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فلفل قاتل يغلق ال�شعب الهوائية

احل��ار يف  الفلفل  ن��وع من  اأ�سخن  اال�ستفادة من  االأط��ب��اء على  يعمل 
اأن تناوله قد يكون  العامل، لتوظيفه كمخدر، وهو حار جدا لدرجة 
اأحد ميكن  اأغلبنا قد جّرب طعم الفلفل احلار، فال  قاتاًل. واإذا كان 
له اأن يت�سور هذا النوع اجلديد الذي مت تطويره يف �سمال ويلز، فهو 
اإذا  حار جداً يعمل على حرق واإغ��الق ال�سعب الهوائية وعلى الفور، 

غامرت بابتالع واحدة منه فقط.
لكن هذا الفلفل القوي جدا بدرجة مثرية للده�سة له ميزة مهمة، 
فهو م�سبع بالزيوت التي توؤهله لي�سبح خمدراً جيدا للجلد االآدمي.

االأطعمة  و�سرا�سة  ق��وة  قيا�س  وح��دة  وه��ي  �سكوفيل  مقيا�س  بح�سب 
احلارة، فاإن هذا النوع ي�سل اإىل 2.48 مليون وحدة، يف حني الفلفل 

القيا�سي واالأعلى �سخونة من قبل ي�سل اإىل 2.2 مليون وحدة.
يوؤكل  الذي  بونيه"،  "�سكوت�س  با�سم  املعروف  الفلفل  فاإن  وللمقارنة 
عادة يف مناف�سات �سباق الفلفل احلار، يكون مقيا�س �سخونته ما بني 

100 اإىل 350 األف وحدة �سكوفيل�س.
يقف وراء هذا النوع املبتكر من الفلفل مزارع من الهواة ا�سمه "مايك 
الفلفل  ا�ستنبات  7 �سنوات فقط يف جمال  �سميث"، الذي يعمل منذ 
العلماء يف  م��ن  ه��ذا مب�ساعدة  تو�سل الإجن����ازه  وق��د  واخل�����س��روات. 

جامعة نوتنغهام، وقد �سمي هذا النوع ب� "نفحة التنني ".

باإمكانك اأن تكون بدينًا والئق �شحيًا
قالت مدربة لياقة بدنية اأمريكية اإن باالإمكان اأن تكون بدينا والئقا 
بع�س  داأب���ت  ال��ذي  ال�سائد  لالعتقاد  خالفا  ال��وق��ت  نف�س  يف  �سحيا 

الدرا�سات ال�سحية على الرتويج له.
الربيطانية  غ��اردي��ان  �سحيفة  يف  مقاال  غرين  لويز  امل��درب��ة  وكتبت 
جاء فيه اأن الدرا�سات "التي ت�سيع اخلوف" هي نتاج طبيعي ملجتمع 
يقوم على التمييز بني اأفراده على اأ�سا�س الوزن الذي يعد �سربا من 

علنا". بالقبول  يحظى  "ا�سطهاد 
و�سددت على �سرورة الكف عن االفرتا�س القائل اإن كل البدناء اأنا�س 

يعانون من اعتالل يف �سحتهم.
واأو�سحت اأن معايري االأج�سام االأنيقة تغريت على مر الع�سور، ففي 
لل�سحة اجليدة ودليال  الكبرية معيارا  االأحجام  كانت  ال�19  القرن 
ر�ساقة  اعتربت  املا�سي  القرن  ت�سعينيات  ويف  اأ�سحابها.  ث��راء  على 
نعي�س  ونحن  ال�سحيح،  للج�سم  منوذجا  االأزي���اء  عار�سات  ونحافة 
اليوم يف زمان ازدادت فيه اأحجام اأج�سامنا ب�سبب منط الغذاء الذي 
نتعر�س  التي  وال�سغوط  املكتبية  واالأع��م��ال  والتكنولوجيا  نتناوله، 
كتلة  موؤ�سر  ي�سمى  قدمي  مبعيار  �سحتنا  نقي�س  ذلك  مع  لكننا  لها، 

اجل�سم الذي اكت�سف يف ثالثينيات القرن ال�19.
من  االآالف  تدريب  يف  عملها  بعد  تو�سلت  اأنها  غرين  لويز  وذك��رت 
عن  التوقف  يف  يكمن  اجليدة  ال�سحة  ق��وام  اأن  اإىل  البدناء  زبائنها 
الغذائية، واالنهماك يف حركة اجل�سم،  االأم��وال على احلمية  �سرف 
وتناول اأطعمة مغذية بقدر االإمكان لكن ال حترم نف�سك عن التمتع 

باأكل كعكة عيد امليالد بني الفينة والفينة.

واال�شتغراب االإعجاب  املكياج" بني  "طفل 
اأ�سبح طفل بريطاين يدعى جاك ويبلغ من العمر 10 �سنوات حديث 
ن�سر  بعدما  يعترب م�ست�سار جتميل حمرتف،  كونه  التوا�سل  مواقع 
�سور وفيديوهات له على �سفحته ال�سخ�سية على "ان�ستغرام"، وهو 
رواد مواقع  البع�س من  اإعجاب  اأث��ار  ب�سكل  املكياج على وجهه  ي�سع 
التوا�سل االإجتماعي، بينما عرب اآخرون عن ا�ستغرابهم وامتعا�سهم.

القواعد  ك��ل  حطم  الطفل  ذل��ك  ف���اإن  "�سبونتيك"  وك��ال��ة  وبح�سب 
"ب�سبب اتقانه وكفاءته يف ما  48 األف م�ساركة  وا�ستطاع اأن يح�سد 
يفعله"، بحيث ي�ستطيع حتدي م�ستوى خرباء التجميل االأكرب منه 

�سنا وخربة.
ويف وقت الحق اأغلق جاك ح�سابه للم�سرتكني اجلدد. ولكن ال�سور 
والفيديوهات التي ن�سرها تو�سح اإىل اأي مدى يتقن خبري التجميل 
االألوان  ا�ستخدام  امل�ساحيق والرمو�س اال�سطناعية مع  املبتداأ و�سع 

بدرجاتها املختلفة يف عملية جتميل الوجه.
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املنزل االأغلى يف العامل بـ1.1 مليار دوالر
اأدرج املنزل االأغلى يف العامل يف �سوق العقار الفرن�سي معرو�ساً للبيع باأكرث 
ل رقماً قيا�سياً ال  من مليار يورو )1.1 مليار دوالر(، ليكون بذلك قد �سَجّ
يتوافر يف اأي مكان اآخر ال يف اأوروبا وال الواليات املتحدة، فيما ينتظر املنزل 

الفريد من نوعه من ي�سرتيه اأو ُيقدم عر�ساً ل�سرائه.
"العربية.نت" على بع�س ال�سور للمنزل الفاره، وهو عبارة عن  وح�سلت 
اأق�سى  يف  تقع  التي  ال�ساحلية  �سانت_جان_كاب_فريا  بلدة  يف  فيال 
واأهداأ  اأجمل  من  واح��دة  وتعترب  ني�س،  مدينة  من  بالقرب  فرن�سا  جنوب 
اإىل  ي�سل  امل��ن��زل  اأن  ال�سور  م��ن  يظهر  فيما  واأوروب����ا،  فرن�سا  يف  املناطق 
م�ستوى ق�سر فخم مقام على قطعة اأر�س وا�سعة. وقالت تقارير اإخبارية 
حملية اطلعت عليها "العربية.نت" اإن الفيال املعرو�سة للبيع مقابل مليار 
يورو كانت قد �ُسيدت يف العام 1830 ل�سالح ملك بلجيكا يف ذلك الوقت 
اأي  ليوبولد الثاين، وتقع يف منطقة خا�سة وح�سرية مطلة على البحر، 
وقالت  غ��ريه.  ع��ن  م�ستقل  بحري  ل�سان  اأو  م�ستقلة،  بجزيرة  اأ�سبه  اأن��ه��ا 
جريدة "ديلي ميل" الربيطانية اإن الفيال الفخمة مملوكة لل�سيدة �سوزانا 
ماريناير البو�ستول، وهي واحدة من اأبناء عائلة مارينري الكبرية وامل�سهورة 
يف فرن�سا والتي متتلك املنزل منذ ع�سرينيات القرن املا�سي، اأما �سبب البيع 
فهو اأن ال�سيدة �سوزانا تبحث عن مكان اأ�سغر لتعي�س فيه. ويتكون املنزل 
ذو املليار يورو من 10 غرف نوم وبركة �سباحة �سخمة متطابقة من حيث 
امل�ساحة واملوا�سفات مع برك ال�سباحة امل�ستخدمة يف االألعاب االأوملبية، اأما 
عبارة  بالكامل  واالأر����س  دومن(   141( هكتاراً   35 فتبلغ  البناء  م�ساحة 
ل�30  يت�سع  للخيول  ا�سطبل  على  املنزل  يحتوي  كما  خ�سراء،  م��روج  عن 
ح�ساناً. ويعترب املنزل الفاره الواقع يف جنوب فرن�سا هو االأغلى حالياً يف 
اأن فرن�سا لي�ست من االأماكن  �سوق العقار بالعامل، وذلك على الرغم من 
بع�س  يف  اأو  بريطانيا  يف  احل��ال  ه��و  كما  فيها،  االأ���س��ع��ار  بارتفاع  املعروفة 

املناطق التي ي�سكنها االأثرياء يف الواليات املتحدة.

التخل�ص من 150 قرًدا 
باأ�شلوب املوت الرحيم

ب��ع��د م�����رور ���س��ن��ة ع��ل��ى اإغ�����الق حديقة 
 La pinède des« ال�������ق�������رود 
singes« ببلدية البني جنوب فرن�سا ، 
اأ�سدرت ال�سلطات اجلمعة املا�سية، قراًرا 
بالتخل�س من 150 قرًدا باأ�سلوب املوت 
ي�سكل  ب�سبب حملهم لفريو�س  الرحيم، 

خطًرا على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان.
قد  ب�باك�س  ال��ت��ج��اري��ة  امل��ح��ك��م��ة  وك��ان��ت 
الق�سائية  بالت�سفية  ح��ك��ًم��ا  اأ����س���درت 
للحديقة ، بعد �سدور قرار اإداري بتعليق 
املخالفات،  م���ن  ع����دد  ب�����س��ب��ب  ن�����س��اط��ه��ا 
تعر�ست  ال��زائ��رات  اإح���دى  اأن  ا  خ�سو�سً
للع�س م��ن ط���رف ق���رد ط��ل��ي��ق. واأك���دت 
غرب  �سحيفة  على  ب��الغ  يف  ال�سلطات 
جنوب الفرن�سية ، انه مل يتم قتل القرود 
بعد  �سحية،  ول��ك��ن  اقت�سادية  الأ���س��ب��اب 
التحاليل التي اأجرتها الوكالة الوطنية 
لالأمن القومي. وقد تكفل برعاية قرود 
اأ�سحاب  املا�سية  ال�سنة  طيلة  احلديقة 
امل���ج���اورة حلديقة  ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات 
القرود، واإحدى العامالت بهذه االأخرية 
، كما قامت جمعية 30 مليون �سديق و 

موؤ�س�سة باردو باإيواء 50 منها.

روبوت قابل للتعديل ي�شاعد 
القلب على اخلفقان  �ص 23

مطعم يواجه 
االإغالق ب�شبب مزحة

يواجه مطعم هندي يف لندن خطر 
اإخباري  االإغالق، بعد ن�سر تقرير 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع���ل���ى  م���زي���ف 
املطعم  موظفي  اتهم  االجتماعي، 
ب��ت��ق��دمي حل����وم ب�����س��ري��ة ل������رواده، 

بح�سب موقع ديلي ميل.
وجاء يف الق�سة االإخبارية املزيفة، 
األ���ق���ي ال��ق��ب�����س ع��ل��ى �ساحب  اأن����ه 
امل��ط��ع��م ب��ع��د ال���ع���ث���ور ع��ل��ى حلوم 
ب�سرية يف الطعام، واأن��ه مت العثور 
ال���ث���الج���ة حني  9 ج��ث��ث يف  ع��ل��ى 
داه���م���ت ال�����س��رط��ة امل��ط��ع��م يف نيو 
هذه  ن�سرت  لندن.  جنوبي  كرو�س 
املزاعم على موقع نيوز 23 نيوز، 
مزيفة  اأخ���ب���ار  بن�سر  يعنى  ال���ذي 
"اأيها  ب��ع��ن��وان  امل����زاح،  �سبيل  ع��ل��ى 
املطعم االآ�سيوي توقف عن تقدمي 
ذل���ك مل  ك��ل  ل��ك��ن  الب�سر".  حل���وم 
ب�سحة  االعتقاد  من  النا�س  مينع 
يف  من�سورة  راأوه���ا  عندما  الق�سة 
بيجوم  األ�سيرنا  وقالت  في�سبوك. 
مئات  تلقت  اإن��ه��ا  املطعم،  �ساحبة 
امل���ك���امل���ات م���ن ال���ن���ا����س م��ن��ذ ن�سر 
ال��ق�����س��ة، وت��ل��ق��ت اأي�����س��ا زي����ارة من 
"لقد  بيجوم  واأو�سحت  ال�سرطة. 
عملنا،  يف  كبري  ب�سكل  اخل��رب  اأث��ر 
اأكرث عدائية معنا،  النا�س  واأ�سبح 
لقد حاولت تو�سيح الق�سة لهم اإال 

اأنهم ال يريدون �سماع احلقيقة".
منذ  املبنى  بيجوم  عائلة  ومت��ل��ك 
60 عاما، وكان والدها ميلكه ملدة 
40 عاما قبل وفاته، اأما االآن فاإن 
االإغ����الق  خ��ط��ر  ي��واج��ه  مطعمها 
ب��ع��د ان��ت�����س��ار ه���ذا اخل���رب وع���زوف 

النا�س عن القدوم اإليه.

نا�شا تكت�شف فقاعة 
عمالقة يف الف�شاء

وجود  ع��ن  ج��دي��دة  درا���س��ة  ك�سفت 
بكوكب  حت���ي���ط  ���س��خ��م��ة  ف���ق���اع���ة 
املركبة  االأر������س، مت ر���س��ده��ا ع��رب 
 Van لنا�سا،  التابعة  الف�سائية 
ال���ت���ي   ،Allen Probes
ت����دور ح���ول ك��وك��ب االأر������س، وفقاً 
�ستار.  دي���ل���ي  ���س��ح��ي��ف��ة  ن��ق��ل��ت��ه  مل���ا 
ال��ب��اح��ث��ون يف وك��ال��ة نا�سا  واع��ت��رب 
�سنع  م���ن  ه���ي  ال��ف��ق��اع��ة  ه����ذه  اأن 
�سبب  اأن  م��ف�����س��ري��ن  االإن�����������س�����ان، 
التجارب  اآث���ار  اإىل  يرجع  تكوينها 
الكيميائية، واملوجات عالية الرتدد 
التفاعل  وك��ذل��ك  ل��الأي��ون��و���س��ف��ري، 
"يف  االإ�سعاع وم��وج��ات  اأح��زم��ة  بني 
الباحثون  ودر����س   .VLF "ف ال 
الطق�س  اأي  الف�سائي"  "الطق�س 
لكوكب  اجل�������وي  ال����غ����الف  خ�������ارج 
االأر���س، مبا يف ذلك اآث��ار التجارب 
الكيميائية، واملوجات عالية الرتدد 
لالأيونو�سفري، وكذلك التفاعل بني 

 .VLF اأحزمة االإ�سعاع وموجات

املوز م�شدر طاقة ال غنى عنه..وفوائده ال تعد وال حت�شى

دون  الطيب،  لطعمه  املوز  اأكل  منا  الكثري  يع�شق 

�شكله  اأو  لونه  �شبب  اأو  الكثرية،  فوائده  معرفة 

اإعوجاجه  واأ���ش��ب��اب  ف��وائ��ده  ه��ي  فما  املقو�س. 

وتقو�شه؟ وما هو اأ�شل ت�شميته ؟

ال�شغار  يع�شقها  ومغذية  ل��ذي��ذة  فاكهة  امل���وز 

والكبار. وللموز الكثري من املواد الغذائية املهمة 

التي جعلته م�شدرا غذائيا مهما للج�شم. ويحتوي 

اأوم�شاو" الأملاين  "ابوتيكني  املوز، كما ذكر موقع 

من  الكثري  على  الطبية،  بالن�شائح  املخت�س 

ال�شكريات، ما قد يجعله م�شدرا لتزويد اجل�شم 

بالطاقة وال�شكريات ويف�شله الريا�شيني.

باالإ�سافة اإىل ذلك يحتوي املوز على الكال�سيوم واملغن�سيوم 
وال��ع��دي��د من  وال��ده��ون  6" وال��ربوت��ني  "بي  وفيتامني 
االأمالح  من  الكثري  على  يحتوي  وكذلك  الفيتامينات، 
88 �سعرة  100 غرام من املوز يختوي على  املعدنية. و 
"غي�سوندهايت"  م��وق��ع  اأ���س��ار  كما  االأق���ل،  على  ح��راري��ة 

الطبي االأملاين املخت�س.
الطبيعية  الطاقة  م�سادر  اأف�سل  من  لذلك  امل��وز  ويعد 
لالإن�سان فهو خايل من ال�سوديوم ويعالج �سغط ارتفاع 

الدم وخايل من الدهون والكو�سرتول.

اأ�شل املوز و�شر ت�شميته
�سرق  ب��الد جنوب  �سكان  امل��وز هم  زرع  اأول من  اأن  يعتقد 
اآ�سيا. وك�سفت ر�سوم قدمية تعود اإىل نحو عام 600 قبل 
وذكرت  الهندية.  ال��ق��ارة  �سبه  امل��وز يف  وج��ود  اإىل  امل��ي��الد 
االأكرب  االإ�سكندر  امل��ق��دوين  القائد  اأن  التاريخية  الكتب 
اأ�سل  اأما  الكثرية.  املوز على جنوده يف معاركه  كان يوزع 
العرب  اأن  فيعتقد  بنانا،  وه��ي   ، للموز  الغربية  الت�سمية 
املوز  حملوا  ال��ع��رب  التجار  اأن  ب�سبب  وذل���ك  ذل���ك،  وراء 
معهم اإىل ال�سرق االأو�سط ومنها اإىل اأوروبا. وكان العرب 
املوز،  اأ���س��ج��ار  ث��م��رة  على  املوز"  "بنان  ت�سمية  يطلقون 
املخت�س  اأوم�ساو" االأمل���اين  "ابوتيكني  موقع  اأو���س��ح  كما 

بالن�سائح الطبية.

ملاذا املوز مقو�س؟
املوز  ث��م��رات  تتكاثر  اإذ  النمو،  اأث��ن��اء  مقو�سا  ي�سبح  امل��وز 
حول اخل�سلة املرتبطة بجذع املوز، وعند النمو والتعر�س 

الأ�سعة ال�سم�س تاأخذ ال�سكل املقو�س هذا.
وي���ن�������س���ح خ�������رباء ال���ت���غ���ذي���ة، ن���ق���ال ع����ن م����وق����ع موقع 
املوز  ب�سراء  املخت�س،  االأمل��اين  الطبي  "غي�سوندهايت" 
وهو اأخ�سر وتركه لين�سج ومن ثم اأكله . ون�سح اخلرباء 
االأملان بعدم حفظ املوز يف الثالجة الأنه �سوف يفقد لونه 

وطعمه يف الثالجة.

احذر بدء يومك بتناول املوز!
تتعلق  قد  الأ�سباب  الفطور  وجبة  عن  ي�ستغنون  كثريون 
اأو ب�سيق الوقت قبل اخلروج من البيت  بفقدان ال�سهية 
تناول  اإىل  البع�س  يلجاأ  ل��ذا  مثال.  العمل  اإىل  والتوجه 
�سيء خفيف لي�سكت جوعه مثل تناول قطعة موز، وهذا 

ما يحذر منه خرباء التغذية.
تناول اخل�سار والفاكهة �سحي وين�سح به خرباء التغذية، 
لذا يلجاأ كثريون اإىل تناولها يف ال�سباح لتعوي�س وجبة 
واملعدة  بتناولها  ين�سح  فاكهة  ك��ل  لي�س  لكن  ال��ف��ط��ور. 
داري  االأم��ري��ك��ي��ة،  التغذية  خ��ب��رية  تن�سح  ل��ه��ذا  ف��ارغ��ة، 
ج��ي��وف��ر، ب��ع��دم ت��ن��اول امل���وز يف ال�����س��ب��اح وامل��ع��دة فارغة؛ 
األغمانية"  "اأوغ�سبورغر  �سحيفة  عنها  تنقل  ما  بح�سب 

االأملانية.
وحتذر اخلبرية االأمريكية الذين ياأملون بتغذية �سحية، 
بتناول  ال��ف��ط��ور، وتن�سحهم  ب��اك��را قبل  امل��وز  ت��ن��اول  م��ن 

تفاحة اأو كمرثى مثال، ح�سب ال�سحيفة االأملانية.
احتوائه  اإىل  فيعود  امل��وز،  تناول  من  التحذير  �سبب  اأم��ا 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة ك��ب��رية م���ن ال�����س��ك��ر م��ق��ارن��ة ب��ف��اك��ه��ة اأخ���رى 
ي��زود اجل�سم  امل��وز  ف��اإن  وبالتايل  التفاح والكمرثى،  مثل 
ال�سكر يف  ن�سبة  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  بالطاقة ب�سرعة، وهذا 
اإىل االنخفا�س ب�سرعة. لكن  اأي�سا ب�سرعة وعودته  الدم 
بالن�سبة للريا�سني الذين يحتاجون للطاقة ب�سرعة فاإن 
اأن ميدهم  ومي��ك��ن  ي��ك��ون مفيدا  ال�سباح  امل���وز يف  ت��ن��اول 

بالطاقة الالزمة.
ويرى خرباء ال�سحة اأنه بعد ذلك ي�سعر املرء من جديد 
اأن ي��ح��ني م��وع��د وج��ب��ة الغداء،  ب��اجل��وع ق��ب��ل  وب�����س��رع��ة 
ويرتافق اجلوع مع ال�سعور بالتعب. ومن هنا فاإنه لي�س 
اجل��وع حتى موعد وجبة  و�سد  امل��وز  ت��ن��اول  املنا�سب  م��ن 
الغداء. لكن ذلك ال يعني اأبدا اال�ستغناء عن تناول املوز 
مواد  على  يحتوي  حيث  مطلق،  ب�سكل  ال�سباح  يف  �سواء 
 B6 غ��ذائ��ي��ة م��ه��م��ة ي��ح��ت��اج��ه��ا اجل�����س��م، م��ث��ل ف��ي��ت��ام��ني
والبوتا�سيوم واملغنيزيوم، وهذه املواد ال�سرورية ي�ستفيد 
اأ�سياء اأخرى مثل املك�سرات  منها اجل�سم بتناول املوز مع 

والزبادي.

امل�شّكنات ال تخفف االأمل اإذا 
كنت تعاين من نق�ص النوم

اإن نق�س النوم يقلل  قالت نتائج درا�سة جديدة 
وت�سمنت  امل�سّكنة.  ل��الأدوي��ة  اجل�سم  ح�سا�سية 
مثل  م�سّكنات  ت��اأث��ري  فح�س  ال��درا���س��ة  اأب��ح��اث 
امل��ورف��ني واالأي��ب��وب��روف��ني وت��اأث��ري منبهات مثل 
الكافيني ومودافينيل. ووجدت النتائج اأن نق�س 
يقلل  متتالية  اأي��ام  لعدة  وت��ك��راره  النوم  �ساعات 
من  يقلل  ال  لكنه  امل�سّكنة،  االأدوي����ة  ت��اأث��ري  م��ن 

تاأثري الكافيني.
م�ست�سفى  اأج��ري��ت يف  التي  النتائج  ه��ذه  وت��وؤث��ر 
ل��الأط��ف��ال ع��ل��ى االإج�������راءات الطبية  ب��و���س��ط��ن 
اخل��ا���س��ة مب��ن ي��ع��ان��ون م��ن اأمل م��زم��ن نتيجة 
ويعترب  املزمنة.  واالأم��را���س  احل��وادث،  اإ�سابات 
اأي اإن�سان يعاين من اأمل م�ستمر ملدة 12 اأ�سبوعاً 

م�ساباً باأمل مزمن.
ودعت نتائج الدرا�سة التي ن�سرتها جملة "نيت�سر 
ميدي�سن" مزّودي الرعاية ال�سحية اإىل مراقبة 

منط نوم املر�سى الذين يعانون من اأمل مزمن، 
ال  حتى  احل�سبان  يف  النوم  �ساعات  ع��دد  وو�سع 
فائدة  دون  امل�سّكنة  االأدوي�����ة  ج��رع��ة  زي����ادة  ت��ت��م 

قابلة للتحقق.
ويعاين كثري من مر�سى االأمل املزمن من نق�س 
�ساعات النوم واالإعياء اأثناء النهار، ويرجع �سبب 
االأدوية  اإىل  االأح��ي��ان  م��ن  ال��ن��وم يف كثري  نق�س 
ما  اجل�����س��م،  ن�ساط  تقلل  ال��ت��ي  نف�سها  امل�سّكنة 
يف  املري�س  فيظل  �سهاًل،  لي�س  النعا�س  يجعل 
امل�سّكنات  من  يتناول معها مزيداً  دائرة مفرغة 
التي تقل فاعليتها ب�سبب نق�س النوم، ويف الوقت 

نف�سه تقل �ساعات نومه ب�سبب كرثة امل�سّكنات!
اإج��راءات الطب البديل على عالج االأمل  وحتث 
املزمن باليوغا ولي�س االأدوية امل�سّكنة، خا�سة اأن 
اليوغا تقلل التوتر وهو اأحد العوامل التي تزيد 

م�ساكل النوم. 
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�ش�ؤون حملية

برعاية وح�شور ال�شيخ �شامل بن ركا�س

تكرمي  ومعر�ص " بريق التميز"  للطلبة املوهوبني يف موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية االإن�شانية  

ملكافحة ال�شرطان 

باحث بجامعة االإمارات يبتكر طريقة جديدة لف�شل مادة الالكتوفريين

بجهود اإماراتية 

حديقة احليوانات بالعني حتافظ على 25 % من االأنواع املهددة باالنقرا�ص عامليا و تعزز االأ�شول الوراثية بربامج االإكثار النوعي

•• العني - الفجر

وذوي  االإن�سانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�س�سة  نظمت 
للرعاية  العني  مبركز  متمثلة   اخلا�سة  االحتياجات 
والتاأهيل حفال لتكرمي الطلبة املوهوبني يف االأن�سطة 
ب��رع��اي��ة وح�����س��ور ال�����س��ي��خ ����س���امل حم��م��د ب���ن ركا�س 
العامري واالأ�ستاذ حمد خربا�س الظاهري رئي�س ق�سم 
رئي�س  امل��ط��وع  �سامية  واالأ���س��ت��اذة  امل�ساندة  اخلدمات  
ق�سم التعليم مبركز العني واالأ�ستاذة �سيخة الظاهري 
وال��رتب��وي��ة وذوي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  �سعبة اخل��دم��ات  رئ��ي�����س 
ال�سيخ �سامل بن  .  وق��ام  امل�سوؤولني  الطلبة وع��دد من 
اأ�سحاب  من  الطلبة  منتجات  معر�س  ركا�س بافتتاح 
ت�سمن  وال����ذي  التميز"  "بريق  ���س��ع��ار  حت��ت  ال��ه��م��م 
وور�سة  ال�سموع  وت��زي��ن  ت�سنيع  وور�سة   فنية  اأع��م��ال 
االأخ�ساب والنجارة، وكما ت�سمن املعر�س ركنا  للوحات 
ح�سل  ال��ت��ي  الريا�سية  ال�����س��رف  واأو���س��م��ة  الت�سكيلية 
جناحاً  املعر�س  هام�س  على  اأقيم  كما  الطلبة،  عليها 
عر�س   ال��ذي  العامري  حمد  املوهوب  بالطالب  خا�ساً 
مبا�سر  بالر�سم  موهبتة  اإىل  اإ�سافة  الفنية،  لوحاته 

اأمام احل�سور .  ثم اأقيم باملنا�سبة حفل تكرمي الطلبة 
املوهوبني يف االأن�سطة وتخلله  فقرات متنوعه كعر�س 
ف��ي��دي��و الأن�����س��ط��ة امل��وه��وب��ني وف��ق��رة غ��ن��ائ��ي��ة قدمتها 

،وق�سائد �سعرية يف  االأمريي  اإ�سراء  الكفيفة  الطالبة 
حب الوطن واأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ.

كلمة  رك��ا���س  ب��ن  �سامل  ال�سيخ  األ��ق��ى  احلفل  ويف ختام 

اأكد فيها على االهتمام والرعاية التي تقدمها موؤ�س�سة 
االحتياجات  وذوي  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��ل��رع��اي��ة  العليا  زاي���د 
واالإن�سانية  االجتماعية  الرعاية  وموؤ�س�سات  اخلا�سة 
واالأيتام.  والق�سر  املعاقني  ق�سايا  واحت�سان  لرعاية 
احل�سي  االإدراك  ب��ني  خ��ل��ط  ه��ي  امل��واه��ب  اأن  م��ع��ت��رباً 
واملعنوي والعقلي وحتتاج ملن يرعاها  وينميها، م�سدداً 
املواهب  لت�سجيع  واملجتمع  االأم����ور  اأول��ي��اء  دور  على 
اخلا�سة  االحتياجات  وذوي  لفئات  خا�سة  واإب��رازه��ا، 
الذين هم نربا�ساً يف االإب��داع يف جماالت متنوعة وهم 
اأ���س��ب��ح��وا مناف�سني ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ع��امل يف  ال��ذي��ن 
امل�سابقات  يف  عالياً  االإم���ارات  علم  لرفع  اجل��وائ��ز  نيل 

والفعاليات الدولية.
الر�سيدة  القيادة  دع��م  على  رك��ا���س  ب��ن  ال�سيخ  واث��ن��ي 
واالإن�ساين  اخل��ريي  للعمل  ال�سيوخ   ال�سمو  واأ�سحاب 
اخلا�سة   االحتياجات  ذوي  االأ�سخا�س  حقوق  وحماية 
م���ن اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م، وجت�����س��ي��د ه����ذه ال��ت��ط��ل��ع��ات يف 
موؤ�س�سات دولتنا احلبيبة باالهتمام بهذه الفئة املهمة 
ال�سيخ  القائد  املوؤ�س�س  نهج  من  انطالقاً  املجتمع،  يف 

زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.

