعمة  وم�سن  �سابة  ه��ذه بني  �حل��ب  ق�سة 

دون �أن تبالغ يف �لتمثيل وجتعل �لعالقة �سطحية. 
على نحو مماثل، يقّدم نيك �أوفرمان �أد�ء جيد�ً كتاجر خمدر�ت 

فيل�سوف يوؤدي دور �لو�سيط بني هايدن و�سارلوت.
من �جليد �أي�ساً �أن نرى �إليوت وكاثرين رو�ض معاً يف �أي م�سروع، 
�ساغته  ثنائياً  غالباً  يبدو�ن  �لفعليني  �لزوجني  هذين  �أن  مبا 

�آلهة �حلب. 
ت��ب��ق��ى ري���ر �حل��ل��ق��ة �لأ���س��ع��ف، لكنها مل حت���َظ مب��ج��ال كبري 
لتربز مو�هبها مبا �أنها توؤدي دور �لبنة �لتي ل حتظ����ى باحلب 

�لكايف.
كان على هايلي �أن يرّكز �أكرث على �سخ�سية رير، �إل �أن جهوده 
عموماً �أدت �إىل ولدة ق�سة موؤثرة تدفع �إىل �لتفكري مبا يعنيه 

�لتقدم يف �ل�سن. 
وهكذ� يتحّول توق �لإن�سان �إىل �أن يكون مرغوباً و�إىل �أد�ء مهنة 
طورها خالل عقود من �لعمل �جلاد �أ�سا�ض حمور كوين ُيطرح 
من خالل �أد�ء متثيلي مميز يقدمه ممثلون خم�سرون مذهلون 

�أمثال �إليوت.
�إذ�ً، ُيظهر The Hero �أن �لعمل �لبطويل �لأكرب يكون �أحياناً 

�أن يعي�ض �لإن�سان حياته.

 The Death and Life of John F.فيلم ت�شوير  للتو  �شاراندون  �شوزان  الأ�شطورية  الأمريكية  املمثلة  اأنهت 
Donovan )حياة وموت جون ف. دونوفان( للمخرج زافييه دولن. يف ما يلي تك�شف �شاراندون البالغة من العمر 

70 عامًا م�شار يومياتها واأ�شرار جمالها.

�شونها. ويف بع�س احلالت، يعني ذلك تبني خ�شائ�س غريبة عنهم بالكامل، يف حني تفر�س عليهم اأدوار  ل يكتفي املمثلون العظماء باأداء الأدوار، بل يج�شدونها ويتقمَّ
اأخرى النظر اإىل داخلهم. ومع عمل مثل The Hero )البطل(، كان يكفي اأن يتاأّمل املمثل �شام اإليوت حياته بحثًا عن الإلهام لي�شبح �شخ�شية الفيلم املحورية.
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امل�سي حافيًا مفيد ل�سحة القدمني
�إن ر�حة �جل�سم  �لأمل��اين جريهارد بوترن:  �لأمر��ض �جللدية  قال طبيب 

تبد�أ من �لقدمني، لذ� ينبغي �لعناية بهما جيد�ً.
ون�سح “بوترن” بغ�سل �لقدم بانتظام بو��سطة �ل�سابون، مع مر�عاة عدم 
�لغ�سل و�لتجفيف، وذل��ك لتجنب  �أث��ن��اء  �لأ���س��اب��ع  ب��ني  �ل��ف��ر�غ��ات  �إغ��ف��ال 
�لإ�سابة بالفطريات، �لتي جتد يف �لرطوبة تربًة خ�سبة لتكاثرها ب�سرعة. 
و�أ�ساف �لطبيب �لأملاين: يعد �مل�سي حافياً من وقت لآخر من �لأمور �ملفيدة 
للغاية ل�سحة �لقدم، حيث �إنه يعمل على تن�سيط �لنظام �حل�سي �حلركي. 
و��ستثنى “بوترن” بع�ض �لأماكن، مثل حمامات �ل�سباحة و�ل�ساونا وغرف 
تغيري �ملالب�ض، و�لتي قد يت�سبب فيها �مل�سي حافياً يف �لإ�سابة بالبكترييا 

