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النوم الطويل ُي�سبب اخلرف

�أن  �لأم��ري��ك��ي��ة،  بو�سطن  جلامعة  �لطبي  �مل��رك��ز  م��ن  علماء  �كت�سف 
خلطر  مرتني  معر�سون  �ساعات   9 من  �أك��ر  ينامون  �لذين  �لنا�س 
�لإ�سابة بحالة �لنتكا�س �لدماغي �خلرف مقارنًة مع �أولئك �لذين 

ينامون �أقل من ذلك.
وياأتي هذ� �لكت�ساف بعد �أن در�س �لباحثون ملدة 10 �أعو�م عينة من 
�أقل  9 �ساعات، و�آخرين ينامون  �أكر من  �لأ�سخا�س �لذين ينامون 

من 9 �ساعات.
ويرى �لباحثون �أن نتائج �لدر��سة ميكن �أن توؤدي �إىل فهم �أف�سل ل� 
�خلرف، وتوفري عالجات متقدمة له، كما وميكنها �أن ت�ساعد �لعلماء 
قابلة  غري  حالة  ت�سبح  �أن  قبل  للخرف  مبكرة  عالمات  �كت�ساف  يف 

للعالج للحد من تدهور حالة �ملري�س.

كامريا جديدة تقراأ 
نب�سات القلب  

جديدة  كامري�  تطوير  عن  �ليابانية،  “بانا�سونيك”  �سركة  �أعلنت 
�لتي  �ل�سور  بدقة، عرب حتليل  �لقلب  �سربات  ق��ر�ءة معدل  ميكنها 

تلتقطها.
 Contactless( و�أو�سحت �ل�سركة �أنها �عتمدت على تقنية تدعى
Vital Sensing(، تقر�أ معدل �سربات �لقلب لالأ�سخا�س، عرب 
حتليل �سورة �لوجه بكامري� �لفيديو، دون �أي �ت�سال ج�سدي، وفق ما 
ذكره موقع )digitaltrends( �ملعني باأخبار �لتكنولوجيا، �ليوم 

�لثالثاء.
ا معدل �لتوتر  و�أ�سارت �ل�سركة  �إىل �أن �لتقنية �جلديدة تر�سد �أي�سً
و�لإجهاد لدى �لريا�سيني، عرب حتليل �سور �لفيديو �لتي تلتقطها 
�لريا�سيني، خا�سة يف  �أد�ء  �أد�ة مميزة لتحليل  �لكامري�، ما يجعلها 

�لرب�مج �لريا�سية.
ت�سل  �أن  بانا�سونيك  توقعت  �جل��دي��دة،  �لكامري�  ط��رح  موعد  وع��ن 

�لكامري� لالأ�سو�ق يف 2018. 
�أن��و�ع خمتلفة  �أن تعمل على  �أن �لتقنية �جلديدة ميكن  �إىل  و�أ�سارت 
من �لكامري�ت، و�أنها �سوف تعمل تقريًبا على �أي كامري�، مبا يف ذلك 

كامري�ت �لويب.

من ينجح بتجاوز طوابري 
االنتظار.. الن�ساء اأم الرجال؟

�أثبتت جتربة �جتماعية �أن �لن�ساء �أكر قدرة من �لرجال على �إقناع 
�لأ�سو�ق  يف  �لنتظار  طو�بري  يف  بالتجاوز  لهن  بال�سماح  �لأخ��ري��ن 

و�ملطاعم و�ملر�فق �لعامة �لأخرى.
و�أر�سلت �سحيفة ديلي ميل �لربيطانية �ثنني من �ل�سحفيني وهما 
ج��ا���س و���س��ارة، وح���اول ك��ل منهما جت���اوز ط��و�ب��ري �لن��ت��ظ��ار يف عدة 
مو�قع، ومتكنت �سارة من �لتغلب على جو�س يف هذ� �لتحدي بفارق 
�سا�سع. وجتول �ل�سحافيان يف عدة مر�كز جتارية مبدينة نيويورك، 
و�ستاربك�س،  ماكدونالدز  يف  �لنتظار  طو�بري  جت��اوز  �أي�ساً  وح��اول 
بحجة �أنهما كانا يف عجلة من �أمرهما. ويف �لوقت �لذي �سمح لهما 

بع�س �ملت�سوقني جتاوزهم يف �لطابور، رف�س �آخرون ذلك ب�سدة.
 126 �أ�سل  63 مرة من  �لتجاوز يف  �سارة من  وباملجموعة متكنت 
 10 �لتجاوز  يف  جا�س  متكن  حني  يف   ،50% مبعدل  �أي  حم��اول��ة، 
ي��دل على  %6، مما  172 حماولة، مبعدل  �أ�سل  م��ر�ت فقط من 
بتجاوز  �ل��رج��ال  من  �أك��ر  للن�ساء  لل�سماح  ��ستعد�د  على  �لنا�س  �أن 

�لطو�بري.
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هل هوؤالء هم االأكرث ك�ساًل يف العامل؟
باأقل  �ليومية  وو�جباتهم  �أعمالهم  لأد�ء  ب�سيطة  حيل  �إىل  �لبع�س  يلجاأ 
ليخلدو�  �لوقت،  نف�س  و�سائل غريبة وطريفة يف  ويبتكرون  جهد ممكن، 
�لك�ساىل،  �لأ�سخا�س  من  جمموعة  يلي  وفيما  عملهم.  �أثناء  �لر�حة  �إىل 
�ل�سرتخاء  على  ت�ساعدهم  �لتي  و�لو�سائل  �حليل  بع�س  �بتكرو�  �لذين 
�أوردت �سحيفة ديلي ميل  �لعمل، بح�سب ما  �أو موقع  �ل�سارع  �أو  �ملنزل  يف 
وهو  �لتلفزيون  ملتابعة  طريفة  طريقة  وج��د  �ل�����س��اب  ه��ذ�  �لربيطانية: 
م�ستلق على �لأر�س، حيث قام بقلب �جلهاز على �جلانب، حتى ل ي�سطر 
للجلو�س �أثناء �مل�ساهدة. وقرر هذ� �ل�ساب �أن ياأخذ غفوة وهو و�قف، ومل 

يجد �أف�سل من حقيبته ليحولها �إىل و�سادة ينام عليها.
على  �لعمل  �أو  �لتلفزيون  متابعة  �أث��ن��اء  �لبو�سار  بتناول  �لبع�س  ويرغب 
�لكمبيوتر، وهذ� ما دفع هذ� �لرجل �إىل ��ستخد�م قبعة كنزته لي�سع فيها 

كمية من �لبو�سار للت�سلية.
وهي  عربتها  جتر  ور�ح��ت  �ملتعة،  طفلتها  ت�سارك  �أن  �أر�دت  �ل�سيدة  وه��ذه 

تقف على �سكوتر ت�سري لوحدها.
خز�نها  لتعبئة  �ل�سيارة  م��ن  �خل���روج  ع��ن��اء  نف�سه  �ل�سائق  ه��ذ�  يكلف  مل 

بالوقود، بل �أطل من �لنافذة لأد�ء هذه �ملهمة.
و�بتكر هذ� �ل�ساب و�سيلة مميزة ليتمكن من �لعمل على جهاز �لكمبيوتر 
وتناول  �ل��ن��وم  ب��ني رغبته يف  �ل��رج��ل  ه��ذ�  ���س��ري��ره. جمع  وه��و م�ستلق يف 
م�سروبه �ملف�سل يف نف�س �لوقت، بعد �أن و�سع �لكوب �أ�سفل �ل�سرير، ور�ح 
يرت�سف منه وهو نائم. و��ستعان هذ� �لرجل بكلبه ليجره وهو جال�س على 
�إىل  �أن ي�سطر  �لكلب، دون  للقيام بنزهة برفقة  �ل�سارع، وذلك  مقعده يف 
�مل�سي. �لإدمان على �لهو�تف �ملحمولة �سمة �لع�سر �لذي نعي�س فيه، وهذ� 

�ل�ساب ل يرغب برتك هاتفه حتى وهو نائم.
�أريكتك، هذ� �لرجل  و�أن��ت مرتاح على  باأن ت�سرب كوب ع�سري  هل ترغب 
يقدم لك �حلل عرب و�سل جمموعة من �لق�سات لي�سل �إىل كوب �لع�سري.

اإنفلونزا الطيور 
ت�سرب ليتوانيا 

ت��ف�����س��ي فريو�س  ل��ي��ت��و�ن��ي��ا ع���ن  �أب���ل���غ���ت 
8" بني  �إن   5 "�إت�س  �ل��ط��ي��ور  �إن��ف��ل��ون��ز� 
�لبالد،  من  �لو�سطى  �ملناطق  يف  �لبجع 
ف�سال عن �لإ�سابات �لأخرى يف كل من 
جمهورية �لت�سيك وجمهورية �أيرلند�. 

وذكرت �ملنظمة �لعاملية ل�سحة �حليو�ن 
 "8 �إن   5 "�إت�س  �ساللة  تف�سي  تفا�سيل 
���س��دي��دة �ل��ع��دوى م��ن �إن��ف��ل��ون��ز� �لطيور 
و�سط �لبالد، نقال عن تقرير للخدمات 

�لبيطرية يف ليتو�نيا.
ومت �لعثور على 6 بجعات نافقة م�سابة 
بالقرب  ك��اون��ا���س  مدينة  يف  بالفريو�س 
�لتقرير  وبح�سب  ن��ي��م��ون��ا���س،  ن��ه��ر  م��ن 
ُي�سجل فيها  �لتي  �مل��رة �لأوىل  ف��اإن هذه 

تو�جد هذ� �لفريو�س بالبالد.
وتنت�سر �ساللة �إت�س 5 �إن 8 ب�سكل كبري 
على  �آ�سيا  و�سرق  و�أوروب���ا  �أفريقيا  عرب 
وقد  �ملا�سية،  �ل��ع��دي��دة  �ل�سنو�ت  م��دى 
���س��رب �ل��ف��ريو���س �أوروب����ا لأول م���رة، يف 
�أدى  2016، مما  �أكتوبر ت�سرين �لأول 

�إىل قتل �ملاليني من �لطيور.

اإيطاليا تعيد اإىل 
�سوريا متثالني اأثريني 

�أعلنت وز�رة �لثقافة �لإيطالية �أن 
�لأثريني،  �لرومانيني  �لتمثالني 
�إيطاليا  �إىل  نقلهما  مت  �ل��ل��ذي��ن 
تابعة  ع��ن��ا���س��ر  ����س��ت��ول��ت  �أن  ب��ع��د 
مدينة  يف  عليهما  د�ع�����س  لتنظيم 
ترميمهما  مت  قد  �ل�سورية،  تدمر 

و�إعادتهما �إىل دم�سق.
وك�����ان م��ت�����س��ددون ح��ط��م��و� ع����دد�ً 
�لثرية  و�لتماثيل  �ملنحوتات  من 
�أثناء  �ل��وط��ن��ي،  ت��دم��ر  متحف  يف 
�لتاريخية  �ملدينة  على  �سيطرتهم 

يف عام 2015.
و�ملو�قع  �ل��ب��ق��اي��ا  �أن  �إىل  وي�����س��ار 
�لأث���ري���ة يف ت���دم���ر، م���درج���ة على 

قائمة �لرت�ث �لعاملي لليون�سكو.
وقال متحدث با�سم وز�رة �لثقافة 
من  م�����س��ن��وع��ني  �ل��ت��م��ث��ال��ني  �إن 
�حل���ج���ر �جل������ريي، وي����ع����ود�ن �إىل 
�لقرنني �لثاين و�لثالث �مليالدي. 