•• العني - الفجر

ح�سل الدكتور ح�سن حممد ح�سن من كلية 
االإم���ارات على  وال��زراع��ة بجامعة  االأغذية 
ب��راءة اخ��رتاع من مكتب الواليات املتحدة 
التجارية،  ل���رباءات االخ���رتاع وال��ع��الم��ات 
واقت�سادية  ج����دي����دة  ط���ري���ق���ة  الب���ت���ك���ار 
ال���س��ت��خ��ال���س م����ادة ال��الك��ت��وف��ريي��ن التي 
املوجودة  الرئي�سية  ال��ربوت��ي��ن��ات  م��ن  تعد 
املناعة،  تعزيز  يف  ي�سهم  ال��ذي  احلليب  يف 
اجلراثيم،  ومكافحة  ال�سرطان،  ومكافحة 

ومكافحة االلتهابات.
التي  ال��درا���س��ات  اإن  ال��دك��ت��ور ح�سن  وق���ال 
اأكدت على  بحثت ا�ستخدام الالكتوفريين 
مقاومه  وع��ل��ى  احل�سانة  تعزيز  يف  اآث����اره 
مواقع  بني  الربط  طريق  عن  الفريو�سات 
امل�����س��ت��ق��ب��الت ال��ف��ريو���س��ي��ة وب���ال���ت���ايل منع 
ال�سليمة،  اإ���س��اب��ة اخل��الي��ا  ال��ف��ريو���س م��ن 
اإىل اأن عملية تنقية هذا الربوتني  م�سرياً 

وا�سع  بنطاق  ا�ستخدامه  عن  عائقاً  تبقى 
لزيادة تكاليفها، ومن هنا تكمن اأهمية هذا 
بطريقة  ال��ربوت��ني  ه��ذا  ف�سل  يف  االبتكار 
���س��ه��ل��ة واق���ت�������س���ادي���ة و���س��ري��ع��ة ت���ع���زز من 

ا�ستخدامه على نطاق �سناعي.
واأ�سار اإىل اأن فكرة االبتكار بداأت بال�سدفة 
احلليب،  على  التجارب  اأح��د  اإج���راء  اأث��ن��اء 
ح���ي���ث الح�����ظ ت��غ��ي��ري يف ل�����ون ال���ل���ن اىل 
البحوث  االأحمر، مما دفعه الإج��راء  اللون 

ل���ل���ح�������س���ول على  ال����ع����دي����دة  وال����ت����ج����ارب 
ا�ستطاع  ثم  املو�سوع،  ه��ذا  ح��ول  معلومات 
اقت�سادية  طريقة  اإىل  التو�سل  جهد  بعد 
 90% تقلل  امل��رك��ب  ه��ذا  لف�سل  ج��دي��دة 

من التكلفة امل�ستخدمة �سابقاً.
االمارات  جامعة  دور  على  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
البحث  ق��درات  املبتكرين وتطوير  دع��م  يف 
الوطنية  االأهمية  ذات  املجاالت  يف  العلمي 

واالإقليمية.

االإم���ارات دعمت االبتكار  واأ���س��اف: جامعة 
مادياً واجرائياً مما �ساهم يف ح�سوله على 
براءة االخرتاع." وقال "اإن عملية ت�سجيل 
وجمهوداً  وقتاً  ا�ستغرقت  االخ��رتاع  ب��راءة 
معروف  ال��الك��ت��وف��ريي��ن  اأن  ح��ي��ث  ك��ب��رياً 
ولكن  قبل  من  بالفعل  ف�سله  ومت  م�سبقاً 
اجلديد يف الفكرة هي ف�سله بكمية كبرية 

وبتكلفة اأقل.
ح�سن  ال����دك����ت����ور  اأن  ب����ال����ذك����ر  اجل����دي����ر 

اأثبتت  ب��اإج��راء بحوث  م��وؤخ��راً  ق��ام  حممد 
ب��ال��ف��ع��ل ع��ل��ى ك���ف���اءة ال���الك���ت���وف���ريي���ن يف 
م��ق��اوم��ه ���س��رط��ان ال��ق��ول��ون، م���وؤك���داً على 
الطريقة  بهذه  املح�سر  اللكتوفريين  اأن 
ال�سابقة  ب���ال���ط���رق  امل��ح�����س��ر  ع���ن  ي��ت��م��ي��ز 
ب���اح���ت���وائ���ه ع���ل���ى جم���م���وع���ه م����ن امل���ع���ادن 
والف�سفور  الزنك  مثل  للج�سم  ال�سرورية 
مما  والكربونات  املاغن�سيوم  والبوتا�سيوم 

يزيد من ن�ساطه البيولوجي.

••  العني – الفجر

ف�سائل  حفظ  من   25% ن�سبته  ما  بالعني  احليوانات  حديقة  حققت 
احليوانات النادرة و انقاذها من االنقرا�س �سمن دورها املحلي و العاملي 
يف �سون احلياة الربية  بربامج االإكثار حليوانات البيئة اجلافة االفريقية 
و العربية التي ت�ستطيع التعاي�س يف البيئة االماراتية مثل غزايل الداما 
و �سبيك�س و وحيد القرن االبي�س و فر�س النهر و الف�سائل املحلية كاملها 

العربي و القط الرملي .
التوازن و  ترتكز برامج االإكثار يف حتديد االأن��واع ذات االأهمية يف �سمان 
التنوع البيولوجي من خالل اإنتاج جمتمعات حيوية من احليوانات املهددة 
االأ�سول  م��ن  املطلوب  التنوع  ومتتلك  جيدة  ب�سحة  تتمتع  باالإنقرا�س 
البيئة  م��ع  م�ستقل  ب�سكل  والتعاي�س  التكيف  م��ن  متكنها  التي  ال��وراث��ي��ة 

الطبيعية حال اإطالقها اإىل الربية. 
ان  باحلديقة  العمليات  لقطاع  املديرالتنفيذي  الظاهري  منى  ذك��رت  و 
اجنازنا يف جمال حفظ الف�سائل املهددة باالنقرا�س جاء �سمن اهدافنا 
و اولوياتنا يف �سون الطبيعة و احلفاظ على التوازن البيئي ، فاحلديقة 
اليوم متتلك واحداً من اأكرب مراكز الرعاية البيطرية على م�ستوى ال�سرق 
االو�سط مبا يحتويه من خمتربات وم�ست�سفى ومرافق العزل واملراقبة مع 
التجهيزات احلديثة باإدارة طاقم طبي خمت�س يف رعاية احليوانات الربية 
ب�ستى اأنواعها. باال�سافة للمرافق املنا�سبة الإكثار هذه االأنواع ورعايتها كل 
ح�سب احتياجاته وطبيعة �سلوكه مع تعزيز بيئة العي�س لتحاكي بيئاتها 

الطبيعية اإىل اأكرب درجة ممكنة.
املهددة باالنقرا�س يف حديقة  الف�سائل  اأن اجن��ازات حفاظ  اأك��دت على  و 

من  االم��ارات��ي  ال�سباب  بجهود  الف��ت  ب�سكل  و  ج���اءت  بالعني  احل��ي��وان��ات 
اجل��ن�����س��ني امل��ق��ب��ل��ني ع��ل��ى ال��ع��م��ل يف ه��ذ امل��ج��ال ، ف��وج��ود 15 م��واط��ن��ا و 
مواطنة �سمن كادر رعاية احليوانات الربية يعد اجنازاً كبرياً للدولة على 
م�ستوى  العامل العربي الذي يقل فيه  االقبال على وظائف احلياة الربية 

و �سونها، باال�سافة لعدم وجود تخ�س�سات اكادميية يف هذا املجال .
الكوادر االماراتية من مفهوم  الذي قدمته  بالنموذج  الظاهري  اأ�سادت  و 
جديد للعمل لدى ال�سباب العربي  من خالل االنخراط يف جمال احلياة 
الربية و �سون الطبيعة الذي ياأخذ يف االزدياد عاما تلو االخر ، مع حر�س 
بتقدمي  الربية  احلياة  على  احلفاظ  مفاهيم  تعزيز  يف  املواطنة  ال��ك��وادر 
جتربتهم و مهاراتهم للموؤ�س�سات التي تتطلب التعاون و تبادل اخلربات 

االماراتي  ال�سباب  و قدرة  كفاءة  موؤكدة  و خارجها،  الدولة  على م�ستوى 
التي مل ي�سبق  العمل  التخ�س�سات و جماالت  بجن�سيه على خو�س غمار 

لغريه خو�سها .
ان��ط��الق��ة حديقة احل��ي��وان��ات بالعني يف جم��ال حفظ  ب��ال��ذك��ر ان  ج��دي��ر 
الف�سائل النادرة كانت منذ مطلع �سبعينيات القرن املا�سي و كان امل�ستهدف 
االول هو املها العربي على وجه اخل�سو�س بناء على روؤية املغفور له باذن 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان ، ثم تو�سعت برامج االكثار لت�سمل  
بتحديد  االكثار  برامج  هيكلة  اع��ادة  خ��الل  من  العاملي  و  املحلي  النطاق 
ت��ب��ادل احل��ي��وان��ات مع  ب��رام��ج االك��ث��ار و العمل على  االول��وي��ات و تطوير 

احلدائق العاملية ، و االنتقال من مبداأ االكثار الكمي اىل النوعي .

بلدية مدينة العني تنظم 
ملتقى اأ�شرة البلدية

•• العني  - الفجر

اأقيم يف �ساحات  اأ�سرة البلدية وال��ذي  ، ملتقى  نظمت بلدية مدينة العني 
املدخل الرئي�س مل�سرح بلدية مدينة العني، بح�سور  �سعادة الدكتور مطر 
البلدية ومدراء  ق��ادة  العني  و عدد من  بلدية مدينة  النعيمي مدير عام 
االإدارات واملوظفني، ليحقق بدوره اأهداف وتطلعات النظام البلدي الإمارة 
االهتمام  قيم  تعزيز  و  الب�سرية  امل��وارد  كفاءات  و  ق��درات  بناء  يف  اأبوظبي 

بالعاملني.
وجاء ملتقى اأ�سرة البلدية لهذا العام باأ�سلوب جديد وطرح متميز، ليتيح 
خالل    م��ن  مقرتحاتهم  وت��ق��دمي  اآراءه����م  ع��ن  التعبري  حرية  للموظفني 
جل�سات حوارية تت�سم باخل�سو�سية واالألفة تتيح للموظف فر�سة االلتقاء 
ا�ستقبل مكتب  او تقدمي مبادراته، حيث  اأفكاره  ملناق�سة  املعنية  ب��االإدارات 
التميز ببلدية مدينة العني خالل امللتقى مبادرات واأفكار املوظفني والتي 
مدينة  تطوير  او  املوظفني  ور���س��ا  العمل  مب�ستوى  االرت��ق��اء  اىل  تهدف 

العني.
مدينة  ببلدية  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  مدير  الظاهري  �سعيد  حممد  واأك��د 
العني ، اأن البلدية  تويل  اهتماماً كبرياً ودعماً متوا�ساًل لتاأهيل وتطوير 
وتنمية القدرات الب�سرية ملوظفي بلدية مدينة العني  ، جلعلها قادرة على 
حتمل م�سوؤولياتها يف حتقيق تطلعات الدائرة،  وياأتي تنظيم  هذا امللتقى 
وكافة  العليا  االإدارة  بني  التوا�سل  تعزيز  بهدف   البلدية  باأ�سرة  اخلا�س 
ت�سجيع  اإىل  اإ�سافة  الوظيفي  باالنتماء  ال�سعور  م�ستوى  ورف��ع  املوظفني 
روح التعاون والعمل بروح الفريق الواحد ، عالوة على تعزيز  العالقات و 
الزمالة مع االإدارات العليا  يف جو من االألفة بعيدا عن روتني و متطلبات 

العمل.
كما وا�ستعر�س خالل امللتقى عدد من امل�ساريع واملبادرات اجلديدة كميثاق 
اأخالقيات العمل ودليل حتفيز املوظفني للم�ساركة يف املبادرات املجتمعية 
التي  الب�سرية  امل��وارد  برامج  بع�س  اإىل  اإ�سافة  واالإر���س��اد،  التوجيه  ودليل 
ت�سعى لتحفيز موظفيها وت�سجيع روح االإبداع والتميز بينهم وبث الطاقة 
عنوان  حتت  ج��اءت  لوحة  على  مالحظاتهم  اإ�سافة  خ��الل  من  االيجابية 
ال�سكر  ور���س��ائ��ل  وم��ق��رتح��ات  مالحظات  ت�سمنت  وال��ت��ي  التغيري(  )ن��ح��و 
للعاملني  الداعمة  االإدارات  النقا�سية الأهم  اإىل اجلل�سات  اإ�سافة  والثناء،  
يف البلدية كاإدارة التخطيط اال�سرتاتيجي واإدارة املوارد الب�سرية ومكتب 
الرد  حلقاتها  يف  ت�سمنت  التي  واالأم���ن  امل��راف��ق  واإدارة  املوؤ�س�سي  التميز 
املوظفني ب�سفافية  على كافة اال�ستف�سارات والت�ساوؤالت واالقرتاحات من 
وم�����س��داق��ي��ة يف اأج����واء تعك�س ال��ط��اب��ع االأ����س���ري وال��ت��ق��ارب االأخ����وي بني 

املوظفني والقيادة.
و يف ختام ملتقى اأ�سرة البلدية، اأعرب احل�سور عن �سعادتهم و خا�سة اأن 
هذا امللتقى باإطاللته اجلديدة جاء كمتنف�ساً  لهم ،  وو�سيلة لنقل االأفكار 
ب�سكل  املوؤ�س�سية  الثقافة  ون�سر  للموؤ�س�سة،  التطويرية  واالآراء  واملقرتحات 

خمتلف ومتميز .

رواق الفن بجامعة نيويورك 
اأبوظبي ميدد فرتة اإقامة معر�شه

•• اأبوظبي - الفجر

اعلن رواق الفن، املتحف االأكادميي بجامعة نيويورك اأبوظبي، عن متديد 
يف  فنية  حركة  تق�سي  لكننا:  ن��راه��م  "ال  بعنوان  احل��ايل  معر�سه  اإق��ام��ة 
ي�ست�سيف  وال����ذي  ال�����س��ي��ف،  ف���رتة  1988-2008" خ���الل  االإم������ارات، 
�سريف  ح�سن  وه��م  الفنانني  من  لعدد  التاريخية  االأع��م��ال  من  جمموعة 
اإبراهيم  وح�سني �سريف وحممد كاظم وعبد اهلل ال�سعدي وحممد اأحمد 

وفيفيك فيال�سيني وجو�س كليفر�س وابت�سام عبدالعزيز.
ي�سّلط معر�س "ال نراهم لكننا: تق�سي حركة فنية يف االإمارات، 1988-

2008"، املقام حتى 2 �سبتمرب2017، ال�سوء على اأحد اأبرز املجتمعات 
الفنية يف تاريخ دولة االإمارات ، والتي اأفرزت جمموعة من اأبرز الفنانني 
وال�سعراء وخمرجي االأفالم بدولة االإمارات. وقد لعب هذا املجتمع الفني 
�سعيهم  اأث��ن��اء  خ�سو�ساً  الفنانني  اأول��ئ��ك  ت��ط��ّور  م�سرية  يف  رئي�سياً  دوراً 
لتبادل االأفكار النقدّية واالإبداعّية باالعتماد على م�ساهمة كل واحد منهم 
كم�سدر اإلهام لالآخر، وذلك خالل فرتة مل تكن فيها املوؤ�س�سات واملعار�س 
بتاأ�سي�س  الفنانني  ه��وؤالء  بع�س  وق��ام  وا���س��ع.  نطاق  على  منت�سرة  الفنية 
من�سة  �سّكل  الذي   )The Flying House( "هاو�س فالينغ  "ذي 

خم�س�سة لعر�س اأعمال ذلك املجتمع الفني. 
وق���د ح��ق��ق اأغ��ل��ب ف��ن��اين ه���ذا املجتمع ال��ف��ن��ي ���س��ه��رًة ع��امل��ي��ًة، م��ث��ل ح�سن 
�سريف وعبداهلل ال�سعدي اللذين ُتعر�س اأعمالهم الفنية حالياً يف بينايل 
البندقية. وي�سّم املعر�س بني اأركانه اأعمال فنية يعود تاريخها اإىل فرتة 
مت  واأن  �سبق  اأع��م��ال  على  خا�س  ب�سكل  الرتكيز  مع   ،2008-1988
اأر�سيفيًة  م��واداً  كذلك  املعر�س  وي�سمل  احلقبة.  تلك  خ��الل  معاً  عر�سها 
اإ�سافة اإىل غرفة قراءة  ولقاءاٍت م�سّورًة مع اأع�ساء تلك احلركة الفنية، 
البارزين يف احلركة، ف�ساًل عن م�ساهمات فنية  االأع�ساء  خا�سة الأعمال 
ُخ��زام، وجنوم  اأخ��رى حتمل توقيع كل من كري�ستيانا دي ماركي، وع��ادل 

الغامن، وخالد البدور.
فيها  املتمّيزة مب��ا  امل��ق��االت  م��ن  ع���دداً  ي�سم  كتاب �سخم  املعر�س  وي��راف��ق 
ل�رواق  املوؤ�س�س  واملدير  الفنيني  القيمني  رئي�سة  األي�سون،  ل�مايا  مقدمة 
الفن يف جامعة نيويورك اأبوظبي؛ ومقاالت لكل من املوؤّرخة الفنّية عائ�سة 
�ستوبي واالأديب وال�ساعر عادل ُخزام، باالإ�سافة اإىل عدد من اللقاءات مع 
هوؤالء فناين هذه احلركة الفنية. ويتوفر الكتاب للبيع يف مكتبة جامعة 

نيويورك اأبوظبي اأو عرب االإنرتنت.



ت�����س��م��ل اأ����س���ب���اب ����س���ه���رة ك����ون����واي م���وري�������س ك���ت���اب���ه عام 
 2003Life’s Solution:Inevitable Hu
mans in a Lonely Universe )حل احلياة: 
ب�سر حتميون يف كون وحيد(، الذي �سّدد على اأن التطور 
يف كواكب اأخرى �سيتو�سل اإىل حلول مماثلة ملا نراه على 
على  تعمل  التي  الكائنات  اأو  االآيل  االإن�سان  واأن  االأر����س، 

غراره حتميان. 
ي��دع��و ال���ع���املمِ ه���ذا امل��ف��ه��وم )ال��ت��ط��ور ال��ت��ق��ارب��ي(. لكن 
حما�سرته االأخرية طرحت نقطة خمتلفة متاماً، ويبدو 

اأنها تتناق�س مع جزء على االأقل من االقرتاحات يف كتابه 
ال�سابق.

اأن  اإىل  اجل��دي��دة  امل��ح��ا���س��رة  يف  الرئي�سة  النقطة  ت�سري 
احليوانات ب�سريح العبارة غبية، 

واأنها لن تتمكن مطلقاً من فهم التفكري الب�سري اأو بلوغ 
مقدرات الب�سر الفكرية. �سحيح اأن بع�سها، مثل الغربان 
وال�سمبانزي، يجيد ا�ستعمال االأدوات اإىل حد ما، اإال اأن ما 
ي�ستطيع حتقيقه يبقى حمدوداً. ويوؤكد كونواي موري�س 
اأن احليوانات لن تتمكن من م�ساهاة قدرة الب�سر الفكرية، 

�سواء من ناحية تاأمل النف�س اأو التفكري املجرد. كذلك لن 
تنجح يف فهم الدعابات، اأو ال�سخرية، اأو االأعداد املعقدة. 
نتيجة لذلك، من امل�ستبعد اأن ت�سبح كائنات ف�سائية ذكية 

ميكنها ال�سفر يف الف�ساء.
ت��ب��دو ف��ك��رة اأن احل��ي��وان��ات ع��ل��ى االأر�����س ال مت��ل��ك فهماً 

حقيقياً ل�سلوك االإن�سان حجة منطقية. 
الب�سر وبني  اأن ثمة فجوة ذكاء كبرية بني  الوا�سح  ومن 
احليوانات على االأر�س. نتيجة لذلك، ال ت�سّكل احليوانات 
خارج  تكنولوجياً  املتقدمة  احلياة  الأ�سكال  منا�سباً  نظرياً 
االأر�س )لكن هذا االأمر قد ي�سّح يف جمال الذكاء فح�سب 
اإىل احتماالت  اأ�سكال احلياة على كوكبنا ي�سري  الأن تنوع 
كثرية يف ما يتعّلق باأوجه احلياة الف�سائية االأخرى، مثل 

تركيبة اجل�سم، والتوا�سل، وال�سلوك االجتماعي(.
ثمة اأ�سئلة كامنة اأعمق هنا.

 ملا كنا، كما يزعم بع�س الباحثني، نتحّدر من اأ�سالف من 
�ُسدت يف  وبينها  بيننا  الفجوة  اأن  بد من  احليوانات، فال 
مرحلة ما. رمبا مل يتحقق ذلك فجاأة، بل ا�ستغرق تطوراً 
متوا�ساًل. ولكن هل كانت قدرات اإن�سان الكهف متقدمًة 
حقاً بقدر ما هي عليه اليوم؟ وكم بلغت قدرته على فهم 

امل�سائل املجردة واالأرقام املعقدة؟
���س��ّد هذه  اأن  دل��ي��اًل على  املعا�سر ميثل  االإن�����س��ان  ك��ان  مل��ا 
اأبكر  ُت�سد يف وق��ت  ن�ساأل: مَل مل  اأم��ر ممكن، قد  الفجوة 
اأو  فطني،  دينا�سور  اأو  ذك��ي،  اأخطبوط  خ��الل  م��ن  رمب��ا 
ه��ذه احليوانات فرتة  اأم��ام  اأُتيحت  اآخ��ر؟  ق��رد  اأو  دلفني، 

للتطور تفوق ما حظينا به نحن مباليني ال�سنني،
ف��ه��ل نحن  ال��ف��ج��وة.  ه���ذه  اأن��ه��ا مل تنجح يف تخطي  اإال   

مميزون حقاً؟
�سايبورغاً  حقاً  ن�سّكل  هل  مييزنا؟  م��اذا  ذل��ك،  �سح  واإن   
)ك��ائ��ن ي��ت��ك��ون م��ن م��زي��ج م��ن م��ك��ون��ات ع�����س��وي��ة وب��ي��و-

ميكاترونية( مولوداً طبيعياً، كما يذكر اآندي كالرك؟
ت�سّكل هذه االأ�سئلة جوهر مع�سلة فريمي )اأو التي ُتدعى 
بحق )ال�سمت العظيم((: لغز مَل مل نَر كائنات ف�سائية 
ت�سافر يف الف�ساء. كم ُت�سد فجوة الذكاء هذه على الكواكب 

االأخرى؟ يقول كونواي موري�س اإننا نعي�س على االأرجح يف 
يوؤمن مبفهوم  يزال  كان ال  واإن  حديقة حيوانات كونية. 
لي�سمل  اأفال ميتد  �سابقاً،  الذي طرحه  التقاربي  التطور 

ظهور كائنات ف�سائية ذكية ومتقدمة تكنولوجياً؟

عل�م وتكن�ل�جيا
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ل���روب���وت  ال���ن���اع���م  االآيل  ال�������س���ري���ط  ي���ت���ح���رك 
ال��ق��ل��ب، مما  م��ع خ��ف��ق��ان  ب��ال��ت��زام��ن  وينقب�س 
يح�ّسن وظائفه ووظائف االأوعية الدموية التي 

�سعفت ب�سبب ق�سور القلب.
لتقوية  راه��ن��اً  امل�ستعملة  االأج��ه��زة  عك�س  على 
وظيفة القلب، ال يحتّك ال�سريط االآيل الناعم 
بالدم  ه����ارف����ارد  ال��ب��اح��ث��ون يف  اب��ت��ك��ره  ال�����ذي 
وعدم  التخرث  خطر  تراجع  يعني  ما  مبا�سرًة، 
احلاجة اإىل اأخذ م�سيالت الدم التي قد حتمل 
تهيئة  من  يوماً  اجلهاز  يتمّكن  رمبا  املخاطر. 
تاأهيل  اإع��ادة  اأو ت�سهيل  الزرع  املري�س جلراحة 

القلب وحت�سني م�سار التعايف.

اإي��ل��ني ت. رو����س ه��ي امل�����س��رف��ة االأ���س��ا���س��ي��ة على 
جون  كلية  يف  �سابقة  دك��ت��وراه  وطالبة  البحث 
بول�سون للهند�سة والعلوم التطبيقية يف جامعة 
البحث  املجال: )يثبت  ه��ذا  ه��ارف��ارد. تقول يف 
الناعمة  ال���روب���وت���ات  ا���س��ت��ع��م��ال جم���ال  اإم���ك���ان 
لتلبية احلاجات العيادية اأو حتى تخفيف اأعباء 
اأمرا�س القلب وحت�سني نوعية حياة املر�سى(. 
اإيرلندا  جامعة  يف  باحثة  اليوم  رو�س  اأ�سبحت 
الوطنية يف )غالواي( بعد نيل �سهادة دكتوراه.

باحلركة(  العلوم  )ط��ب  جملة  يف  البحث  ر  ُن�سمِ
ب���ني ك��ل��ي��ة ج����ون بول�سون  ت���ع���اون  ن���ت���اج  وك�����ان 
)وي�س(  ومعهد  التطبيقية  والعلوم  للهند�سة 

وم�ست�سفى بو�سطن لالأطفال. يف هذا ال�سياق، 
يذكر كونور وال�س، م�سرف اأ�سا�سي على البحث 
د يف الهند�سة والعلوم التطبيقية  واأ�ستاذ م�ساعمِ
يف مركز )جون لوب( وع�سو يف هيئة التدري�س 
اإثباتاً مثرياً  يف معهد )وي�س(: )ي�سّكل البحث 
ل��اله��ت��م��ام ع��ل��ى ن��ت��ائ��ج ه���ذا ال���روب���وت الناعم، 
في�سري اإىل اأنه ي�ستطيع التفاعل بكل اأمان مع 
اإىل حت�سني وظيفة  ي��وؤدي  الناعم وقد  الن�سيج 
م�ستقبلية  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ظ��ه��ور  ن��ت��وق��ع  ال��ق��ل��ب. 
���س��ُت��م��ّك��ن ه���ذه االأج���ه���زة م��ن ا�ستعمال  اأخ����رى 

العالج امليكانيكي داخل اجل�سم وخارجه(.
ي�سيب ق�سور القلب 41 مليون �سخ�س عاملياً. 
ال���ي���وم، ت��ت��ع��دد اخل���ي���ارات ال��ت��ي ت��ع��ال��ج املر�س، 
)اأجهزة  ا�سمها  ميكانيكية  م�سخات  بينها  من 
دة للبطيَنني( )ت�سّخ الدم من البطينني  م�ساعمِ
�سحيح  القلب.  وزرع  االأورط��ي(  ال�سريان  نحو 
حت�سناً  ت�سهد  للبطيَنني  دة  امل�ساعمِ االأجهزة  اأن 
جداً  معّر�سني  امل��ر���س��ى  يبقى  لكن  م�ستمراً، 

لتخرث الدم واجللطات الدماغية.
ا�ستوحى  بالدم،  يحتّك  البتكار جهاز جديد ال 
القلب  م���ن  ف��ك��رت��ه��م  ه����ارف����ارد  ال��ب��اح��ث��ون يف 
الرفيع  ال�سيليكون  ���س��ري��ط  ي�ستعمل  نف�سه. 
حم��رك��ات ه��وائ��ي��ة ن��اع��م��ة ت��و���س��ع ح���ول القلب 
للقلب  اخل��ارج��ي��ة  الع�سلية  الطبقات  لتقليد 
على  وت�سغط  املحركات  تلتّف  الثدييات.  لدى 

ال�سريط بحركة ت�سبه خفقان القلب.
ت�ستعمل  خ��ارج��ي��ة  اجل���ه���از مب�����س��خ��ة  ي��ت�����س��ل 
وميكن  ال��ن��اع��م��ة.  امل��ح��رك��ات  لت�سغيل  ال���ه���واء 
اإذا  تعديل ال�سريط بح�سب حاجة كل مري�س. 
الي�سرى  اجلهة  على  �سعفاً  اأك��رث  االأخ��ري  ك��ان 
من قلبه مثاًل، ميكن �سبط املحركات لتقدمي 
م�ساعدة اإ�سافية على تلك اجلهة. يزيد �سغط 
الوقت،  م����رور  ي��خ��ّف م��ع  اأو  اأي�����س��اً  امل��ح��رك��ات 

بح�سب تطور حالة املري�س.
ي��ّت�����س��ل ال�����س��ري��ط ب��ال��ق��ل��ب ع���رب ج���ه���از �سفط 
االحتكاك  لتح�سني  هالمية  وواجهة  وخيوط 

بني اجلهاز والقلب.

تعاون وتطوير
بول�سون  ج����ون  ك��ل��ي��ة  يف  امل��ه��ن��د���س��ون  ت���ع���اون 
)وي�س(  ومعهد  التطبيقية  والعلوم  للهند�سة 
بو�سطن لالأطفال  مع اجلراحني يف م�ست�سفى 
الطرائق  اأف�����س��ل  اجل���ه���از وحت���دي���د  ل��ت��ط��وي��ر 
مناذج  على  واختباره  اجلهاز  ب��زرع  ت�سمح  التي 

حيوانية.
فرانك بيغوال، جراح قلب واأحد امل�سرفني على 
لق�سم  عيادياً  مديراً  ال�سابق  يف  ك��ان  الدرا�سة، 
بو�سطن  م�ست�سفى  يف  االأط��ف��ال  قلب  ج��راح��ة 
ال���ي���وم ع�����س��واً يف جامعة  واأ����س���ب���ح  ل���الأط���ف���ال 
)لوي�سفيل( ورئي�س ق�سم جراحة قلب االأطفال 
يف م�ست�سفى نورتون لالأطفال. يو�سح متحدثاً 
حول هذا البحث: )ابتعد جمال جراحة القلب 
بدل  للقلب  �ساغط  �سريط  تطوير  فكرة  ع��ن 
الدم  ت�سّخ  التي  للبطيَنني  دة  امل�ساعمِ االأج��ه��زة 
ب�سبب ال�سوابط التكنولوجية. لكن مع التقدم 
الناعمة،  ال��روب��وت��ات  االآن يف جم��ال  احل��ا���س��ل 
يحتفظ  الفكرة.  تلك  اإىل  للعودة  الوقت  ح��ان 
م��ع��ظ��م امل�����س��اب��ني ب��ق�����س��ور ال��ق��ل��ب ب���ج���زٍء من 
االآيل  ال�����س��ري��ط  ي�ساعد  رمب���ا  قلبهم.  وظ��ي��ف��ة 
ي�ستعيدوا  اأن  ل��درج��ة  ي��وم��اً  يكفي  مب��ا  قلبهم 

حياتهم الطبيعية(.
ال ب���د م���ن اإج������راء ب���ح���وث اإ���س��اف��ي��ة ق��ب��ل زرع 
البحث  ه��ذا  يبقى  لكن  الب�سر  ل��دى  ال�سريط 
ناعم  روب����وت  اب��ت��ك��ار  ن��ح��و  اأوىل مهمة  خ��ط��وة 

وقابل للزرع ُيح�ّسن وظيفة االأع�ساء.
جامعة  يف  التكنولوجيا(  تطوير  )مكتب  ق��ّدم 
ب��راءة اخ��رتاع ويبحث بكل  لنيل  هارفارد طلباً 
اأو�سحت  االب��ت��ك��ار.  لت�سويق  فر�س  ع��ن  ج��ّدي��ة 
رو����س يف ه��ذا ال�����س��اأن: )ال��ب��ح��ث ب��ال��غ االأهمية 
من  ينجو  النا�س  من  اإ�سافياً  ع��دداً  الأن  اليوم 
بق�سور  النهاية  يف  وي�����س��اب  القلبية  ال��ن��وب��ات 
ال��ن��اع��م��ة منا�سبة  االآل���ي���ة  واالأج����ه����زة  ال��ق��ل��ب. 
امل�ساعدة  وت��ق��دمي  ن��اع��م  ن�سيج  م��ع  ل��ل��ت��ف��اع��ل 
الالزمة لتح�سني وظيفة القلب اأو حتى ال�سفاء 

من املر�س والتعايف(.

احليوانات لن تتمكن من بلوغ مقدرات الب�شر الفكرية

روبوت قابل للتعديل ي�شاعد القلب على اخلفقان 

 طّور باحثون يف جامعة هارفارد وم�شت�شفى 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  للأطفال  بو�شطن 
للتعديل  وقابًل  ناعمًا  روبوتًا  الأمريكية 
يفتح  ورمبا  اخلفقان،  على  القلب  ي�شاعد 
املجال اأمام ظهور خيارات علجية جديدة 

للم�شابني بق�شور القلب.