�أو �لثاآليل، بح�سب وكالة �لأنباء �لأملانية.
على  �لتدليك  ك��رة  بو��سطة  لآخ��ر  �آن  �لقدمني من  تدليك  �سرورة  و�أك��د 
�سبيل �ملثال، وميكن �ل�ستعانة بكرة �لتدليك �أي�ساً لتدريب ع�سالت �لقدم 
“بوترن”،  م��ن خ��الل حم��اول��ة �لإم�����س��اك بها ع��ن طريق �لأ���س��اب��ع. وختم 
بقوله: ب�سكل عام، ينبغي مر�عاة �رت��د�ء حذ�ء مريح وذي مقا�ض منا�سب 
بحيث ل ي�سكل �أي �سغط على �لقدم، كما ينبغي �لذهاب �إىل �لطبيب عند 

�ل�سعور باأمل يف �لقدم، و�لذي قد ي�سف نعاًل طبياً على �سبيل �ملثال.

قلم قادر على ت�سخي�ض اأخبث مر�ض يف 10 ث�ان
�لأن�سجة  على  �لتعرف  على  قادر  �أمريكيون عن جهاز جديد  علماء  �أعلن 
�ل�سرطانية خالل 10 ثو�ن فقط. ويعمل فريق من �لباحثني من جامعة 
تك�سا�ض يف �أو�سنت، على ت�سميم "قلم" يحمل ��سم "ما�سبيك"، قادر على 
�لأطباء  �سي�ساعد  مما  بال�سرطان،  لالإ�سابة  �لفوري  �لت�سخي�ض  تقدمي 
�أمانا ودق��ة، حيث  و�أك��رث  �أ�سرع  �لأور�م  �لعملية �جلر�حية لإز�ل��ة  يف جعل 
ميكن �أن تز�ل جميع �لأن�سجة �ل�سرطانية من �ملري�ض دفعة و�حدة. ومن 
بحلول  وق��ت ممكن  �أق���رب  �لعمليات يف  غ��رف  �لقلم  ه��ذ�  ي�سل  �أن  �مل��ق��رر 
�لعام 2018. وميكن لالأطباء ��ستخد�مه بو�سعه بب�ساطة على �لأن�سجة 
�لتي ي�ستبه يف �إ�سابتها باملر�ض، وتركه لثو�ن معدودة حتى يقر�أ �لركيب 
�أن  �إم��ا  �لكمبيوتر  �سا�سة  على  �لنتائج  تظهر  ثم  ومن  لالأن�سجة،  �جلزئي 

يكون "عادي" �أو "�سرطان".
ويقول �لباحثون �إنه ميكن خف�ض عدد �ملر�سى �لذين ينتك�سون بعد �إز�لة 

�لأن�سجة �ل�سرطانية وبحاجة �إىل �ملزيد من �لعمليات ملكافحة �ملر�ض.
وعند �إجر�ء �لختبار�ت، متكن "قلم ما�سبيك" من �لتمييز بني �لأن�سجة 
�ل�سليمة و�ملري�سة بدقة و�سلت �إىل %96 يف �لوقت �حلقيقي، بينما يكون 

�ملري�ض على طاولة �لعمليات.
�آث��ار �لكتلة �خلبيثة، مما  �إز�ل��ة جميع  �أن يتمكنو� من  وياأمل �ملطورون يف 

يقلل من خطر ترك �خلاليا �ل�سرطانية ور�ءها.
�مل��ث��ل��ج يف  �لن�سيجي  �مل��ق��ط��ع  �إج����ر�ء فح�ض  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  �لأط���ب���اء  ويعتمد 
30 دقيقة  تاأخذ  �لعملية  �أن هذه  �إل  �أثناء �جلر�حة،  �ل�سرطان  ت�سخي�ض 

للتح�سري وبعد ذلك يجب عر�ض نتائجها على �لطبيب لتقييمها.
�سرعته  ما�سبيك"،  "قلم  ع��ل��ى  �أج��ري��ت  �ل��ت��ي  �لأول���ي���ة  �ل��ت��ج��ارب  و�أك����دت 
�لت�سخي�سية �لتي ت�سل �إىل 150 مرة �أ�سرع من �لطرق �لتقليدية �ملعمول 

بها حاليا.
وقد مت �ختبار �جلهاز �جلديد على 253 عينة كجزء من �لدر��سة، وتهدف 
�لتح�سينات  من  �ملزيد  لإ�سافة  �ختباره  مو��سلة  �إىل  �مل�ستقبلية  �خلطط 

قبل �لقيام بتجربته خالل �لعمليات �لعام �ملقبل.