جزائري يحرق 
رئي�س البلدية

�حتجاج  ح��ادث��ة  �جل��ز�ئ��ر،  �سهدت 
بطلها  م�����س��ب��وق��ة،  وغ����ري  ف���ري���دة 
مو�طن حاول �إحر�ق رئي�س بلدية 
�أن  قبل  بالبنزين  ر���س��ه  بعد  ح��ًي��ا، 
يلوذ بالفر�ر، بعد �أن طالبه بوقف 
بناء منزل بطريقة غري قانونية .

�جلز�ئرية  ل��ل��ر�ب��ط��ة  ب��ي��ان  و�أك����د 
ل��ل��دف��اع ع���ن ح��ق��وق �لإن�������س���ان �أن 
�ملا�سي  �لإثنني  ظهر  ق��ام  مو�طًنا 
بر�س رئي�س بلدية �سيدي �ل�سليمان 
مبحافظة تي�سم�سيلت )350 كلم 
و�أ�سعل  بالبنزين  �لعا�سمة(  غرب 
فيه �لنار وذلك بعد �نتظاره خارج 

مقر �لبلدية.
و�أو����س���ح وح�����س��ب م�����س��ادرن��ا �لتي 
�أعلمتنا باخلرب فاإن رئي�س �لبلدية 
�ملدعو قا�سمي عبد �لقادر مت نقله 
ونظًر�  �مل���دي���ن���ة،  م�����س��ت�����س��ف��ى  �إىل 
خل��ط��ورة درج���ة �حل���روق مت نقله 
مرة ثانية �إىل م�ست�سفى دويرة يف 

�لعا�سمة. 
�لبيان هذه �حلادثة بغري  وو�سف 

�مل�سبوقة و�جلديدة.
�جلز�ئرية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ونقلت 
�لبلدية  ع��ن م�����س��ادر م�����س��وؤول��ة يف 
�لعتد�ء  ب���ه���ذ�  ق����ام  �مل���و�ط���ن  �أن 
تلقيه حتذيًر�  على  منه  �حتجاًجا 
مل�سكنه  تو�سعة  �أ�سغال  بخ�سو�س 

�لفو�سوي �ملتو�جد باملدينة. 
�لوطني  �ل���درك  ق��و�ت  �أن  و�أوردت 
�ملعتدي لذ  �أن  �أك��دت  �ملحافظة  يف 

بالفر�ر وهو حالًيا حمل بحث.

قد ُيولد طفلِك ما دون الوزن الطبيعي لهذه االأ�سباب املفاجئة!

نق�ٍص يف  ال��والدة مع  اأو  ب��وزٍن منخف�ص  ال��والدة 
والدة  عنها  تتاأتى  التي  احلمل  حالة  هي  الوزن 
طفل ما دون 2.5 كلغ، اأّي ما دون املعدل الطبيعي 

الذي يرتاوح بني 2.7 و4.7 كلغ.
يتمتع  اأن  منخف�ص  ب��وزٍن  امل��ول��ود  للطفل  كن  يمُ
ب�صحٍة جّيدة على الرغم من �صغر حجمه. لكّن 
من  بالعديد  مطّوقًا  ولد  يمُ باأن  االأكرب  االحتمال 

امل�صاكل ال�صحية اخلطرية.
ا�صباب انخفا�ص وزن االطفال عن الطبيعي عند 

الوالدة
ويف هذا املقال �صوف نمُ�صّلط ال�صوء على االأ�صباب 
دون  ما  ال��والدة  يف  امل��وؤث��رة  والعوامل  املحتملة 

الوزن الطبيعي، فتابعينا:

الوالدة املبكرة
مُيكن ل�ولدة �لطفل قبل �لأو�ن، �أّي قبل �لأ�سبوع �ل�سابع 
و�لثالثني من �حلمل �أن ُيولد بوزٍن منخف�س لعدم ت�سّني 

له �لوقت �لكايف لينمو ويتطّور يف �أح�ساء �أمه.
تعّوق �لّنمو د�خل �لّرحم

مُيكن للطفل �أن ُيولد يف �أو�نه لكن بوزٍن منخف�س ن�سبياً، 
ع��دم منّوه  ب��الأح��رى  �أو  �لرحم  د�خ��ل  تعّوق من��ّوه  ب�سبب 

بال�سرعة �ملطلوبة د�خل �لرحم.
ومُيكن حلالة تعّوق �لنمو �أو IUGR �أن تتاأتى عن �أ�سباب 
و��سطر�بات  �لأم،  عند  �لدم  �رتفاع �سغط  منها:  عديدة، 
و�لعيوب  �حلملي،  و�لن�سمام  �ل�سري،  �حلبل  �أو  �مل�سيمة 
�لأم  تغذية  و���س��وء  �مل��ت��ع��دد،  و�حل��م��ل  �لأم،  عند  �ل��ولدي��ة 
ومو�ظبتها على ممار�سة عاد�ت غري �سحّية )كالتدخني 

مثاُل(، �إلخ.
تعّدد االأجّنة

�لعنا�سر  على  �لأج��ّن��ة  يتناف�س  �ملتعدد،  �حلمل  حالة  يف 
�لأم��ر �لذي  �مل�سيمة،  �لتي متّدهم بها �لأم عرب  �لغذ�ئية 
كّل  ومينح  �لرحم  على  �إ�سافية  �سغوطاً  ي�سع  �أن  مُيكن 

طفل وزناً ل يزيد عن 2.5 كلغ.
ارتفاع �صغط الدم

�لدم  تدفق  ُيعيق  �أن  �لأم  عند  �ل��دم  مُيكن لرتفاع �سغط 
�إىل �لطفل، و�لنتيجة حتمّية: ولدة ما دون  �مل�سيمة  من 

�لوزن �لطبيعي!
ا�صطرابات امل�صيمة

غر�ر  على  �مل�سيمة  يف  م�ساكل  م��ن  ت��ع��اين  �لأم  ك��ان��ت  �إن 
�مل�سيمة �ملنز�حة �أو �لن�سمام �حلملي، فقد توؤّثر �إ�سابتها 
�ل��ر�ب�����س يف  �لطفل  �إىل  �ملتدفقة  و�ل��غ��ذ�ء  �ل��دم  كمية  يف 
�أح�سائها، �لأم��ر �لذي قد ي��وؤدي �إىل ولدت��ه بوزن ما دون 

�ملعدل �لطبيعي.
ت�صّوهات الرحم

�لليفية و�ختالل وظيفة �لرحم  �ملعروف عن �لأور�م  من 
قدرتها يف عرقلة منّو �لطفل د�خل �أح�ساء �أمه.

ال�صكري
غالباً ما يت�سّبب �ل�سكري بولدة طفل كبري �حلجم. ولكّنه 
يف بع�س �حلالت، مُيّهد لولدة مبكرة لطفل ما دون �لوزن 

�لطبيعي.
ت�صّوهات عنق الرحم

مُيكن لإ�سابة �لأم بت�سّوهات يف عنق �لرحم �أن يوؤدي �إىل 
�ملعدلت  ع��ن  منخف�س  وب����وزٍن  �أو�ن����ه  قبل  �لطفل  ولدة 

�لطبيعية.
االإ�صابة بالتهابات اأثناء احلمل

مُيكن لإ�سابة �لأم بالتهابات �أثناء �حلمل وتناولها عالجاً 
�أن يوؤثر يف وزن طفلها عند  بالأدوية �مل�سادة لاللتهابات 

�لولدة.
ماهي اأعرا�ص الوالدة املبكرة

 40 �لإن�����س��ان ه��ي  �أن��ث��ى  ل���دى  �إّن م���دة �حل��م��ل �لطبيعي 
�إنق�ساء  �لأم قبل  ،لذلك خروج �جلنني من رحم  �أ�سبوعاً 
هذه �ملدة ت�سمى بالولدة �ملبكرة، ومن �لعو�مل �لتي توؤدي 

فعند  �مل���ر�أة  �ملبكرة هناك مثاًل عمر  �ل���ولدة  ح��دوث  �إىل 
تخطي �ملر�أة لعمر �ل 35 �أو �أن تكون بعمر �أقل من 18 
عاماً و�ل�سكري و�إرتفاع �سغط �لدم ،وهناك عو�مل نف�سية 
،و�حلمل  �ملا�سي  يف  �ملبكرة  �ل���ولدة  وكذلك   ، �لقلق  مثل 
بتو�أم �و ثالثة تو�ئم ، و�لإدم��ان على �لكحول و�لتدخني 
�أو نق�سان ،وهذه  ،وخلل يف �ل��وزن �أثناء �حلمل من زي��ادة 
�لعو�مل ت�سبب تو�سع يف عنق �لرحم مما يوؤدي �إىل حدوث 
�لولدة �ملبكرة �أي يف �لأ�سبوع �ل37 . ي�سبق �لولدة �ملبكرة 
بالعادة دلئ��ل على  تكون  و�لتي  �مل��ر�أة  بها  ت�سعر  �أع��ر����س 
حدوث ولدة مبكرة ومن هذه �لأعر��س ،�لإ�سهال و�لنزيف 
�ملهبلي و�أمل ب�سيط يف �أ�سفل �لظهر وخروج �سائل من �ملهبل 
،هناك �إجر�ء�ت يقوم بها �لطبيب، �إذ� دلت �لأعر��س باأَنّ 
��ر، حيث ي��ق��وم ب��اإج��ر�ء عدة  �لأم ت��ع��اين م��ن خم��ا���س ُم��ب��ِكّ
ر  ُمبِكّ �لأع��ر����س هي خما�س  ه��ذه  ب��اأن  ليتاأكد  فحو�سات 
ر ،حيث  ،ليقوم بعد ذلك بعملية �ملعاجلة من �ملخا�س �ملُبِكّ
كاًلّ  ير�قب  �ل��ذي  ُمر�قبة �جلنني  على جهاز  �لأم  تو�سع 
ل �سربات قلب �جلنني وتقُلّ�سات رحم �لأُم ،فاإذ�  من ُمعَدّ
ِحم، فهنا يبد�أ �لعالج  تبني للطبيب وجود تقُلّ�سات يف �لَرّ
�إذ�  ملعرفة  �آخ��ر  كما يجري فح�ساً  �لتقل�سات  لوقف هذه 
�لطبيب  ي�ستعني  ،وق��د  ِح��م  �ل��َرّ ُعُنق  تو�سع يف  هناك  ك��ان 
عنق  �سالمة  م��ن  للتاأكد  �أي�����س��اً  �ل�سوتية  ف��وق  ب��الأم��و�ج 
ق ،وهناك فح�س ي�سمى فح�س  �أو ترَقّ �لرحم من �سعَف 
م�سحة من �ملَهِبل ،فاإذ� كانت �لنتيجة �يجابية فذلك يعني 

ر . �أَنّ �لأم ُتعاين من خما�س ُمبِكّ

ما هي فوائد 
م�سل اللنب؟

و�ل�سعر  لل�سحة  �ملتعّددة  بفو�ئده  �للنب  ي�ستهر 
من  عالية  ن�سب  على  لح��ت��و�ئ��ه  وذل��ك  و�لب�سرة 
�ملو�د �ملغذية للج�سم. ويت�ساءل �جلميع عن �سبب 
وج��ود مياه على وج��ه �للنب يف ك��ّل م��ّرة يريدون 
�أو ما  �ل��ل��نب  م��اء  �لإج��اب��ة: وينتج  �إليكم  ت��ن��اول��ه، 
�حلليب  ت��روي��ب  عملية  ع��ن  �للنب  مب�سل  يعرف 
و�سكر  �ل��ده��ون  �إز�ل����ة  �أي  �لإن���ت���اج  عملية  خ���الل 