على  ال�شوء  الأر�س  على  واحليوانات  الب�شر  بني  الأهمية  البالغة  بل  ال�شغرية  الفجوة  ت�شّلط 
الأ�شباب التي حتول دون روؤيتنا الف�شائيني الزوار.

يف منتدى )تو�شيع وجهات النظر ب�شاأن ن�شوء املحيط احليوي( الذي ُعقد يف طوكيو اأخريًا، قّدم 
العامل الإحاثي الربيطاين �شاميون كونواي موري�س حما�شرة عن الرابط بني قدرات احليوانات 

الفكرية وبني احلياة الذكية املحتملة خارج الأر�س، مو�شحًا بع�س النقاط املثرية للهتمام.
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املال والأعمال

 �شركة برازيلية ت�شارك يف »معر�ص ال�شرق االأو�شط 
لالأحجار والرخام« الذي يبداأ غدا يف دبي

•• دبي- وام:

ال�سرق االأو�سط لالأحجار  “معر�س  15 �سركة برازيلية رائدة يف   ت�سارك 
اجلاري  مايو   25 ولغاية  غد  من  ابتداء  دبي  ت�ست�سيفه  والرخام” ال��ذى 
لعر�س اأحدث منتجاتها وابتكاراتها من اأحجار الزينة والرخام وال�سرياميك 
حتت مظلة اجلمعية الربازيلية الأحجار الزينة . وي�سارك يف املعر�س عدد 
الكتل  لعر�س منتجاتها من  التي جاءت  والكبرية  املتو�سطة  ال�سركات  من 
اأبرزها  االأح��ج��ار  واأن���واع خمتلفة من  اجلاهزة  وال�سلع  واالأل���واح احلجرية 
مادة   500 جمموعه  م��ا  اأي  وال��ك��وارت��زي��ت  واالأردواز  وال��رخ��ام  اجلرانيت 
خمتلفة حتت مظلة اجلناح الربازيلي. وقالت الدكتور مي�سيل حلبي االأمني 
العام والرئي�س التنفيذي للغرفة التجارية العربية الربازيلية ان م�ساركة 
ال�سركات الربازيلية يف املعر�س جاءت �سمن اإطار امل�ساعي الرامية للدخول 
اإىل �سوق دولة االإمارات وتعزيز دور الربازيل لت�سبح موّرداً رئي�سياً للحجارة 
اإىل الدول العربية. تعترب الربازيل اأكرب م�سدر للجرانيت وواحداً من اأبرز 
موّردي اجلرانيت اإىل الواليات املتحدة �ساحبة اأعلى ن�سبة من الطلب على 
هذا النوع من احلجارة تليها ال�سني وقد و�سل حجم �سادرات الربازيل من 

احلجارة عام 2016 اإىل اأكرث من 1،3مليار دوالر .

»اأ�شواق« تطلق �شت مبادرات خريية يف رم�شان
•• دبي-وام:

تطلق اأ�سواق يف االأول من �سهر رم�سان املبارك �ست مبادرات خريية تهدف 
اإىل تعزيز روح العطاء مبا يعود بالنفع على املجتمع دعما ملبادرة عام اخلري 
بالتعاون مع جمعية دار الرب وجمعية بيت اخلري . واأكد يو�سف �سرف املدير 
التنفيذي الأ�سواق احلر�س على دعم جميع املبادرات التي تطلقها الدولة 
الطرق  ومنها مبادرة عام اخلري ومن خالل توفري جمموعة وا�سعة من 
للم�ساهمة يف االأعمال اخلريية ت�سعى “اأ�سواق” لتحفيز العمالء واملوظفني 
على امل�ساركة الفعالة يف هذه املبادرة مبا يعود بالنفع على املجتمع .  وت�سمل 
املبادرات ال�ست �سلة اخلري وت�سمل توزيع األفي �سلة غذائية على العائالت 
املحتاجة يف خمتلف اأنحاء االإمارات و”فل�س اخلري” حيث تتيح “اأ�سواق” 
فواتري  من  املتبقية  ال�سغرية  النقدية  باملبالغ  التربع  فر�سة  لعمالئها 
الت�سوق ل�سالح اجلمعيات اخلريية و�سوف ت�ستمر هذه املبادرة طوال العام 
جمموعه  ما  بتخ�سي�س  اأ�سواق  موظفو  �سيقوم  ومبوجبها  اخلري  و�ساعة 
على  بالفائدة  تعود  التي  لالأن�سطة اخلريية  وقتهم  �ساعة من  اآالف   10
منتجات  اأرب��ع��ة  على  حتتوي  علبة  عن  عبارة  وه��ي  اخل��ري  وعلبة  املجتمع 
واحد  اإماراتي  درهم  والع�سري” مقابل  والفواكه  والكعك  “املياه  خمتلفة 
و”درهم  اخلريية  اجلمعيات  اإىل  ريعها  بكامل  التربع  يتم  �سوف  وال��ذي 
اخلري” حيث �سيتم التربع بدرهم واحد عن كل منتج من بع�س املنتجات 
“فاعل  مبادرة  واخ��ريا  اخلريية..  اجلمعيات  ل�سالح  �سراوؤها  يتم  املنتقاة 
تتيح للعمالء  اأ�سواق  خري” وهي عبارة ق�سيمة ح�سومات خا�سة مبتاجر 

اإمكانية �سرائها والتربع بها للمحتاجني ب�سعر خمف�س.

�شركات اإدارة االأ�شول تختار مركز دبي املايل 
العاملي كوجهة مف�شلة لتاأ�شي�ص ال�شناديق العقارية 

•• دبي- وام:

 اأظهرت فعالية نظمها مركز دبي املايل العاملي اليوم اأن هناك اهتماما متزايدا 
بال�سناديق العقارية و�سناديق اال�ستثمار العقاري التي اأطلقها املركز موؤخرا. 
وعزز مركز دبي املايل العاملي مكانته كاأكرب نظام لل�سناديق يف املنطقة حيث 
لال�ستثمار  �سناديق  ب��اإط��الق  ال��راغ��ب��ني  العمالء  م��ن  ع��دد  م��ع  حاليا  يعمل 
العقاري والكثري ممن يتطلعون الإن�ساء �سناديق ا�ستثمار م�سرتك و�سناديق 
معفاة ميكن حتويلها الحقا اإىل �سناديق لال�ستثمار العقاري. و�سلطت الفاعلية 
اخلا�سة ال�سوء على اأهمية ال�سناديق العقارية و�سناديق اال�ستثمار العقاري 
فر�س  اأم���ام  وا�سعة  جم��االت  وتفتح  متزايدة  ب�سعبية  حتظى  اأ�سبحت  التي 
ا�ستثمارية كبرية يف القطاع العقاري. وقال عارف اأمريي الرئي�س التنفيذي 
ل�سلطة مركز دبي املايل العاملي يف ت�سريح �سحايف له ام�س : اإنه بعد اأن جنح 
املركز يف م�ساعدة عمالئه على اإطالق ال�سناديق العقارية و�سناديق اال�ستثمار 
العقاري بداأنا ن�سهد حاليا اهتماما متزايدا بهذه ال�سناديق خ�سو�سا اأن البيئة 
القانونية والتنظيمية املوثوقة التي يوفرها املركز تدعم العقارات باعتبارها 
اأ�سا�س يف  دور  له  �سيكون  االأ�سول  اأن منو هذه  واأك��د  االأ�سول.  فئة من فئات 
تطبيق ا�سرتاتيجية مركز دبي املايل العاملي لعام 2024 . وكان عمالء مركز 
املطورة  التنظيمية  واللوائح  القوانني  امل�ستفيدين من  اأول  العاملي  املايل  دبي 
التي مكنتهم من اإطالق �سناديق اال�ستثمار العقاري. وميتلك مركز دبي املايل 
العاملي خمتلف املقومات لي�سبح الوجهة املف�سلة ل�سناديق اال�ستثمار العقاري 
يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا وجنوب اآ�سيا ال �سيما عقب عمليات 
العقاري  اال�ستثمار  �سندوق  قبل  من  موؤخرا  ج��رت  التي  الناجحة  االإط��الق 
ل�سركة “االإمارات دبي الوطني � ريت الذي نقل مقره من جري�سي اإىل مركز 
دبي املايل العاملي وكذلك �سركة اإكيتاتيفا املحدودة التي اأطلقت اأول �سندوق 
ا�ستثمار عقاري متوافق مع ال�سريعة االإ�سالمية يف دولة االإمارات باعتبار اأنها 

حتت�سن اأي�سا حوايل 200 من �سركات اإدارة الرثوات واالأ�سول.

 ندوة يف م�شقط عن 
اقت�شاديات ع�شر ما بعد النفط 

•• الريا�ض- وام:

الرابع  يف  اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  غ��رف  الحت���اد  العامة  االم��ان��ة  تنظم 
بعد  ما  لع�سر  اقت�ساديات  بعنوان  مب�سقط  ن��دوة  احل��ايل  مايو  من  والع�سرين 
النفط اآفاق وحلول بح�سور وم�ساركة العديد من املوؤ�س�سات املالية بدول جمل�س 
ان  التعاون  اأمني عام احتاد غرف دول جمل�س  . وقال عبدالرحيم نقي  التعاون 
ال��ن��دوة ال��ت��ي ي�����س��ارك فيها ع��دد م��ن اخل���رباء االق��ت�����س��ادي��ني وامل��ال��ي��ني �ستبحث 
على  الرتكيز  �سيتم  حيث   ، النفط  بعد  ما  لع�سر  اخلليجي  االقت�ساد  م�ستقبل 
 . املواطنة اخلليجية  تعزيز  بهدف  امل�سرتك  االقت�سادي اخلليجي  العمل  اهمية 
القطاعات غري  الواعدة من  الفر�س  الندوة طرح  �سيتم خالل  انه  نقي  واأو�سح 
عالوة  التنمية  بعجلة  الدفع  يف  املحوري  ودوره��ا  املعرفة  واقت�ساديات  النفطية 
الندوة  ان  . وقال نقي   2040 امل�ستقبلية عمان  الروؤية  ا�ستعرا�س م�سروع  على 
التي ي�سارك فيها مدراء تنفيذيون ملوؤ�س�سات مالية خليجية، اإىل جانب �سندوق 
النقد العربي تناق�س م�سادر ال�سيولة والتمويل امل�ستقبلية يف دول جمل�س التعاون 
وتقييم املعاجلات ال�سريبية وتاأثريها االقت�سادي واالجتماعي ، واحلاجة لبدائل 

التمويل االبتكارية ،و الدور امل�ستقبلي لل�سناديق اال�ستثمارية يف التمويل .

را�شد بن فهد: االإمارات تواكب متطلبات االبتكار 
احلكومي يف القيا�ص وحتقق اأعلى معايري ال�شالمة

•• دبي - وام :

 اأكد معايل الدكتور را�سد اأحمد بن فهد وزير دولة 
للموا�سفات  االإم���ارات  هيئة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 
واملقايي�س “موا�سفات” اأن دولة االإمارات العربية 
املتحدة اأدركت اأهمية وانعكا�سات علم القيا�س على 
ي�سكل  ب��اأن��ه  منها  اإمي��ان��ا  املجتمع  �سرائح  خمتلف 
توفري  من  وي�سهل  العلمي  للبحث  اأ�سا�سية  ركيزة 
العمل  يف  امل�ستمر  وال��ت��ط��وي��ر  االب��ت��ك��ار  متطلبات 
طموحات  تلبية  اإىل  �سعيا  واخل���ا����س  احل��ك��وم��ي 
حكومتنا الر�سيدة ال�ساعية دوما اإىل املركز االأول.

وقال معاليه يف بيان �سحفي اليوم مبنا�سبة م�ساركة 
الدولة يف االحتفال باليوم العاملي للمقايي�س الذي 
ي�سادف يوم 21 من �سهر مايو �سنويا وحمل هذا 
اإذا  اإننا  “القيا�سات يف جمال النقل”..  العام �سعار 
ما حتدثنا عن هذا املحور املهم فاإننا بالفعل اأمام 
القيا�س الدقيق فيه  اأن ي�سهم  قطاع حيوي ميكن 
يف التقليل من معدالت احلوادث برا وبحرا وجوا 
االقت�ساد  على  فقط  يقت�سر  ال  القيا�س  اأن  كما 
ت�سهيل  على  مبا�سرة  انعكا�سات  ل��ه  واإمن���ا  املحلي 

حركة التجارة الدولية.
اأن االإم��ارات تولت مهمة تاأ�سي�س التجمع  واأ�ساف 
اأعوام  �ستة  ملدة  وتراأ�سته  للمرتولوجيا  اخلليجي 
القطاعات  ال��ق��ي��ا���س يف  اأه��م��ي��ة  م��درك��ة  ح��ي��ن��ذاك 
املختلفة فالقيا�سات الدقيقة يف قطاع النقل حتمي 
فعلى  املختلفة  احل���وادث  م��ن  واملمتلكات  االأف����راد 
�سبيل املثال قيا�س غري دقيق ملروحة حمرك طائرة 

دقيق  غ��ري  وقيا�س  توازنها  اخ��ت��الل يف  اإىل  ي���وؤدي 
لالنبعاثات الناجتة عن حمركات �سفينة يف عر�س 
ي��وؤدي اإىل زيادتها عن احلد امل�سموح به ما  البحر 
فاإن  البيئة كذلك  �سلبية على  تاأثريات  ي�سفر عنه 
يعطي  الطريق  على  قيا�س عر�س حافلة  خطاأ يف 
م�سارها  ع��ل��ى  بالتبعية  ت��وؤث��ر  دق��ي��ق��ة  غ��ري  ن��ت��ائ��ج 
وت�سكل خطورة على احلافالت واملركبات االأخرى.

وق��ال معاليه “ ا�ستطعنا يف دول��ة االإم��ارات خالل 
اأعلى امل�ستويات العاملية يف  االأعوام املا�سية حتقيق 
علم  اأهمية  اإىل  املختلفة” الفتا  القيا�س  جم��االت 
النا�س  ح��ي��اة  ويف  ال��وط��ن��ي  ال�سعيد  على  القيا�س 
باالقت�ساد  يتعلق  ال  ال��ق��ي��ا���س  ت��اأث��ري  اأن  م���وؤك���دا 
اأخ�����رى تت�سل  وح����ده واإمن�����ا ي��دخ��ل يف جم����االت 
نوعية  وحت�سني  املجتمع  اأف����راد  و���س��الم��ة  ب�سحة 
احلياة وحماية البيئة. وقال “ جنحنا اأخريا على 
اتفاقية اعتماد معايري  امل�ستوى االحتادي بتوقيع 
القيا�س الوطنية مع معهد االإمارات للمرتولوجيا 
التابع ملجل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة ون�ستطيع 
التاأكيد على اأن معايرينا يف القيا�س باالإمارات من 

اأف�سل املعايري العاملية حاليا«.
من جانبه قال �سعادة عبد اهلل عبد القادر املعيني 
على  حري�سة  الهيئة  “موا�سفات” اإن  ع��ام  مدير 
االأدوار ما بني  ا�ستمرارية تكامل اجلهود وتن�سيق 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  م��ن  ال��دول��ة  املعنية يف  اجل��ه��ات 
واخلا�س وت�سخري هذه اجلهود ملا فيه حتقيق روؤية 
اأف�سل دول العامل بحلول  االإم��ارات باأن تكون من 
اأف�سل  اإىل  ال��و���س��ول  ي�سمن  ومب��ا   2021 ال��ع��ام 

النتائج التي تخدم اقت�ساد دولة االمارات العربية 
املتحدة وتعزز من تناف�سيتها يف كافة املجاالت.

اأن الدولة ت�سعى بالتعاون مع ال�سركاء  اإىل  واأ�سار 
اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني ل��ل��و���س��ول اىل ال���ري���ادة ع��امل��ي��ا يف 
تبني  خ��الل  م��ن  وذل���ك  القيا�س  منظومة  جم��ال 
اإقرارها  مت  والتي  املنظمة  الت�سريعات  من  حزمة 
من جمل�س الوزراء املوقر واأبرزها نظام القيا�سات 
ال�سناعية الذي يعنى ب�سكل كبري بتطوير اأنظمة 
مبا  ال�سناعي  االإن��ت��اج  م��راح��ل  كافة  يف  القيا�سات 
ينعك�س على دعم م�سرية التطور ال�سناعي املحلي 

يف مرحلة ما بعد النفط. 
�سنويا  للمقايي�س  العاملي  باليوم  االحتفال  ويعود 
اإىل العام 1875 حينما �سهد توقيع اتفاقية املرت 
ال��ع��امل وظهور  دول��ة ح��ول   17 الدولية م��ن قبل 
هذه  وات��خ��ذت  حينها  امل���رتي  ب�النظام  ي�سمى  م��ا 
ا�ستهدفت  كونها  كربى  تاريخية  اأهمية  االتفاقية 
املرت  بوحدة  العامل  م�ستوى  على  القيا�س  توحيد 
اإلغاء لوحدات  ارتبط بذلك من  والكيلوغرام وما 
قيا�س كانت م�ستخدمة حينذاك وت�سببت يف عوائق 
وتباينات يف قيا�سات الدول حتى تطورت االتفاقية 
و�سملت ما يعرف بوحدات النظام الدويل للقيا�س 
العامل  يف  دول��ة   57 حاليا  لوائها  حتت  وتن�سوي 
�سفة ع�سو  اأخ���رى حتمل  دول���ة   41 اإىل  اإ���س��اف��ة 
للموا�سفات  االإم������ارات  ه��ي��ئ��ة  ون��ظ��م��ت  م�����س��ارك. 
مع  والتن�سيق  بالتعاون  “موا�سفات”  واملقايي�س 
دبي  ور�سة عمل يف  للمرتولوجيا  االإم���ارات  معهد 
على هام�س الفعالية العاملية �سارك فيها عدد كبري 

والبحري  ال��ربي  النقل  العاملني يف جم��االت  من 
واجلوي يف الدولة باالإ�سافة اإىل خمتربات املعايرة 
والعاملني يف جمال البنية التحتية للجودة ودوائر 
يف  وامل��ي��اه  الكهرباء  وهيئات  االقت�سادية  التنمية 

الدولة.
طريان  موؤ�س�سات  من  الور�سة  يف  م�ساركون  واأك��د 
وموؤ�س�سة  للمرتولوجيا  االم��ارات  ومعهد  االحت��اد 
النظمة   VLT و����س���رك���ة  ع���ج���م���ان  م���وا����س���الت 
الفح�س الفني لقطاع النقل” على االأهمية الكبرية 
التي توليها موؤ�س�ساتهم يف جمال املعايرة و�سل�سلة 
القيا�سات اىل املعايري الدولية والتن�سيق امل�سرتك 
م�ستجدات  اآخ���ر  ب�����س��اأن  م��وا���س��ف��ات  م��ع  وامل�ستمر 
التي  ب��اجل��ه��ود  منوهني  العاملية  القيا�س  اأن��ظ��م��ة 
تبذلها االإم��ارات يف �سبيل تطوير معايري القيا�س 
الوطنية لتكون من �سمن املراكز املتقدمة عامليا يف 

هذا املجال.

بدور القا�شمي رئي�شة لـ»جمل�ص االأعمال االإقليمي لل�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا«

مالية الوطني االحتادي تعتمد تقريرها ب�شاأن تعديل بع�ص اأحكام قانون اإن�شاء هيئة التاأمني
•• دبي - وام:

اعتمدت جلنة ال�سوؤون املالية واالقت�سادية 
االحتادي  الوطني  للمجل�س  وال�سناعية 
االأمانة  مقر  يف  ال��ي��وم  اجتماعها  خ��الل 
�سعادة ماجد حمد  برئا�سة  بدبي،  العامة 
حول  تقريرها  اللجنة،  رئي�س  ال�سام�سي 
م�����س��روع ق���ان���ون احت�����ادي ب��ت��ع��دي��ل بع�س 
اأح��ك��ام ال��ق��ان��ون االحت����ادي رق���م 6 ل�سنة 
التاأمني  هيئة  اإن�����س��اء  ���س��اأن  يف   2007
اأع�ساء  االجتماع  ح�سر  اأعماله.  وتنظيم 
ال��ل��ج��ن��ة ���س��ع��ادة ك���ل م���ن ����س���امل عبداهلل 
�سعيد  والدكتور  اللجنة  مقرر  ال�سام�سي 
عبداهلل املط�وع، واأحم�د يو�س�ف النعيم�ي، 
وعبدالعزيز عبداهلل الزعابي، ود. حممد 
عبداهلل املحرزي. وقال �سعادة ماجد حمد 
من  ال��ي��وم  ان��ت��ه��ت  اللجنة  اإن  ال�سام�سي 
خالل  مت  اإذ  ال��ق��ان��ون،  م�����س��روع  مناق�سة 
�ساأن  يف  اللجنة  تقرير  اعتماد  االجتماع 
التعديالت  بع�س  مناق�سة  بعد  امل�����س��روع 
���س��اأن��ه، متهيداً  ال��الزم��ة يف  وال��ت��و���س��ي��ات 
يف  واإق����راره  ملناق�سته  املجل�س  اإىل  لرفعه 

جل�ساته املقبلة.
ناق�ست  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ���س��ع��ادت��ه  واأ����س���ار 
التي  القانون �سمن خطة عملها  م�سروع 

وعقد  الفنية  االأوراق  مناق�سة  ت�سمنت 
املعنية  ل��ق��اءات ع��دة م��ع ممثلي اجل��ه��ات 
تلك  بتجاوب  م�سيداً  ال��ق��ان��ون،  مب�سروع 
اللجنة،  اج��ت��م��اع��ات  اجل��ه��ات وح�����س��وره��ا 
اإىل وجهة  اللجنة خاللها  ا�ستمعت  حيث 
م�سروع  ����س���اأن  يف  وم��ق��رتح��ات��ه��ا  ن��ظ��ره��ا 
اأع�ساء  ا�ستف�سارات  على  وال��رد  القانون، 

اللجنة.
التطور  اإن  ال�����س��ام�����س��ي  ����س���ع���ادة  وق������ال 
االق��ت�����س��ادي وال��ع��م��راين واالج��ت��م��اع��ي يف 
الدولة انعك�س اإيجابا على قطاع التاأمني 

فروع  يف  املحققة  االأق�ساط  ارتفعت  حيث 
تاأمني املمتلكات وتاأمني امل�سوؤوليات ومعدل 
النمو ال�سنوي املركب الأق�ساط التاأمني يف 
على تطوير  العمل  اإىل  دفع  الدولة، مما 
التاأمني.  ل��ق��ط��اع  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
االإي�ساحية  امل��ذك��رة  ح�سب  اإن���ه  واأ���س��اف 
اقرتاح  احلكومة  ارت���اأت  القانون  مل�سروع 
رقم  االحت����ادي  للقانون  تعديل  م�����س��روع 
هيئة  اإن�����س��اء  ���س��اأن  يف   2007 ل�سنة   6
ال��ت��اأم��ني وت��ن��ظ��ي��م اأع��م��ال��ه ان��ط��الق��اً من 
يف  ال��ت��اأم��ني  بقطاع  النهو�س  يف  ال��رغ��ب��ة 

التاأمني  هيئة  ومتكني  وتطويره  الدولة 
املوكلة  وال�سالحيات  باملهام  القيام  م��ن 
اإليها على اأكمل وجه، وتعزيزاً لدورها يف 
حلماية  التاأمني،  قطاع  وحت�سني  تنظيم 
اال�ستقرار  الوثائق وحتقيق  حقوق حملة 
االقت�ساد  رف�����د  يف  وامل�������س���اه���م���ة  امل������ايل 
املمار�سات  اأف�سل  بذلك  مراعياً  الوطني، 
بجهات  اخل���ا����س���ة  ال����دول����ي����ة  وامل����ع����اي����ري 
التاأمني.  قطاع  على  والرقابة  االإ���س��راف 
ويهدف م�سروع القانون اإىل اإيجاد و�سيلة 
مبا  التاأمينية  امل��ن��ازع��ات  لف�س  قانونية 

•• عمان - وام :

اختار املنتدى االقت�سادي العاملي ال�سيخة 
رئي�سة هيئة  القا�سمي  �سلطان  بنت  بدور 
-�سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
ملنطقة  االإقليمي  االأعمال  ملجل�س  رئي�سة 
التابع  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق 
ال��رائ��دة يف  ت��ق��دي��راً جل��ه��وده��ا  للمنتدى 
االقت�سادي  التكامل  حتقيق  �سبل  توفري 
املجل�س  ي�سم  حيث  امل�ستدامة  والتنمية 
االإقليميني  االأع��م��ال  ق��ادة  من  جمموعة 

وممثلي كربى ال�سركات العاملية.
واأعلن الربوفي�سور كالو�س �سواب موؤ�س�س 
و رئي�س املنتدى االقت�سادي العاملي خالل 
امل��ن��ت��دى ال���ذي ع��ق��د يف ال��ف��رتة م��ن 19 
حتى 21 من مايو اجلاري يف البحر امليت 
تعيني  ع��ن  الها�سمية  االأردن��ي��ة  باململكة 
ال�سيخة بدور القا�سمي كاأول امراأة تتوىل 
ه���ذا امل��ن�����س��ب االإق��ل��ي��م��ي ال��رف��ي��ع خالل 
ج��ل�����س��ة م��غ��ل��ق��ة ب��ح�����س��ور ع���دد ك��ب��ري من 
العاملية  ال�سركات  وممثلي  ال��ق��رار  �سّناع 

واالإقليمية.
بدور  ال�سيخة  برئا�سة  املجل�س  و�سيقوم 
اال�سرتاتيجية  االأط���ر  بو�سع  القا�سمي 
التنمية  ل��دف��ع عجلة  امل��ب��ادرات  واإط���الق 
م���ن خالل  امل��ن��ط��ق��ة  دول  امل�����س��ت��دام��ة يف 
الريادة  ودع����م  االأع����م����ال  م��ن��اخ  حت�����س��ني 

وحت���ف���ي���ز االب���ت���ك���ار وخ���ل���ق ف���ر����س عمل 
�سوق  يف  امل����راأة  م�ساركة  وزي����ادة  لل�سباب 
���س��وق لرتويج  اإن�����س��اء  اإىل  اإ���س��اف��ة  العمل 

منتجات رواد االأعمال يف املنطقة.
تعظيم  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  ���س��ي��ع��م��ل  ك���م���ا 
ال��ق��ط��اع��ني العام  ب���ني  ال�������س���راك���ات  اأث�����ر 
التحديات االقت�سادية  واخلا�س ملواجهة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي تواجه 
املنطقة. و�سهدت فعاليات املنتدى م�ساركة 
جل�ستني  يف  ال��ق��ا���س��م��ي  ب�����دور  ال�����س��ي��خ��ة 
من  جم��م��وع��ة  فيهما  ت��ن��اول��ت  رئي�ستني 
اأهم موا�سيع االقت�ساد االإقليمي التي مت 
اعتمادها على جدول اأعمال املنتدى الذي 
و�سهد هذا  اأي��ام  م��دى ثالثة  انعقد على 
املرتبطة  بالق�سايا  كبرياً  اهتماماً  العام 
التغريات  ع����ن  ال���ن���اج���م���ة  ب���ال���ت���ح���دي���ات 
على  وانعكا�ساتها  املنطقة  بها  متر  التي 
اجلل�سة  ويف  االق���ت�������س���ادي���ة.  االأو������س�����اع 
اإطار  “ر�سم  ع��ن��وان  حملت  ال��ت��ي  االأوىل 
اجليلي”  ل��ل��ت��ح��ول  ال��ع��ام��ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 
�سرورة  القا�سمي  ب���دور  ال�سيخة  اأك���دت 
مد ج�سور التوا�سل بني جمل�س االأعمال 
اال�سرتاتيجية  و”جمموعة  االإق��ل��ي��م��ي 
بع�سويتها  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  االإقليمية” 
التي  امل���ج���االت  مناق�سة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
حتقيق  مثل  لل�سيا�سات  اإ�سالحاً  تتطلب 
وتوفري  وال��ت��ن��وي��ع  االق��ت�����س��ادي  التكامل 

ف����ر�����س ال���ع���م���ل وال���ت���ع���ل���ي���م وال���ت���دري���ب 
االجتماعية  والتنمية  ال�سحية  والرعاية 
بهدف االتفاق على جدول اأعمال اإقليمي 
دوره���ا  حت��دي��د  اىل  ا���س��اف��ة  للمجموعة 

ومهامها يف امل�ستقبل.
وح����ول اأه����م ال��ف��ر���س وال��ت��ح��دي��ات التي 
بدور  ال�سيخة  ق��ال��ت  املنطقة  ت��واج��ه��ه��ا 
االأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  ان  ال��ق��ا���س��م��ي 
ت��ق��ف ع��ل��ى اأع���ت���اب م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
الكثرية  الفر�س  من  الرغم  وعلى  النمو 
املتوافرة فيها فاإن علينا اأختيار خطواتنا 
اقت�سادات  بناء  على  الرتكيز  مع  بعناية 
متكاملة و�ساملة وم�ستدامة وذات فائدة 

متبادلة جلميع االأطراف.
عنوان  حملت  التي  الثانية  اجلل�سة  ويف 
من  العربي  ال��ع��امل  ج��دي��دة:  “مفاهيم 
تناولت  العلمي”  اخل��ي��ال  اإىل  ال��ت��اري��خ 
الهوية  مفاهيم  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة 
االإقليمية والتنوع وامل�ستقبل امل�سرتك من 
املفاهيم  اأهمية  م��وؤك��دة   .. االأدب  منظور 
العربي  ال��ع��امل  يحتاجها  ال��ت��ي  االأدب���ي���ة 
و�سموليًة يف  اإ�سراقاً  اأكرث  لبناء م�ستقبل 

املنطقة.
وقالت ال�سيخة بدور القا�سمي اأوؤمن بقوة 
االإن�سان  حياة  تغيري  يف  والكلمة  الكتاب 
وخا�سة يف الدول التي تعاين من االأزمات 
لتاأ�سي�س  ق������ادين  م����ا  وه������ذا  واحل��������روب 

جمموعة كلمات لتمكني االأطفال والذي 
تزويد مكتبات  الرئي�سي يف  دوره��ا  يكمن 
ال���الج���ئ���ني ب��ك��ت��ب اأط����ف����ال ح��ي��ث يعاين 
الكثري م��ن االأط��ف��ال يف دول ع��دي��دة من 
ظروف �سعبة حترمهم حقهم يف التعليم 
االأمر الذي ي�سلبهم القدرة على التخيل 
دور  ياأتي  وهنا  اأف�سل  مب�ستقبل  واحللم 
ال��ق�����س�����س وال����رواي����ات يف مت��ك��ي��ن��ه��م من 

الو�سول اىل االأمل واحللم .
املوؤلفون  يكتب  اأن  ���س��رورة  على  و���س��ددت 
العرب عن تاريخنا الذي نفخر به لتزويد 
اأن  خاللها  م��ن  ميكنهم  مبن�سة  الكّتاب 

يكونوا �سوتاً للعرب .
الكتاب  ب��ق��درة  ت��وؤم��ن  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��رية 
على اأن يكون نافذة للمجتمعات لتحقيق 
ال��ت��ب��ادل ال��ث��ق��ايف وي��ك��ون م���راآة مل��ا يحدث 

داخل جمتمعاتنا العربية.
ي�سار اىل اأن “املنتدى االقت�سادي العاملي 
اأفريقيا  و�سمال  االأو�سط  ال�سرق  ملنطقة 
اإمارة  من  وف��ٌد  م�ساركة  �سهد   ”2017
امل�سوؤولني  م��ن  جمموعة  �سم  ال�����س��ارق��ة 
االقت�ساديني  واخل�������رباء  احل��ك��وم��ي��ني 
ال���ذي���ن ال���ت���ق���وا ب��ك��ب��ار رج�����ال االأع���م���ال 
امل�ستوى  رفيعي  احلكوميني  وامل�سوؤولني 
وق��ادة املجتمع امل��دين من اأك��رث من 50 
التعاون  تعزيز  ب��ه��دف  املنطقة  يف  دول���ة 
العام  القطاعني  ب��ني  التكامل  وحتقيق 

واخل���ا����س يف ال��ق�����س��اي��ا اجل��وه��ري��ة التي 
تتعلق مب�ستقبل منطقة ال�سرق االأو�سط 
املنتدى  تنظيم  مت  و  اأف��ري��ق��ي��ا.  و���س��م��ال 
عبداهلل  امل��ل��ك  “�سندوق  م��ع  ب��ال�����س��راك��ة 
اجلهود  ����س���ي���اق  يف  للتنمية”  ال����ث����اين 
دول  م��ن  ال��ع��دي��د  تبذلها  ال��ت��ي  املتنامية 
االقت�سادي  االإ���س��الح  لتحقيق  املنطقة 
اال�ستثمارية  االأول����وي����ات  ت��غ��ري  ظ���ل  يف 

والتجارية.
النقا�سية  ج��ل�����س��ات��ه  امل����وؤمت����ر  وك����ّر�����س 
التحوالت  اأب�����رز  ل��ت��ن��اول  واالج��ت��م��اع��ات 
االإن�سانية  وال��ت��ح��دي��ات  اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة 
م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز احل����وار ب��ني اأ�سحاب 
االأو����س���اع يف  ب�����س��اأن  امل��ت��ع��ددي��ن  امل�سلحة 
الالجئني  واأزم��ة  وليبيا  وال��ع��راق  �سوريا 

امل�ستمرة.
وتناول املنتدى تاأثري “الثورة ال�سناعية 
يف  جديدة  حلقبة  اأ�ّس�ست  الرابعة” التي 
االقت�ساد العاملي واعدة بفر�س اقت�سادية 
املعلومات  ت����واف����ق  ع����ن  ن���اج���م���ة  ث��م��ي��ن��ة 
الرقمية والتقدم التكنولوجي مع خمتلف 
امل�ساركون  وب��ح��ث  االقت�سادية  امل��ج��االت 
التقنية  ت�سخري  كيفية  االإط�����ار  ه���ذا  يف 
وت�سجيع  العمل  فر�س  لتوفري  احلديثة 
ال�سامل يف  النمو  االأعمال وحتقيق  ريادة 
فيها  ال�سباب  ُي�سّكل  ال��ت��ي  املنطقة  ه��ذه 

ن�سبة كبرية من عدد ال�سكان.