الفرائ�س؟  هي  • ما 
- �لع�سلة بني �لكتف و�لثدي. 

واملروة؟  ال�شفا  تعني  • ماذا 
- �ل�سفا هي �حلجارة �ملل�ساء و�ملروة �حلجارة �لبي�ساء. 

وا�شعها؟ ومن  العربي.  ال�شعر  بحور  عدد  يبلغ  • كم 
- 16 بحر� وو�سعها �جلاحظ. 

والأودي�شا؟  الألياذه  �شاحب  • من 
- هومريو�ض 

الأنياذة؟  ملحمة  �شاحب  • من 
- فرجيل 

-هل تعلم �أنه بعدما ت�سرب �لنحلة رحيق �لأزهار حتمله �إىل كي�ض �لع�سل وهو �متد�د ي�سبه �لقناة �له�سمية 
يف مقدمة معدة �لنحلة. �خلطوة �لأوىل يف ذلك عندما يكون �لرحيق يف كي�ض �لنحلة للع�سل، �ل�سكر �ملوجود 
يف �لرحيق يخ�سع لتغيري كيماوي. �خلطوة �لتالية هي �إز�لة �لق�سم �لأكرب من �ملاء من �لرحيق. ويتم هذ� 
عن طريق �لتبخري، �لذي يحدث ب�سبب حر�رة �خللية. وب�سبب �لتهوية. �إن �لع�سل �ملخزن يف �أقر��ض �ل�سهد 

بو��سطة نحل �لع�سل وبعد �أن �أزيل �لكثري من �ملاء من �لرحيق �لأ�سلي قد يحفظ �إىل �لأبد تقريباً. 
هل تعلم �أن هناك �أكرث من 40 �ألف جن�ض من �لذباب منت�سرة يف جميع �أنحاء �لعامل. منها �لذباب �ملنزيل 
�لذباب �لأ�سود �ملنت�سر يف �لغابات �ل�سمالية �لذي يحت�سد يف �لربيع باأعد�د ل  �أي�ساً  �لعادي �ملاألوف، ومنها 
ح�سر لها، وت�سل درجة ع�سته �إىل �أن توؤدي �إىل قتل �لإن�سان. وللعلم فقط، فاإن جناح �لذبابة يتحرك يف 

�لثانية �لو�حدة �أكرث من 330 مرة. 
�لياب�سة فهي  �مل��اء وعلى  �لتي تعي�ض يف  �لبارد  �ل��دم  �ل�سفادع من جمموعة �حليو�نات ذو�ت  �أن  - هل تعلم 

)برمائية(. 
يف �لبلد�ن �ل�سمالية، عندما ياأتي ف�سل �ل�ستاء تغط�ض �ل�سفادع يف �ملياه وتدفن نف�سها بالوحل، وتبقى هناك 
طيلة ف�سل �ل�ستاء. �أما عن كيفية تنف�سها فهي على �لنحو �لتايل: �ل�سفدع �لبالغ له رئتني، لكنه ل يتنف�ض 
�لهو�ء بهما، �إنه ميت�ض �لهو�ء �إىل فمه عرب منخريه، ويف نف�ض �لوقت يخف�ض حلقه، عندئذ يغلق �ملنخر�ن 
ويرفع �ل�سفدع حلقه ويدفع �لهو�ء �إىل رئتيه. مع �لعلم �أن �ل�سفدع ميكنه �أن يبقى من دون طعام مدة 6 

�أ�سهر. 

الثعبان الكاذب 
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فوائد الثوم
بالعديد من  �لثوم  يتمتع 
�ملهمة،  �ل�سحية  �لفو�ئد 
ح���ي���ث ي��ع��ت��رب �ل����ث����وم من 
�لأطعمة �ملتعددة �لفو�ئد 
ت�������س���اع���د يف ع���الج  �ل����ت����ي 
�ل���ك���ث���ري م����ن �لأم�����ر�������ض 

�لتي قد ت�سيب �لفرد.
وت��ت��ع��دد �أ���س��ن��اف و�أن�����و�ع 

�أ�سماء �ملناطق �ملنتجة لها، لكن يبقى �لثوم  �لثوم �ملزروع، تاأخذ �لأ�سناف 
عالجا فعال لإنقاذ �لإن�سان من كثري من �مل�ساكل �ل�سحية �ل�سعبة.