�لالكتوز منه، فيف�سل عن �للنب.
ويحتوي ماء �للنب على ن�سب مرتفعة من �ملكمالت 
و�لربوتينات  �لمينية  �لأحما�س  مثل  �لغذ�ئية 

و�ملو�د �مل�سادة لالأك�سدة وللبكترييا.
ول يجب �لتخّل�س من �ملاء �لتي ترقد على �للنب 
بل يجب مزجها من جديد مع �للنب لأنها تقدم 

منافع متعددة جل�سم �لإن�سان.
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حممد بالركا�س ي�سيد مببادرة وثيقة احلب الوفاء وال�سعادة للقيادة الر�سيدة

نقاًل للمعرفة واملهارات:

ق�سم اجلغرافيا والتخطيط احل�سري بجامعة االإمارات ينظم حما�سرة "اال�ستدامة يف امل�ساريع ال�سياحية"

بالتعاون مع هيئة البيئة يف اإمارة اأبوظبي

كلية العلوم وعمادة املكتبات بجامعة االإمارات تد�سنان فعاليات �سهر القراءة للعام اجلاري بحملة " ال�سعادة يف كتاب"

رواق الفن بجامعة نيويورك اأبوظبي ي�سلط ال�سوء على اأحد اأبرز املجتمعات الفنية يف تاريخ دولة االإمارات العربية املتحدة

•• العني - الفجر

�حلب  وثيقة  م��ب��ادرة  �لعاملية  �لتو��سل  خيمة  �أطلقت 
�أبناء  �لتو�قيع من  �سجل يحوي ماليني  و�ل��وف��اء، وهو 
�لوطن و�ملقيمني بالدولة رجال ون�ساء و�أطفال، للتعبري 
�لر�سيدة، حتت عنو�ن  لقيادتهم  �سعادتهم وولئهم  عن 
يتم  �أن  " على  �لقيادة  لإ�سعاد  و�ل�سعادة  �لوفاء  " �سجل 
بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  ل�ساحب  �لوثيقة  هذه  ت�سليم 
�أبو  ظبي نائب �لقائد �لأعلى  ز�يد  �آل نهيان ويل عهد 
للقو�ت �مل�سلحة يف كرنفال �لفرح يف ق�سر �لإمار�ت  يف 

�حلادي ع�سر من مار�س �جلاري. 
مبادرة  وف��ري��ق  �لعاملية  �لتو��سل  خيمة  جلنة  و�أعلنت 
وثيقة �حلب و�لوفاء عن �ختيار �ل�سيخ حممد بالركا�س 

ظبي  �أب���و  لإم���ارة  �ل�ست�ساري  �ملجل�س  ع�سو  �ل��ع��ام��ري 
ليكون �ل�سفري �لفخري ملبادرة �لوفاء و�ل�سعادة تقدير� 

خلدماته �لجتماعية و�لوطنية .
��ستقبل �ل�سيخ حممد بالركا�س يف جمل�سه   وباملنا�سبة 
�لعاملية،  �ل���ت���و�����س���ل  خ��ي��م��ة  �أع�������س���اء  �ل��ي��ح��ر  مب��دي��ن��ة 
�إط��ار جولتهم  وفريق م��ب��ادرة وثيقة �حل��ب و�ل��وف��اء يف 
�أج���و�ء  �ل��ق��ب��ائ��ل لو�سعهم يف  �مل�����س��وؤول��ني و�ع���ي���ان  ع��ل��ى 
�ل��وث��ي��ق��ة و�ل��ت��ح�����س��ري�ت �جل���اري���ة لحتفال  و�أه������د�ف 
مار�س  م��ن  ع�����س��ر  �حل����ادي  ب��ت��اري��خ  يوم �لقائد �لعاملي 
�جلاري حيث �سيتم تكرمي �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو  ظبي نائب �لقائد �لأعلى 
للقو�ت �مل�سلحة، من قبل �ملوؤلفني و�ملبدعني و�ملفكرين 
و�لكتاب من �أنحاء �لعامل و�سفر�ء حملة �لوفاء و�ل�سعادة 

لإ�سعاد �لقيادة . و�سكر �ل�سيخ حممد بالركا�س �أع�ساء 
�حلب  وثيقة  م��ب��ادرة  وف��ري��ق  �لعاملية  �ل��ت��و����س��ل  خيمة 
و�لوفاء على ثقتهم �لغالية، م�سيد� مببادرة ن�سر ثقافة 
�لوفاء و�ل�سعادة للقيادة �لر�سيدة �لتي د�أبت على توفري 
كل �ل�سبل و�لإمكانات لإ�سعاد �سعب �لإم��ار�ت و�ملقيمني 
له  �ملغفور  �ل�سعادة  هذه  دعائم  �أر�سى  وقد  �أر�سها،  على 
�لدولة طيب  نهيان موؤ�س�س  �آل  �سلطان  ز�يد بن  �ل�سيخ 
�هلل ث����ر�ه، وم���ا ف��ت��ئ��ت �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���س��ي��دة ح��ري�����س��ة كل 
�حلر�س على �سعادة �ملو�طنني و�ملقيمني بكافة �خلدمات 
قال  و�لطماأنينة.   من جهته  و�لر�حة  �لأم��ن  وحتقيق 
خيمة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �ل��ن��ي��ادي  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور 
�لتو��سل �لعاملية �إن �هتمام دولتنا باإن�ساء وز�رة �ل�سعادة، 
�لتوجه  �ل��ع��امل، وك���ان م��ن ���س��دى ه���ذ�  ت��ع��د �سابقة يف 

�لفريد �أن �أ�سبح �ملو�طن �لإمار�تي ي�سعر بكامل �لوفاء 
بلد�ن  يف  و�لح���رت�م  و�لثناء  �لتقدير  وي��ن��ال  و�ل�سعادة 
�لعامل تقدير� و�حرت�ما لقيادته �لتي �سخت فيه �لوفاء 
و�ل�سعادة، فاأ�سبح مر�آة عاك�سة ل�سلوك قيادته. و�أكد د. 
�لنيادي �أن خيمة �لتو��سل �لعاملية ومعها فريق مبادرة 
عن  تعبري�ً  �لر�سالة  �ختارت هذه  و�لوفاء  وثيقة �حلب 
�لر�سيدة و�لوطن  �حلب و�لتقدير لرد �جلميل للقيادة 
�لغايل، فانطلقت فكرة " �سجل �لوفاء و�ل�سعادة لإ�سعاد 
�لقيادة " �لتي حظيت  باإقبال كبري على �لتو�قيع عرفانا 
نفاخر  �لتي  �لر�سيدة  للقيادة  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من 
�ل�سيخ ز�ي���د بن  �أم����ام �لأمم و�ل�����س��ع��وب م��ن��ذ زم���ن  ب��ه��ا 
�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ومرحلة قيام �لحتاد  �سلطان 

و�إيل يومنا هذ�.
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نظم ق�سم �جلغر�فيا و�لتخطيط �حل�سري 
لطالبات  ، حم��ا���س��رة  �لإم������ار�ت  ب��ج��ام��ع��ة 
�مل�ساريع  يف  �ل����س���ت���د�م���ة  ح�����ول  �ل��ق�����س��م 
�لنعيمي  في�سل  �سعادة  قدمها  �ل�سياحية، 
�ل�سياحية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  ع����ام  -م���دي���ر 
يف ع���ج���م���ان �م���������س ب���ح�������س���ور �ل���دك���ت���ورة 
ق�����س��م �جلغر�فيا  رئ��ي�����س  �ل��ك��ع��ب��ي-  خ��ول��ة 
�أع�ساء  من  وعدد  �حل�سري-  و�لتخطيط 

�لهيئة �لتدري�سية و�لطالبات.
�ملعرفة  نقل  �إىل  �مل��ح��ا���س��رة  ه��ذه  وت��ه��دف 
وعيهم  وتعزيز  للطلبة،  �لالزمة  و�ملهار�ت 

حيث  و�ل�ستد�مة،  بال�سياحة  يتعلق  فيما 
حتدث �سعادة في�سل �لنعيمي حول مفهوم 
باجلغر�فيا،  �ل�سياحة  وع��الق��ة  �ل�سياحة 
و�لجتماعية  �لبيئية  بالعو�مل  و�رتباطها 

وغريها من �لعو�مل.
�أهمية  ذ�ت  �ل�سياحة  �إن  �لنعيمي:  وق���ال 
بالدولة،  �لقت�سادية  �لقطاعات  يف  كبرية 
و�ل���ت���ي ز�د �ل��ن��م��و ف��ي��ه��ا ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف 
�ل�سنو�ت �لأخرية، وياأتي مفهوم �ل�ستد�مة 
�لهتمام  ليلخ�س  �ل�سياحية  �مل�ساريع  يف 
�حتياجات  بتلبية  �ل���دول���ة  يف  �حل��ك��وم��ي 
�لقت�سادية  �مل���������و�رد  و�إد�رة  �ل�������س���ي���اح، 
من  �لبيئة  على  و�حل��ف��اظ  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 

خاللها.
�لنعيمي عر�ساً، حول  �سعادة في�سل  وقدم 
ل��ت��ط��وي��ر ن�ساطها  �إم�����ارة ع��ج��م��ان  م��ق��درة 
م�ساحتها  �سغر  من  �لرغم  على  �ل�سياحي 
�لتفكري  خ������الل  م�����ن  م�������و�رده�������ا،  وق����ل����ة 
بعيدة  خمططات  على  و�لعمل  �لإب��د�ع��ي، 

�ملدى يف جمال �ل�سياحة �مل�ستد�مة.
�جلغر�فيا  بني  �لعالقة  �حل�سور  وناق�س 
و�ل�����س��ي��اح��ي��ة، فيما مت ط���رح �لأ���س��ئ��ل��ة من 
قبل �لطالبات على �سعادة في�سل �لنعيمي، 
�جلغر�فيا  ق�سم  ك��رم  �ملحا�سرة  نهاية  ويف 
في�سل  ����س���ع���ادة  �حل�������س���ري  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 

�لنعيمي، لإثر�ئه معلومات �لطلبة.
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 تعزيز� لدور �جلامعة يف �نتاج ونقل �ملعارف و�ملهار�ت 
�إمارة  يف  �لبيئة  هيئة  مع  وبالتعاون  �ملجتمع،  خلدمة 
�لعربية  �لإم���ار�ت  بجامعة  �ملكتبات  وعمادة  �أب��و ظبي، 
�لقر�ءة  �سهر  فعاليات  �ل��ع��ل��وم،  كلية  د�سنت  �مل��ت��ح��دة، 
"�لكلية  ب���ر�م���ج  �أح����د  كتاب"،  يف  "�ل�سعادة  ب��ح��م��ل��ة 
�جلاري،  مار�س   1 �ملو�فق  �لأرب��ع��اء  �سباح  �ل�سعيدة"، 
�ل�ستاذ  بح�سور  �جل��ام��ع��ي،  ب��احل��رم  �لكلية  مبنى  يف 
و�لأ�ستاذ  �ل��ع��ل��وم،  كلية  م��ر�د-ع��م��ي��د  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور 
�جلامعية،  �ملكتبات  عمادة  �لطنيجي-مدير  �إبر�هيم 
وم��وظ��ف��ي وطالبات  �ل��ت��دري�����س��ي��ة،  �ل��ه��ي��ئ��ة  و�أع�������س���اء 