يراعي التخ�س�س ويخت�سر الوقت ويقلل 
احلماية  نطاق  وتو�سيع  التقا�سي،  كلفة 
املت�سررين  االأ�سخا�س  لت�سمل  التاأمينية 
نتيجة ممار�سة بع�س االأن�سطة من خالل 
تكوين �سناديق متخ�س�سة حلماية حملة 

الوثائق واملت�سررين.
التاأمني  ه��ي��ئ��ة  مت��ك��ني  اإىل  ي���ه���دف  ك��م��ا 
واملالية  االإداري���������ة  االإج����������راءات  ب���ات���خ���اذ 
املهن  واأ���س��ح��اب  ال�سركات  بحق  املنا�سبة 
املرتبطة بالتاأمني والتي ال متتثل الأحكام 

القانون اأثناء ممار�ستها اأعمالها.
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املال والأعمال

 47.604  مليار درهم امل�شروفات الفعلية 
للوزارات االحتادية يف ميزانية 2016

•• اأبوظبي- وام :

لل�سنة  دره��م  مليار   47.604 االحتادية  للوزارات  الفعلية  امل�سروفات  بلغت 
امليزانية  اإج��م��ايل  م��ن   96% اإىل  ت�سل  فعلية  تنفيذ  بن�سبة   2016 املالية 
  47.494 الفرتة   نف�س  االإي���رادات خالل  قيمة  بلغت  املقابل  .. ويف  الفعلية 
امل��ايل عن  االأداء  وذك��ر تقرير   .  98% اإىل  تنفيذ و�سلت  بن�سبة  دره��م  مليار 
اأعلنت  الذي   2016 املالية  لل�سنة  االحتادية  للجهات  العامة  امليزانية  تنفيذ 
بلغت  العامة  العمومية  اخلدمات  على  النفقات  اأن   .. اليوم  املالية  وزارة  عنه 
ت�سنيف وظائف  بح�سب  وذلك   2016 عام  خالل  درهم  مليار    16.064
احلكومة ووفقا ملعايري اح�ساءات مالية احلكومة ال�سادرة عن �سندوق النقد 
العام وال�سوؤون االإ�سالمية   النظام  النفقات على  الدويل يف حني و�سلت قيمة 
.. فقد بلغت النفقات  التعليم  . وعلى م�ستوى قطاع  درهم  10.096  مليار 
خالل العام 2016 نحو  6.426  مليار درهم ونحو  3.849  مليار درهم 
على قطاع ال�سحة و 2.979  مليار درهم على قطاع احلماية االجتماعية و 
969  مليون درهم على قطاع ال�سوؤون االقت�سادية وتوزعت بقية النفقات على 
قطاعات االإ�سكان ومرافق املجتمع وحماية البيئة والرتفيه والثقافة والدين 
وغريها. وبلغت قيمة االإيرادات املقدرة للجهات امل�ستقلة لل�سنة املالية 2016 
بعد  املقدرة  امل�سروفات  بلغت  حني  يف  دره��م  مليار    14،667 التعديل   بعد 
التعديل لنف�س الفرتة املالية  14،463  مليار درهم ووفقا للقانون االحتادي 
وميزانيات  ل��الحت��اد  العامة  امليزانية  رب��ط  ���س��اأن  يف   2016 ل�سنة    2 رق��م 
مببلغ  االإي����رادات  ق��درت   2016 املالية  ال�سنة  ع��ن  امللحقة  امل�ستقلة  اجل��ه��ات 
مليار   48.577 امل�سروفات مببلغ  ق��درت  دره��م يف حني  مليار    48.557
درهم ثم جرى بعد ذلك اإ�سافة اعتمادات ا�سافية بقيمة  819  مليون درهم 
اجلهات  الأداء  التحليلية  املالية  البيانات  توفري  على  املالية  وزارة  وحتر�س   .
االحتادية وفق اأف�سل املمار�سات العاملية وذلك انطالقا من التزامها بتحقيق 
اأعلى معايري ال�سفافية وا�ستنادا الأحكام املادتني  9  و 50  من املر�سوم بقانون 
اإع��داد امليزانية العامة واحل�ساب  2011 ب�ساأن قواعد  8  ل�سنة  احتادي رقم  
اخلتامي والقواعد املنظمة ل�سرف النفقات وحت�سيل االإيرادات ورفع التقارير 

الدورية ملجل�س الوزراء حول تنفيذ امليزانية. 

اقت�شادية دبي ت�شجل 5646 ت�شريحا 
جتاريا خالل الربع االأول من 2017

•• دبي - وام:

نحو  التجاري  والت�سجيل  الرتخي�س  قطاع  يف  ممثلة  دب��ي  اقت�سادية  �سجلت   
الالفتات  و�سكلت   .201 من  االأول  الربع  خ��الل  جتاريا  ت�سريحا   5646
االإعالنية 1604 ت�سريحات جتارية بن�سبة 28 يف املئة من اإجمايل الت�ساريح 
وا�ستحوذ قطاع التجزئة على 24 يف املئة من ح�سة الت�ساريح التجارية اأي ما 
1387 ت�سريحا جتارية وتعك�س هذه االرق��ام حيوية االقت�ساد املحلي  يعادل 
باإمارة دبي و�سعي ال�سركات اإىل التناف�س واملكانة التي تتمتع بها االإمارة كمركز 
1061 ت�سريحا  االأعمال. ونالت احلمالت الرتويجية  جتاري مثايل ملزاولة 
خالل الربع االأول من 2017 وهناك ت�ساريح متنوعة بلغت 1077 ت�سريحا 
فيما   2017 م��ن  االأول  ال��رب��ع  خ��الل 
بلغت الت�ساريح اخلا�سة بالتخفي�سات 
ت�سريحا   467 اخل��ا���س��ة  وال��ع��رو���س 
خالل الفرتة ذاتها. وبلغ عدد املعار�س 
التجارية 41 معر�سا خالل الربع االأول 
من العام اجلاري. وقال وليد عبدامللك 
يف  ال���ت���ج���اري  ال��ت�����س��ج��ي��ل  اإدارة  م��دي��ر 
التجاري  والرتخي�س  الت�سجيل  قطاع 
على  يعمل  القطاع  اأن  دبي  باقت�سادية 
الت�ساريح  اإ���س��دار  عرب  ال�سوق  تنظيم 
اإىل  رئي�سي  ب�سكل  ال��ه��ادف��ة  التجارية 
التي  واخل��دم��ات  للمنتجات  ال��رتوي��ج 
ال��ت��ج��اري��ة. وتظهر  امل��ن�����س��اآت  ت��وف��ره��ا 
ال��ن��ت��ائ��ج االأول����ي����ة م���ن ال���ع���ام 2017 
ا�ستدامة االأعمال يف خمتلف القطاعات 
التجزئة  قطاع  واأن  واحليوية  الرئي�سية 
وت�سعى  اأعمالها  ملزاولة  مقرا  االإم��ارة  من  تتخذ  التي  املهيمنة  القطاعات  من 
اإىل التو�سع وحتقيق اأعلى النتائج يف اال�سواق املجاورة. وقال وليد عبد امللك اإن 
نتائج التقرير اخلا�سة بالت�ساريح والالفتات االإعالنية ت�سري اإىل منو االنفاق 
دب��ي يف ر�سم  التي تبذلها اقت�سادية  ي��دل على اجلهود  ال��ذي  االأم��ر  االإع��الين 
النمو والتطور االقت�سادي يف دبي وتعزيز تناف�سية مزاولة االأن�سطة  �سيا�سات 
من  والتجار  امل�ستثمرين  ثقة  رفع  اإىل  دبي  اقت�سادية  �سعي  موؤكدا  التجارية، 
اأ�سحاب املن�ساآت التجارية بواقع االأعمال االأمر الذي يعزز من معدل التناف�س 

واالنفاق االإعالين بني ال�سركات على اإبراز منتجاتها وخدماتها باإمارة دبي.

موا�شالت االإمارات:ارتفاع اإيرادات املوؤ�ش�شة 
بنهاية 2016 اإىل 2.395 مليار درهم

•• دبي - وام:

ان  ق��ال �سعادة حممد ع��ب��داهلل اجل��رم��ن مدير ع��ام موا�سالت االإم����ارات   
درهم  مليار   2.395 اإىل   2016 ع��ام  بنهاية  ارتفعت  املوؤ�س�سة  اإي���رادات 
 182.4 اإىل  املائة بينما ارتفع �سايف االأرب��اح  10.6 يف  بن�سبة منو بلغت 
املوؤ�س�سة  �سجلت  فيما   2015 عن  املائة  يف   25 بن�سبة منو  دره��م  مليون 
ن�سبة للعائد على راأ�س املال و3.019 مليار درهم الإجمايل  املائة  يف   61
اأ�سولها.واكد اجلرمن ان اال�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري هو حمور تركيزنا 
االأول واإن جائزة موا�سالت االإمارات للريادة التي كانت جتربة وليدة حني 
اإطالقها الأول مرة عام 1997 ما لبثت اأن تطورت وتقدمت على م�ستوى 
الفئات وعدد امل�ساركني ونوعية اجلوائز املقدمة ..و اليوم نحتفي بع�سرين 
مللتقى  افتتاحية  ذل��ك يف كلمة  . ج��اء  واالإب���داع  والتميز  ال��ري��ادة  عاماً من 
التميز ال�سنوي 2017 ملوا�سالت االإمارات والذي احت�سن �سمن فعالياته 
للريادة  االإم��ارات  الثامنة من جائرة موا�سالت  بالدورة  الفائزين  تكرمي 
وذلك بح�سور لفيف من كبار ال�سيوف وال�سركاء اال�سرتاتيجيني والرعاة 
االأعمال  ومراكز  االإدارات  وم��دراء  للموؤ�س�سة  التنفيذية  االإدارة  واأع�ساء 
والوحدات والفروع . ولفت �سعادته اإىل اأن جائزة الريادة اأ�سهمت يف تعزيز 
بيئة التناف�س يف تطوير االأداء بني كافة املوظفني على خمتلف درجاتهم 
نتائج  حتقيق  على  اإيجابي  وب�سكل  حتماً  انعك�س  ال��ذي  االأم��ر  الوظيفية 

اأف�سل �سواء يف االإدارات واملراكز والوحدات والفروع .

املن�شوري: قانون مكافحة االإغراق حمطة مف�شلية حلماية 
ال�شناعة الوطنية وتعزيز التناف�شية التجارية للمنتج املحلي

•• اأبوظبي –الفجر:

وزير  املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  معايل  ق��ال 
االقت�ساد اإن اإ�سدار �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
القانون االحتادي  اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، 
رقم 1 ل�سنة 2017 يف �ساأن مكافحة االإغراق والتدابري 
اأخ���رى نحو  رائ���دة  ه��و خ��ط��وة  وال��وق��ائ��ي��ة،  التعوي�سية 
تطوير االإطار الت�سريعي والتنظيمي للبيئة االقت�سادية 
اجلهود  م�سرية  يف  مف�سلية  وحمطة  االإم����ارات،  ب��دول��ة 
املبذولة لتمكني تناف�سية االقت�ساد الوطني وال �سيما يف 

معاليه  واأ�ساف  اخلارجية.  والتجارة  ال�سناعة  قطاعي 
اأن �سدور القانون اأعطى اجلهات املعنية يف الدولة، ويف 
والقانوين  الت�سريعي  ال�سند  االقت�ساد،  وزارة  مقدمتها 
الذي ميّكنها من التحرك للت�سدي للممار�سات ال�سارة 
اأو زيادة  اأو الدعم  بالتجارة الدولية، واملتمثلة باالإغراق 
الواردات، واتخاذ االإجراءات والتدابري الكفيلة مبواجهتها 
يف  اخلارجية  التجارة  اتفاقيات  مع  تتوافق  اآل��ي��ات  عرب 
قدرة  يرفع  ال��ذي  االأم��ر  العاملية،  التجارة  اإط��ار منظمة 
لتلك  ال�����س��ارة  االآث���ار  مواجهة  على  الوطنية  ال�سناعة 
املحلي.  للمنتج  التجارية  التناف�سية  وي��ع��زز  املمار�سات 

واأو�سح معاليه اأن االإج��راءات املن�سو�س عليها يف اأحكام 
التجارية  املناف�سة  دعائم  تر�سي  اأن  �ساأنها  من  القانون 
اأو  املغرقة  املنتجات  ومتنع  املحلية  االأ���س��واق  يف  العادلة 
بال�سناعة  االإ���س��رار  من  املتزايدة  ال���واردات  اأو  املدعومة 
اإطار  يف  م�سروعة  غري  اأف�سلية  اكت�سابها  عرب  الوطنية 
النظام التجاري املتعدد االأطراف، االأمر الذي يعزز ثقة 
قدرته  ويرفع  بالدولة  ال�سناعي  بالقطاع  امل�ستثمرين 
االأ�سواق  اإىل  مبنتجاته  وال��ن��ف��اذ  والنمو  املناف�سة  على 
الت�سديرية  ال���ق���درة  م���ن  ب��ال��ت��ايل  وي���زي���د  اخل���ارج���ي���ة، 

لالإمارات ويرتقي مبكانتها التجارية.

غرفة راأ�ص اخليمة ت�شتعر�ص فر�ص اال�شتثمار مع فرن�شا واأملانيا واإ�شبانيا

بغرفة راأ�س اخليمة اإىل حر�س الغرفة 
مع  االقت�سادية  العالقات  توطيد  على 
كافة الدول، و�سعيها الدوؤوب لفتح اآفاق 
االأعمال  قطاع  اأم��ام  جديدة  ا�ستثمارية 
تعزيزا  اخل��ي��م��ة،  ب��راأ���س  وامل�ستثمرين 
اإىل  ول��ف��ت  امل��ح��ل��ي،  االق��ت�����س��ادي  للنمو 
�ستوا�سل دورها  راأ�س اخليمة  اأن غرفة 
العالقات  وتطوير  بتقوية  امل�ساهمة  يف 
االقت�سادية لالإمارة ، وتقدمي الفر�س 
الو�سول  منطلق  من  االأع��م��ال،  لرجال 
للريادة يف دعم بيئة االأعمال، للم�ساهمة 

يف احلركة االقت�سادية يف الدولة.
الوفد  روؤ������س�����اء  اأع�������رب  ج��ان��ب��ه��م  م����ن 
لدور  وتقديرهم  �سكرهم  عن  امل�سرتك 
مثل هذه  اخليمة يف عقد  راأ����س  غ��رف��ة 
م�سلحة  يف  ت�����س��ب  وال���ت���ي  ال���ل���ق���اءات، 

اجلميع، كما اأكدوا على �سرورة تو�سيع 
ال��ت��ع��اون االق��ت�����س��ادي بينهم وبني  اأف���ق 
االإم���ارة من  ملا تتمتع به  راأ���س اخليمة، 
ا�ستثمارية  وبيئة  اقت�سادية،  مقومات 

جاذبة لالأعمال.
ودعا روؤ�ساء الوفود الثالثة امل�ستثمرين 
ورج����ال االأع���م���ال ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف راأ����س 
القوانني  اخل��ي��م��ة، خ��ا���س��ة م��ع ح��زم��ة 
من  االإم���ارة  تتبناها  التي  والت�سريعات 
اإىل  باالإ�سافة  اال�ستثمار،  ت�سجيع  اأجل 
وتوفر  املمكنة،  الت�سهيالت  كافة  توفر 
ك��ل اأ���س��ك��ال ال��دع��م امل��م��ك��ن��ة، ك��م��ا اأثنوا 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء ال���ذي ق���ّدم �سورة 
التعاون  وجم���االت  فر�س  ع��ن  وا�سحة 
واال�ستثمار الكثرية املتاحة اأمام القطاع 
اإقامة  ف��ر���س  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  اخل��ا���س، 

ال�سركات ونظرياتها  عالقات عمل بني 
جمتمعات  اأن  واأك���������دوا  االإم�����ارات�����ي�����ة، 
لال�ستفادة  تتطلع  بالدهم  يف  االأع��م��ال 
من البيئة اال�ستثمارية اجلاذبة يف راأ�س 
اخليمة. وا�ستعر�ست كل من غرفة راأ�س 
اخليمة، ومدينة راأ�س اخليمة املالحية، 
مقومات  امل�����رج�����ان،  ج����زي����رة  و����س���رك���ة 
واال�ستثمارية،  االق��ت�����س��ادي��ة  االإم������ارة 
وامل�ساريع املتاحة لال�ستثمار، باالإ�سافة 
بها  التي تزخر  ال�سياحية  املقومات  اإىل 

راأ�س اخليمة.
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  ال��ل��ق��اء  وب��ح��ث 
و�سبل تعزيز التعاون يف جميع القطاعات 
االق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة، ورك���ز اللقاء 
التحويلية،  ال�سناعات  ق��ط��اع��ات  على 
ال�سحية،  وال����رع����اي����ة  وال�������س���ي���اح���ة، 

•• راأ�ض اخليمة -الفجر:

ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت�����ارة و���س��ن��اع��ة راأ�����س 
ث��الث��ي م�سرتك  من  اخليمة م��ع وف��د 
واإ�سبانيا، �سم نخبة من  واأملانيا  فرن�سا 
ممثلي جمتمعات االأعمال من خمتلف 
التعاون  �سبل  االقت�سادية،  القطاعات 
االقت�سادي امل�سرتك، وفر�س اال�ستثمار 

بني جميع االأطراف.
ال��غ��رف��ة يف  ال���ذي نظمته  ال��ل��ق��اء  ناق�س 
جمل�س  م��ن  ممثلني  بح�سور  م��ق��ره��ا، 
العمل  وجم���ل�������س  ال���ف���رن�������س���ي،  ال���ع���م���ل 
االإماراتي  االأمل��اين  واملجل�س  االإ�سباين، 
امل�سرتك لل�سناعة والتجارة، ومب�ساركة 
ن��خ��ب��ة م���ن مم��ث��ل��ي جم��ت��م��ع االأع���م���ال 
املحلي يف االإمارة، الفر�س اال�ستثمارية 
اخلا�س،  القطاع  �سركات  اأم���ام  املتاحة 
ا�ستقبال الوفد امل�سرتك الذي  وكان يف 
حكومية  �سخ�سية   60 م��ن  اأك���رث  �سم 
ال�سبب  ح�����س��ن  حم��م��د  واق���ت�������س���ادي���ة، 
مدير عام غرفة راأ�س اخليمة بالوكالة، 
والدكتور اأحمد را�سد ال�سميلي، م�ساعد 
التجارية  اخلدمات  لقطاع  العام  املدير 

وتطوير االأعمال بالغرفة. 
عام  مدير  ال�سبب،  ح�سن  حممد  واأك��د 
غ���رف���ة راأ�������س اخل��ي��م��ة ب��ال��وك��ال��ة عمق 
العالقات االقت�سادية التي تربط دولة 
االإمارات ب�سكل عام وراأ�س اخليمة ب�سكل 
واإ�سبانيا،  واأمل��ان��ي��ا  ف��رن�����س��ا  م��ع  خ��ا���س 
موؤكداً التزام الغرفة بتوفري الت�سهيالت 
على  امل�ستثمرين  ت�ساعد  التي  املمكنة 

تعزيز ن�ساطاتهم.
ودعا حممد ال�سبب الوفد اإىل اال�ستفادة 
من املقومات االقت�سادية لراأ�س اخليمة، 
ومن الفر�س اال�ستثمارية التي توفرها 
االأع����م����ال، خا�سة  مل��ج��ت��م��ع��ات  االإم�������ارة 
املرنة،  االق��ت�����س��ادي��ة  �سيا�ستها  ظ��ل  يف 
وتركيزها على قطاع ال�سناعات، وتوفر 
اخلدمات اللوج�ستية املتطورة، والنظم 
والقوانني  وال��ت�����س��ري��ع��ات  امل�����س��رف��ي��ة 
التي  النمو  حركة  اإىل  م�سرياً  املحفزة، 
ت�سهدها راأ�س اخليمة يف كافة املجاالت 
والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية 
مم���ا ي���وؤك���د ع��ل��ى ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا  كموقع 

ا�سرتاتيجي يف املنطقة.
اأ���س��ار ال��دك��ت��ور اأح��م��د را�سد  م��ن جانبه 
لقطاع  ال��ع��ام  امل��دي��ر  م�ساعد  ال�سميلي، 
االأعمال  وتطوير  التجارية  اخل��دم��ات 

حماور،  ع��دة  اللقاء  وناق�س  وامل��الح��ة، 
م��ن��ه��ا االب�������داع واالب����ت����ك����ار، وحت���دي���ات 
لالأعمال،  ال��ب��ي��ئ��ي  وال��ن��ظ��ام  االأع���م���ال، 
االأعمال،  بيئات  م��ع  التكيف  واأ�ساليب 
ال�سغرية  امل�ساريع  دع��م  و�سبل  واآل��ي��ات 
�سرورة  على  اللقاء  واأك���د  واملتو�سطة، 
امل�ساريع  اأ�سحاب  تطوير  يف  امل�ساهمة 
بتو�سيات  ال���ل���ق���اء  وخ�����رج  ال�������س���غ���رية، 
ال��ت��ع��اون يف  ع��دي��دة منها االت��ف��اق على 
كافة املجاالت االقت�سادية التي ي�سرتك 
فيها جميع االأط��راف، وتبادل اخلربات 
واملعلومات، لدعم ال�سراكات، باالإ�سافة 
اإىل االت��ف��اق ع��ل��ى ع��ق��د م��وؤمت��ر يجمع 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة من 
تعاون  اتفاقيات  لعقد  امل�ساركة،  ال��دول 

بينهم والرتويج ملنتجاتهم. 

 بيئة اأبوظبي تعقد االجتماع االأول ملجموعة عمل
 تطوير نظام متكامل ملراقبة جودة املياه البحرية

•• اأبوظبي -وام :

 نظمت هيئة البيئة – اأبوظبي بالتن�سيق 
م�����ع م����رك����ز االأن����ظ����م����ة االإل����ك����رتون����ي����ة 
ملجموعة  االأول  االج��ت��م��اع  وامل��ع��ل��وم��ات 
عمل تطوير نظام متكامل ملراقبة جودة 
عن  ممثلني  ت�سم  التي  البحرية  امل��ي��اه 
على  املعنية  احلكومية  اجل��ه��ات  جميع 
اإ�سافة  واالحت������ادي  امل��ح��ل��ي  امل�����س��ت��وي��ني 
القطاع  م��وؤ���س�����س��ات  ع���ن  مم��ث��ل��ني  اإىل 
االأكادميي. وقال املهند�س �سامل الربيكي 
مدير اإدارة �سيا�سات ولوائح جودة البيئة 
يف الهيئة رئي�س الفريق الفني لتح�سني 
جودة املياه البحرية اإن هذا امل�سروع هو 
اأحد خمرجات وتو�سيات اجتماع اللجنة 
البحرية  امل��ي��اه  ج���ودة  لتح�سني  العليا 
االأخ���ري وال���ذي مت اإدراج���ه �سمن خطة 
التنفيذية  م��ن خ���الل اخل��ط��ة  االإم�����ارة 

لربنامج حت�سني جودة املياه البحرية.
واأ�سار اإىل اأن امل�سروع �سي�سهم يف تكامل 

املياه  ب��ج��ودة  املتعلقة  ال��ب��ي��ان��ات  جميع 
�سمن قاعدة بيانات موحدة واال�ستفادة 
باالأطر  لربطها  احلديثة  التقنيات  من 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة م���ن خالل 
يف  وامللوثات  للمخالفات  ر�سد  عمليات 
اأنظمة  تعزيز  وبالتايل  البحرية  البيئة 
حال  يف  املعنية  للجهات  املبكر  االإن����ذار 
التدابري  الت���خ���اذ  ط�����ارئ  اأي  ح�����س��ول 

واالإجراءات ب�سكل اأ�سرع.
امل�سروع  اأن  الربيكي  املهند�س  واأ���س��اف 
جيومكاين  ن���ظ���ام  ت���ط���وي���ر  ي��ت�����س��م��ن 
البحرية  امل��ي��اه  ج���ودة  مل��راق��ب��ة  متكامل 
اأبوظبي من خالل �سبكة مرئية  باإمارة 
املعنية  ب��اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة  م��رت��ب��ط��ة 
كافة ملتابعة موؤ�سرات جودة املياه تت�سمن 
خارطة تعر�س الت�سل�سل الزمني للوقائع 
ملراقبة تاأثريات املخلفات ال�سائلة ومياه 
ال�سرف ال�سحي على التنوع البيولوجي 
والبيئة البحرية. و�سي�ساهم هذه النظام 
التفتي�س واال�ستجابة  يف تعزيز عمليات 

يف احلاالت الطارئة ويف اإجراء االأبحاث 
ي�سهم  مما  االخت�سا�س  ح�سب  العملية 
اجلهات  اأداء  كفاءة  رف��ع  يف  فعال  ب�سكل 
امل��ع��ن��ي��ة. م��ن ج��ه��ت��ه ذك���ر ي��ا���س��ر عثمان 
مدير ق�سم املعلومات والتقارير البيئية 
اإعداد  مت  اأن��ه  امل�����س��روع  مدير  الهيئة  يف 
كافة  القطاعات  فيه  ���س��ارك��ت  ا�ستبيان 
ل��ل��وق��وف على  ال��ع��م��ل  �سمن جم��م��وع��ة 
برامج مراقبة جودة  الو�سع احلايل يف 
االإمكانيات  وحت���دي���د  ال��ب��ح��ري��ة  امل���ي���اه 
احلكومية  باجلهات  املتوفرة  وال��ق��درات 
هذا  لتطوير  الالزمة  املتاحة  وامل�سادر 
ال��ن��ظ��ام. ومت خ��الل االج��ت��م��اع مناق�سة 
واإج����راء جل�سة ع�سف  ال��و���س��ع احل���ايل 
ذهني حول عدة حماور ت�سمنت حتديد 
التحديات احلالية واملتوقعة يف امل�ستقبل 
جلودة املياه البحرية باالإمارة وموؤ�سرات 
الواجب  ال��ب��ح��ري��ة  امل���ي���اه  ح��ال��ة ج����ودة 
ف�سال  ال��ق��رار  م��ت��خ��ذي  ل��دع��م  قيا�سها 
ور�سد  مراقبة  برامج  حالة  تقييم  عن 

اأبوظبي  اإم���ارة  يف  البحرية  املياه  ج��ودة 
الفجوة يف  واحلاجة الإع��داد تقرير عن 

برامج جودة املياه البحرية باالإمارة.
واأك������دت ن���ادي���ة ال���ذي���ب���اين رئ��ي�����س ق�سم 
مركز  يف  املكانية  البيانات  وتن�سيق  دعم 
واملعلومات  االإل���ك���رتون���ي���ة  االأن���ظ���م���ة 
البيانات  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق  اأن 
امل�سروع  ي��دع��م  للمركز  ال��ت��اب��ع  املكانية 
نظام  ب���ت���ط���وي���ر  امل���ت���ع���ل���ق  اجل����ان����ب  يف 
املياه  ج��وده  ملراقبة  متكامل  جيومكاين 
البحرية يف االإمارة والذي من �ساأنه اأن 
حمدثة  مكانية  بيانات  بتوفري  ي�ساهم 
البحر.  م��ي��اه  ال��دق��ة ع��ن ج���ودة  وفائقة 
�سيقوم  التي  االأن�سطة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
املعنيني  مع  بالتعاون  العمل  فريق  بها 
تت�سمن التن�سيق بني اجلهات املعنية يف 
البيانات  تبادل  عملية  لت�سهيل  االإم��ارة 
املتعلقة باملياه البحرية و�سمان مواءمة 
ج��م��ي��ع خم��رج��ات امل�����س��روع م��ع اأه����داف 
واأو�سحت  املعنية.  اجلهات  واحتياجات 
اأن مهام الفريق تت�سمن تقدمي خدمات 
اخل����رائ����ط امل���ت���وف���رة وا���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
توفري  اإىل  اإ����س���اف���ة  اجل���دي���د  ال���ن���ظ���ام 
يف  واال�ست�ساري  الفني  ال��دع��م  خ��دم��ات 
بيانات  بربط  اخل��ا���س  النظام  ت�سميم 
االإم����ارة ودعم  البحرية يف  امل��ي��اه  ج���ودة 
ال��ب��ي��ئ��ة لتهيئة  ال��ع��م��ل يف ه��ي��ئ��ة  ف��ري��ق 

البنية التحتية بالربجميات املطلوبة.
�سيوفر  امل��رك��ز  اأن  ال��ذي��ب��اين  واأ���س��اف��ت 
خ���رباء يف جم��ال ج���ودة امل��ي��اه البحرية 
من خالل االتفاقية املربمة بني حكومة 
ال�ستعرا�س  اإزري  و����س���رك���ة  اأب���وظ���ب���ي 
بجودة  ال�����س��ل��ة  ذات  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل 
املياه البحرية الدولية املماثلة لالإمارة 
�سواء  املعلومات  هذه  متثيل  ومنهجيات 
اأو للمتخ�س�سني وعامة  ملتخذي القرار 

اجلمهور.