�ل�سائعة  �لأم��ر����ض  �لعديد من  �مل�ساهمة يف ع��الج  ب��ارز يف  و�ل��ث��وم له دور 
و�مل��ن��ت�����س��رة ب��ني �ل��ع��دي��د م��ن �لأ���س��خ��ا���ض، وذل���ك ن��ظ��ر� لح��ت��و�ئ��ه وغناه 
و�لفريو�سات  للبكترييا  م��ق��اوم  طبيعي  ح��ي��وي  م�ساد  وه��و  ب��الأل��ي�����س��ني، 

ا م�ساد لالأك�سدة. و�لفطريات وهو �أي�سً
�لدر��سات �حلديثة توؤكد �أهمية �لثوم يف عالج �رتفاع �لكولي�سرول �ل�سار 
يف �لدم وم�ساكل �جلهاز �لتنف�سي وع�سر �له�سم و�سغط �لدم، ف�سال عن 
جانب  �إىل  �جل�سم،  مناعة  حت�سني  طريق  عن  �ل�سرطان  مقاومة  يف  دوره 
حيث  للقولون  مفيد  ا  �أي�سً وهو  �ل�سرطانية،  �خلاليا  منو  �إبطاء  يف  دوره 
�إن��ه مطهر  �ملعدة حيث  �لتهاب  ف��و�ئ��ده يف  �ل��در����س��ات  �لعديد من  تناولت 

ممتاز، كما �أنه من�سط للكبد.

تتعدد �لن�سائح وتت�سارب كثري�ً ب�ساأن �لتغذية �ل�سحية، فالبع�ض 
�لآخر  �ل��وزن، و�لبع�ض  �ملزيد من �لربوتني ل�سبط  باأكل  يو�سي 
نف�سه  �لأم��ر  ويتكرر  �لربوتني،  وتقليل  �للحوم  �أك��ل  بعدم  ين�سح 
�لتي  �ل�سحية  �لرئي�سية  �لطعام  �أنو�ع ومقادير  �إليك  �لقمح.  مع 
ينبغي �أن تتناولها كل يوم: -1 �لفو�كه: متتاز �لفو�كه باأنها قليلة 
و”�سي”  “�أ”  بفيتامينات  غنية  و�أنها  و�لكربوهيدر�ت،  �لدهون 
�ل��ف��و�ك��ه تقي من  �أك��ل  زي���ادة  و�ل��ف��ولت و�لأل��ي��اف.  و�لبوتا�سيوم 
 3 �أو  ح�ستني  �أك��ل  على  �ح��ر���ض  و�ل�سرطان.  و�ل�سمنة  �ل�سكري 
مثل  �خل�سر�و�ت:   2- يومياً.  �ملجّمدة  �أو  �لطازجة  �لفو�كه  من 
�أه���م �لأط��ع��م��ة للح�سول على  �ل��ف��و�ك��ه، تعترب �خل�����س��ر�و�ت م��ن 
�ل�سكري  �أم��ر����ض  م��ن  تقي  نف�سه  �ل��وق��ت  ع��دي��دة، ويف  م��غ��ذي��ات 
و�ل�سمنة و�ل�سغط، و�حر�ض على تنويع �ألو�ن �خل�سر�و�ت ما بني 
�لأخ�سر و�لورقي و�لأ�سفر و�لبنف�سجي، يحتاج ج�سم �لإن�سان �إىل 
كوبني ون�سف �لكوب من �خل�سر�و�ت كل يوم. -3 �حلبوب �لكاملة 

تت�سمن هذه �لفئة �لأرز �لبني، و�ل�سعري، و�لقمح �لكامل )�خلبز 
�لأ�سمر(، ت�ساعد �حلبوب �لكاملة على �سبط �لوزن، وتزّود �جل�سم 
بفيتامينات “ب” و�لألياف، وهي مفيدة ل�سحة �لقلب و�لقولون، 

فيما يحتاج �لإن�سان 170 جر�ماً من �حلبوب �لكاملة يف �ليوم.
ما  و�حليو�نية  �لنباتية  �لربوتني  م�سادر  تتنوع  �لربوتني:   4-
و�لبقول  و�ملك�سر�ت  و�لأ���س��م��اك  و�ل��ل��ح��وم  و�حلليب  �لبي�ض  ب��ني 
و�لبذور، كما توفر م�سادر �لربوتني �لغذ�ئية �ملغني�سيوم و�لزنك 
وفيتامينات “ب” و”�إي”، و�حر�ض على �أكل �ل�سمك 3 مر�ت يف 
�لأ�سبوع، ول تناول �أكرث من 160 جر�ماً من �لربوتني يف �ليوم.