�لكلية.
و�أو���س��ح �ل���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور �أح��م��د م��ر�د-ع��م��ي��د �لكلية 
تنظم �لكلية �لعديد من �لفعاليات خالل هذ� �ل�سهر 
دعماً منها لثقافة �لقر�ءة لدى �جلميع، وكلية �لعلوم 
�ل��وط��ن��ي��ة و�ه��ت��م��ام��ات��ه��ا م��ن �سمن  �ل��ت��وج��ه��ات  ت�سع 
�أولوياتها �لرئي�سّية لت�ساهم يف �لتنمية �لتي ت�سهدها 
�ل���دول���ة، و ف��ع��ال��ي��ات ه���ذ� �ل�����س��ه��ر ت��ت��ن��وع م���ن ق���ر�ءة 
�لقر�ءة  جعل  يف  مبتكرة  �آخ���رى  ط��رق  �إىل  ملمو�سة 

�أدو�ت  �لقر�ءة  طرق  وت�سم  لالإن�سان،  حتمية  �سرورة 
و�لتفاعالت  و�مل���رح  �لت�سلية  فيها  ي�ستخدم  ج��دي��دة 
�لكيميائية و�مليكرو�سكوب، علما باأن �لكلية تعمل على 
تنويع �لكتب �ملقدمة للطلبة و�ملوظفني و�أع�ساء هيئة 
�لتدري�س وذلك �إمياناً منها باأهمية تنويع مادة �لقر�ءة 
وذل��ك لإث��ر�ء �ملعارف �لعلمية و�لأدب��ي��ة ل��دى �جلميع 
و�لذي بدوره ي�ساهم يف تعزيز مهار�ت �آخرى مت�سلة 
بالقر�ءة و�لتنوع �لثقايف �ملعريف كتقوية مهار�ت �حلو�ر 
�لبناء و�ملفيد. و��ستملت �لفعالية على توزيع جمموعة 
�ملتخ�س�سة  و�لبيئية  و�لثقافية  �لعلمية  �لكتب  م��ن 
�لقر�ءة  ت��اأث��ري  وت��ب��ادل �حل���و�ر ح��ول  �لكلية،  يف ح��رم 
و�لطالع  �لعلوم،  كلية  �أ���س��رة  ل��دى  �مل��ع��ارف  تعزيز  يف 
على �لإ�سد�ر�ت �حلديثة مما �أنتجته �لعقول يف �ستى 
جمالت �لعلوم، وعلى �لرغم من �لتطور �لتكنولوجي 
�ل�سريع، فاإن �سهر �لقر�ءة �سي�سهد 4 حمالت رئي�سية 
من  �لعديد  مع  بالتعاون  كتاب"  يف  "�ل�سعادة  حلملة 

�جلهات �ملحلية بالدولة لتعزيز �لقر�ءة يف �ملجتمع.
و�لطالبة  �مل��زروع��ي،  �سم�سة  �لطالبة  وع��ربت كال من 
�لعلوم ق�سم �جليولوجيا، عن  �ل�سحي، من كلية  �آمنة 
يتيح  ما  �لقر�ءة،  عام  فعاليات  يف  بامل�ساركة  �سعادتهن 

و�لعلوم  �ملعارف  خمتلف  على  لالطالع  �لفر�سة  لهن 
�أن  و�ع��ت��ربن  �لعقول،  ت��ري  �لتي  �ملعلومات  وم�سادر 
وهو  مد�ركهن  تو�سعة  على  �لطالبات  ت�ساعد  �لقر�ءة 
فر�سة لتطوير �لذ�ت من خالل �ملهار�ت �ملكت�سبة من 

فنون �لقر�ءة �لو�عية يف �ستى �ملجالت. 
�أن هذه �لفعالية تنظم بالتعاون مع  و�جلدير بالذكر 

مبجموعة  �حلملة  زودت  �لتي  باأبوظبي،  �لبيئة  هيئة 
وعمادة  ظبي،  �أب��و  ب��اإم��ارة  �ملت�سلة  �لبيئية  �لكتب  من 
�ملكتبات يف جامعة �لإمار�ت، و�سيكون هناك تعاون مع 
�ل�سرت�تيجية  و�ل��در����س��ات  للبحوث  �لإم����ار�ت  مركز 
و�ستقام هذه �حلمالت كل �أربعاء من كل �أ�سبوع تناوباً 

بني �لطالب و�لطالبات. 

•• اأبوظبي- الفجر

�فتتاح  �أبوظبي عن  �لفن بجامعة نيويورك  �أعلن رو�ق 
فنية  حركة  تق�سي  لكننا:  ن��ر�ه��م  "ل  معر�سه  �أب���و�ب 
يف �لإم��ار�ت، 1988-2008" �ليوم �خلمي�س �ملو�فق 
�لثاين من مار�س يف متام �ل�ساعة 12 ظهر�ً. و�سيت�سّمن 
�ملعر�س جولت حتت �إ�سر�ف �لقّيمني �لفنيني للمعر�س 

خالل �لفرتة 5-7 م�ساًء.
�ملجتمعات  �أب��رز  �أحد  �ل�سوء على  �ملعر�س  وي�سّلط هذ� 
�لفنية يف تاريخ دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة، و�لتي 
"�ل� 5" �أي �خلم�سة فنانني. و�سملت هذه  ُتدعى �أحياناً 
�لكّتاب و�سّناع  �ملجموعة خمتلف مبدعي �لفن بجانب 
�لأفالم يف دولة �لإم��ار�ت، حتت "مفهوم ثقايف جديد" 
يحّث على �لتجريب �لإبد�عي �لذي قد يلتزم باملعهود 
�لفنية.  �ملفاهيم  م�ستوى  على  ج��ذري��اً  تغري�ً  ي�سكل  �أو 
تطّور  م�سرية  يف  رئي�سياً  دور�ً  �ملجتمع  ه��ذ�  لعب  وق��د 

�لأفكار  لتبادل  �سعيهم  �أثناء  خ�سو�ساً  �لفنانني  �أولئك 
و�حد  كل  م�ساهمة  على  بالعتماد  و�لإبد�عّية  �لنقدّية 
منهم كم�سدر �إلهام لالآخر، وذلك خالل فرتة مل تكن 
نطاق  على  منت�سرة  �لفنية  و�ملعار�س  �ملوؤ�س�سات  فيها  
و��سع. وقام بع�س هوؤلء �لفنانني بتاأ�سي�س "ذي فالينغ 
هاو�س" .The Flying House�لذي �سّكل من�سة 
خم�س�سة لعر�س �أعمال ذلك �ملجتمع �لفني. ويف �سياق 
�لفنّيون  �لقّيمون  �لتح�سري لفعاليات �ملعر�س، حر�س 
�لفنانني،  لأولئك  �لأر�سيفية  �مل��و�د  من  �ل�ستفادة  على 
كما �أجرو� لقاء�ت مع جمموعة من �أع�ساء هذ� �ملجتمع 
�لفني مبا فيهم �لكّتاب و�ل�سعر�ء و�سّناع �لأفالم، ف�ساًل 
عن �لفنانني �مل�ساركني يف �ملعر�س. ومت جمع �لأبحاث 
�ملعر�س، وجرى  نف�س عنو�ن  كتاب حمل  و�ملقابالت يف 
ن�سره بالتز�من مع �لتح�سري لتنظيم فعاليات �ملعر�س، 
��ستك�ساف  عملية  لإط���الق  �لطريق  مهد  �ل��ذي  �لأم���ر 
خالل  �ل��ب��ارز  �لفني  �ملجتمع  ذل��ك  لكو�لي�س  متعّمقة 

مهمة  مقالة  �لكتاب  ويت�سمن  تاأ�سي�سه  م�سرية  �سنو�ت 
للموؤّرخة �لفنّية عائ�سة �ستوبي تتناول تاريخ جمتمعات 
وي�ستعر�س  �لعربي.  �خلليج  منطقة  يف  �حلديث  �لفن 
-1988 �أنتجت بني �لعامني  �أعماًل تاريخيًة  �ملعر�س 

2008، مع �لرتكيز ب�سكل خا�س على �أعمال ُعر�ست 
�سي�سمل  كما  �حلقبة،  تلك  خ��الل  �لبع�س  بع�سها  م��ع 
مو�د�ً �أر�سيفيًة ولقاء�ٍت م�سّورًة مع �أع�ساء تلك �حلركة 
�لفنية، �إ�سافة �إىل غرفة قر�ءة خا�سة لأعمال �لأع�ساء 
�أخرى لكل  �لبارزين يف �حلركة، ف�ساًل عن م�ساهمات 
من كري�ستيانا دي ماركي، وعادل ُخز�م، وجنوم �لغامن، 
ح�سن  للفنانني  �أعماًل  �ملعر�س  وي�سم  �لبدور.  وخالد 
�ل�سعدي،  �هلل  وعبد  �إب��ر�ه��ي��م،  �أح��م��د  وحممد  �سريف، 
فيال�سيني،  وفيفيك  �سريف،  وح�سني  كاظم،  وحممد 

وجو�س كليفر�س، و�بت�سام عبد�لعزيز.
�لقيمني  رئي�سة  �ألي�سون،  مايا  قالت  �ملنا�سبة،  وب��ه��ذه 
�لفنيني و�ملدير �ملوؤ�س�س ل�رو�ق �لفن بجامعة نيويورك 

من  يتحول  �أن  �لفني  �ملجتمع  ه��ذ�  ��ستطاع  �أب��وظ��ب��ي: 
جمّرد جمموعة من �لفنانني �إىل �سخ�سيات فنية بارزًة 
معظم  ���س��ارك  وق��د  �لم����ار�ت.  يف  �لفني  �مل�سهد  �سمن 
ه����وؤلء �ل��ف��ن��ان��ني يف �جل��ن��اح �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �لإم����ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف ب��ي��ن��ايل �ل��ب��ن��دق��ي��ة، ك��م��ا حتت�سن 
هوؤلء  ويو��سل  �أعمالهم.  من  �لعديد  �لفنية  �ملتاحف 
و�إلهام  �لفنية  هويتهم  لتطوير  م�سريتهم  �لفنانون 

�لفنانني �لنا�سئني و�ملعا�سرين يف دولة �لإمار�ت.
و�أ�سافت �ألي�سون: ل ميكن �لتقليل من �أهمية �ملجتمع 
�أولئك  م�سرية  وتو��سل  جناح  دعمت  �لتي  و�مل�ساهمات 
�لفنانني باأي �سكل من �لأ�سكال. ويف �سياق بحثنا �ملكثف 
وق�س�س  ممار�سات  �أن  �أدرك��ن��ا  �لفني،  �ملجتمع  ه��ذ�  عن 
هوؤلء �لفنانني تلعب دور�ً ملهماً وموؤثر�ً للغاية، وناأمل 
�أن ي�ستفيد موؤرخو �لفن من �لكتاب �جلديد و�ملعر�س 
باعتبارهما م�سدر�ً ثمني لدعم �لدر��سات �لتي تتناول 

هذ� �ملجتمع �لفني �لبارز.