تباين اإغالق موؤ�شري اأبوظبي 
ودبي املاليني مع بداية االأ�شبوع

•• اأبوظبي- وام :

موؤ�سرات  ح��رك��ة  على  التباين  �سيطر   
اأ���س��واق امل��ال االإم��ارات��ي��ة يف ال��ي��وم االأول 
م����ن ت���ع���ام���الت االأ�����س����ب����وع وذل������ك رغم 
ال��ن�����س��اط ال�����ذي ���س��ج��ل��ت��ه ���س��ري��ح��ة من 
القطاعات  جميع  يف  القيادية  االأ���س��ه��م 

ويف مقدمتها قطاع العقار.
واغ��ل��ق امل��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل�����س��وق دب���ي املايل 
بنمو  ن��ق��ط��ة   3386 م�����س��ت��وى  ع���ن���د 
ن�سبته %0.25 مقارنة مع جل�سة يوم 
اخلمي�س املا�سي يف حني انخف�س املوؤ�سر 
اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية  ال��ع��ام ل�����س��وق 

بن�سبة %0.24 اىل 4570 نقطة.
ويظهر الر�سد اليومي للتعامالت تركز 
املتداولة  ال�����س��ي��ول��ة  م��ن  االأك����رب  اجل���زء 
اأرابتك  �سهم  ع��ل��ى  امل���ايل  دب���ي  ���س��وق  يف 
تقريبا   10.8% ب��ن�����س��ب��ة  ق��ف��ز  ال����ذي 
ت����داوالت  و���س��ط  0.792 دره����م  ب��ال��غ��ا 
107 ماليني درهم  بلغت قيمتها نحو 
ال�سوق  �سهم  كذلك  االإيجابية  ،و�سملت 
قطاع  ويف   ، دره���م   1.14 اىل  امل��رت��ف��ع 
البنوك �سعد �سهم بنك دبي االإ�سالمي 
اىل 5.83 درهم ،االأم��ر الذي اأ�سهم يف 

دعم ال�سوق لالإغالق على ربحية .
التداوالت  اإن  ال�سوق  يف  و�سطاء  وق���ال 
املنفذة على �سهم ارابتك كانت ت�ستهدف 
خا�سة  املكا�سب  م��ن  ق��در  اأك���رب  حتقيق 
م�ستويات  اىل  ال�سهم  �سعر  تراجع  بعد 
م���غ���ري���ة ل���ل�������س���راء خ�����الل ج��ل�����س��ة يوم 

اخلمي�س املا�سي.
ويف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية اأرتفع 
وك�سب  دره����م   2.28 اىل  ال����دار  ���س��ه��م 
�سهم طاقة نحو %5.3 بالغا 60 فل�سا 
امل��درج يف  العقارية  �سهم منازل  و�سهد   ،
ال�����س��وق ال��ث��ان��ي��ة ن�����س��اط��ا ج��ي��دا مرتفعا 

بن�سبة %3.6 اىل 56 فل�سا.
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املال والأعمال

الحتاد للطريان تطلق طائرة طراز اآيربا�س A380  خلدمة رحلتها اإىل باري�س

اأكرب طائرة م�شافرين يف العامل ت�شّم مق�شورة االإيوان 
احلائزة على جوائز متنوعة والتي تتاألف من ثالث غرف

على  و�سيدين  ملبورن  من  ك��ٍل  اإىل  باري�س 
وذلك   A380 اآي���رب���ا����س  ال��ط��ائ��رة  م���ن 
الت�سغيلية  للعمليات  الرئي�سي  املركز  عرب 

لل�سركة يف اأبوظبي. 
و�سيح�سل م�سافرو االأعمال والرتفيه من 
فرن�سا على فر�سة اأكربى لزيارة اأبوظبي، 
اال�ستيعابية  ال����ق����درة  خ����الل  م���ن  وذل�����ك 
االإ�سافية. �سوف تدعم الطاقة اال�ستيعابية 
القوية من  الربط  االإ�سافية معدل حركة 
واإىل كثري من املدن على امتداد قارتي اآ�سيا 
واأ�سرتاليا من اأبوظبي والتي ت�سمل بري�سن 
مينه  وهوت�سي  وت�سنغدو  وبانكوك  وبريث 
و�سنغهاي  ومانيال  وجاكرتا  كونغ  وهونغ 

و�سي�سل وت�سيناي ودلهي ومومباي. 
اأبوظبي  من   EY31 رقم  الرحلة  وتغادر 
يف ال�ساعة 2:15 �سباحاً لت�سل اإىل مطار 
�سارل دي غول يف باري�س يف ال�ساعة 7:50 
امل��ح��ل��ي، ف��ي��م��ا تغادر  ب��ال��ت��وق��ي��ت  ���س��ب��اح��اً 
العا�سمة  من   EY32 رق��م  ال��ع��ودة  رحلة 
لت�سل  10:40 �سباحاً  ال�ساعة  الفرن�سية 
بيرت  واأف�����اد  م�����س��اًء.   7:30 اأب��وظ��ب��ي  اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر:

ت�سغيل  ام�س عن  للطريان  االحت��اد  اأعلنت 
 A380 ط��ائ��رت��ه��ا م���ن ط�����راز اآي���رب���ا����س
اأبوظبي  بني  متنوعة  جوائز  على  احلائزة 

وباري�س وذلك على مدار العام. 
ومن املقرر ت�سغيل الطائرة العمالقة، التي 
اأول  متثل  ال��ت��ي  االإي�����وان،  مق�سورة  ت�سّم 
مق�سورة يف العامل موؤلفة من ثالث غرف 
على م��ن ط��ائ��رة جت��اري��ة، خل��دم��ة اإحدى 
الرحلتني التي ت�سغلهما ال�سركة يومياً بني 
الفرن�سية  والعا�سمة  اأب��وظ��ب��ي  العا�سمة 

وذلك اعتباراً من 1 يوليو القادم.
ال�سركة  وج��ه��ات  اأح���دث  ب��اري�����س  اأ�سبحت 
طويلة املدى التي تخدمها طائرة اآيربا�س 
و�سيدين  ل����ن����دن  ب���ع���د  وذل�������ك   A380
ا�ستخدام  وم�����ع  وم����ل����ب����ورن.  ون����ي����وي����ورك 
بداًل  496 م��ق��ع��داً  ت�����س��ّم  ال��ت��ي  ال��ط��ائ��رة 
من الطائرة طراز بوينغ 777 التي ت�سّم 
للطريان  االحتاد  �ستتمكن  مقعداً،   328
اليومية من  ال��رح��الت  ت��وف��ري جميع  م��ن 

دو حت�شد 27 جائزة يف 
حفل توزيع جوائز مينا 

كري�شتال 2017 مبراك�ص
•• دبي -وام :

لالت�ساالت  االم����ارات  �سركة  ح�سدت   
املتكاملة دو 27 جائزة خالل حفل توزيع 
جوائز مينا كري�ستال 2017 الذي اأقيم 
موؤخرا يف مدينة مراك�س املغربية مبا يف 
ذل��ك ج��ائ��زة رائ��د االإع���الن خ��الل العام 
ال�سركة  نالتها  التي  وتوزعت اجلوائز   .
واالأن�سطة  الرتويجية  احل��م��الت  على 
التي اأطلقتها مبا يف ذلك من�سة ثالثاء 
دو وحملة �سارك بوعي و ال�سوم الرقمي 
الدفع  م�ستقبل  و  الي���ف  ف���ور  ت��روب��ا  و 
امل�����س��ب��ق . وت��ع��د ه���ذه اجل���وائ���ز تكرميا 
النتائج  ب��ع��د  ال�����س��رك��ة  ت��ن��ال��ه  ج���دي���دا 
الالفتة التي حققتها واجلوائز املتنوعة 
جوائز  ت��وزي��ع  حفلي  يف  ح�سدتها  التي 

دبي لينك�س و مهرجان االإعالم .
النائب  ج���م���ع���ة  ال�����واح�����د  ع���ب���د  وق�������ال 
واالت�سال  لالإعالم  للرئي�س  التنفيذي 
الرقمنة  ع�������س���ر  ظ�����ل  يف  ان������ه  دو  يف 
ال���ع���دي���دة التي  احل�����ايل واالإي���ج���اب���ي���ات 
احلديثة  االت�����س��ال  تكنولوجيا  وفرتها 
االت�سال  �سركات  جعل  يف  وم�ساهمتها 
فقد  املحلي  املجتمع  م��ع  تكاملية  اأك��رث 
مبادرات  اإط�����الق  ع��ل��ى  دو  يف  ح��ر���س��ن��ا 
ت�ستهدف  ع��دي��دة  ت��روي��ج��ي��ة  وح��م��الت 
خم��ت��ل��ف ال��ف��ئ��ات وال�����س��رائ��ح مب���ا يعود 
مب���زي���د م���ن االزده�������ار وال�������س���ع���ادة على 
�سكان دول��ة االإم���ارات كافة. واأع��رب عن 
ب��ن��ي��ل ه���ذه اجلوائز  ال�����س��ع��ادة وال��ف��خ��ر 
املرموقة يف حفل مينا كري�ستال 2017 
ال �سيما جائزة رائد االإعالن للعام حيث 
الرتويجية  احلمالت  معظم  فوز  ميثل 
الكم  بهذا  دو  اأطلقتها  التي  وامل��ب��ادرات 
م��ن اجل���وائ���ز خ���الل ع���ام واح���د اإجن���ازا 

مميزا بالن�سبة لنا.

لالحتاد  التنفيذي  الرئي�س  ب��وم��غ��ارت��رن، 
للطريان: �سوف يحظى �سيوفنا امل�سافرون 
من باري�س واإليها مب�ستوى راحة وخدمات 
ي���ن���در م��ث��ي��ل��ه��ا ع��ل��ى م���ن ط��ائ��رت��ن��ا طراز 
ت�سغيل  ي�ساعد  و�سوف   .A380 اآيربا�س 
تلبية  يف  ف��رن�����س��ا  اإىل  ال����رائ����دة  ط��ائ��رت��ن��ا 
الطلب املتزايد ومنح اجلمهور جتربة �سفر 
اأف�سل. واأ�ساف قائاًل: تعترب باري�س واحدة 
م��ن اأف�����س��ل امل�����س��ارات االأوروب���ي���ة م��ن حيث 
ف���اإن ترقية  اإ���س��غ��ااًل، ول���ذا  واأك��رثه��ا  االأداء 
واإىل  من  امل�سافرين  �سيفيد  اخلدمة  تلك 
ال��رب��ط الرائجة  اأب��وظ��ب��ي وي��ع��زز رح���الت 

على امتداد قارتي اآ�سيا واأ�سرتاليا.
االإجمالية  اال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة  ال��ط��اق��ة  وت��ب��ل��غ 
ل���ط���ائ���رة االحت��������اد ل���ل���ط���ريان م����ن ط����راز 
 496 اإىل  ي�����س��ل  م���ا   A380 اإي���رب���ا����س 
التي  »االإي�����وان«  مق�سورة  وت�سم  م��ق��ع��داً، 
تت�سع ل�سيفني، اإىل جانب ت�سع وحدات من 
وحدة  و70  االأوىل«،  الدرجة  »م�سكن  فئة 
االأعمال«،  رج��ال  درج��ة  »ا�ستوديو  فئة  من 
و415 مقعداً من املقاعد الذكية بالدرجة 
من  االإي����وان  مق�سورة  ت��ت��األ��ف  ال�سياحية. 
ثالث غرف فائقة اخل�سو�سية حيث ت�سّم 
ب�سا�سة  تلفاز  على  ت�ستمل  جلو�س  غ��رف��ة 
نوم  وغ��رف��ة  ب��و���س��ة،   32 مقا�س   LCD
مرفقة  ا�ستحمام  ومرافق  م��زدوج،  ب�سرير 
“امل�سيف  خ���دم���ة  ج���ان���ب  اإىل  ب���اجل���ن���اح، 
ال�سخ�سي” املدرب يف فندق �سافوي امل�سهور 
عاملياً يف لندن. كما ت�سمل املق�سورة الفريدة 
خدمة الطاهي اخلا�س الذي يتوىل اإعداد 

خمتلف االأ�سناف ح�سب طلب ال�سيوف.
ا ت�سع وحدات من فئة  وت�سم الطائرة اأي�سً
»م�سكن الدرجة االأوىل« حتتوي كل واحدة 
وثالجة  م�سطحة  ت��ل��ف��زي��ون  �سا�سة  منها 
وخزانة  منف�سلة،  زي��ن��ة  ووح���دة  ���س��غ��رية، 

متكاملة  م���راف���ق  اإىل  اإ����س���اف���ًة  م��الب�����س، 
لال�ستحمام.  وت�ستمل الطائرة كذلك على 
درجة  “ا�ستوديو  ف��ئ��ة  م��ن  وح���دة  �سبعني 
العلوي  ال��ط��اب��ق  يف  االأعمال” ت��ق��ع  رج���ال 
اإمكانية  ي���وف���ر  ب��ن��ظ��ام  م��رت��ب��ة  ل��ل��ط��ائ��رة 
مبا�سرًة،  امل��م��ر  م��ن  امل��ق��ع��د  اإىل  ال��و���س��ول 
بالكامل،  للب�سط  قاباًل  �سريراً  ت�سم  كما 
بواقع  اأك��رب  �سخ�سية  م�ساحة  اإىل  اإ�سافًة 
الفخمة  وتقع ردهة ملجل�س  املائة.  يف   20
بني درجة رجال االأعمال والدرجة االأوىل، 
وت�سّم اأريكتني مريحتني وردهة م�سروبات 

مزودة باملوظفني. 
االأطعمة  مديرو  يتوىل  ذلك،  اإىل  واإ�سافًة 
مع  ال�سابق  يف  عملوا  ال��ذي��ن  وامل�����س��روب��ات، 
اأف��خ��م ال��ف��ن��ادق وامل��ط��اع��م ال��ع��امل��ي��ة، اإع���داد 
الطعام  ق��ائ��م��ة  �سمن  االأ���س��ن��اف  خمتلف 
ل�����س��ي��وف درج���ة رج���ال االأعمال  ال��وا���س��ع��ة 
التي  االإ�سافات  ب�ساأن  املقرتحات  وتقدمي 
ال�����س��ي��وف وجبات  جت��ع��ل م���ن اخ���ت���ي���ارات 
االأج���واء،  يف  املربيات  تتوافر  كما  مثالية. 
عاملياً  ال�سهرية  ن��ورالن��د  كلية  يف  امل��درب��ات 
يف اململكة املتحدة، على من كافة طائرات 
ال�سركة من طراز اإيربا�س A380، حيث 
تقوم تلك املربيات بتقدمي الدعم للعائالت 

التي ت�سافر مع اأطفال.
مقعداً   415 ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال���درج���ة  ت�����س��ّم 
الطائرة  طابق  يف  الذكية  املقاعد  فئة  من 
راحة  م�ستويات  جميعها  ت��وف��ر  الرئي�سي 
معززة بف�سل م�ساند راأ�س ذات اأجنحة ثابتة 
عالية  �سخ�سية  و���س��ا���س��ة  للظهر  وم�سند 
لال�ستمتاع  ب��و���س��ة   11 م��ق��ا���س  ال��و���س��وح 
مب��ا ي��زي��د ع��ل��ى 750 ���س��اع��ة م��ن االأف���الم 
جمموعة  مع  الطلب،  ح�سب  وامل�سل�سالت 
اإخبارية  تلفزيونية  وب��رام��ج  االأل��ع��اب،  من 

وريا�سية مبا�سرة.

 علوم اال�شتمطار يناق�ص تطورات بحث اأملاين 
حول �شبل فهم تكون ال�شحب ب�شكل اأف�شل

•• اأبوظبي- وام :

 ن��اق�����س ف��ري��ق ب��رن��ام��ج االإم�����ارات ل��ب��ح��وث ع��ل��وم اال���س��ت��م��ط��ار وف��ري��ق من 
احلا�سلني  اأح��د   - وولفمري  الربوفي�سورفولكر  برئا�سة  االأمل��ان  الباحثني 
على منحة الربنامج يف دورته االأوىل - تطورات البحث املقدم من الفريق 
االأملاين والذي يتمحور حول درا�سة �سبل حت�سني منذجة وقدرات الر�سد 

لفهم عمليات تكون ال�سحب ب�سكل اأف�سل.
مت مناق�سة البحث خالل اللقاء الذي عقد يف مقر املركز الوطني لالأر�ساد 
 - ال��ربن��ام��ج  وتنفيذ  اإدارة  على  امل�سرف   - اأب��وظ��ب��ي  يف  وال����زالزل  اجل��وي��ة 
مب�ساركة علياء املزروعي مديرة برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار 

وعدد من خرباء االأر�ساد اجلوية يف املركز .
لالأر�ساد  الوطني  امل��رك��ز  مدير  املندو�س  اهلل  عبد  الدكتور  �سعادة  وق��ال 
حقق  اال�ستمطار  ع��ل��وم  لبحوث  االإم����ارات  برنامج  اإن  وال����زالزل  اجل��وي��ة 
جناحا بارزا من خالل اجلمع بني خرباء عامليني يف جمال علوم الغالف 
اجلوي .. م�سريا اإىل ان املركز يدعم هذا النجاح من خالل اإجناز امل�ساريع 

امل��ب��ت��ك��رة ل��ل��م�����س��اه��م��ة يف ت��ع��زي��ز فهم 
اال�ستمطار  لعمليات  العلمي  املجتمع 
الدولية  امل�������س���اع���ي  يف  وامل�������س���اه���م���ة 
امل�����س��رتك��ة م���ن اأج����ل حت��ق��ي��ق االأم���ن 

املائي.
من جهتها اأعربت علياء املزروعي عن 
�سعادتها بلقاء الربوفي�سور وولفمري 
وفريقه ملناق�سة م�ستجدات م�سروعه 
البحثي وطرق دعمه من قبل برنامج 
اال�ستمطار  ع��ل��وم  لبحوث  االإم����ارات 
مب����ا ي�����س��م��ن جن������اح ه������ذا امل�������س���روع 
الطموح. واأكدت ثقته يف اأن املعلومات 
وخ�سائ�س  ال�����س��ح��ب  ع��ن  اجل���دي���دة 
الغطاء االأر�سي التي جمعها الفريق 

االأملاين �ست�ساهم ب�سكل فاعل يف تعزيز 
مكانة دولة االإمارات كمركز دويل للتميز يف جمال علوم اال�ستمطار.

من ناحيته اأو�سح الربوفي�سور وولفمري اأحدث التطورات يف م�سروع فريقه 
لالأ�سطح  احل���راري  النقل  لقيا�س  ج��دي��دة  حمطة  اإن�ساء  تت�سمن  وال��ت��ي 
االأر�سية ودرجات حرارة الرتبة والرطوبة واالإ�سعاع املتجمع واملت�ستت يف 
مطار العني. و�ستكون القيا�سات التي �سجلتها املحطة اجلديدة هي االأوىل 
من نوعها يف دولة االإمارات.. فيما يعد فريق الربوفي�سور وولفمري حاليا 
�سيف  خ��الل  العمل  ملوا�سلة  االإم���ارات  يف  جبلي  موقع  يف  ميدانية  حملة 
ت�سكل  االأمل��اين على حت�سني فهمه لعمليات  الفريق  العام احل��ايل. ويعمل 
رادار متطور خا�س اليدر  ا�ستخدام  املحلي من خالل  والهطول  ال�سحب 
اإىل جانب تقنيات ت�سمل منذجة فائقة الدقة وا�ستيعاب البيانات واأنظمة 
جديدة لال�ست�سعار عن بعد ثالثية االأبعاد للرياح وال�سحب و�سطح االأر�س 

وكذلك تعديل الت�ساري�س للحث على تطوير ال�سحب وهطول االأمطار.
الربوفي�سور  اأو���س��ح   .. للم�سروع  االأول��ي��ة  البحوث  بنتائج  يتعلق  وفيما 
ي�ستخدمها  التي  بالطق�س  التنبوؤ  اأنظمة  اأن   - االجتماع  ولفماير- خالل 
امل�سروع تعمل ب�سكل جيد من حيث التنبوؤ بظهور وتطور هطول االأمطار 
على جبال احلجر يف �سرق االإم��ارات. والربوفي�سور فولكر وولفماير هو 
اأحد اخلرباء البارزين يف حماكاة الطق�س على م�ستويات خمتلفة وعالية 
الدقة اإ�سافة اإىل تقنيات حماكاة املناخ االإقليمي والتفاعالت بني االأر�س 
والغالف اجلوي واال�ست�سعار عن بعد ثالثي االأبعاد وهو من بني ثالثة من 
احلا�سلني على منحة برنامج االإمارات لبحوث علوم اال�ستمطار يف دورته 
االأوىل. وي�سغل وولفمري حاليا من�سب املدير االإداري رئي�س ق�سم الفيزياء 
واالأر�ساد اجلوية يف معهد الفيزياء واالأر�ساد اجلوية يف جامعة هوهنهامي 
عن  الناجمة  التقارب  مناطق  ا�ستك�ساف  اإىل  وباالإ�سافة  �ستوتغارت.  يف 
تدفقات وتالقي الرياح املعقدة وكيف توؤثر على ت�سكيل وموقع ال�سحب .. 
فاإن فريق الربوفي�سور وولفمري يعمل اأي�سا على درا�سة الروابط املحتملة 

بني مالمح �سطح االأر�س وحاالت �سقوط االأمطار.

 مذكرة تفاهم بني »عقارية 
عجمان« وبرنامج زايد لالإ�شكان 

•• عجمان - وام:

ال�سيخ  برنامج  و  عجمان  يف  ال��ع��ق��اري  والتنظيم  االأرا���س��ي  دائ���رة  وق��ع��ت 
زاي���د ل��الإ���س��ك��ان م��ذك��رة ت��ف��اه��م ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ودع���م ال�سراكات 
الطرفني وي�ساهم يف  �سيا�سة  يتما�سى مع  ب�سكل فعال مبا  اال�سرتاتيجية 
حتقيق تطلعاتهم امل�ستقبلية. �سهد مرا�سم التوقيع ال�سيخ عبدالعزيز بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة االأرا�سي والتنظيم العقاري يف عجمان ومعايل 
الدكتور عبداهلل بن حممد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية 
رئي�س جمل�س اإدارة برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان . وقع املذكرة �سعادة يافع 
عيد الفرج مدير عام دائرة االأرا�سي والتنظيم العقاري و�سعادة املهند�سة 
جميلة الفندي مدير عام برنامج ال�سيخ زايد لالإ�سكان. واأكد يافع الفرج 
ت�سافر  زايد لالإ�سكان و�سرورة  ال�سيخ  برنامج  التعاون مع  تفعيل  اأهمية 
وتقدمي  عجمان  اإم����ارة  يف  ال�سكني  بالقطاع  االرت��ق��اء  �سبيل  يف  اجل��ه��ود 
اإىل  اأرقى اخلدمات للمواطنني وحتقيق اال�ستقرار املعي�سي لهم . م�سرياً 
التفاهم ج��اءت بهدف تبادل اخل��ربات بني الطرفني يف جمال  اأن مذكرة 
اإدارة املجمعات ال�سكنية واحتادات املالك وتاأهيل املواطنني  االإ�سراف على 
للقيام بهذا الدور واإجناح عمل جمعيات املالك يف املجمع ال�سكني الكائن 
يف منطقة الرقايب 2 باالإ�سافة اإىل تبادل اخلربات اال�ست�سارية والتقنية 
واه���داف  �سيا�سات  ت��خ��دم  م�سرتكة  وم�����س��اري��ع  م��ب��ادرات  تنفيذ  وت�سهيل 

الطرفني وتعزز الدور املجتمعي لكليهما.

تكرمي فائزات الدورة الرابعة ع�شرة جلائزة الإمارات لل�شيدات 2017

فاطمة بطي املهريي رئي�ص جمموعة دبي للجودة كرمت 9 فائزات يف احلفل اخلتامي جلائزة االإمارات لل�شيدات
جائزة الإمارات لل�شيدات من اأهم اإجنازات املجموعة التي ت�شاهم يف اإبراز دور املراأة يف نه�شة املجتمع الإماراتي
العام هذا  للرت�شح  تقدمن  اأعمال  �شيدة  و88  مهنية  �شيدة   22 بينهم  م�شاركات   110
اف�شل مهنية هذا العام الربوفي�شور بدرية نا�شر اجلنيبي، واف�شل �شيدة اأعمال الدكتورة زليخة داوود

•• دبي –الفجر: 

وامل�ساهمة  “العطاء  ����س���ع���ار  حت�����ت 
دبي  جم��م��وع��ة  اأخ��ت��ت��م��ت  املجتمعية” 
ال��راب��ع��ة ع�سر جلائزة  ال����دورة  ل��ل��ج��ودة 
والتي   2017 ل��ل�����س��ي��دات  االإم���������ارات 
ال�سيخ  ����س���م���و  رع�����اي�����ة  حت�����ت  اق���ي���م���ت 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  بن  اأحمد 
رئ��ي�����س موؤ�س�سة  امل���دين  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
مطارات دبي، الرئي�س االأعلى والرئي�س 
االم����ارات،  ط���ريان  ملجموعة  التنفيذي 
والراعي الفخري ملجموعة دبي للجودة. 
يف  لل�سيدات  االإم���ارات  جائزة  وانطلقت 
عام 2003، كاأحدى مبادرات جمموعة 
ال�سيدات  اإكت�ساف  بهدف  للجودة   دب��ي 
القطاع  و  االأع��م��ال  املوهوبات يف جم��ال 
ال�سيدات  وتكرمي  بالدولة  االإقت�سادي 
اأعمالهن  يف  ب��رع��ن  ال��ل��وات��ي  ال���ب���ارزات 
اأعمال  ل��ت��ع��زي��ز  جم��ال��ه��ن  يف  وت��ف��وق��ن 
امل�����راأة  ال�����س��ي��دات وت��ق��دي��ر دور  ه������وؤالء 
دولة  جم��ت��م��ع  يف  وم�ساهمتها  ال��ف��ع��ال 
االمارات ومنوه امل�ستقبلي ليكونوا دافعاً 
لالأجيال القادمة من الفتيات الواعدات 
يف امل�����س��ت��ق��ب��ل ل��ت��ح��ق��ي��ق اإم���ك���ان���ات���ه���م و 
طموحاتهم ايل حقيقة وبالتايل متكني 
العربي  امل��راأة  يف املجتمع  وتعزيز و�سع 
ل��ت��ق��دمي امل��ث��ل االأع���ل���ى يف ال��ك�����س��ف عن 

الطاقات الكامنة لدى ال�سيدات.
وك��رم��ت ف��اط��م��ة ب��ط��ي امل��ه��ريي رئي�س 
للجودة  دب���ي  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  امل��ال  واأح��م��د 
جمموعة دبي للجودة ت�سع فائزات من 
االإماراتيات  االأع��م��ال  و�سيدات  املهنيات 
واملقيمات الناجحات يف خمتلف جماالت 
احلفل  واأق��ي��م   ،2017 ل��ع��ام  االأع���م���ال 
دبي،  فور�سيزونز  منتجع  يف  اخل��ت��ام��ي 
العام  ه��ذا  اجلوائز  توزيع  حفل  وحظَي 
بح�سور ح�سد كبري من كبار �سخ�سيات 
االإمارتي  املجتمع  يف  ال��ب��ارزي��ن  ال��دول��ة 
االأعمال  ���س��ي��دات  م��ن  ولفيف  وال��ع��رب��ي 
م��ن ك��اف��ة اأن���ح���اء االإم�������ارات، ك��م��ا �سهد 
االإعالميني  م��ن  نخبة  ح�سور  احل��ف��ل 
ب���ال���دول���ة، وقدمت  واالأج����ان����ب  ال���ع���رب 

ال�ساعرة  االإع��الم��ي��ة  اخل��ت��ام��ي  احل��ف��ل 
الفائزة بجائزة  بروين حبيب  الدكتورة 
االإم������ارات ل��ل�����س��ي��دات ال��ع��ام امل��ا���س��ي عن 
امل��ه��ن��ي��ة، وق���د ا�ستهلت   ف��ئ��ة االإجن������ازات 
االإعالمي  م�سوارها  عن  ق�سرية  بكلمة 
والفكر  االأدب  جم����ال  يف  واإجن����ازات����ه����ا 

وجتربتها مع اجلائزة .
كما كرمت فاطمة بطي املهريي واأحمد 
املال كل من �سعادة الدكتورة اآمنة خليفة 
عي�سى  والدكتور  املحكمني  جلنة  رئي�س 
القايدي رئي�س جلنة التقييم وا�ست�ساري 
جائزة االإمارات لل�سيدات، وقد بلغ عدد 
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ع�سواً.
ال��داع��م��ني جلائزة  ال��رع��اة  ت��ك��رمي  ومت 
املوؤ�س�سات  م���ن  ل��ل�����س��ي��دات  االإم���������ارات 
الرئي�سي  الراعي  واخلا�سة،  احلكومية 
الراعي  دب�����ي،  م���ي���اه  و  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة 
عزة  اورك��اد،  بريت�س  البالتيني ح�سانة 
الذهبي  ال��راع��ي  اأرج��م�����س��ت،  الكبي�سي 

جمعية الفجرية اخلريية
فاطمة  لل�سيدة  بكلمة  احلفل  وا�ستهل 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ���ي�������س  امل����ه����ريي  ب���ط���ي 
�سيدة  اأول  ل���ل���ج���ودة  دب�����ي  جم���م���وع���ة 
اإماراتية تراأ�س املجموعة منذ تاأ�سي�سها، 
وبداأت كلمتها بتوجيه ال�سكر والرتحيب 
للح�سور، ثم اكدت على اأهمية اجلائزة 

قائلة:
 اأ�سبحت اليوم اجلائزة من اأهم اإجنازات 
جمموعة دبي للجودة ومن اأهم اجلوائز 
يف الدولة التي ت�سلط ال�سوؤ على املراأة، 
وتكرمي  الإكت�ساف  من�سة  مبثابة  فهي 
من  امل�سرفة  الن�سائية  ال��ن��م��اذج  واإب����راز 
املوهوبات على ال�سعيد املحلى والدويل، 
اأعمالهن  وت��ف��وق��ن يف  ب��رع��ن  وال��ل��وات��ي 
تربز  ف��اجل��ائ��زة  القطاعات،  خمتلف  يف 

هذة النماذج الن�سائية كقدوة لالأخرين 
الواعدة  الن�سائية  ال�سابة  االأج��ي��ال  من 
اإمكاناتهم  لتحقيق  الفر�سة  الإعطائهم 
وطموحاتهم واملزيد من االإجنازات وهن 
يقتحمن عامل االأعمال، وكرمت اجلائزة 
على مدار ال�سنوات ال�سابقة العديد من 
خمتلف  من  واملهنيات  االأع��م��ال  �سيدات 

اجلن�سيات ومن كافة اإمارات الدولة.
يف  املجتمع  دور  اىل  كلمتها  يف  واأ���س��ادت 
يفر�س  ع����ام، مم��ا  ب�سكل  امل�����راأة  مت��ك��ني 
ال��ق��ي��ام بواجبتها  م�����س��وؤل��ي��ة  امل����راأة  ع��ل��ى 
اأك��م��ل وج��ه��ة وب����دون اي تق�سري،  ع��ل��ى 
فاليوم .. ثلثي موظفي احلكومة ن�ساء، 
ن�ساء،وثلث  اجل��ام��ع��ات  خريجي  وثلثي 
دولتنا  ف��ري��ادة  ن�����س��اء،  ال�����وزراء  جمل�س 
ت��ك��م��ن يف مت��ك��ني امل������راأة، وت���وف���ري كافة 
دائماً  لتكون  لها  الالزمة  الدعم  اأ�سكال 
على  القادرة  رة،  املتح�سّ للمراأة  منوذجاً 
التطوير  ج��ه��ود  يف  ال��ف��ّع��ال��ة  امل�����س��ارك��ة 
ال�سعور  اىل  ي��دع��ون��ا  وال��ت��ن��م��ي��ة... مم��ا 
التي  اجل��ائ��زة  بهذه  واالإع��ت��زاز  بالفخر 
عن  تبحث  م�سريتها  يف  والزال���ت  كانت 
الدولة  ه��ذه  رب���وع  يف  الن�ساء  اإجن����ازات 
وجعلهن  ب��ه��ن  واالإع����ت����زاز  ل��ت��ك��رمي��ه��ن 
يحقق  اأو  يتميز  اأن  اأراد  من  لكل  م��ن��اراً 
ُحلمه، فاليوم نحتفل معاً بتكرمي هوؤالء 
ال�سيدات، وناأمل من خالل هذا احلفل 
اأن نكون قد جنحنا يف تو�سيل الر�سالة 
لتحقيق  وت�سجيعهم  امل�ستقبل  اىل جيل 
اأه���داف���ه���ن وط��م��وح��ات��ه��م، و ك��ل��ي ثقة 
وي��ق��ني اأن��ن��ا ���س��رنى امل��زي��د م��ن النماذج 
امل�ستقبل  يف  امل�سرفة  الناجحة  الن�سائية 
وهن يقتحمن جماالت جديدة يف عامل 
االإجنازات  من  املزيد  لتحقيق  االأع��م��ال 
وي�ساهي  ي���������س����اوي  جم���ت���م���ع  وخ����ل����ق 

املجتمعات املتقدمة عاملياً.