جر�ماً   45 تناول  �إىل  �لإن�سان  يحتاج  ومنتجاته:  �حلليب   5-
و�للنب  �حلليب  من  �أك���و�ب   3 �أو  يومياً،  �لطري  غري  �جل��نب  من 
وفيتامني  �لكال�سيوم  من  �حتياجاته  على  للح�سول  )�ل��زب��ادي( 
“د”، ميكن تناول حليب �ل�سويا �أو �للوز �لنباتي بدًل من �حلليب 

�لبقري وحليب �ملاعز.

هذه الأن�اع من الأطعمة يحتاجها ج�سمك ي�ميًا

جيزيل بوند�شن تطرح جوائز ال�شجاد الأخ�شر لالأزياء خالل اأ�شبوع املو�شة يف ميالنو. )رويرتز(

فقد �لثعبان �لكبري فردة حذ�ئه �ثناء طري�نه فوق �لغابة �جلميلة.. فحزن ونزل ب�سرعة يبحث عنها يف كل 
يبكي حذ�ئه  �مه حزيناً  �يل  فعاد  فائدة  وهناك ول  هنا  �حل�سائ�ض  قلب  و�لزه���ار،  �ل�سجار  فت�ض بني  مكان، 
�لذي �ساع، هنا جمعت �مه كل �فر�د �لعائلة و�ل�سدقاء للبحث عن �حلذ�ء لكن ل فائدة فاجتمعو� يتناق�سون 
حتى جاءهم �لع�سفور �لطنان �ل�سغري �جلميل بفكرة ر�ئعة، هي عمل �عالن يوزع يف كل �نحاء �لغابة للبحث 
عن �حلذ�ء فاأح�سر �لثعبان ع�سري �لتوت �لحمر و�خذ يكتب بطرف ذيله �لعالن على ورق �ل�سجار يف كل 

مكان.
�لثعبان  �لثلوج وق�سى  �لثلج يت�ساقط و�ختفت معامل �لر���ض و�ل�سجارحتت  مر وقت طويل ول فائدة وب��د�أ 
�سبقته وخرجت تطل  �ن ي�سري حذ�ء جديد، ولكن �سم�سنا �جلميلة  �ستاءه حزين بال حذ�ء حتى قرر  �يام 
على �لغابة فحولت ثلجها �لبي�ض �إىل ماء وجوها �لبارد �إىل دفء جميل، فخرج �جلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه �لثناء �سرخ �حلمار بقوة وق��ال وجدتها وج��دت ف��ردة �حل��ذ�ء، �جتمع �جلميع عند �حلمار و�خذو� 
يتجاذبون فردة �حلذ�ء وكل يريد �ن يحملها �إىل �لثعبان ولكن لال�سف �نقطعت فردة �حلذ�ء قطع �سغرية 
وكثري�ً جد�ً عندما جاء �لثعبان ور�آها بكى كثري�ً و�سالت دموعه بغز�رة مما جعل �جلميع يخجلون ويذهبون 
م�سرعني خوفاً من غ�سبه �ل.. �حلمار فقد وقف وقال للثعبان �نا خمطئ، �نا حمار، لو مل �قل �ين وجدتها 
�ساأجعلك وجبتي �لن و�ساأ�سنع من جلدك حذ�ء �يها �جلبان  ما حدث ما حدث فغ�سب �لثعبان وقال ح�سناً 
فخاف �حلمار و�بتعد عن �لثعبان ثم.. توقف �حلمار ونظر �إىل �لثعبان وقال ب�سوته �لغريب.. �نا ل�ست حمار�ً 
�يها �لثعبان.. �نت �حلمار، فغ�سب فقال �حلمار كيف تقول �ن حذ�ئك �سقط منك �ثناء طري�نك فوق �لغابة.. 
و�نت ل ت�ستطيع �لطري�ن و�ي�سا لي�ض لك �رجل.. فكيف و�ين تلب�ض �حلذ�ء؟ �سكت �لثعبان و�خذ يفكر.. وحتى 

�لن ماز�ل يفكر!