ت�صم اأكرث من 1500 كتاب يف جماالت القانون

بلدية مدينة العني تفتتح مكتبة  » اخلري «
•• العني –الفجر

�لقانونية،  �ل�����س��وؤون  ب���اإد�رة  ممثلة  م��وؤخ��ر�ُ  �لعني  مدينة  بلدية  �فتتحت   
جمموعة  على  �ملكتبة  حتتوي  �إذ  �لقانونية،  باجلو�نب  خمت�سة  مكتبة   
و��سعه وقيمة من �لكتب و�ملر�جع يف خمتلف جمالت �لقو�نني �لد�ستورية 
و�لإد�رية و�لدر��سات ور�سائل �ملاج�ستري و�لدكتور�ه و�ملو�سوعات �لقانونية 
و�لق�سائية و �جلريدة �لر�سمية و �ملجالت و�لدوريات �لقانونية وعدد� من 

�ملر�جع �لنوعية �لتي تخدم �ملهتمني يف هذ� �ملجال.
ومتا�سيا مع �أهد�ف �لنظام �لبلدي يف تقدمي خدمات للمجتمع و �لعمالء 
مبا يعزز جودة �حلياة يف �إمارة �أبوظبي ، وتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة بجعل 
�لعام 2017 عاما للخري، بادرت بلدية مدينة �لعني باإطالق �إ�سم ) مكتبة 
�خلري ( ملا �ستقدمه هذه �ملكتبة من  خدمات للمهتمني من  خالل �لطالع 
و�لقر�ءة  ، وتوفري  نظام �ل�ستعارة للموظفني و طالب �جلامعات و �لكليات 
و �ملعاهد و�ملد�ر�س  لإتاحة �لفر�سة  �أماهم  لال�ستفادة من خدمات �ملكتبة 

�ملتنوعة  ، حيث �ن  جميع خدمات �ملكتبة جمانية.
�أن   ، �لقانونية  �ل�سوؤون  �إد�رة مكتبة   �لبلو�سي  م�سوؤولة  و�أو�سحت  غ�سية 
 1500 �ك��ر من  وتوفر  �لقانون  �ملكتبة   تغطي جميع تخ�س�سات  ه��ذه 
كتاب باللغتني �لعربية و �لإجنليزية، كما وت�سم جمموعة   من كتب �ل�سعر 
�لكتب  وع��دد� من  �لقانونية  �ملجالت  ع��الوة على  �لق�س�س  و  �ل��رو�ي��ات  و 
�لفل�سفة  وكتب   ع��ام��اً،    30 من  �أك��ر  بع�سها  على  م�سى  �لتي  �لقدمية 
�لقانونية ، �إ�سافة �إىل   �لكتب   �لإلكرتونية و�لتي قد تخدم  �ملهتمني يف 
خمتلف �ملجالت �لقانونية ، كما  ومل تغفل بلدية مدينة �لعني من �لعمل 

على توفري  كتب  خلدمة  لذوي �لحتياجات �خلا�سة  من �ملكفوفني.
�لإط��ار نف�سه، وجهت مكتبة �خلري دع��و�ت لطلبة  �لبلو�سي   يف  و�أ�سافت 
و�لتعرف  �ملكتبة  لزيارة  �لعني  �لقانون يف عدد من جامعات مدينة  كليات 
على خدماتها عن قرب، بهدف   ن�سر �ملعرفة وتوجيه �لطلبة من �ل�سباب 
�حل�ساري  �ل��ت��ط��وي��ر  يف  �لإ����س���ه���ام   م��ن  ومتكينهم  �ل���ق���ر�ءة،  �أه��م��ي��ة  �إىل 
مدينة  جامعات  ط��الب  م��ن   بع�س  وق��ام  فيما  �لكتاب،  يقيمه  وتعريفهم 
�لعني بالبدء با�ستعارة عدد من �لكتب لال�ستفادة منها يف بحوث �لتخرج و 

تقدمي  ر�سائل �لدر��سات �لعليا .
، ت�سعى جاهدة لتقدمي خدماتها  �لعني  �أن بلدية مدينة   وجدير بالذكر 
ل�����س��ك��ان �مل��ج��ت��م��ع  م��ن خ����الل  �ل���س��ت��ث��م��ار يف �ل����روة �مل��ع��رف��ي��ة وتنميتها 

وم�ساركتها لدعم ثقافة تبادل �ملعرفة على جميع �مل�ستويات .

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تعرف النا�سرين االأتراك 
مبزايا اال�سرتاك يف معر�س اأبوظبي للكتاب

•• اأبوظبي - الفجر

ت�سارك د�ر �لكتب يف هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة يف معر�س �إ�سطنبول 
للكتاب �لذي ي�ستمر لغاية 5 مار�س يف مدينة �إ�سطنبول يف تركيا. 

بالإنابة  �لكتب  د�ر  لقطاع  �لتنفيذي  �ملدير  �آل علي  �هلل ماجد  وق��دم عبد 
ندوة على هام�س فعاليات �ملعر�س �أكد خاللها على دور �أبوظبي �لريادي يف 
دعم جهود ترجمة نتاجات �حل�سارة �لعاملية �إىل �للغة �لعربية من خالل 
على  �أ���س��و�ء  ومنحة  للكتاب  ز�ي��د  �ل�سيخ  وجائزة  للرتجمة  كلمة  م�سروع 

حقوق �لن�سر �لتي تقدم �سمن برنامج معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب.
�لنا�سرين  �لتي ح�سرها ع�سر�ت  �لندوة  �آل علي يف  و�سرح عبد �هلل ماجد 
من تركيا و�لعامل �لعربي و�أوروبا �ل�سرقية �سمن برنامج �لزمالة �لرتكي 
مز�يا �ل�سرت�ك يف معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب وعن توجهاته �ملتمثلة 
ت�سجيع  عرب  �لعربي،  �لعامل  يف  �لفكرية  �مللكية  حقوق  �ح��رت�م  تعزيز  يف 
تبادل حقوق �مللكية �لفكرية بني دور �لن�سر �لعربية و�لأجنبية من �للغة 
�لعربية و�إليها، وتطوير فر�س �لتو��سل على �ملدى �لبعيد بني �لنا�سرين 
�لعرب و�لدوليني، و�لعمل على تعزيز مكانته بو�سفه منرب�ً لعقد �سفقات 

�لأعمال وتطويرها، ولي�س جمرد منفذ للبيع �ملبا�سر للكتب.
و�سرح �آل علي بنجاح �ملبادرة خالل �لأعو�م �لثمانية �ملا�سية بتقدمي �أكر 
و�لكتب  �لأط��ف��ال  كتب  �سملت  متنوعة،  لعناوين  ترجمة  منحة  �أل��ف  من 
�لعديد  �إىل  �إ�سافة  �لجتماعية،  و�لعلوم  و�لتاريخية  و�لأدبية  �لتعليمية 
من �ملجالت �لأخرى �لتي حتظى بالهتمام، و��ستفاد منها �أكر من مئتي 
نا�سر.  ويف معر�س �إجابته على �سوؤ�ل �أحد �لنا�سرين �لأتر�ك حول ح�سور 
�أكد عبد �هلل ماجد  للكتاب،  �ل��دويل  �أبوظبي  �لرتكية يف معر�س  �لثقافة 
على تز�يد م�ساركات دور �لن�سر �لرتكية يف �ل�سنو�ت �لثالثة �لأخرية حيث 
و�سل عدد �مل�ساركني �لأتر�ك يف دورة �ملعر�س �ملا�سية �إىل 16 نا�سر�ً، ومن 
�ملتوقع �زديادهم يف �لدورة �لقادمة �إىل 30 بعد �سل�سلة �لجتماعات �لتي 
مت عقدها معهم و�إبد�ء �لعديد من �لنا�سرين �لأتر�ك �لرغبة بال�سرت�ك 
�سيحفل  حيث  �أب��وظ��ب��ي،  يف  �ل��و�ع��دة  �ل��رتج��م��ة  م�ساريع  م��ن  لال�ستفادة 
�لعرب  �لنا�سرين  بني  موجهة  �لنقا�س  حلقات  بتنظيم  �ملهني  �لربنامج 
بدعوة  �سيقوم  �لثقايف  �لربنامج  �أّن  �إىل  بالإ�سافة  �لأت���ر�ك،  و�لنا�سرين 
لوحاته  لتقدمي  خا�س  بجناح  �أوزج���اي  حممد  �لعاملي  �لرتكي  �خلطاط 
 26 �أبوظبي �لدويل للكتاب يف �لفرتة من  و�أعماله �لفنية. يقام معر�س 
�أبريل ولغاية 2 مايو 2017، حيث تقدم منحة �أ�سو�ء على حقوق �لن�سر 
يف �ملعر�س دعماً مالياً بغر�س �إغناء �ملكتبة �لعربية مبحتوى جديد، بينما 
900 عنو�ن  "كلمة" للرتجمة �لذي جتاوزت �إ�سد�ر�ته �ل�  يعمل م�سروع 

تغطي جممل جمالت �ملعرفة، ومت ترجمتها لأكر من 13 لغة. 
وحتدث عبد �هلل ماجد �آل علي عن جائزة �ل�سيخ ز�يد للكتاب و�لتي تبلغ 
�إمارتي ومتنح كل �سنة ل�سناع  �لقيمة �لإجمالية لها �سبعة ماليني درهم 
و�ل�سباب، عن م�ساهماتهم يف  و�لنا�سرين،  و�ملبدعني،  و�ملفكرين،  �لثقافة، 
�أثرها  وع��ن  �لإن�سانية  �لعلوم  يف  و�لرتجمة  و�لتاأليف،  �لتنمية،  جم��الت 

�لو��سح يف �إثر�ء �حلياة �لثقافية و�لأدبية و�لجتماعية.



 حّذرت جملة فرن�سية، موؤخر�ً من �حتو�ء عدد من حفا�سات �لأطفال على 
مو�د خطرية و�سامة قد ت�سبب �أمر��ساً كثرية �أبرزها مر�س �ل�سرطان.

ون�سرت جملة )60 مليون م�ستهلك( �لفرن�سية، حتقيقاً دقت فيه ناقو�س 
�خلطر، بعد �أن �أجرت در��سة وفح�س مكونات 12 عالمة جتارية للحفا�سات، 

وتبني وجود بقايا مو�د �سامة يف 10 منتجات.
��ع حت��ت��وي على  �أرد�ف �ل��ر���سَّ �ل��ت��ي حت��م��ي  �أن �ل��ط��ب��ق��ات  وب��ّي��ن��ت �ل��در����س��ة، 
�لأع�ساب  مبيد�ت  يف  �لن�سط  )�لعن�سر  �لغليفو�سات  مثل:  �ملبيد�ت؛  بقايا 

و�لديوك�سني،   ،)herbicide �ل�����س��ه��رية 
�لعطرية  و�ل����ه����ي����دروك����رب����ون����ات 

م�����������ت�����������ع�����������ددة 

�حللقات، و�آثار من مركبات ع�سوية متطايرة.
�لغليفو�سات،  م��ادة  �سنفت  قد  �ل�سرطان،  لأبحاث  �لدولية  �لوكالة  وكانت 
)كمادة م�سرطنة لالإن�سان(، وحذرت �ملجلة �ل�سهرية من �أن وجود مثل هذه 

�ملو�د �ل�سامة يف �ملنتجات )�سيٌء غري مقبوٍل(.
pampers baby dry، و �مل����و�د يف ح��ف��ا���س��ات  ع��ل��ى ه���ذه  ُع���ر  وق���د 

�أ�سو�أ �لنتائج،  �إذ �أظهرت هذه �ملنتجات  carrefour baby planet؛ 
بح�سب �ملجلة.