اإمتنانها  ع��ن  اأع��رب��ت  كلمتها  خ��ت��ام  ويف 
احلا�سرات  الن�ساء  جلميع  وت��ق��دي��ره��ا 
جائزة  اأن  توؤكد  وم�ساركتهم  احلفل  يف 
االإمارات لل�سيدات يف م�سارها ال�سحيح 
كما  ع���ام،  ايل  ع���ام  م��ن  وجن���اح م�ستمر 
الالتي  ال�������س���ي���دات  اىل  دع������وة  وج���ه���ت 
هذا  احل�����ظ  ي��ح��ال��ف��ه��ن  ومل  ����س���ارك���ن 
والتفاعل  امل�ساركة  اىل  بالفوز  الع������ام 
جميع  ان  على  موؤك������دة  اأخ������رى  م��رة 
فائزات  ي���ع���دو  اجل���ائ���زة  يف  امل�������س���ارك���ات 
مل�ساركتهن اجنازته������ن التي نفتخ���ر بها 

جميعاً.
ومتيز احلفل هذا العام مب�ساركة نخبة 
���س��ي��دات االأع���م���ال واملهنيات  ك��ب��رية م��ن 
انحاء  ك��اف��ة  وم��ن  اجلن�سيات  مبختلف 
امل�ساركات  ع��دد  و���س��ل  حيث  االإم�����ارات، 
منهم  م�����س��ارك��ة   110 اىل  ال���ع���ام  ه���ذا 
 ، اأعمال  �سيدة   88 و  املهنيات  من   22
امل�����س��ارك��ات وحدة  اأع���داد  لتزايد  ون��ظ��راً 
ع��ل��ي ���س��ع��ي��د �سيدات  ب��ي��ن��ه��م  امل��ن��اف�����س��ة 
االأع����م����ال وامل��ه��ن��ي��ات مم���ا ���س��ع��ب ذلك 
واملقيمني  ال��ت��ح��ك��ي��م  م��ه��م��ة جل��ن��ة  م���ن 
امل�ساركات  اإخ��ت��ي��ار  مت  وق���د  ال��ع��ام  ه���ذا 
الفائزات على معاير حمددة قائمة على 
التخطيط  ال��ق��ي��ادي��ة وق����درات  امل��ه��ارات 
اال�سرتاتيجي واملايل واالإجنازات املهنية 
االبتكار  بجانب  املجتمع  يف  وامل�ساهمات 

واالإبداع االإداري.
والتحقق من  الفائزات  اختيار   وقد مت 
�سحة ماقدموة من قبل جلنة املقيمني 
املطابقة  بعد  التحكيم  جلنة  واع�����س��اء 
جل��م��ي��ع م���ع���اي���ري و�����س����روط اجل����ائ����زة، 
رئي�سيتني  فئتني  اىل  اجل��ائ��زة  وتق�سم 

هما اأ�سحاب االأعمال واملهنيات. 
واأعلنت جلنة التحكيم هذا العام برئا�سة 
والدكتور  اآمنة خليفة  الدكتورة   �سعادة 

التقييم  جلنة  رئي�س  ال��ق��اي��دي  عي�سى 
لل�سيدات  االم���ارات  جلائزة  وا�ست�ساري 
: كالتايل  الفائزات  اأ�سماء  عن   2017

الربوفي�سور  بها  ف���ازت   : املهنيات  فئة 
بدرية نا�سر اجلنيبي

ف���ئ���ة ����س���اح���ب���ات االأع�����م�����ال: ف������ازت بها 
الدكتورة زليخة داوود

معيار القيادة : 
فازت بها ال�سيدة ر�سا الظنحاين

فازت بها ال�سيدة جويل ماردينيان
واملايل  اال�سرتاتيجي  التخطيط  معيار 

فازت بها املهند�سة مي الليم
فازت بها ال�سيدة �سلمى �ساكنيني

معيار االجنازات الوظيفية  : فازت بها 
املهند�سة مديحة �سامل 

معيار امل�ساهمات االجتماعية : فازت بها 
ال�سيدة بثينة اأحمد العلي

الدكتورة  ب��ه��ا  ف����ازت   : االب��ت��ك��ار  م��ع��ي��ار 
ن�سوى الرويني

ويذكر اأن الدورة الرابعة ع�سر هذا العام 
جلائزة االإم��ارات لل�سيدات اقيمت حتت 
املجتمعية”  وامل�ساهمة  »ال��ع��ط��اء  �سعار 
م�����ن م���ن���ط���ل���ق االإمي����������ان ب����ق����وة ت���اأث���ري 
تطوير  يف  املجتمعية  امل�ساهمة  واأهمية 
املجتمعات، ولرت�سيخ مفهوم العطاء يف 
منط  وجعله  االإم��ارات��ي  املجتمع  ثقافة 
دعوة  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً  حياتنا،  يف  رئي�سي 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاة اهلل(، يف 
جعل عام 2017 عاما للخري والعطاء، 
من  املجتمعية  امل�سوؤولية  معيار  وي��ع��د 
والتي  للجائزة  الرئي�سية  املعاير  اأح���د 
امل�ساهمات  اإب�����راز  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ت�سلط 
امل�سرتكات  ودف���ع  لل�سيدات  املجتمعية 

على تقدمي املزيد.” 
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العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
اإعالن مدعي عليه بالن�شر بورود التقرير

فى الدعوى رقم 8 /2017 عقاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-رو�سالن �سركا�سكى جمهول حمل االقامة مبا ان 
املدعي/ فيتاىل كريو وميثله : هدية عبدالرزاق حممود حماد قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببيع الوحدة ال�سكنية باملزاد الأزالة 
ال�سيوع والر�سوم وامل�ساريف واالأتعاب  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/5/23 املوافق 
التقرير وعليك  قانونيا لالطالع على  اأو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/2907   

املنذرة : �سنكالب للعقارات �س ذ م م ، ميثله املدير/ع�سام ح�سن �سالح ح�سن حمبوب اإماراتي اجلن�سية ميثله 
ال�سيد/ فيجاي كومار وا�سانت راي باتيل بريطاين اجلن�سية هوية اإماراتية رقم 784-1963-2683635-8 ، 
 مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي حتت الرقم 2015/1/98671 بتاريخ 2015/5/6 ، ب�سفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : ال�سادة / الوهاب للمقاوالت - �س ذ م م ، رخ�سة جتارية رقم 611581 ، مديرها : 1- عدنان احمد 

نياز احمد هندي اجلن�سية / 2- �ساهدة باقر �سادق علي هندي اجلن�سية ،  ب�سفتها امل�ستاأجرة
جمهول حمل االقامة 

ينذر املنذر املنذر اليها مبوجب هذا االنذار ب�سرورة باالتي :
اوال : �سداد مبلغ وقدره 57.600 درهم �سبعة وخم�سون الف و�ستمائة درهم عن بدل اجرة من 2014/2/19 

حتى تاريخ 2017/2/14 وما ي�ستجد من اجرة. 
وذلك خالل 30 يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �سوف ي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ 
الر�سوم  املوؤجرة وحتميلكم كافة  العني  القانونية اللزامكم مبا �سبق وطلب االخ��الء من  كافة االج��راءات 

وامل�ساريف واالتعاب
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3114   

املنذرة : �سنكالب للعقارات �س ذ م م ، ميثله املدير/ع�سام ح�سن �سالح ح�سن حمبوب اإماراتي اجلن�سية ميثله 
ال�سيد/ فيجاي كومار وا�سانت راي باتيل بريطاين اجلن�سية هوية اإماراتية رقم 784-1963-2683635-8 ، 
 مبوجب وكالة م�سدقة لدى الكاتب العدل بدبي حتت الرقم 2015/1/98671 بتاريخ 2015/5/6 ، ب�سفتها املوؤجرة 
املنذر اليها : ال�سادة / املعماري للمقاوالت ، رخ�سة جتارية رقم : 241384 ، مالكها ح�سب الرخ�سة : جمال 
،   ب�سفتها  ع  رق��م )ق��دمي( 2280080  �سفر  اإم��ارات��ي اجلن�سية ن ج��واز   ، العبدويل   احمد  حممد عبداهلل 

امل�ستاأجرة  - جمهول حمل االقامة 
ينذر املنذر املنذر اليها مبوجب هذا االنذار ب�سرورة باالتي :

اوال : ت�سليم ن�سخة �ساحلة التاريخ للرخ�سة التجارية رقم 241384 با�سم : املعماري للمقاوالت  
وذلك خالل 30 يوم ثالثون يوما من تاريخه ويف حال عدم التزامكم �سوف ي�سطر املنذر اآ�سفا اىل اتخاذ 
الر�سوم  املوؤجرة وحتميلكم كافة  العني  القانونية اللزامكم مبا �سبق وطلب االخ��الء من  كافة االج��راءات 

وامل�ساريف واالتعاب
  الكاتب العدل

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1109  تنفيذ عمايل 
وم�ستح�سرات  العطور  ل�سناعة  دزاي��ن��ز  فراجران�س  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
التجميل - �س ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ ا�سماعيل 
اأقام  قد   - الكبان  حممود  عبداملجيد  ريا�س   : وميثله  حممد  يومايتاناكام 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )85277( وق���دره 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   5654 مبلغ  اىل 
االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/639   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1- كونال روبرت بوفايرد  جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد بالل حممد علي بالل وميثله : اأمل 
خمي�س دروي�س حممد البلو�سي  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
)557130( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
مذكرة اإعادة تبليغ مدعي عليه بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
يف الق�شية رقم 2017/2136  الدائرة املدنية التجارية الكلية الثانية - ال�شارقة

اىل املدعى عليه : �سلطان علي حممد احمد البلو�سي 
حيث ان املدعي / بنك االحتاد الوطني 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها ويطالبك فيها : 
الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )1.009.460 درهما( مليون وت�سعة االف 
واربعمائة و�ستون درهما عليها والفائدة التاخريية بواقع 06% �سنويا عن القر�س ال�سخ�سي 
وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام وباال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة - لذلك يقت�سي ح�سورك امام الدائرة املدنية التجارية الكلية الثانية قاعة رقم 
139 يف تتمام ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا من يوم 2017/5/30 ، وذلك لالجابة على 
الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد وف�سيتم اتخاذ االجراءات القانونية يف غيابكم.
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

مذكرة اإعادة تبليغ مدعي عليه بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

يف الق�شية رقم 2017/2066  الدائرة املدنية التجارية الكلية الثانية - ال�شارقة
اىل املدعى عليه / حميد عبداهلل القرمي املن�سوري 

حيث ان املدعي / بنك االحتاد الوطني 
قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها ويطالبك فيها : 

و�سبعمائة  مليون  درهما(   1.708.068.14( وقدره  مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام 
 %06 بواقع  التاأخريية  والفائدة  عليها  فل�سا  ع�سر  واربعة  درهم  و�ستون  وثمانية  االف  وثمانية 
�سنويا عن القر�س ال�سخ�سي وذلك من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام وباال�سافة اىل 

الر�سوم وامل�ساريف اتعاب املحاماة  
تتمام  139 يف  رقم  قاعة  الثانية  الكلية  التجارية  املدنية  الدائرة  امام  يقت�سي ح�سورك  لذلك 
ال�ساعة التا�سعة والن�سف �سباحا من يوم 2017/5/30 ، وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد 

وف�سيتم اتخاذ االجراءات القانونية يف غيابكم.
  مكتب اإدارة الدعوى 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
باملنازعة رقم 2017/20  نزاع تعيني خربة عقاري - دبي

اىل املتنازع �سده : املتنازع �سده : حممد اف�سل غني 
املقامه   ، اأع��اله  بالدعوى  احل�سابية  اخل��ربة  باأعمال  للقيام  تكليفنا  ق��رار  على  بناء 
، بوكالة املحامية / هند حميد علي  املتنازعة / �سركة دام��اك العقارية - ذ م م   من 
تقرر   ، وعليه   - القانونية  واال���س��ت�����س��ارات  للمحاماة  الكتبي  هند   - الكتبي  غ��دي��ر 
ال�ساعة   2017/5/25 املوالفق  اخلمي�س  ي��وم  ح�سابيه  خ��ربه  اجتماع  م��وع��دا  حتديد 
التايل  ب��ال��ع��ن��وان   - ب��ال�����س��ارق��ة  مبكتبنا  وذل����ك   ، ���س��ب��اح��ا  ع�����س��ر  احل���ادي���ة   )11.00( 
 - الفجر  �سيدلية  بناية   - بنك  �سيتي  بجوار   - )اجلوازات(  عبدالعزيز  امللك  "�سارع 
 06-5736925 : فاك�س  و    06-5736924  : - هاتف  الثالث  الطابق   -  301 رقم  مكتب 
وهاتف 4822793-050 - يرجى احل�سور باملوعد وتقدمي كافة اقوالكم وم�ستنداتكم 

بالدعوى اأعاله 
اخلبري املنتدب/ وليد اإبراهيم ال�شايغ  

اإعالن حل�شور 
اجتماع اخلربة احلا�شبية 

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

يف الطعن 2017/304 طعن جتاري   
تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز

الطاعن/ بنك اخلليج االول وميثله : حممد عبدامللك م�سطفى اهلي   
باعالن املطعون ���س��ده/1- جم��وه��رات ك��اين ميل )���س ذ م م(  2-راجو 
كاين ميل جي فرجي�س  3- ايلياما راجو اجي جورج -  جمهول حمل 
االقامة  نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة اعاله ويتوجب 
الطعن  للرد على �سحيفة  وذل��ك  التمييز  عليكم احل�سور اىل حمكمة 

املقدمة �سدكم.
رئي�ض الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1029  جتاري جزئي              

 ، فخرالدين  بهائي  ح�سيني   -2/ عليه  امل��دع��ي   ، بهائي  منان  عليه/1-مرت�سى  امل��دع��ي  اىل 
ان  ذ م م جمهويل حمل االقامة مبا  البناء - �س  مل��واد  املدخل/ 3- �سركة الربهاين  اخل�سم 
املدعي/مكتب املجموعة القانونية حمامون وم�ست�سارون قانونيون وميثله : �سيف �سعيد را�سد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها ا�سدار االمر بان يوؤدي املدعي عليهما  الغبار ال�سا�سي - قد 
اىل املدعية مبلغ وقدره )60.000 درهما( �ستون الف درهما ، والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ اال�ستحقاق وحتى متام ال�سداد ، مع �سمول االمر بالنفاذ املعجل طليقا من قيد الكفالة.   
 Ch1.C.14 وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  2017/5/30 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
الدعوى اىل  احالة  باأنه مت  االأق��ل )علما  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  م�ستندات 

املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/1185  جتاري جزئي              

العنني  جمهول حمل  اب��و  احمد  احمد  �سعيد  1-عمرو حممد   / عليه  املدعي  اىل 
عبدالرحمن   : وميثله  رج��ب  حممد  عبداملح�سن  حممد  امل��دع��ي/  ان  مبا  االق��ام��ة 
ح�سن حممد املطوع  -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
تاريخ  م��ن��ذ    %9 ب��واق��ع  ال��ق��ان��ون��ي��ة  وال��ف��ائ��دة  دره����م(  وق����دره )34500  عليه مببلغ 
اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  الزامها  مع  ال�سداد  مت��ام  وحتى  اال�ستحقاق 
املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم االثنني  املوافق  2017/5/29  ال�ساعة 9.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل )علما باأنه مت اعادة الدعوى اىل املرافعة(. 
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/2610  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جورج كوزوكويل انطوين   جمهول حمل االقامة 
 مبا ان طالب التنفيذ/ يورو زون لتجارة قطع غيار ال�سيارات - �س ذ م م 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املطوع  عبدالرحمن ح�سن حممد   : وميثله 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )44860( 
 510 مبلغ  اىل  باال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
االجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
   اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/3339   تنفيذ جتاري  
م  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  وقري�سي  ق���ادري  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
ان طالب  االق��ام��ة مب��ا  ار���س��د قري�سي عبداحلكيم جمهويل حم��ل  2-حم��م��د 
الغبار  را���س��د  �سعيد  �سيف   : وميثله  اينك  ايند�سرتيز  اأب���رو  التنفيذ/�سركة 
ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )238033.78( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر  
                         يف الدعوى رقم  2017/1248   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- النخرة للمقاوالت - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
اخلر�سانة  وق��وال��ب  لل�سقاالت  ك��ي  ات�����س  التنفيذ/كي  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
املحدودة - ذ م م وميثله : عبد الرحمن ح�سن حممد املطوع  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )307159( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  2-رف�س 
طلب النفاذ.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك 
ن�سر  تاريخ  يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  االلتزام  يف حالة عدم 

هذا االعالن.
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه/ نور ال�سعد لالعمال الكهروميكانيكية - �س ذ م م 
اأدناه وحددت املحكمة  العمالية املذكورة  باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي  نعلنكم 

لها جل�سة  2017/5/28  ال�ساعة 8:30  

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث 
ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2799/2017/13
 2806/2017/13
 2795/2017/13
 2791/2017/13
 2802/2017/13
 2804/2017/13
2793/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
�سونو كومار �سارما رامايان �سارما 
كان�سان فانيندرا كومار دا�س دا�س 

موكي�س كومار كو�ساواها
كو�سال كومار تريباثي

نر�س �سوكاالل رام 
الف كومار جوبتا

دميبو برا�ساد 

مبلغ املطالبة
4148 درهم +  تذكرة العودة
3913 درهم +  تذكرة العودة
4148 درهم +  تذكرة العودة
4148 درهم +  تذكرة العودة
4105 درهم +  تذكرة العودة
4129 درهم +  تذكرة العودة
4148 درهم +  تذكرة العودة

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/ الرئي�سي لتجميل احلدائق - �س ذ م م - جمهول حمل 
االقامة - نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت 

املحكمة لها جل�سة يوم االربعاء 2017/5/31 ال�ساعة 9.30 �سباحا   

من  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ويف حالة تخلفكم 
فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري. باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول 

املعجل بال كفالة
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
عمايل جزئي  2981/2017
عمايل جزئي  2989/2017

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد بارك مياه ممتاز مياه
حممد ديلوور ح�سني حممد ايار  

مبلغ املطالبة
28650 درهم + �سامل تذكرة العودة 
30850 درهم + �سامل تذكرة العودة

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/�سهم الف�ساء ل�سيانة املباين والديكور - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/5/28 ال�ساعة 8.30

م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  ق��ان��ون��ا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�سور 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف  ويف حال 

تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2289/2017/13 
2288/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
بروديب هوالدير رامانادا هاوالدير

عني العق م�سر الدين

مبلغ املطالبة
8079 درهم + تذكرة العودة 
9341 درهم + تذكرة العودة

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                       اىل املدعي عليه/وجدة الدولية خلدمات االت�ساالت - ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم الثالثاء بتاريخ 2017/6/6 يف ال�ساعة 8.30  

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل باال�سافة اىل الر�سوم 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2997/2017/13 
2999/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 حممد فاروق غالم م�سطفى
طارق اقبال حممد اقبال  

مبلغ املطالبة
15565 درهم + �سامل تذكرة العودة 
13562 درهم + �سامل تذكرة العودة 

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                          اىل املدعي عليه/ ذا برفي�سيونال ف�سيلتيي�س �سرفي�س - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة يوم االحد بتاريخ 2017/5/28 يف ال�ساعة 8.30 

لذا فانتم مكلفون باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
الر�سوم  اىل  ب��اال���س��اف��ة  االق����ل   ع��ل��ى  اي���ام  ب��ث��الث  اجلل�سة  ق��ب��ل  للمحكمة  م�ستندات  او 

وامل�ساريف.   

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 2395/2017/13 
2428/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 نا�سر الدين واري�س هاوالدير
حممد نظام ح�سني عبداخلالق

مبلغ املطالبة
18754 درهم + �سامل تذكرة العودة 
17454 درهم + �سامل تذكرة العودة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

اعالن جمموعة اإعالن بالن�شر      
                      اىل املنفذ �سدها : الغوال ملقاوالت البناء  

وذلك اللزامك  ادن��اه-  بالك�سف  املو�سحة  التنفيذات  اقاموا  التنفيذ  ان طالبي  مبا 
املحكمة  فان  وعليه  التبليغ  تاريخ  من  يوما   )15( خالل  به  املو�سحة  املبالغ  ب�سداد 

�ستتخذ االجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم االلتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
2649 درهم

900 درهم

34980 درهم

3928 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
 �ساهد اال�سالم مويازمي 

ح�سني

نور عامل عبدالرب 

 2017/638
تنفيذ عمايل

 2017/646
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                        اىل املدعي عليه/ الرئي�سي لتجميل احلدائق - �س ذ م م 

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/5/25   ال�ساعة 8.30

باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
قبل اجلل�سة بثالثة ايام على االقل ، باال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم 

�سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
2987/2017/13 

م
1

ا�سم املدعي
منري ح�سني جعفر احمد 

مبلغ املطالبة
30400 درهم + تذكرة العودة 

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ماجي�شتيك للتجارة - �س ذ م م 
العنوان :  مكتب رقم 108 ملك عبداللطيف عبدالرحمن عبداللطيف - ديرة - 
نايف - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 652652 رقم القيد 
بال�سجل التجاري : 1074720 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية بدبي 
اأعاله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف  باأنه قد مت 
العدل  واملوثق لدى كاتب  بتاريخ 2017/4/30   دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب 
حماكم دبي بتاريخ 2017/5/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل 
امل�سفي املعني  اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة العنوان : مكتب رقم 204 ملك 
 عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز - هاتف  2389721-04 فاك�س : 04-2389722  
من  يوماً   )45( خ��الل  وذل��ك  الثبوتية  واالأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ابناء حاجي اف�شل للتجارة العامة �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 409 - ملك حممد عبدالرحمن �سقر بن قطامي ال�سويدي - 
ديرة - ديرة - ابو هيل - ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة رقم الرخ�سة : 
667761 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1092557 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
االقت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة 
املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/4/30  واملوثق لدى كاتب 
العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/1 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم 
اإىل امل�سفي املعني  اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة العنوان : مكتب رقم 204 ملك 
 عبداهلل ال�سعايل - ديرة - هور العنز - هاتف  2389721-04 فاك�س : 04-2389722  
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
هاتف    - العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  ع��ب��داهلل  204 ملك  رق��م  : مكتب  العنوان 
2389721-04 فاك�س : 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ماجي�شتيك للتجارة 
- �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/4/30 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/5/1  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
- هاتف   العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  204 ملك عبداهلل  رق��م  : مكتب  العنوان 
2389721-04 فاك�س : 2389722-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�سادية 
ابناء حاجي اف�شل  اأع��اله لت�سفية  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني  بدبي 
للتجارة العامة �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/4/30 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/5/1  وعلى من لديه اأي 
على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س 
العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات واالأوراق الثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا االإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعـــــــالن       

ت��ق��دم ايل ان���ا ال��ك��ات��ب ال��ع��دل ب����ادارة ال��ك��ات��ب ال��ع��دل وال��ت�����س��دي��ق��ات- خ��ورف��ك��ان  : ال�����س��ي��د/ نبيل 
فارق    : ال�سيد   ،  %  51 بن�سبة   ، االإم����ارات   : اجلن�سية   ، النقبي  ال��ب��اط��ي  ع��ب��داهلل  ح��م��دان  خمي�س 
يت�سمن  حم��رر  على  الت�سديق  وطلب    %49 بن�سبة   ، باك�ستان   : اجلن�سية   ، لطيف  حممد  اأحمد 
 )تنازل(  يف ح�ستهما املذكورة اعاله يف اال�سم التجاري مكتب النور�س لتاأجري ال�سيارات - ذ م م ، 
التنمية االقت�سادية يف  خورفكان رخ�سة  دائرة  ، واملرخ�س من  ال�سيارات  تاأجري  الرخ�سة  ن�ساط 
جتارية رقم 140816 ال�سادر بتاريخ 1987/5/9 يف دائرة التنمية االقت�سادية بخورفكان اىل : �سعود 
ذات  �سركة  من  الرخ�سة  تتحول  وبذلك  االإم����ارات    : اجلن�سية   ، اجل�سمي  يعقوب  يو�سف  حممد 
، بن�سبة %100   م�سوؤولية حمدودة اىل موؤ�س�سة فردية با�سم �سعود حممد يو�سف يعقوب اجل�سمي 
ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي 

ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا االعالن

الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

 اإعادة اإعالن بالن�شر يف الدعوى رقم 2017/38  احوال �شخ�شية  
اىل املدعي عليه : �سايف لياقت قيا�سي - اجلن�سية الهند 

حيث ان املدعية : �سنا �سايف قا�سي - اجلن�سية : الهند 
اق����ام ع��ل��ي��ك ل���دى امل��ح��ك��م��ة ال���دع���وى امل���ذك���ورة اع����اله فيقت�سي 
ح�سورك  اأمام املحكمة امام القا�سي املخت�س يف ال�ساعة الثامنة 
اأو  احل�سور  عن  تخلفك  حالة  ويف   .2017/6/4 املوافق  والن�سف 
عدم اإر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر 

الدعوى يف غيابك
رئي�ض مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�شحي             

دولة الإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان الحتادية البتدائية 
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

 اعــــــــــالن بالن�شر         
االإمارات  الكندي   علي  �سامل  خلفان  �سامل  ال�سيد/   ب��اأن  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ب�سفته مالك الدار حلزم الب�سائع ، رخ�سة رقم : 733803 دائرة التنمية 
االقت�سادية ال�سارقة يرغب يف بيع والتنازل عن الرخ�سة ل�سالح/ حممد احمد 

ا�سماعيل البريق   - اإماراتي اجلن�سية بكامل املوجودات املحل التجاري   
 وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون االحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف 
�سان الكاتب العدل.  فقد اقت�سى ن�سر هذا االعالن للعلم واإنه �سوف يتم امل�سادقة 
اي  االع���الن فمن لديه  ه��ذا  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوعني  بعد  الهي  امل�سار  االج���راء  على 
التباع  باالعالن  املذكور  العدل  الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  على  اعرتا�س 

االجراءات القانونية. 
الكاتب العدل
حمكمة كلباء الحتادية البتدائية

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
حمكمة كلباء  الحتادية البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

يف  الدعوى رقم 2017/146 احوال نف�ض م�شلمني
اىل املدعي عليه/1- معاذ ابراهيم عبدالوهاب ابو حميدان جمهول حمل االقامة مبا اأن املدعي / وعد خالد حممد علي 
الرفاعي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/5/4 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/وعد خالد 
لل�سرر  بائنة  بطلقة  عليه  واملدعي  املدعية  بني  بالتفريق   -: احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  الرفاعي  علي  حممد 
والهجر وعدم االنفاق ، وعلى املدعية اح�ساء عدتها وفق حالها اعتبارا من �سريورة احلكم بالتطليق باتا ، 2- برف�س 
مطالبة بنفقة العدة )ومنها نفقة �سكنى العدة( 3-بالزام املدعي بان يوؤدي للمدعية موؤخر �سداقها وقدره ع�سرة االف 
دينار اردين وذلك اعتبارا من تاريخ �سريورة احلكم بالتطليق باتا ، وبرف�س املطالبة مبعجل ال�سداق  )امل�ساغ الذهبي 
وك�سوة الثياب( 4- برف�س مطالبة املدعية باملتعة 5-بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة زوجية �ساملة - عدا 
امل�سكن واخلدمة - اعتبارا من 2015/12/14 حتى �سريورة احلكم بالتطليق باتا قدرها )800( )ثمامنائة( درهم �سهريا 
6-بتثبيت ح�سانة املدعية للولد )�سند( وال�سماح لها با�سطحابه لل�سفر خارج الدولة يف االجازات ال�سيفية والدرا�سية 
واالعياد  7- بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية نفقة �ساملة - عدا ال�سكن واخلدمة والتعليم - للولد. حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



32 االثنني   22   مايو    2017  م   -   العـدد  12026  
Monday  22   May   2017  -  Issue No   12026

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/599 عقاري كلي                                                
اىل املحكوم عليهما/1- املا�سة وورلد وايد للعقارات ليمتد 2- �سركة املا�سة انرتنا�سيونال 
املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  ذ م م جمهويل حمل االقامة نعلنكم  العقارية -  للو�ساطة 
املنعقدة بتاريخ 2016/11/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ نيلوفار احمد ببطالن 
عقد البيع مو�سوع الدعوى وبالزام املدعي عليها االوىل بان توؤدي اىل املدعي مبلغ وقدره  
الف ومائة و�ستة وخم�سون درهم و�ستة  953.156.36 درهم )ت�سعمائة وثالثة وخم�سون 
وثالثون فل�س(  وفوائد قانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 
2016/8/24 وحتى متام ال�سداد كما الزمت املدعي عليها االوىل بامل�سروفات والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد عن ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1978 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- ا�سرف حممد ال�سيد عبداهلل جمهول حمل االقامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف   2017/3/19 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
بهوبندراكومار  ال�سيد/  وميثلها   - ومكتبتها  امل��م��ت��ازة  املطبعة  ل�سالح/  اع��اله 
املدعي  ب��ال��زام  م�سدقة  وك��اف��ة  ب��وج��ب   اجلن�سية  هندي   - دي�ساي  جونفانرتاي 
الف و�ستمائة واحد  ي��وؤدي للمدعية مبلغ 91611 درهم واحد وت�سعون  بان  عليه 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة  ما عدا  ورف�ست  امل�ساريف  والزمته  دره��م  ع�سر 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1552  جتاري جزئي              

االقامة  حم��ل  جم��ه��ول   - عبدالغني  اح��م��د  1-�سبري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  اي��وب خان �ساحب حكيم خان - قد  املدعي/  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة  با�سدار االأمر بالزام املدعي عليه ب�سداد مبلغ 72000 
دره��م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم االرب��ع��اء  املوافق  
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/5/31
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/881  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- يابان مارين للتجارة العامة -  �س ذ م م 2-دي وان مارين - �س ذ م م  
"نان  با�سم  �سابقا  املعروفة  اإ�س  اإيه  نافيكو هولدينج  املدعي/  ان  جمهويل حمل االقامة مبا 
اأق��ام عليك الدعوى  مريجر �سب ايه ا�س" وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم اجلرمن -  قد 
ومو�سوعها املطالبة بتغيري ا�سم مالك العالمة التجارية LOWRANCE املقيدة حتت 
رقم 210915 - الفئة 9- من املدعي عليها االوىل اىل املدعية االوىل املالك الفعلي للعالمة 
ومنعها من ا�ستخدامها والزامها بازالة جميع الالفتات واملن�سورات واعمال الدعاية والر�سوم 
ال�ساعة  املوافق  2017/5/29   لها جل�سة يوم االثنني   املحاماة.  وح��ددت  واتعاب  وامل�ساريف 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   10.00
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل علما 

باأن الدعوى حمالة من ادارة الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1322  جتاري جزئي              

م م  جمهول حمل  ذ  - �س  اوتوموتيف برودكت�س  1-ازيتا  املدعي عليه /  اىل 
االقامة مبا ان املدعي/ م�سنع انكور االأيد - ذ م م وميثله : يو�سف حممد ح�سن 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    - البحر  حممد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   36.420( وق���دره  مببلغ  عليها 
والفائدة   9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.13 يوم اخلمي�س  املوافق  2017/5/25  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1410  جتاري جزئي              

جوفيندان  نادوفيلبارا  2-ج��اي��اث��ري  الفعاليات  الدارة  1-غلوباز   / عليه  املدعي  اىل 
 االيات باردواج  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - �س م خ 
وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم ب�سداد مبلغ وقدره )314.818.79 
تاريخ  رفع  القانونية 12% من  املحاماة والفائدة  درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها  بالنفاذ  التام و �سمول احلكم  ال�سداد  الدعوى وحتى 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1046  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-بي تي ا�س تيك للتجارة العامة - �س ذ م م 2-حممد ابراهيم 
علي باوري 3-فرامرز اكرب فهميده ازدري  جمهويل حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
بنك �سادرات ايران الفرع الرئي�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   193052.19( وق����دره  مببلغ  وال��ت�����س��ام��ن  بالتكافل  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية االتفاقية  14% من تاريخ 
اال�ستحقاق  احلا�سل يف 2017/3/14  وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم 
االربعاء  املوافق  2017/5/24  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1241  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  ���س   م  د  م   - مينا   - بايزيك�س  1-بريليانت   / عليه  املدعي  اىل 
اإ���س براند الب منطقة حرة - ذ م م وميثله :  اإي��ه اأي  االقامة مبا ان املدعي/ 
اأمل عمري ال�سبيعي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  عليه مببلغ وقدره )206375.33 
جل�سة  لها  وح��ددت  التام.   ال�سداد  وحتى  اال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة 
 Ch1.C.13 يوم االربعاء  املوافق  2017/5/31  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/840  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-فورتر�س كابيتال لال�ستثمار - �س ذ م م جمهول حمل االقامة 
  - ال�سويدي  الر�سة  عبيد خلفان  : حممد  ياماموتو وميثله  تت�سويا  املدعي/  ان  مبا 
ي��وؤدي للمدعي   بالزام املدعي عليها بان  اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  قد 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فقط(  اإماراتي  دره��م   3.437.932( وق��دره  مببلغ 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم االح��د  املوافق  2017/6/4   ال�ساعة 10.00 
�س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/729  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-علي ح�سني جوين  جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
�سقر عثمان خليفة املو�سى وميثله بالوكالة : عبداهلل عو�س حميد الزبيدي 
وميثله : احمد عبد اهلل حممد ملك اأنوهي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )600000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
التام.  وحددت لها جل�سة  ال�سداد  والفائدة 12% من تاريخ اال�ستحقاق وحتى 
 Ch1.C.15 بالقاعة  ال�ساعة 10.00 �س  امل��واف��ق  2017/6/4   ي��وم االح��د  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

 يف  الدعوى 2017/2259  عمايل جزئي             
م   م  ذ  �س   - الثقيلة  بال�ساحنات  للنقل  ك�سمري  مرحبا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  ق��د  امل��دع��ي / حممد �سفري عبداملجيد   ان  االق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
 19067( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف  رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB168718955AE/2016(ال�سكوى
االحد املوافق 2017/6/4  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة : Ch1.A.1  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/986  عمايل جزئي             

ال��ع��ق��اري��ة   جم��ه��ول حم��ل االقامة  امل��دع��ى ع��ل��ي��ه/1- ك��ي��ن��دال للو�ساطة  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ول��ي��د   امل��دع��ي/ك��اري��ن��ا  اأن  مب��ا 
مببلغ  ع������وده  وت����ذك����رة  دره�������م(   97000( وق����دره����ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�����س��ت��ح��ق��ات 
ال�سكوى رق����م  امل���ح���ام���اة   وات����ع����اب  وامل�������س���اري���ف   وال���ر����س���وم  دره������م(   2000( 

اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    )MB168908730AE/2017(
فاأنت مكلف  القا�سي  لذا  ال�ساعة 8.30 �سباحا  مبكتب  املوافق 2017/5/25  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1268  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ال�سدرة للنقل وخدمات حزم الب�سائع  جمهول حمل االقامة 
ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  زه��ري   زه��ري حممد  املدعي/عثمان  اأن  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15879 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى )MB168444190AE(  وحددت 
بالقاعة  �سباحا    8.30 ال�ساعة    2017/5/23 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
:Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/726  ا�شتئناف جتاري   

م   م  ذ  �س   - التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  1-اك�سنتيال  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
2-اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - �س ذ م م 3-اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة 
التجارية - �س ذ م م -  فرع - جمهويل حمل االقامة مبا ان امل�ستاأنف /را�سيلي 
كري�ستني ان ديفاكاران -  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 
يوم  جل�سه  لها  وح���ددت      2017/4/12 بتاريخ  كلي  جت��اري    2016/1831  :
 ch2.E.23 االحد  املوافق 2017/6/4  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/726  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة اك�سنتيال تداول ال�سرق االو�سط  جمهول 
قد  دي��ف��اك��اران  ان  كري�ستني  /را�سيلي  امل�ستاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
جتاري   2016/1831  : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف 
املوافق  االح�����د   ي���وم  ج��ل�����س��ه  ل��ه��ا  وح�����ددت   2017/4/12 ب��ت��اري��خ  ك��ل��ي 
ch2.E.23 وعليه  رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة   2017/6/4
�ستجري  تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/244  ا�شتئناف جتاري   

اىل اخل�سم املدخل/ 1-�ساميه عبداهلل هادي خاين ، اخل�سم املدخل/2-
بايابي جمهويل حمل االقامة  ، اخل�سم املدخل/3- ريان  بايابي  �سميار 
را�سد  �سعيد  �سيف   : وميثله  �س  بيك  �سو�سيتى  /�سركة  امل�ستاأنف  ان  مبا 
 : رقم  بالدعوى  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف  قد   - ال�سام�سي  الغبار 
2015/753 جتاري كلي بتاريخ 2016/2/21 وحددت لها جل�سه يوم االثنني  
 ch2.D.17 املوافق 2017/5/22  ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3039   

املخطرة : اأنا ري�سيتنيكوفا - كازا خ�ستانية اجلن�سية 
وميثلها/ م�سطفى �سالح حفنى هدهود - م�سري اجلن�سية 

املخطر اليها / �سركة يف اأي بي لوك�سري لتاأجري ال�سيارات )�س ذ م م(
املو�سوع : اإنذار تكليف بالوفاء بقيمة ايجارية - مبوجب االنذار العديل لدى الكاتب العدل مبحاكم دبي ، واملقيد 

برقم حمرر )2017/1/90994( 
اىل املخطر اليها / �سركة يف اي بي لوك�سري لتاأجري ال�سيارات )�س ذ م م( حيث ان املخطرة / انا ري�سيتنيكوفا - 
كازاخ�ستانية اجلن�سية ، وميثلها / م�سطفى �سالح حفني هدهود - م�سري اجلن�سية ، تخطركم ب�سرورة �سداد 
بدالت االيجار املرت�سدة يف ذمتكم ل�ساحلها والبالغة 206.236 درهما )مائتان و�ستة االف ومائتان و�ستة  وثالثون 
 ، ريزيدن�س�س اجلنوبية  ام��واج  روي��ال  ب��ربج  الكائنة   -  411 رق��م  )ال�سقة  امل��وؤج��رة  بالعني  انتفاعكم  دره��م��ا( نظري 
مبنطقة نخلة جمريا( بداية من تاريخ 2015/4/6 وحتى 2017/4/20 ، وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ الن�سر 
، واال �سوف ت�سطر املخطرة اىل اقامة الدعاوى الق�سائية جتاهك ملطالبتك باخالء العني املوؤجرة وت�سليمها خالية 

من ال�سواغل ، والزامك ب�سداد بدالت  االيجار املرت�سدة يف ذمتك حتى تاريخ االخالء الفعلي

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/3200   

املنذرة : اأمالك للتمويل - �سركة م�ساهمة عامة
وميثلها : املحامي / عبداللطيف احلمادي 

املنذر اليه : حممد عقيل ا�سماعيل  ابراهيم ا�سماعيل اجلرمن - اإماراتي اجلن�سية )جمهولة 
درهم   362.369.99 وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرورة   : اليه  املنذر   : امل��ن��ذرة  تنذر   - االق��ام��ة(  حمل 
اإماراتي )ثالثمائة واثنني و�ستون الفا وثالثمائة وت�سعة و�ستون درهما وت�سعة وت�سعون فل�سا( 
ومتاأخرات اق�ساط بقيمة 38.110 درهم اإماراتي وذلك مدة اق�ساها �سبعة )7( ايام من تاريخ هذا 
االعالن واال �ست�سر املنذرة وعلى غري رغبتها اىل اتخاذ كافة االجراءات القانونية التي حتفظ 

لها حقها وحتميل املنذر اليه كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة
الوحدة رقم : 821 )375-963( الرب�ساء الثالثة )375 دبي( 

  102IS0103783  احل�ساب رقم
  الكاتب العدل

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/39 جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1- عمار حممود جابر  2-حممد ابراهيم عبداهلل عبدالعزيز ال دروي�س 3- 
املدعي / حمزة عثمان احمد  اأن  االقامة مبا  م م جمهويل حمل  ذ  - �س  للتجارة  ي��ورب كرين 
املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  العامري   عي�سى مو�سى  : مو�سى  بدوي وميثله 
عبدالعزيز  عبداهلل  ابراهيم  حممد  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/3/14 بتاريخ  
ال دروي�س بالزام املدي عليهما االول والثالثة بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره  750.000 درهم 
املطالبة  تاريخ  �سنويا من   %9 بواقع  عنه  القانونية  والفائدة  دره��م(  الف  )�سبعمائة وخم�سون 
اتعاب  ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  يف 2016/12/15 وحتى متام 
املحاماة ورف�س الدعوى يف حق املدعي عليه الثاين  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا  
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/203  تظلم جتارى               

اىل املتظلم �سده / 1- حممود حممد حممد علي جمهول حمل االقامة مبا 
املذكور  التظلم  عليك  اق��ام  قد  حممد   ا�سماعيل  حممود  /احمد  التظلم  اأن 
اع���اله وم��و���س��وع��ه تظلم م��ن ال��ق��رار ال�����س��ادر يف ال��دع��وى يف ال��دع��وى رقم 
345/2017 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سه 
 ch1.B.6 يوم االحد  املوافق 2017/6/11  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
ايام على االأق��ل ويف  اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ض الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/678 مدين جزئي 

حمل  جمهول   - والتطويز  للخياطة  ال�سغاية  جنمة   - عليه/1  امل��دع��ي  اىل 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  اق��ام  الهدى قد  ن��ور  املدعي/ حممد  ان  االقامة مبا 
وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/18  احلكم 
التمهيدي التايل باحالة الدعوى للتحقيق ليثبت املدعي بكافة طرق االثبات 
ال�سهود  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 2017/5/24  القانونية ومنها �سهادة 
جل�سة  او  تاريخ  من  واح��د  �سهر  خ��الل  ينتهي  ان  على  التحقيق  لبدء  موعدا 
املوافق  االربعاء   يوم  املحكمة جل�سة   لها  وح��دد  امل�ساريف.  الف�سل يف  وابقت 

2017/5/24  ال�ساعة 30 : 10 �سباحا يف مكتب القا�سي. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/2254 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- وودي��ن داي�س تريدينج - �س م ح  جمهول حمل االقامة 
الدعوى  بتاريخ  2017/4/5  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان  نعلنكم 
بان  املدعي عليها  بالزام   : م  ذ  �س   - للمعار�س  القبة  اع��اله ل�سالح/  امل��ذك��ورة 
توؤدي للمدعية مبلغ مائة واثنني الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من 
تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2016/10/8 وحتى متام ال�سداد والزمتها 
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري 
ق��اب��ال لال�ستئناف خ��الل ث��الث��ني ي��وم��ا اع��ت��ب��ارا م��ن ال��ي��وم ال��ت��ايل لن�سر هذا 
االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1918 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  االقامة  حمل  جمهول  ار�سيد  احمد  زكي  زيد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/22  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ �سوبر براي�س لتاأجري ال�سيارات - �س ذ م م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
قيمة  دره��م(  و�سبعون  وخم�سة  ومائة  االف  )ت�سعة  دره��م   9175 مبلغ  للمدعية 
ال�سيك �سند الدعوى والفائدة  بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى 
اتعاب  الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل  التام ف�سال عن  ال�سداد 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا االعالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2016/120  تنفيذ عمايل 
جمهول  ف��ردي��ة   موؤ�س�سة   - فنت�سرز  �ساريوت  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام  قد  جماهد   م�سطفى  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21500( وق���دره  ب��ه 
باال�سافة اىل مبلغ 2294 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3066  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سيخ احمد حامت للنقل بال�ساحنات اخلفيفة �س.ذ.م.م - 
فرع جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي / جماالدا عبداهلل حكيم ابراهيم  قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5186  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000  درهم( 
املوافق  االح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB171495572AE/2017
2017/5/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3032  عمايل جزئي
�����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  ح��ار���س  امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد خالد الل �ساه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13390 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
وحددت   MB170959747AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
  ch1.A.2:لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/6/11 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2991  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويال اأبروفيد خلدمات تنظيف املباين �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / رابونزيل كورونيا ناردو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10432 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 
وحددت   MB170398184AE ال�سكوى  وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م( 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3208  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زد ام كي للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد قا�سم حممد اليا�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )20200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
mb167775248ae وحددت لها  درهم( والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى 
جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/5/31 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2267  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جي اف اي كوميونكي�سن �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي / عبا�سي لويل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   1100( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   47949( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت   AE170354643MB رقم  العمالية  ال�سكوى  وامل�ساريف.يف 
جل�سة يوم االثنني املوافق 2017/5/29 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2964  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وادي مي للخدمات حزم الب�سائع ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد فراز �سديق  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 800( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10534( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف.يف ال�سكوى رقم AE170155379MB وحددت 
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي  لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2786  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة  اىل املدعي عليه / 1-�سركة ال�سوار للنقل العام 
مبا ان املدعي / عمر �ساه طارق خيام  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   800( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10800( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت   AE170974350MB رقم  ال�سكوى  وامل�ساريف.يف  والر�سوم 
لذا  القا�سي   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2017/5/30 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2143  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-رويل ل�سناعة ال�سناديق واالوعية اخل�سبية �س.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام عليك الدعوى  امل��دع��ي / ك��وت��ى م��ي��اه عبداخلالق ق��د  حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )18287 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb16835719ae  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2017/5/31 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2897  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اميان عبداهلل خلدمات حزم الب�سائع �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / غالم �سبري ب�سري احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 800( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   18000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB170363337AE/2017:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
مبكتب  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/5/23 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري )وامرت بتق�سري املدة(
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2161  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  التجارية  للو�ساطة  العطالت  1-بيت   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / �سرييل توبوج دالوبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   13650( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  MB168898294AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
�س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/5/31 امل����واف����ق  االرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3074  عمايل جزئي
ذ.م.م جمهول حمل  ال�سيارات واحلافالت  لتاأجري  / 1-ايه.بي.ا�س  املدعي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  �سينغ  ج��وك��اران  �سينغ  جا�سبري   / امل��دع��ي  ان  مب��ا  االق��ام��ة 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )13774 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
)2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170561681AE  وحددت 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري )وامرت بتق�سري املدة(
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2307  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ذا برفي�سيونال ف�سيلتيي�س �سرفي�س �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  ادون مياه جممدر  اليا�س مزومدار  املدعي / حممد  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )17784 درهم( وتذكرة عوده مببلغ 
  MB169085668AE/2017:1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
 ch1.A.1:وحددت لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/6/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3084  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بيت املها للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  بوته  حممد  بوته  بيالل   / املدعي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )9756 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170951898AE  وحددت لها جل�سة يوم االحد 
املوافق 2017/5/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
�سيكون مبثابة  احلكم  ف��اأن  تخلفك  حالة  ويف  االأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل 

ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3030  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-و�سيم �سابر للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / حممد عقيل حممد اأ�سرف قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8016 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB170820300AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3062  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وايت فلكون للتنظيف واخلدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد �سوكت عبدالر�سيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )3000 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb170444085ae  وحددت لها جل�سة يوم 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/5/28 املوافق  االحد 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 
اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة.
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1390  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-امليثاق الذهبي ملقاوالت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / منهاج حممد كيميا جول قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15240 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb168737503ae  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/6/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2911  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �ساهروج  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي / حممد �ساجد عبدالرزاق قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   22334( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى  MB171438541AE وحددت لها 
جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2955  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اللم�سة املثالية للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي / ا�سفند يار علي �سان زيب خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( وتذكرة عوده مببلغ  دره��م(   10720( وقدرها  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB168276177AE/2017  وحددت 
لها جل�سة يوم االحد املوافق 2017/5/28 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري املدة .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2942  عمايل جزئي
ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول  واوالده  عبداخلالق  1-�سيخ   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  بخ�س  اهلل  / جوهر خان  املدعي 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )31622 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )800 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE170852050MB  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/6/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3470  عمايل جزئي

ان املدعي / عبد  ال�سيافة جمهول حمل االقامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-ك��رم 
الرحمان بلعليم  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وقدرها )12200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف.

يوم  جل�سة  لها  وح���ددت   MB1686361565AE/2017 ال�سكوى  رق��م 
االحد املوافق 2017/6/4 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/1486  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �ساج وكريب كافيه جمهول حمل االقامة مبا ان 
التنفيذية  اأق��ام  عليك الدعوى  التنفيذ/جوريندير �سينغ  قد  طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8600( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم 
التنفيذية  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/1463  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- احلو�سني لتنظيف اخلزانات جمهول حمل االقامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد عبدالفتاح عبدالعظيم حممد يون�س  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك 
او خزينة املحكمة  التنفيذ  املنفذ به وق��دره )3335( دره��م اىل طالب 
املحكمة.  وعليه فان  باال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة 
االلتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  االج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعالن. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2919  عمايل جزئي
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  وال��ت��ط��ري��ز  امل��دع��ي عليه / 1-ال��ق��وع للخياطة  اىل 
االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م��ي��زان ال��رح��م��ن ت��ال��وك��دي��ر وازي����د ع��ل��ي تالوكدير  
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�ساريف.رقم  والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   20873(
ال�سكوى MB171537792AE وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/6/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12026 بتاريخ 2017/5/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2850  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دبل برييل خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
مبا ان املدعي /راميز ح�سني اهلل راخا  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   32158( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف.رقم ال�سكوى MB171386274AE وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/5/30 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�ض ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مب�شاركة خرباء الت�شوق ال�شبكي

رواق عو�شة بنت ح�شني الثقايف ينظم حما�شرة حول العمالت االلكرتونية اجلديدة

•• دبي-الفجر:

اأم�س  م�ساء  الثقايف  ح�سني  بنت  عو�سة  رواق  نظم 
االإلكرتونية  ال��ع��م��الت  ح����ول  حم��ا���س��رة  ال�����س��ب��ت 
اجل���دي���دة، ���س��م��ن امل��و���س��م ال��ث��ق��ايف ل���ل���رواق وذلك 
بح�سور �سعادة الدكتورة موزة عبيد غبا�س الرئي�س 
والت�سوق  االق��ت�����س��اد  وخ�����رباء  ل����ل����رواق،  امل��وؤ���س�����س 
ال�سبكي: �سالح احلليان واأحمد اإبراهيم والدكتور 
زين �سرف واخلبري االأمريكي يف �سئون البت كوين 
الب�سرية،  التنمية  وخ��ب��ري  را����س،  ت�سني  وال��ب��ل��وك 
ممثلي  وال�سادة  ال��رواق  و�سيوف  املن�سوري،  خالد 
و�سائل االإعالم املختلفة، وذلك باملقر الدائم للرواق 

بالطوار 2 بدبي.
حيث اأكدت الدكتورة موزة غبا�س يف بداية اجلل�سة 
اأن الرواق وبعد 25 وعاماً من تاأ�سي�سه يبداأ اليوم 
اأوىل فعالياته يف مو�سه الثقايف اجلديد، و�ستتناول 
ق�س�س جناح،  ملياء بالطيب، والتي �سارت من اأ�سهر 
واأي�سا  وج��ي��زة،  ف��رتة  يف  ال�سبكي  الت�سوق  �سيدات 
ب��داي��ات ظهور   را����س  االأم���ريك���ي  اخل��ب��ري  �سيتناول 
اأو ال��ع��م��الت االإل��ك��رتون��ي��ة احلديثة  »ال��ب��ت ك��وي��ن« 

ون�ساأتها وتطورها، وكيفية اال�ستفادة منها.
بنت  عو�سة  رواق  جمهور  نعد  كما  غبا�س،  وتابعت 
ح�سني اأن نقدم لهم اأف�سل ما لدينا من حما�سرات 
واأط���روح���ات مت��ي��ط ال��ل��ث��ام ع��ن ك��ث��ري م��ن املعارف 
النوعية والتي ي�ستفيد منها اجلميع، وكاأن الرواق 
وجمهوره  �سيوفه  م��ع  ج��دي��دة  ان��ط��الق��ه  ينطلق 
روؤى جديدة  الغر�س منها طرح  االنطالقه  وه��ذه 

هدفها خدمة االإن�سان واالأوطان.
يف ب��داي��ة اجل��ل�����س��ة ال��ت��ي اأدارت���ه���ا ال��دك��ت��ورة موزة 
غبا�س، قدمت للجمهور ملياء بالطيب كق�سة جناح، 
�سيدات  قائمة  على  احلني  بالطيب  اأ�سبحت  حيث 
االأعمال العاملية من خالل ما حققته من اأرباح عرب 
الت�سوق ال�سبكي حيث اأو�سحت بالطيب اأنها قبل 6 
ال��رثاء بفكرة واآمنت بها و�سعت  ب��داأت حلم  �سنوات 
تون�س  بلدها  م��ن  انتقالها  خ��الل  م��ن  لتحقيقها 
اإىل دبي و�سفرها الأكرث من 50 دولة حول العامل 
وامل��ال يف  ال�سهرة  ع��دة، وقد حققت  للغات  وتعلمها 
بالطيب  و�سف  بح�سب  ذلك  ومرجع  وجيزة  فرتة 
هو االإميان مبا نحلم ون�سعى لتحقيقه بدون خوف 

اأو تردد.

وم���ن ث��م ب���داأ اخل��ب��ري االأم���ريك���ي را����س يف تعريف 
اأن البتكوين تعترب  اجلمهور بالبت كوين مو�سحاً 
هي م�ستقبل التعامالت املالية؛ فهي العملة الرقمية 
التعامل  يتم  والتي  نوعها  االأوىل من  الالمركزية 
بها مبا�سرة من قبل االأفراد دون احلاجة اإىل وجود 
بنك مركزي يف املنت�سف �ستكون اف�سل بكثري من 
يف  تتواجد  ان  عليك  لي�س  الأن��ه  التقليدية  النقود 
من  املالية  املعامالت  تنفيذ  يف  ترغب  ال��ذي  املكان 
املعامالت  كافة  ت�سبح  �سوف  امل�ستقبل  ويف  خاللة 
و  العامل  انخاء  جميع  يف  كامل  ب�سل  رقمية  املالية 
ربح  ميكنك   ، بتكلوب  �سبكة  خ��الل  جمانا،  متاحة 

بتكوين ب�سكل يومي من خالل ا�سرتاتيجيات. 
وتابع، ميكنك احل�سول على ربح يومي دون احلاجة 
اإىل رعاية �سخ�س ما، ولكن، ميكنك رعاية االأع�ساء 
امل��ال، كما ميكنك احل�سول  اجلدد وربح املزيد من 
ال��ت��ي يربحها  ك��اف��ة بتكوين  ي��وم��ي م��ن  رب���ح  ع��ل��ى 

اأع�ساء الفريق الذي ترعاه.
ولفت اإىل اأن عملية التنقيب تعترب مبثابة العمود 
الفقري الذي ي�سمح ل بتكوين باأداء وظيفته؛ حيث 
الذين  للم�سرتكني  ج��دي��دة  ب��ت��ك��وي��ن  ت��وف��ري  ي��ت��م 

بهم يف  املدفوعات اخلا�سة  بيانات  بتاأكيد  يقومون 
بلوك ت�سني

والعائلة  االأ���س��دق��اء  اإىل  االأم�����وال  اإر����س���ال   مي��ك��ن 
اآخ��ر ح��ول العامل حيث ت��رتاوح حجم  اإىل  من بلد 
اإىل    600،000000 من  ال�سنوية  التحويالت 
التقليدية  ال��ط��رق  طريق  ع��ن  �سنويا  دوالر  مليار 
مثل: البنوك، تكون الر�سوم عالية على التحويالت 
ولكن التحويالت من خالل » بتكوين« ال حتتاج اإىل 

موافقات م�سبقة وتكلف املعاملة فقط 2.5 �سنتا.
اأن هناك مليار ون�سف من يحمل  اإىل  را�س  واأ�سار 
وخم�سة  ك��ارد  ما�سرت  فيزا  مثل  م�سرفية  بطاقات 
م�سرفية  خ��دم��ات  اي  لديهم  لي�س  ون�سف  مليار 
وغريها  ال�سرقة  اىل  معر�سة  ممتلكاتهم  ان  حيث 
ال�����س��راء عرب  ه���وؤالء النا�س حم��روم��ني م��ن عملية 
االنرتنت ولكن عن طريق »بتكوين« ميكنهم التمتع 

بخدماتها ب�سهوله وي�سر.
اأو  ت���دار ع��ن ط��ري��ق �سخ�س  اأن��ه��ا ال  م��ن مميزاتها 
�سركة اأو حكومة بل، عن طريق اأنا�س متخ�س�سني 

يف اأجهزة احلا�سوب حول العامل.
كما اأ�سح اأن التعامل ميكن مع كافة العمالت مثل 

الدوالر و الني الياباين اليورو  اجلنيه اال�سرتليني  
ويتم تداولها عرب ال�سبكات فقط ال وجود فيزيائي 
ياباين  بوا�سطة مربمج   2007 ب��داأت يف علم  لها 
ا�سمه امل�ستعار �ساتو�سي كانومورو ويف عام 2009 
اإلكرتونية  مت اطالقها ر�سميا والهدف من العملة 
امل���رك���زي���ة بالكامل  ال�����س��ل��ط��ة  ه���ي اال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن 
وان�ساء اقت�ساد جمهول يتم عملية انتاج البتكوين 
القيام  �سخ�س  الأي  ومي��ك��ن  التعدين  عملية  ع��رب 
وح��ا���س��وب قوي  وق���ت  وي��ت��ط��ل��ب  ال��ت��ع��دي��ن  بعملية 
�سبكة  من  عليها  يح�سل  معقدة  خوارزميات  حلل 
ال��ب��ت��ك��وي��ن ب��ع��د االن��ت��ه��اء م��ن ح��ل امل���ع���ادالت تقوم 
العميل  ل�سالح  البتكوين  عملة  ب��اإ���س��دار  ال�سبكة 
كل  اخل��وارزم��ي��ات  �سعوبة  ب��زي��ادة  ال�سبكة  وت��ق��وم 
التعدين  ع��ل��ى  اجل��م��اع��ي  ال��ت��ع��دي��ن  ويق�سل  ف���رتة 

الفردي الأنه اكرث �سعوبة.
وتتقل�س  دق��ائ��ق   10 ك��ل  بتكوين   25 ان��ت��اج  ي��ت��م 
اآخر  اإنتاج  اأربع �سنوات يتم  الن�سف كل  اإىل  الكمية 
بتكوين  عملة  الكمية  حيث   2140 ع��ام  يف  عملة 

حمدودة حول العامل.
ال وجود اىل و�سيط بني املر�سل و امل�ستقبل اال فقط 

الكثري من  يلجاأ  بينهما لذلك  وجود رمز متداول 
املافيات و بائعي الب�سائع املح�سورة الأ�ستخدامها

عام  يف  البتكوين  و�سعر  للعملة  ال�سوقية  القيمة 
 2 مبقدار  م�ستوياته  اأعلى  اإىل  و�سل  قد   2013
مليار و 200 مليون دوالر . ويف عام 2009 كان 
30 مليون دوالر ولكن هناك تذبذب مع تراجع يف 

ارتفاع االأ�سعار.
يف عام 2013 هناك تذبذب قوي يف البداية و�سلت 
عند حد 100 دوالر ثم اىل ما فوق 1000 دوالر 
يف �سهر نوفمرب لنف�س العام وقد ترتاجع اإىل 600 

دوالر يف حالة �سعف الثقة بعملة البتكوين.
األف بتكوين   50 يف احلقيقة يتم ت��داول اأكرث من 
يف العامل و القيمة ال�سوقية قفزت من 50 مليون 
وهناك  ال��واح��دة  ال�سنة  يف  دوالر  مليار  اىل  دوالر 
العديد من البائع و�سركات كربى تتعامل بها مثل 

جامعة اليكو�سيا يف قرب�س واملطاعم الغربية.
عرب  تداولها  يتم  افرتا�سية  عملية  هذه  باخت�سار 
ال�����س��ب��ك��ات االن���رتن���ت مل��ا ل��ه��ا م��ن ج��اذب��ي��ة م��ن قبل 
قرا�سنة االنرتنت بدون وا�سطة وبر�سوم خمف�سة 

جدا حول العامل.

وفد جلنة املهرجانات واأبوظبي لالإعالم يزور عددا من املوؤ�ش�شات الفرن�شية

الثقافية  والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  من  وفد  زار   
والرتاثية و�سركة اأبوظبي لالإعالم معهد العامل العربي 

يف باري�س.
والتقى الوفد مع معايل جاك النغ رئي�س املعهد حيث مت 

بحث �سبل تعزيز التعاون يف املجال االأدبي والثقايف.