�لتجاريتان  �ل��ع��الم��ت��ان  ك��ان��ت  �لنقي�س،  وع��ل��ى 
 mots d’enfantsو love & Green
�سامٍة،  �أي مو�د  �للتني مل حتتويا  �لوحيدتني 
بني  م��ن  ُي�سنفان  ل  �ملنتجني  هذين  �أن  كما 

�أغلى �ملنتجات.
ل�سركة  �لر�سمية  �ملتحدثة  قالت  جانبها،  من 
�لكلية  �لنتائج  �لآن  حتى  ن��ع��رف  ل  ك��ارف��ور: 

للدر��سة،
 ون��رغ��ب يف �لإمل����ام بها ج��ي��د�ً قبل ت��ق��دمي �أي 
ملُنتج  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ذ�ت����ه  �مل���وق���ف  وه���و  �إجابات”، 

بامربز.
فيما قالت �سيلني �أوج�ستو، �ملوؤ�س�سة �مل�ساركة ل�

Love & Green: ن�ستخدم مو�د طبيعية، 
ا�ساُتنا من %40 �إىل  قدر �لإمكان، وتتكون حفَّ
%50 من �ل�سيليلوز، كما ن�ستخدم �لبال�ستيك 
�لعالمات  تتجاهلها  �لتي  �مل���و�د  وه��ي  �حل��ي��وي، 
�ل���ت���ج���اري���ة �لأخ��������رى وت�����س��ت��خ��دم ع���و����س ذلك 

�لبال�ستيك، و�ملو�د �لأقل تكلفة.
دت جم��ل��ة )60 م��ل��ي��ون م�����س��ت��ه��ل��ك(، بعدم  ون�����دَّ

�سفافية �ل�سركات �مل�سنِّعة؛ 
�لر�ئدة  – وه��ي  بامربز  مثل  �سركة  �إن  قالت:  �إذ 
يف هذ� �ملجال- تكتفي بو�سع عبارة )ناعٌم كاحلرير( 

وهو  �ل�سيليلوز،  م��ن  �لآم��ن��ة  ��ا���س��ات  �حل��فَّ تتكون  بينما  �ملنتج،  غ��الف  على 
�ل�سبيهة  �لنعومة  �لنباتية، و�لذي يعطي تلك  �لأ�سا�سي يف �خلاليا  �ملركب 

باحلرير.
ومل تكن �ملجلة �لفرن�سية �أول من علَّق على مكونات حفا�سات �لأطفال؛ ففي 
بناًء  ِقبل خمترٍب م�ستقٍل،  �أُجِن��ز من  �ختبار جودة  2016، وخالل  �أكتوبر 
على طلب love and green، ك�سفت نتائجه عن �حتو�ء بامربز على 

�لتي  �لبرتول  م�ستقات  وهي  �حللقات،  متعددة  �لعطرية  �لهيدروكربونات 
�سنفت من ِقبل �لحتاد �لأوروبي كمو�د م�سببة لل�سرطان.

�أكر �سر�مٍة؛  دة و�سو�بط  �إج��ر�ء�ت حم��دَّ �تخاذ  �إىل �سرورة  �ملجلة  ودعت 
تكوين  عن  �لكافية  باملعلومات  �مل�ستهلك  وتزويد  ع  �لر�سَّ �سالمة  ل�سمان 
�لأولية،  �مل��و�د  مل�سقات  بو�سع  �ل�سركات  جميع  ب��اإل��ز�م  مطالبة  �ملنتجات، 

وخمتلف مكونات ت�سنيع �حلفا�سات على �ملنتجات على حد قولها.

مـنــ�عـــــات

23

و�لأرز  �ل�سمك  م��ن  ي��ت��األ��ف  �ل�سو�سي:  م��ث��ال  يف  لنتاأمل 
�مللفوفني باأع�ساب �لبحر )نوري(، وهي نوع من �لطحالب 
�حلمر�ء ُتدعى )بورفري�(، وتنت�سر يف �ملياه �لباردة حول 
�ليابان. يجمع �ليابانيون �سكان هذه �جلزيرة �لبورفري� 
وي�ستهلكونها كطعام منذ �لقرن �لثامن على �لأقل. كانو� 
يحّولونها بادئ �لأمر �إىل معجون، ثم �سارو� يجففونها 
م���ز�رع  تنت�سر  رق��ي��ق��ة.  �أور�ق  ���س��ك��ل  ع��ل��ى  وي�سغطونها 
�لنوري ر�هناً على طول �ل�ساحل �لياباين وتنتج طحالب 
�إىل ما يفوق �ملليار دولر، وهي متّد  ت�سل قيمتها �سنوياً 
�سرورياً  ُيعترب  �ل���ذي   ،B بالفيتامني  �ل��ي��اب��اين  �ل��غ��ذ�ء 
و�حلديد،  �لربوتني،  عن  ف�ساًل  �له�سمي،  �جلهاز  لعمل 

و�لكال�سيوم، و�ملغنيزيوم.
ل��ك��ّن �مل��ت��ح��دري��ن وح��ده��م م��ن �أ����س���ول ي��اب��ان��ي��ة ميكنهم 
�حل�سول على حاجتهم من �لنوري، ح�سبما �كت�سف فريق 
�لآخ��ري��ن، جتعل  �سنو�ت. يف حالة  ب�سع  قبل  بحث دويل 
�ملادة  �ملتعدد هذه  �ل�سكاريد  �خلا�سة من  �لنوري  تركيبة 
�له�سم.  على  ع�سية  بالألياف  �لغنية  �لن�سوية  �لبحرية 
ت�ستهدف  خ��ا���س��ة  ب��اإن��زمي��ات  �ل��ي��اب��ان��ي��ون  يتمتع  ففيما 
�لبورفري�،  �أل��ي��اف  لتفكيك  �سرورية  وُتعترب  �لن�سويات 

يفتقر غري �ليابانيني �إليها.
ثمة  ولكن  كافة.  �حتمالتنا  �لب�سري  �جلينوم  لنا  يقّدم 

وهو  �أل  ف��ي��ه،  ر  يق�سّ ب���ارز  جم��ال 
�أن���و�ع  ع��ل��ى تفكيك  ق��درت��ن��ا 

�أي  �مل��ت��ع��دد،  �ل�سكريد 
�لتي  �ل���ن�������س���وي���ات 

�أليافاً  ن��دع��وه��ا 
بد  ول  غذ�ئية. 
م��ن �لإ����س���ارة يف 
هذ� �ل�سدد �إىل 
�لن�سويات  �أن 
�إىل  تتحّول  مل 
�أك����رب ج����زء من 

غ����ذ�ء �لإن�����س��ان �إل 
�لزر�عية  �ل��ث��ورة  بعد 

�أي  �سنة،  �آلف   10 قبل 
م���ا ي���ع���ادل غ��م�����س��ة ع���ني يف 

عملية �لتطّور.
عند �لتعاطي مع �لن�سويات، نرتك 

�أكرب جزء من هذه �ملهمة �إىل �مليكروبيوم. 
�مل��ي��ك��روب��ات ه���ذه �سحية  ك��ان��ت جم��م��وع��ة  �إن 

كفاية، و�إن كنا منلك �لتنوع �ل�سحيح منها، تنجح 
�ملو�د  م�ستخل�سًة  كبري،  �أي�سي  ع�سو  �إىل  �لتحّول  يف 

�ملغذية من �لطعام ومعاجلًة �إياه بفاعلية.
حتى يف هذه �حلالة، ميلك �ملتحدرون من �أ�سول يابانية 
ملعاجلة  �مل��ي��ك��روب��ي��وم  يف  �ل�����س��روري��ة  �لبكترييا  وح��ده��م 
�إنزميات  ع��ل��ى  ج�سمهم  يف  �مل��ي��ك��روب��ي��وم  ح�سل  �ل���ن���وري. 
تفكك �لطحالب باأ�ساليب �سرية: من �لبكترييا �لبحرية 
�لتي تعلق بالطحالب �حلمر�ء. يف مرحلة ما من �لتاريخ، 
مع تو�فر �لنوري با�ستمر�ر و��ستهالكه �لد�ئم يف �ليابان، 

�نتقلت �جلينات �لتي توّلد �إنزميات تفكك �لن�سويات من 
�إىل  �ل��ن��وري  طحالب  مع  �جل�سم  �إىل  �ملت�سللة  �لبكترييا 
على  ُيطهى  �لنوري ل  كان  وملا  �مليكروبيوم.  �لبكترييا يف 
�لنجاة  فيه  �لعالقة  �لبكترييا  فا�ستطاعت  تقليدياً،  �لنار 
لتحتّك مبيكروبات �لأمعاء يف ج�سم �لإن�سان و)حتّدثها( 

لتنتج �لإنزميات �ملالئمة.

تكّيف االإن�صان
مع  �لإن�����س��ان  ت��ك��ّي��ف  كيفية  ع��ل��ى  دل��ي��ل  �أول  ه���ذ�  لنعترب 
�لبيئات �ملختلفة �لتي ي�سكنها، �سو�ء كانت �لقطب �ملتجمد 
متار�س  �لرطبة.  �جلزر  �أو  �ملطرية،  �لغابات  �أو  �ل�سمايل، 
�حلاجة �إىل �لبقاء على قيد �حلياة بتناول �لطعام �ملتو�فر 
يف مو�طن معينة �ل�سغط على �جلهاز �جليني، ما يدفعه 
�إىل �لبحث عن حل. عندما يجده، تنتقل هذه �خلا�سية 
�لطبيعي،  �لن��ت��ق��اء  بو��سطة  �ملنطقة  �سكان  يف  �جلينية 
مبا �أن �لأكر قدرة على �لتكّيف و�لزدهار يخّلفون ذرية 
�أك����رب. نتيجة ل��ذل��ك، ن��الح��ظ �خ��ت��الف��ات م��ذه��ل��ة حول 
�أطعمة حمددة.  على معاجلة  �لأج�سام  فاعلية  �لعامل يف 
�أدلة حديثة  رمبا تكون �لأ�سماك �لدهنية �إحد�ها. ت�سري 
�إىل �أن �سعوب �لإنويت ت�ستطيع وحدها ��ستهالك كميات 
كبرية من �لدهون من �لأ�سماك و�لثدييات �لبحرية من 
دون �أن تعاين مر�س �لقلب وعو�قب �ل�سمنة، مثل مقاومة 
�كت�سف  �ل�سياق،  هذ�  يف  �ل�سكري.  و�ل��د�ء  �لإن�سولني 

ن��ي��ل�����س��ن وزم�������الوؤه م���ن جامعة  ر����س��م��و���س 

يحملون  غرينلند�  يف  �لإن��وي��ت  �أن  ببريكلي  كاليفورنيا 
طفرة يف جينات ُتعنى بعملية �أي�س �لدهون، �لتي �سمحت 
قبل  �لبارد  موطنهم  يف  بالنجاة  �ل�سيبرييني  لأ�سالفهم 
20 �ألف �سنة با�ستهالك حلم �حليتان و�لفقمة �لدهني. 
�لأوروبيني  م��ن   2% �إل  ب  ت�سِ مل  ذ�ت��ه��ا  �ل��ط��ف��رة  لكن 

و%15 من �ساللة �لهان �ل�سينية.

الطفرة اجلينية
للج�سم  ت�سمح  �إن��زمي��ات  �إن��ت��اج  �جلينية  �لطفرة  �أوق��ف��ت 
عادًة بعدم �إ�سباع �لأحما�س �لدهنية، معّو�سة بالتايل عن 
��ستهالك �لإنويت �لكبري من �أحما�س �أوميغا3- �لدهنية 
�ملياه  �أ���س��م��اك  �ل��ت��ي حت��ت��وي عليها  �مل�سبعة  �مل��ت��ع��ددة غ��ري 

.Science لباردة، ح�سبما يذكر �لفريق يف جملة�
ل��ك��ن �إم��ك��ان ����س��ت��ه��الك �لإن���وي���ت ه���ذ� �ل��ق��در �ل��ك��ب��ري من 
�لدهون من دون �أن يعانو� عو�قب قلبية وعائية �أو �أي�سية 
�أن  �سحيح  جميعاً.  علينا  ينطبق  �لأم��ر  ه��ذ�  �أن  يعني  ل 
�لأوميغا3- يف  �أح��م��ا���س  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �لأ���س��ل��ي��ة  �لأدل�����ة 
�أن  �إل  �أُج��ري��ت على �لإن��وي��ت،  �أت��ت من در����س��ات  �لأ�سماك 
يف  عليهم  �لعتماد  ن�ستطيع  ل  �أن��ن��ا  )على  ي�سّر  نيل�سن 

�خلال�سات �لتي ن�ستنتجها( لأنهم خمتلفون جينياً.
�أحما�س  ��ستهالك  ت��دين  �أن  )ن���درك  مو�سحاً:  ي�سيف 
�أوميغا3- م�سر لنا(. لكن �رتفاع ��ستهالكها قد ل يكون 
�أي�ساً. )ت�سهد �لأو�ساط  مفيد�ً 
�لعلمية ر�هناً جد�ًل 
ه���ذ�  يف  ح����ام����ي����اً 
لكن  �ل���������س����اأن. 
�مل�ساألة  ه����ذه 
م������������ا ز�ل������������ت 
متاماً  ب��ع��ي��دة 
�حل�سم(،  عن 

وفق نيل�سن.
نيل�سن  فوجئ 
وزم��������الوؤه حني 
�أن �لتبدل  لحظو� 
�ل�����ذي منح  �جل��ي��ن��ي 
�أي�سية  ح��م��اي��ة  �لإن���وي���ت 
ق�سر  �إىل  �أدى  �ل����ده����ون  م���ن 
)ت�ساهم  �ل��ب��اح��ث:  ي��و���س��ح  ق��ام��ت��ه��م. 
تركيبة �لأحما�س �لدهنية �إىل حد ما يف 
نتيجة  �لب�سري(.  �لنمو  هرمون  �إن��ت��اج  �سبط 
من  �لإن��وي��ت  �لدهني  �جليني-  �لتبدل  ح��رم  لذلك، 
�أحد  ه��ذ�  ب��اأن  علماً  قامتهم،  ط��ول  يف  �سنتمرتين  نحو 

�أبرز �لتاأثري�ت يف �لطول �لتي ن�سادفها.
�سحيح �أن تركيبتنا �جلينية ثابتة �إىل حد ما وقلما ت�سهد 
�ملعنية  كتلك  �جلينوم،  �أج���ز�ء  بع�س  �أن  �إل  ت��ب��دلت،  �أي 
يبدو  ما  على  تتفاعل  �لدهنية،  �لأحما�س  �أي�س  بعملية 
يف  �لدهنية  �لأحما�س  ُت�ستعمل  �لغذ�ئية.  �لتاأثري�ت  مع 
عنا�سر  ت�سّكل  �أنها  عن  ف�ساًل  �جل�سم،  عمليات  من  عدد 
�أن  مبكان  �لأهمية  من  لذلك  �لدماغ.  خاليا  يف  �أ�سا�سية 

ينجح �جل�سم يف �سبط �إنتاجها بدقة.

نظام غذائي
منذ در��سة نيل�سن، �أظهرت بحوث �أجر�ها �آخرون و�سملت 
�أن �إنتاج �لأحما�س  �آ�سيويني يتبعون نظاماً غذ�ئياً نباتياً 
�لدهنية �سهد تبدًل يف �لجتاه �لآخر: تتيح طفرة جينية 
�إنتاج كمية �أكرب من �لدهون غري �مل�سبعة بغية �لتعوي�س 

على ما يبدو عن ندرة �لدهون يف �لغذ�ء.
�حلافز  �ملْمِر�سات  �سّكلت  �لتاريخ،  من  ج��زء  �أك��رب  خ��الل 
�لرئي�س ور�ء �لتبدلت يف �جلينوم �لب�سري. لكن �لعلماء 
�أدى �إىل  ي��ع��ون �ل��ي��وم �أن ت��و�ف��ر �مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة حم��ل��ي��اً 

تبدلت جينية عدة. 
�سحيح �أن ما يغذي �أن�ساناً و�حد�ً يغذي �لب�سر كلهم عموماً، 
�أننا �سهدنا عمليات تكّيف متخ�س�سة يف  �إل  وفق نيل�سن، 
ظروف ��ستثنائية. ي�سيف �لباحث: )مل ندرك حتى �ليوم 
در��ستها  ت��ز�ل  لذلك ل  �ختالفات جينية مماثلة.  وج��ود 
�ملختلفة جمهزة  �ل�سكان  �أن جمموعات  يف بد�يتها. يبدو 
�ليوم  بعيد�ً  يكون  ل  قد  �إذ�ً،  خمتلفة(.  غذ�ئية  لأنظمة 
�جلينية  تركيبتهم  معرفة  �إىل  �لنا�س  فيه  يحتاج  �ل��ذي 

بغية �ختيار �أف�سل طريقة لتغذية ج�سمهم.

تبدل كبري
�أهمية يف غذ�ء �لإن�سان مع �نتقاله  حدث �لتبدل �لأكر 
من �ل�سيد وجمع �لثمار �إىل �لزر�عة وتربية �ملو��سي بعد 

تدجينه �حليو�نات. 
�حلليب،  �سكر  على ه�سم  �ل��ق��درة  ز�ل���ت  م��ا  �ل��ي��وم،  حتى 
با�ستمر�ر  ترتبط  �لطفولة(  مرحلة  )ب��ع��د  و�ل��الك��ت��وز، 
يخ�سرون  كثريين  ب��اأن  علماً  �لالكتاز،  �إن��زمي  �إنتاج  جينة 

هذه �جلينة.
من  �مل��ت��ح��دري��ن  ل���دى  خ�سو�ساً  �ل��الك��ت��از  جينة  ت�ستمر 
�أوروبا �ل�سمالية، لأن �لقدرة على ��ستمر�ر ه�سم �حلليب 
كانت على �لأرجح �أ�سا�سية بالن�سبة �إليهم كي يتمكنو� من 
�لأطعمة  تندر  ح��ني  �ل��ب��اردة  �ل�ستاء  ف�سول  يف  �ل�سمود 
�لأخ��رى.  وت�سري �لأدلة �إىل �أن هذه �لطفرة ظهرت قبل 
4 �آلف �سنة.  ت�ستهلك �لقبائل �لتي ترعى �ملا�سية يف �سرق 

�أفريقيا �حلليب �أي�ساً. 
�لدر��سات ثالث طفر�ت عززت كل و�حدة منها  و�أظهرت 
حتمل �لالكتوز بطريقة خمتلفة بينهم قبل 2700 �إىل 
وغريها  �لهند  يف  �حلليب  ��ستهالك  �أما  �سنة.    6800
�آ�سيا، فيحدث عموماً بعد تخمريه بالبكترييا  يف مناطق 

بغية تفكيك �لالكتوز.

حفا�سات االأطفال حتتوي على مواد ت�سبب ال�سرطان!

بعد ان ا�صبح طعامنا عامليا

هل حت�سل الفائدة ال�سحية من املاأكوالت التي تتناولها؟

تتناول الربغر باجلنب يف اليوم االأول، وتنكّب على طبق ال�صو�صي 
يف اليوم التايل. بات طعامنا عامليًا، وي�صتمتع به مذاقنا. اإال اأن 
عملية االأي�ص لدينا ما زالت عالقة اإىل حدٍّ ما يف الع�صر احلجري، 
مما يعني اأنك ال حت�صل اأحيانًا على الغذاء الذي تظّن اأّنك جتنيه 

من املاأكوالت التي تتناولها.
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العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
    اإعالن حكم بالن�سر     

    2016/516 - مدين جزئي    
�ملدعي : حممد�سهاب �لدين �سديق �حمد، �جلن�سية :بنغالدي�س ، �لعنو�ن : �لإمار�ت - عجمان 

- �لكر�مة - بالقرب من �للوؤلوؤ �سوبر ماركت - رقم �لهاتف : 971503158109+
�ىل �ملدعي عليه : حممد �قبال ح�سني فريوز �حمد - �جلن�سية :بنغالدي�س ، �لعنو�ن : �لإمار�ت 

-�بوظبي - م�سفح رقم 6 - �ل�سناعية- يعمل يف )�جلون للديكور و�ل�سباغ( 
رقم �لهاتف :971559259975+

يرجى �لحاطة باأن �ملحكمة �أ�سدرت بحقك وبتاريخ 2017/2/16  �حلكم �لتايل: 
حكمت �ملحكمة : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغا مقدر�ه )3450( درهم ثالثة �لف 

و�ربعمائة وخم�سون درهما و�لزمته �مل�سروفات ورف�ست �ملطالبة باتعاب �ملحاماة. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل ثالثون يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لالإعالن به ، وبانق�ساء 
�إليه فاإن �ملحكمة �سوف تتخذ �لإج��ر�ء�ت �لقانونية  �مل�سار  هذ� �مليعاد دون �لطعن على �حلكم 

لتنفيذه
 رئي�س ق�سم الت�سجيل 

      حكومة  را�س اخليمة االبتدائية
دائرة املحاكم

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعــــــــــالن

 ليكن معلوما للجميع �ل�سيد/ كالتين�سريي ��سرف - هندي �جلن�سية ، بطاقة هوية رقم 
رخ�سة  و�لر�سيات  �لتك�سية  ملقاولت  �لقر�ر  فن  يف  مالك  وب�سفتي   784197050579875  :
جتارية رقم : 732680 �سادر من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية - فرع كلباء و�لن�ساط : مقاولت 
�لتك�سية  ملقاولت  �لقر�ر  فن  يف  ح�سته  عن  تنازلت  قد  و�لر�سيات  �لتك�سية   ، �ساد�سة  فئة 
و�لر�سيات و�لبالغة 100% وذلك �ىل �ل�سيد/ �سايهاق على د�د حممد، باك�ستاين �جلن�سية   
- وللمتنازل له مطلق �حلرية يف �لت�سرف يف ح�سته �مل�سار �ليها �عاله وله حق �لت�سرف 
فيها ت�سرف �ملالك يف ملكه.  وعمال بن�س �ملادة )5/14( من �لقانون �لحتادي رقم 4 �سنة 
2013 ل�سنة يف �سان �لكاتب �لعدل.  فقد �قت�سى ن�سر هذ� �لعالن للعلم وعلى كل من له حق 
�لعرت��س على هذ� �لجر�ء �ن يقوم باملر�جعة �ىل كاتب �لعدل خالل ��سبوعني من تاريخ 

ن�سر هذ� �لعالن و�ل�ست�ستكمل  �لجر�ء�ت �لقانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 27
ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/ نربني ب�سو�س نر�س ب�سو�س ، هندي  �جلن�سية يرغب 
يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100%  وذلك لل�سيد/ �وتام بي�سو��س �ساهاديب 
 - �لفنية  للمقاولت  �لتميز  ركن   / �مل�سماة  �لرخ�سة  يف  �جلن�سية   هندي   - بي�سو��س 
مبوجب رخ�سة )740445( -  تعديالت �خرى : تنازل مالك �لرخ�سة �ل�سابق ل�ساحبها 

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

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

وزارة العدل
 ال�سئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات    

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

  اال�سماء 
تعلن د�ئرة حماكم ر�أ�س �خليمة باأن �ملدعوة/ مرمي �أحمد 
�لقبيلة )�حلمادي(  ، تقدمت طالبة ��سافة م�سمى  حممد 
ل�سمها ، ليكون ��سمها بعد �ل�سافة / مرمي �حمد حممد 
ل��ه م�سلحة يف �لع��رت����س �ن يتقدم  �حل��م��ادي - و�ن م��ن 
�ق���ام ق�سم  ت��اري��خ �لع����الن  ي��وم��ا م��ن  خ���الل خم�سة ع�سر 