واأهدى الوفد معهد العامل العربي يف باري�س عددا كبريا 
من اإ�سدارات دار الكتب الوطنية وم�سروع كلمة يف هيئة 
جلنة  يف  ال�سعر  واأك��ادمي��ي��ة  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي 

اإدارة املهرجانات.
مع  وال��ت��ق��ى  اليوني�سكو  منظمة  اأي�����س��ا  ال��وف��د  زار  ك��م��ا 

�سبل  وبحث  للمنظمة  العامة  امل��دي��رة  نائب  فالت  اري��ك 
الثقافية  االأط��ر  يف  الدولية  املنظمة  مع  التعاون  تطوير 

واالإعالمية.
والتقى  الفرن�سية   l>opinion �سحيفة  الوفد  وزار 
مع رئي�س حتريرها واالإعالميني فيها ومت تعريفهم باأهم 

امل�ساريع الثقافية يف اأبوظبي.
 TV5 واخ��ت��ت��م ال��وف��د زي��ارت��ه اإىل ب��اري�����س ب��زي��ارة ق��ن��اة
من  تعترب  ال��ت��ي  العريقة  الفرانكوفونية   Monde
الوفد يف  ج��ال  العامل حيث  ح��ول  الثقافية  القنوات  اأه��م 
والتقى م�سوؤوليها وتعرف على  ا�ستديوهاتها  وزار  القناة 

براجمها والتقنيات التي ت�ستخدمها.
املا�سي  اخلمي�س  ا�ست�سافت  اليون�سكو  منظمة  وك��ان��ت 
بدعوة من جمعية ال�سحافة االأوروبية للعامل العربي ندوة 
بعنوان دور االإعالم يف عملية اإحياء ال�سعر وذلك مب�ساركة 
الكاتب واملخرج معايل فريديريك ميرتان وزير  كل من 
الثقافة االأ�سبق يف اجلمهورية الفرن�سية و�سعادة الدكتور 
اأبوظبي لالإعالم وع�سو  علي بن متيم مدير عام �سركة 
ال�سعراء وال�سيد عي�سى �سيف  اأمري  جلنة حتكيم برنامج 
والربامج  املهرجانات  اإدارة  جلنة  رئي�س  نائب  امل��زروع��ي 
مدير  العميمي  و�سلطان  باأبوظبي  والرتاثية  الثقافية 

اأكادميية ال�سعر.وت�سمنت الندوة قراءات �سعرية لكل من 
ال�ساعرتني االإماراتيتني زينب البلو�سي و�سيخة املطريي 
لقب  على  احلا�سل  احلميداين  راج��ح  الكويتي  وال�ساعر 

�ساعر املليون املو�سم ال�سابع عام 2016.
وال�سيد عي�سى  ب��ن متيم  ال��دك��ت��ور علي  م��ن  ك��ل  ق��ام  كما 

املزروعي باإهداء ن�سخ فاخرة من كتاب جامع ال�سيخ زايد 
واالإعالمية  الثقافية  ال�سخ�سيات  اأب��رز  من  لعدد  الكبري 
احل�سارية  بال�سورة  اإعجابهم  اأب���دوا  وال��ذي��ن  الفرن�سية 
امل�سرقة لدولة االإمارات والدور الثقايف املتنامي لها على 

ال�سعيد العاملي.

 •• ابوظبي-الفجر :

 ينظم احتاد كتاب واأدباء االإمارات فرع اأبوظبي بالتعاون مع املعهد الدويل للدبلوما�سية الثقافية ندوة مبنا�سبة اليوم 
لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  م�ست�سار  �سالح  عو�س  الدكتور  من  كل  فيها  ي�سارك  -التنمية  للحوار  الثقايف  للتنوع  العاملي 
الثقافية  للدبلوما�سية  ال��دويل  واملعهد  الثقايف  للتوا�سل  العاملي  املركز  موؤ�س�س  املعيني  كامل  حممد  االأ�ستاذ  والثقافة 
22 مايو اجلاري مبقر   ال�سابعة والن�سف من م�ساء االإثنني  الب�ستكي وذلك يف  ويديرها االإعالمي عبد الرحمن نقي 

االحتاد بامل�سرح الوطني بابوظبي.

احتاد  الكتاب باأبوظبي يحتفي باليوم 
العاملي للتنوع الثقايف للحوار -التنمية
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تعي�س حالة من ال�شعادة بعد جناح الدويتو الأخري مع را�شد املاجد

اآمال ماهر: اأحر�ص على الرتوي يف انتقاء احلفالت التي اأحييها
-)لو كان بخاطري( اأغنية مميزة، و�شعرت باحلما�شة لها من البداية

اجلديد. األبومك  حت�سريات  عن  • حدثينا 
با�ستخدام  راه��ن��اً  االأل��ب��وم  على  العمل  اأبا�سر   -
اأ�ستوديوهات  اأهم  ال�سوتية يف  التقنيات  اأف�سل 

املتحدة  ال����والي����ات  ب���ني  ال���ع���امل  ال�����س��وت يف 
اإىل  عالية  بجودة  يخرج  كي  وبريطانيا، 

اأت���ع���اون ف��ي��ه م��ع �سعراء  اجل��م��ه��ور. 
كثريين،  وم�����وزع�����ني  وم���ل���ح���ن���ني 

وي�����س��ّم جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
دويتو  اإىل  باالإ�سافة  االأغ��اين 

النجوم  اأح������د  م����ع  غ���ن���ائ���ي 
العربي،  العامل  يف  الكبار 

ل عدم اإعالن  لكن اأف�سّ
ا����س���م���ه راه����ن����اً كي 

ي���������س����ّك����ل 

مفاجاأة مع اقرتاب موعد طرح االألبوم.

ملاذا   •

تاأخرت يف التح�سريات؟
اأغنية مهمة  باألبوم ي�سّم  ل احل�سور  اأف�سّ - ال 
اأو  ع��ادي��ة  االأغ���اين  بقية  فيما  فقط  اثنتني  اأو 
اأغنية  ك��ل  ع��ل��ى  اأع��م��ل  يجعلني  م��ا  متو�سطة، 
ك��اأن��ه��ا ال��وح��ي��دة يف االأل���ب���وم، م��ن ث��م ت�ستغرق 
النور  اإىل  امل�سروع  خل��روج  وق��ت��اً  التح�سريات 
ب�سورة تر�سيني وجتعلني اأ�سعر باأنه �سي�سّكل 
اإ�سافة ولن يكون جمرد عدد. كذلك اأ�سري 
بها  م��ررت  التي  العائلية  ال��ظ��روف  اأن  اإىل 

جعلتني اأتوقف عن العمل لفرتة.

ماجد  م�����ع  ال����دوي����ت����و  ����س���ي���ك���ون  ه�����ل   •
املهند�س؟

- ال، اأغنيتي مع ماجد املهند�س منفردة، 
و���س��ّورن��اه��ا ب��ط��ري��ق��ة ال��ف��ي��دي��و كليب 
اأوروب��ا، وهي  خالل الفرتة املا�سية يف 
حت���م���ل ا����س���م )اع��������رتف( م����ن اأحل�����ان 
على  ق��ري��ب��اً  و�سنطرحها  ع��ز،  خ��ال��د 

ال�سا�سات.

رغم  ط��رح��ه��ا  ت��اأّخ��ر  �سبب  م��ا   •
جاهزيتها؟

بداية  م��ع  ن��ط��رح��ه��ا  اأن  ف�سلت   -
مع  ال��دوي��ت��و  اأن  �سيما  ال  ال�����س��ي��ف، 
بخاطري(  ك����ان  )ل����و  امل���اج���د  را����س���د 
ال ي����زال ي��ح��ق��ق جن��اح��اً ك��ب��رياً ع��ل��ى اآثري 
ال��ع��رب��ي، ونلنا عنه  ال��ع��امل  االإذاع�����ات يف 
اأخ����رياً ج��ائ��زة )امل��ي��م��ا( الأف�����س��ل دويتو 
اأن  اإىل  هنا  واأ���س��ري   .2016 ع��ام  يف 
املهند�س  )اع��رتف( مع  دويتو  فكرة 
خمتلفة وكلماتها مميزة، ونفذناها 
ب�سورة الفتة وجودة عالية واأمتنى 

اأن حتقق جناحاً لدى اجلمهور.

كان  )ل�����و  جن�����اح  ت���وق���ع���ت  ه����ل   •
بخاطري(؟

- االأغنية مميزة، و�سعرت باحلما�سة 
فنان  اأي  عموماً،  البداية.  من  لها 
يتمّنى  ج��دي��داً  عماًل  ي��ق��ّدم  عندما 
ل��ه ال��ن��ج��اح، ل��ك��ّن جن���اح )ل���و كان 
�سواء  التوقعات  ف��اق  ب��خ��اط��ري( 
وت�سدرت  اخل��ل��ي��ج،  اأو  م�سر  يف 

اجلماهريية  ال������راأي  ا���س��ت��ط��الع��ات  الأ���س��اب��ي��ع 
اأن  اأن��ك��ر  وال  )ي��وت��ي��وب(،  ع��رب  امل�ساهدة  ون�سب 
ا�ستثنائية من  اأعي�س حالة  هذا النجاح جعلني 

ال�سعادة والفرح.

طرح  قبل  كامل  ب�سكل  غائبة  كنت  لكنك   •
)الدويتو(؟

ب��ع��د وف����اة وال�����دي لرغبتي  ل��ف��رتة  ت��وّق��ف��ت   -
الفنية  خ��ط��وات��ي  وتقييم  ح�ساباتي،  اإع����ادة  يف 
الفرتة  خ��الل  تقدميه  يف  اأرغ���ب  عما  والبحث 
امل��ق��ب��ل��ة. ك��ان��ت ل���دي رغ��ب��ة ب��ال��ع��ودة ع��رب اأغان 
قوية وموؤثرة، ما ا�ستغرق وقتاً مني يف البحث 

واال�ستماع اإىل كلمات واأحلان جديدة.

)امليما(. جائزة  عن  • حدثينا 
- ���س��ع��دت ب��اخ��ت��ي��ار اجل��م��ه��ور اأغ��ن��ي��ة )ل���و كان 
اأن  �سيما  ال  غنائي،  دويتو  كاأف�سل  بخاطري( 
ل��ل��ج��وائ��ز ال��ت��ي ت��اأت��ي م��ن خ���الل اجل��م��ه��ور يف 
و�ساأحر�س  قلبي،  اال�ستفتاءات معزة خا�سة يف 

على احل�سور ال�ستالم اجلائزة ال�سهر املقبل.

اأي�ساً.  الغنائية  احلفالت  عن  طال  غيابك   •
ما ال�سبب؟

- اأحر�س على الرتوي يف انتقاء احلفالت التي 
انف�سلت  كذلك  املقبلة،  الفرتة  خ��الل  اأحييها 
عن اإدارة اأعمايل ال�سابقة، وحر�ست على تنظيم 
الفنان  اأع��م��ال  ف�����اإدارة  اأف�����س��ل،  ب�سكل  اأع��م��ايل 
ما  وهو  جناحه،  من  جزء  وتنظيمها  وحفالته 

اأهتّم به خالل الفرتة الراهنة.

احلفالت؟ اإىل  �ستعودين  • هل 
- بالتاأكيد. ان�سغايل باالألبوم واختيار االأغاين 
لالنتهاء  متفّرغة  وكنت  طوياًل  وقتاً  ا�ستغرق 
ل اأن تكون لدي اأغان  منه، ف�ساًل عن اأنني اأف�سّ

جديدة كي اأقدمها يف احلفالت.

اأخرياً.  ارتباطك  عن  كثرية  اأخبار  ت��رددت   •
هل هي �سحيحة؟

طويلة،  �سنوات  منذ  االإ���س��اع��ات  على  اع��ت��دت   -
اأفّكر  اأرتبط وال  واالأم��ر لي�س جديداً، لكني مل 
اأف�����س��ل احلديث  راه����ن����اً. ال  ه����ذه اخل���ط���وة  يف 
ا�ستغرب  ل��ذا  االإع���الم،  يف  اخلا�سة  حياتي  ع��ن 

اأخبار خاطئة عني، ال  االإ�سرار على ن�سر 
ت��رك��ي��زي على عملي  اأ���س��ّب  اأن��ن��ي  �سيما 

اإذا اتخذت  واأل��ب��وم��ي اجل��دي��د. ول��ك��ن 
قراراً باالرتباط فلن اأترّدد يف اإعالنه 

للجمهور.
يف  خ���ا����س���اً  اأ����س���ت���ودي���و  • اأ����س�������س���ت 

منزلك، ما ال�سبب؟
اأ�����س����ت����ودي����و جم���ه���زاً  ���������س����ت  اأ�����سّ  -

بالتقنيات الفنية الالزمة حيث 
االأغاين،  على  �سوتي  اأ���س��ع 

وب������ه������ذه ال����ط����ري����ق����ة ال 
اأتقّيد مبواعيد حجز 

االأ����س���ت���ودي���وه���ات 
اإىل  ا���س��ط��ر  اأو 

ت�����������س�����ج�����ي�����ل 
االأغ�����اين يف 
اأوقات رمبا 
اأك����ون غري 

م�����رت�����اح�����ة 
نف�سياً.  فيها 

هذه  ت�ساعدين 
على  اخل�������ط�������وة 
ب�سكل  ال����ع����م����ل 

اأف�سل.

اآم�����ال  اأع���ل���ن���ت   •
م������اه������ر �����س����اب����ق����اً 

ق����ب����ول����ه����ا خ����ط����وة 
ال���ت���م���ث���ي���ل، ل���ك���ن مل 

م�سروع  اأي  يف  ن��ره��ا 
جديد..

هذه  ات���خ���اذ  يف  اأم����ان����ع  ال 
اخلطوة، الأنني اأوؤدي اأدواراً 

امل�سورة  االأغ��اين  متثيلية يف 
اأنتظر  لكني  اأق��دم��ه��ا،  ال��ت��ي 
توافر م�سروع منا�سب �سواء 
التلفزيون  اأو  ال�����س��ي��ن��م��ا  يف 

اأ����س���ع���ر ب���اأن���ه ���س��ي�����س��ي��ف اإيل 
وي�������س���ّك���ل خ����ط����وة م���ه���م���ة يف 
التجربة  ع��م��وم��اً،  م�����س��واري. 

لي�ست �سهلة وال اأتعجلها.

تعكف الفنانة امل�شرية اآمال ماهر على اختيار 
على  ت�شتقر  مل  ولكن  اجلديد،  األبومها  اأغ��اين 
موعد طرحه حتى الآن، كذلك تعي�س حالة من 
الفنان  مع  الأخري  الدويتو  جناح  بعد  ال�شعادة 
را�شد املاجد، و�شجلت دويتو جديدًا مع الفنان 

ماجد املهند�س.

كارين رزق اهلل ت�شّور 
)الآخر نف�ص(

ال�شدفة جتمع النجمة اللبنانية يارا 
مبواطنها وليد توفيق

)الآخر  الثالث  م�سل�سلها  اهلل  رزق  كارين  اللبنانية  النجمة  ت�سور 
�سباق  فيه  و�ستخو�س  ف��والدك��ار،  اأ���س��د  واإخ���راج  تاأليفها  م��ن  نف�س( 

رم�سان لل�سنة الثالثة على التوايل.
م�ساهدة  ن�سبة  اأعلى  اأن��ا( حققا  و)م�س  دق(  )قلبي  م�سل�سالها  كان 
يف لبنان واأحدثا �سجة يف االأو�ساط ال�سعبية واالإعالمية واأ�سبحت 
يوؤدين  ال��ل��وات��ي  امل��م��ث��الت  اأه���م  اإح����دى  ال��ك��وم��ي��دي��ة  املمثلة  ك��اري��ن 

الكوميدي والرومان�سي.
هذا العام ُيعر�س )الآخر نف�س( عرب �سا�سة )اأم تي يف(، بدل املوؤ�س�سة 
اللبنانية لالإر�سال على مدار �سهر رم�سان. وخالل الت�سوير تتحني 
كارين الفر�س لكتابة م�سل�سل جديد ت�سوره ليعر�س خالل 2017 
احتكار  عقد  يف(  تي  )اأم  مع  وّقعت  فهي  ت�سرتيه،  حمطة  اأي��ة  على 
جزئياً يت�سّمن ثالثة موا�سم رم�سانية فقط، فيما للممثلة احلرية 

يف التعاون مع �سا�سات اأخرى على مدار ال�سنة.
اآخر، تقراأ كارين �سيناريو فيلم �سينمائي، وهي يف �سدد  على �سعيد 
اإ�سافة  تطلعاتها،  مع  تلتقي  درامية  �سروطاً  المتالكه  عليه  املوافقة 
الذي  االإن���ت���اج  م�����س��ت��وى  اإىل 
وكانت  ف���ي���ه،  ت���رغ���ب 
اجلهة  م��ع  اجتمعت 
امل����ع����ن����ي����ة وو�����س����ع����ت 
بع�س ال�سروط التي 

ُعمل بها.
اأن�ساأت  ك��اري��ن  اأن  ي��ذك��ر 
)في�سبوك(  ع��ل��ى  ���س��ف��ح��ة 
م��رتاج��ع��ة ع��ن ع��دم اكرتاثها 

مبواقع التوا�سل االجتماعي.

“رب �سدفة خري من الف ميعاد”، 
النجمة  ع��ل��ى  تنطبق  امل��ق��ول��ة  ه���ذه 
بالنجم  بال�سدفة  التقت  التي  ي��ارا 
العربي وليد توفيق يف ا�ستديوهات 
امل�����������وزع امل����و�����س����ي����ق����ي ج�������ان م������اري 

ريا�سي.
اال�ستديو  يف  ت���واج���دت  ال��ت��ي  ي����ارا، 
األبومها  ت�سجيل  ا�ستكمال  ب��ه��دف 
بعد  ال��ن��ور  �سيب�سر  ال��ذي  اللبناين 

جمهورها  خ�����س��ت  رم�����س��ان،  ���س��ه��ر 
االجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  م��واق��ع  على 
ب�����س��ورة م���ن اج������واء ال��ل��ق��اء ال���ذي 
جان  وم��ع  توفيق  وليد  م��ع  جمعها 
ماري ريا�سي ومدير اعمالها امللحن 
“اأحلى  اب���و ج����ودة وق���ال���ت:  ط����ارق 

جمعة وبال�سدفة يف اال�ستديو”.
يارا ك�سفت عن حت�سرياتها الأغنية 
خ��ا���س��ة ب���اإح���دى م�����س��ل�����س��الت �سهر 

2017، ولكنها مل تك�سف  عن اأي تفا�سيل اأخرى.رم�سان 
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ن�شيحة ملر�شى  احلمو�شة 
بتجّنب القهوة والتدخني

قال ا�ست�ساري اأمرا�س الباطنة والغدد ال�سماء يف جامعة االأزهر الدكتور 
يو�سف ن�سار: اإّن احلمو�سة من املمكن اأن تكون ب�سبب عادات �سيئة يتبعها 

املري�س يف حياته اليومية.
التي  االأط��ع��م��ة  جت��ُن��ب  ب�����س��رورة  حمو�سة  م��ن  يعانون  م��ن  ن�سار،  ون�سح 
واأدوية  والتدخني،  القهوة،  عن  لالبتعاد  اإ�سافة  كثري،  ملح  اأو  �سطة  بها 
داعياً  املعدة،  على  املُبا�سر  لتاأثريها  العظام  التهابات  وم�سادات  امل�سكنات، 
املر�سى الإجراء اأ�سعة موجات �سوتية على البطن للتاأكد اأن املرارة �سليمة 

وغري ملتهبة، وفقاً ل�”اليوم ال�سابع”.
وبنّي ن�سار، اأنه بعد اإجراء املوجات ال�سوتية للمري�س مُيكن حتديد كونها 
اأدوي��ة اأخرى يقوم بتناولها، كما  اأو نتيجة تاأثريات من  التهابات يف املعدة 
املعدة يف حالة  املعدة هي مرحلة جتهيز حل��دوث قرحة  التهابات  اأن  ب��نّي 

اإهمالها وعدم التدخل الدوائي ب�سورة �سريعة.

درا�شة تك�شف تاأثري الق�شوة يف 
اإ�شابة االأطفال بالقلب وال�شكري

حذرت درا�سة اأمريكية ن�سرتها دورية "هارفارد" املتخ�س�سة بالطب نف�سي، 
قد  الطفولة،  مرحلة  خ��الل  القا�سية  للمعاملة  االأط��ف��ال  تعر�س  اأن  من 
يكون له اآثار �سحية �سلبية، على راأ�سها زيادة خطر االإ�سابة مبر�سي القلب 

وال�سكري عند الكرب.
وراقبت املجموعة البحثية يف م�ست�سفى" مايو كلينيك" �ساحبة الدرا�سة 
التي �سدرت نتائجها، جمموعة من االأطفال تعر�سوا ل�سغوط نف�سية عند 
ال�سغر من اأجل الك�سف عن العالقة التي تربط بني �سوء معاملة االأطفال 

وخطر زيادة اإ�سابتهم باالإمرا�س عند الكرب.
اأن  ،ميكن  االأط��ف��ال  على  املتزايد  النف�سي  ال�سغط  اأن  الباحثون  والح��ظ 
و�سعف  التهابية،  وا�سطرابات  هرمونية،  بتغيريات  اإ�سابتهم  اإىل  ي��وؤدي 

التمثيل الغذائي.
واأو�سحت الدرا�سة اأن هذه التغيريات الفي�سيولوجية ميكنها اأن ت�ساهم مع 
اإ�سابة االأطفال عند الكرب باأمرا�س خمتلفة، وعلى  مرور االأيام يف تطور 
االإ�سابة  اإىل  باالإ�سافة  والقلب،  وال�سكري،  االكتئاب،  االأمرا�س  راأ�س هذه 

باال�سطرابات النف�سية.
اأن تعر�س االأطفال لالإجهاد يف �سن مبكرة، ميكن  واأ�ساف فريق البحث، 
اأن  ا يف قدرتهم على حتمل �سغوط احلياة يف امل�ستقبل، كما  اأي�سً اأن يوؤثر 

التوتر املزمن ي�سعف قدرتهم على تطوير مهاراتهم النف�سية.

الطائيان؟  اأطلق عليهما  اللذان  ال�شاعران  • من هما 
- البحرتي واأبو متام. 

العرو�س؟  علم  موؤلف  •  من 
- اخلليل بن اأحمد الفراهيدي 

النحو؟  علم  موؤلف  هو  • من 
- اأبو االأ�سود الدوؤويل 

وال�شلوى؟  املن  معنى  • ما 
- املن هو الع�سل وال�سلوى هو طائر ال�سمان 

العامل؟ يف  حقيقي  اإلكرتوين  كمبيوتر  اأول  �شمم  • متى 
- �سمم اأول كمبيوتر اإلكرتوين حقيقي يف العامل بجامعة بن�سلفانيا 

عام  1946م.

فقط.  �سنة   11 العمر  من  يبلغ  كان  الفاتيكان  تاريخ  يف  �سناً  البابوات  • ا�سغر 
اأفريقيا.  جنوب  بجمهورية  جوانبها  جميع  من  حماطة  االأفريقية  )لو�سوتو(  • مملكة 

والفواكه  ن�سبة ممكنة من فيتامني )�سي( مقارنة بجميع اخل�سراوات  اأعلى  • الفلفل احلار يحتوي على 
االأخرى. 

لرت.  األف   227 من  الأكرث   747 البوينغ  طائرة  وقود  خزانات  • تت�سع 
يقوم  اأي رجل  انف  تق�سم  اأن  للمراأة  انه يجوز  على  ن�س  بريطاين حكما  قا�ٍس  ا�سدر   1837 العام  • يف 

بتقبيل �سفتيها دون رغبتها. 
اأ�سخا�س يف العامل يزيد بكثري على اإجمايل الدخل ال�سنوي الذي يح�سل عليه   3 اأغنى  • اإجمايل ثروات 

العامل.  يف  فقرا  االأكرث  الدول  �سكان  من  �سخ�س  مليون   600
عند  فقط   206 اإىل  يرتاجع  العدد  ذلك  اأن  اإال   ، عظمة   300 ج�سمه  يف  يكون  االإن�سان  يولد  • عندما 

الو�سول اإىل �سن البلوغ .

�سائد ال�سمك
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ال�شداع اأ�شبابه وُطرق علجه
اأ�سباب  طبي  تقرير  ع��زا 
التوتر  اإىل  ال���������س����داع 
واالإج����������ه����������اد ال���������س����دي����د 
اأمل  اإىل  اإ�سافًة  والتعب، 
و�سعف  والرقبة،  الراأ�س 
داً  دِّ حُمَ الفقري،  العمود 
عالجه  ذات�����ه  ال���وق���ت  يف 
منا�سبة  ُم�سكنات  ب��اأخ��ذ 
ر م��ع ق�ساء  يف ح���ال ت��ك��رَّ
مزيد من الوقت يف الهواء 
بع�س  ومم��ار���س��ة  الطلق، 

التمرينات الريا�سية.
اجليوب  التهاب  ب�سبب  يحدث  االأنفية  اجليوب  �سداع  اأن  التقرير  وذك��ر 
م يف الوجه،  االأنفية والذي غالباً ما ُي�ساحبه ارتفاع يف درجة احلرارة، وتورُّ
�سديد،  ح��دوث �سغط  اأعرا�سه يف  الفخذ، وتظهر  الرقبة وعظام  و�سد يف 
احلاجبني،  منطقة  يف  باجلبني  واأمل  بالتعب،  وال�سعور  باالأنف،  وان�سداد 

وحتت العينني، وعادًة ما يكون �سببه حتريك الراأ�س ب�سكل حاد.
طريقة  اإنَّ  �سايد(:  )راي���ت  الهندي  امل��وق��ع  ن�سره  ال��ذي  التقرير  واأ���س��اف 
عالجه تكون بذهاب احلالة االلتهابية، اأو اأخذ م�سادات الهي�ستامني التي 

قد ُت�ساعد يف عالج اجليوب االأنفية املُ�سبِّبة لل�سداع.

اأظهرت درا�سة اأن فح�سا جتريبيا للدم للك�سف 
على ا�سطراب التوحد ميكن اأن ير�سد املر�س 
يف اأكرث من 96 باملئة من احل��االت مبا ي�سمح 
يف  الدرا�سة  نتائج  ون�سرت  املبكر.  بالت�سخي�س 
وهي  بيولوجي(  كمبيوتي�سينل  )بلو�س  دوري��ة 
االأحدث �سمن جهود التو�سل اإىل حتليل للدم 
والذي  التوحد،  طيف  ا�سطرابات  عن  للك�سف 
اأن��ه ي�سيب طفال من بني  اإىل  ت�سري تقديرات 
التوحد  وراء  ال�سبب  ي���زال  وال  ه���ذا   ،68 ك��ل 
غ��ام�����س��ا. وق���ال ي��ورج��ن ه���ان، ال���ذي ���س��ارك يف 
الدرا�سة وهو من معهد رن�سيلري للعلوم  و�سع 
االأمل يف  اإن  التطبيقية، خلدمة رويرتز هيلث 
هذه الفحو�س، اإذا ثبتت دقتها، هو اأن تطمئن 

االآباء الذين يخ�سون اإ�سابة اأطفالهم بالتوحد، 
وقد ت�ساعد يف تطوير عالجاته.

اال�سطرابات  من  وا�سعا  طيفا  التوحد  وي�سمل 
التوا�سل  ال�سديد عن  العجز  ت��رتاوح من  التي 
والتخلف العقلي اإىل اأعرا�س ب�سيطة ن�سبيا كما 

هو احلال يف متالزمة اأ�سربجر.
االأطفال  ح��االت  العموم  يف  االأط��ب��اء  وي�سخ�س 
من خالل ر�سد ال�سلوكيات املرتبطة با�سطراب 
التوحد ومنها الت�سرفات التكرارية واالنطواء 
االجتماعي. وال يت�سنى ت�سخي�س حاالت غالبية 
�سنوات تقريبا  اأرب��ع  �سن  بلوغهم  االأطفال قبل 
البارعني قد يكت�سفون  واإن كان بع�س االأطباء 

االإ�سابة بالتوحد قبل هذه ال�سن.

بروتينا   24 م�ستويات  وزم����الوؤه  ه��ان  وق��ا���س 
اإذا  منها  خم�سة  اأن  ووج��دوا  بالتوحد  مرتبطا 
باال�سطراب  االإ���س��اب��ة  حت��دي��د  تتيح  اجتمعت 
 1.5 اأكرث من غريها. وي�سيب التوحد قرابة 

باملئة من االأطفال وتتفاوت �سدته واأعرا�سه.
ال��ربوت��ي��ن��ات اخلم�سة  اإىل  ال��ب��اح��ث��ون  وت��و���س��ل 
من خالل فح�س 83 طفال تراوحت اأعمارهم 
اإ�سابتهم  �ٌسخ�ست  ���س��ن��وات  وع�سر  ث��الث  ب��ني 
بالتوحد بالو�سائل التقليدية. ويف حني ر�سدت 
97.6 باملئة  جمموعة الربوتينات اخلم�سة يف 
م���ن االأط����ف����ال ف��اإن��ه��ا مل ت��ك��ن م���وج���ودة لدى 
96.1 باملئة من 76 طفال ممن ال يعانون من 

اال�سطراب.

فح�ص جتريبي للدم قد يك�شف مبكرا عن االإ�شابة بالتوحد

كاترين دوقة كامربيدج، مع ابنتها �شارلوت، و�شيفة ال�شرف، بعد حفل زفاف �شقيقتها بيبا ميدلتون اإىل 
جيم�س ماثيوز يف كني�شة �شانت مارك يف اإجنلفيلد، غرب لندن، )رويرتز(

عانى ر�سوان وهو احد �سيادي االأ�سماك من قلة ال�سيد يف املنطقة التي اعتاد اأن ي�سطاد فيها فقرر ان 
يذهب اإىل منطقة اأخرى بعيدة، عله يجد رزقه.. وهناك والن اهلل رحيم بعباده فقد اأر�سل له اخلري الكثري، 
فا�سطاد وا�سطاد كثريا حتى تعبت �سبكته وذهب اإىل ال�سوق وباع ما معه وك�سب كثريا من املال.. ويف البيت 

�ساألته الزوجة واالأوالد عن حاله فحمد اهلل وقال �ساحكا: كان �سيدي اليوم كمية وفرية من املال.
خرج طفله حممد يلعب فحكى ل�سديقه ان اأباه اح�سر ماال كثريا ا�سطاده من مكان ما على البحر فذهب 
الثاين  اليوم  ي�سطاد ماال مثله ويف  عله  ر�سوان  يراقب  ان  وق��رر  الرجل  لوالده فطمع  ال�سديق وحكى 
وبعد ان انتهى ر�سوان من ال�سيد الوفري ذهب اإىل ال�سوق يف الوقت الذي ح�سر فيه الرجل الذي كان 
يراقبه عن بعد وقال �ساأرمي �سبكتي رمبا يخرج ال�سمك ماال، فرمى �سبكته لكنها خرجت بال�سمك فقط، 
فالقى به بعيدا ورم��ي �سبكته كرة اخ��رى وا�ستمر على هذا احل��ال رمبا ي�سطاد م��اال، لكنه ف�سل فذهب 
اإىل ر�سوان وقال له غا�سبا �سارخا من اين ت�سطاد هذا املال؟ فقال ر�سوان �ساحكا ا�سطاده من البحر 
فعندما ا�سطاد �سمكا كثريا وابيعه يتحول اإىل مال وهكذا ا�سطاد املال، فانده�س الرجل من تلك العبارة 
وقرر العودة اإىل البحر لياأخذ ال�سمك الذي األقى به على ال�ساطئ ويبيعه فهو كثري جدا لكنه عندما و�سل، 
كان هناك من اأخذه وان�سرف فوقف لي�سطاد مرة اأخرى وحاول عدة مرات دون ان ت�ستطيع �سبكته ان 
متنحه ولو �سمكة واحدة، وبات ليلته جائعا فقد افرتى على نعمة اهلل ورف�سها فعاقبه اهلل باجلوع لعدة 
ايام بعدها، راآه ر�سوان وقد ركع يف امل�سجد يبكي وي�ستغفر اهلل وي�ستعيذ من ال�سيطان الرجيم الذي اأكل 

راأ�سه وتركه جائعا هو واأوالده .