�ل�سهاد�ت يف حمكمة ر�أ�س �خليمة.
  قا�سي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 اياد حممد االإبراهيم اخلطايبة

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعـــــــالن       

 �ملرجع :2017/153 ك.ع.ت
�ل�سيد/  عجمان   و�لت�سديقات-  �لعدل  �لكاتب  ب��اد�رة  �لعدل  �لكاتب  �ن��ا  �يل  تقدم   
م�سبح  �سامل حممد م�سعود �لدهماين ، �جلن�سية : �لإمار�ت -  طلب �لت�سديق علي 
�لتنمية  د�ئ��رة  �ملرخ�سة من  و   - للحالقة  �لرب�ساء  �سالون  تنازل   : يت�سمن  حمرر 
�لقت�سادية يف عجمان حتت رقم �مللف : 4224  و�مل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة 
�لإمار�ت   : ، �جلن�سية  �لعبدويل  �حمد  �ل�سيد/ عبد �هلل ح�سن حممد  عجمان  �ىل 
-  ليكن معلوما بان �لكاتب �لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  �لتوقيعات ذوي 

�ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.   
الكاتب العدل   
بدائرة التنمية االقت�سادية- عجمان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
    مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر
الرقم 2016/585  ا�ستئناف مدين   

�ىل �مل�ستاأنف �سده : �سودهاكار كالي�سيبودي كيه فري ��سو�بي - هندي �جلن�سية 
حيث �أن �مل�ستاأنف : جعفر عبا�س �سيد علي �سيد عن نف�سه وب�سفته ممثال عن 

موؤ�س�سة رنانا ميتيلز - م م م - هندي �جلن�سية  
قد �أقام عليك �لدعوى رقم 2016/585 ��ستئناف حقوق مدين 

يوم �لأحد �ملو�فق 2017/3/12م �ل�ساعة �لعا�سرة و�لن�سف �سباحا وذلك 
لالإجابة على �لدعوى �ملقامة �سدك ،  وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
فاإن  �أع��اله  �ملحدد  �لوقت  وكيل عنك يف  �إر���س��ال  �أو  تخلفك عن �حل�سور  حالة 

�ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا بحقك.  
                اأمني ال�سر - عارف االأمريي

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعـــــــالن       

 تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات- خورفكان  : �ل�سيد/ 
تامر عز �لدين �ل�سحات ، �جلن�سية : م�سر - وطلب �لت�سديق على حمرر يت�سمن 
)تنازل( يف �ل�سم �لتجاري �لت�ساميم �لدم�سقية ملقاولت �ل�سباغ و�ل�سقف �ملعلقة 
و�ملرخ�س  من د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية يف  �ل�سارقة رخ�سة جتارية رقم : 735147 
�ل�سيد/  �ىل  بخورفكان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ��رة  يف   2015/6/10 بتاريخ  �ل�سادر 
حممد ح�سام عدنان ديو�نه ، �جلن�سية : �سوريا -  ليكن معلوما للجميع بان �لكاتب 
�ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم  خورفكان  مدينة  يف  �لعدل 

�ملذكور بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعـــــــالن

 ت��ق��دم �يل �ن���ا �ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل ب����اد�رة �ل��ك��ات��ب �ل��ع��دل و�ل��ت�����س��دي��ق��ات- خ��ورف��ك��ان  : 
�لت�سديق على حمرر  �لهند - وطلب   : ، �جلن�سية  �ل�سيد/ حممد طه حميد كوتي 
يت�سمن )تنازل( يف �ل�سم �لتجاري �خلط �ل�سعيد للوجبات �ل�سريعة و�ملرخ�س من 
بتاريخ  �ل�سادر  رقم 724948  �ل�سارقة رخ�سة جتارية  �لقت�سادية يف   �لتنمية  د�ئرة 
مر�د  ج��م��ال  �ل�سيد/  �ىل  ب��خ��ورف��ك��ان.  �لقت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  يف   2014/4/10
�حمد جا�سم �لبلو�سي ، �جلن�سية : �لإمار�ت - وتغيري �ل�سم �لتجاري �ىل كافترييا 
�سيقوم  �لعدل يف مدينة خورفكان  �لكاتب  بان  للجميع  ليكن معلوما   - �ملدينة  بحر 
من  ��سبوعني  �نق�ساء  بعد  �ملذكور  �ملحرر  يف  �ل�ساأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�سديق 

تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.
�سهيل علي �سعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/401  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �ليا�س باجي هد�يت �هلل  جمهول حمل �لقامة مبا 
�لغبار  ر��سد  �سعيد  �سيف   : وميثله  كمبني  �جني�سن  موجال  فيدير�ل  �مل��دع��ي/  �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ  �ل�سام�سي  قد 
�لناجتة عن  و�لدب��ي��ة  �مل��ادي��ة  �ل���س��ر�ر  و�لتعوي�سا عن  دره��م(  وق��دره )41553.07 
�لعتد�ء على عالمتها �لتجارية مببلغ )200000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ل�ساعة 8.30 �س  �مل��و�ف��ق  2017/3/8   ي��وم �لرب��ع��اء   �ملحاماة. وح��ددت لها جل�سة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch2.D.19 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/83 تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �سده/1- في�سل �حمد حممد غلوم عبد�هلل ب�سفته �ل�سخ�سية 
وب�سفته مالك موؤ�س�سة �سارة  لل�سياحة و�ل�سفر  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سوبر جيت لل�سفر و�لعطالت - ذ م م - وميثلها 
م�سي �لدين حممد مولنا -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )295077( درهم �ىل طالب 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/413  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1- تيمور ك���ودر�ت���وف  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا 
�أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا �ملطالبة  �ن���ا روت����ار ق��د  �ن �مل��دع��ي/ 
با�سد�ر �لمر بالز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ )32000 درهم(  و�لر�سوم 
�ل�ساعة  �ملو�فق  2017/3/5   و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �لحد 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.D.19: بالقاعة  �س   8.30
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
ب��اأن �لدعوى قد  �لأق��ل )علما  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�حالة �ىل �لد�ئرة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
  الق�سية رقم 2016/4620 جتاري كلي - ال�سارقة 

�ملعلن �ليه / �ملدعي عليه : 1- كيور لليتكومر فرما
بناء على تكليفنا من قبل حمكمة �ل�سارقة �لحتادية  �لبتد�ئية �ملوؤقرة لعمال �خلرب ة 
�مل�سرفية يف �لدعوى �عاله فقد حددنا يوم �لبعاء  �ملو�فق 2017/3/8  �ل�ساعة �لعا�سرة 
�سباحا موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �مل�سرفية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي - بر 
دبي  �سارع خالد بن �لوليد مقابل وز�رة خارجية �لإمار�ت دبي ، بناية هم�سة A  مكتب 
رقم: 408 ، �لطابق �لر�بع ، هاتف رقم : 04/3852552 وفاك�س رقم : 04/3852556 �س 
ب 95642 دبي ، لذ� يطلب ح�سوركم �و من ميثلكم قانونا حل�سور �لجتماع �ملذكور مع 
�ح�سار كافة �مل�ستند�ت �ملتعلقة بالدعوى،  �ملقطري لتدقيق �حل�سابات - ع�سو  م�ستقل 

يف جمموع �ي جي �ن �لدولية  
اخلبري املحا�سبي وامل�سريف 
احمد حممد علي مقطري العامري 

 دعوة حل�سور
 االجتماع االول للخربة امل�سرفية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر

فى الدعوى رقم 45 /2017 اإ�سكاالت جتارية
مو�سوع �لق�سية �إ�سكال فى �لتنفيذ �لتجارى رقم 2594 ل�سنة 2016 جتاري  لوقف �لإجر�ء�ت �لتنفيذية

طالب �لإعالن م�ست�سكل - �سويد�ن  �سعيد جمعه �لنابودة �  ب�سفته مالكا و�سامنا جلروب 9 لال�ستثمار )�س.ذ.م.م(  
�ملطلوب �إعالنه �مل�ست�سكل �سدهم 

�  ب�����س��ف��ت��ه م��ال��ك��ا و���س��ام��ن��ا جل�����روب 9 ل��ال���س��ت��ث��م��ار )����������س.ذ.م.م( �ل�������س���وي���دي  د����س���م���ال  ع���ب���د�هلل  �أح���م���د  حم��م��د  ط�����ارق   �1"
جلروب 9 لال�ستثمار )�س.ذ.م.م( . و�سامنا  مالكا  ب�سفته    � �لعبار  ر��سد  ح�سن  من�سور   �2

�سلطان عبد �لرحمن �لبنا �  ب�سفته مالكا و�سامنا جلروب 9 لال�ستثمار )�س.ذ.م.م(   قا�سم  نو�ف   �3
�  ب�سفته مالكا و�سامنا جلروب 9 لال�ستثمار )�س.ذ.م.م(   �سليم   بن  �أحمد  �سلطان  �أحمد   �4
و�سامنا جلروب 9 لال�ستثمار )�س.ذ.م.م(  مالكا  ب�سفته   � دويه  عبيد  �ل�سالم  عبد  حممد   �5

�إبر�هيم حممد علي �حلمادي  � ب�سفته مالكا و�سامنا جلروب 9 لال�ستثمار )�س.ذ.م.م(   خالد   �6
ب�سفته مالكا و�سامنا جلروب 9  لال�ستثمار )�س.ذ.م.م(  جمهويل حمل �لإقامة    � بوحميد  عبد�هلل  �أحمد  عبد�هلل   �7

للنظر   Ch 1.B.6  ل�ساعة 8.30 �سباحاً بالقاعة� مو�سوع �لإعالن :- نعلنكم باأنه قد حتددت جل�سة �لأحد  �ملو�فق 2017-3-5 
فى �لأ�سكال �أعاله و�لتى يتوجب عليكم ح�سورها وفى حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر فى غيابكم مع نفاذ �أثره 

�لقانونى بحقكم

رئي�س الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن بيع  عقار بالن�سر  للمنفذ �سده    
فى الدعوى رقم  2016/58   بيع عقار مرهون    

طالب �لتنفيذ:بنك �خلليج �لول - فرع دبي 
عنو�نه : �إمارة دبي - ديرة - �سارع �بوبكر �ل�سديق - بجو�ر مركز �لقبائل 

�ملنفذ �سده : �قبال ��سماعيل بري�ين ��سماعيل جنجي بري�ن - و�آخرون
G لطابق� - G07 ر�س رقم 4794 - �سقة رقم�  - MED78 عنو�نه :  �إمارة دبي - منطقة جبل علي ، بناية

�نه يف يوم �لربعاء �ملو�فق 2017/3/8 �ل�ساعة 5.00 م�ساء ويف �ليام �لثالث �لتالية �ن �قت�سى �حلال �سيجرى بيع 
�لعقار �ملو�سحة �و�سافه �دناه لدى �جلهة �لتى �نيط بها �لبيع)�سركة �لمار�ت للمز�د�ت وعلى موقعها �للكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى ر�غبي �ل�سر�ء �يد�ع تاأمني ل يقل عن %20 من �لثمن �لأ�سا�سي 
قبل دخول �ملز�يدة ولكل من لديه �عرت��س على �لبيع �لتقدم باعرت��سه معزز� مبا يربره من م�ستند�ت قبل �جلل�سة 
كامل  �ي��د�ع  يعتمد عطاوؤه  وعلى من  �ملدنية  �لإج���ر�ء�ت  قانون  301 من  باملادة  �ملبينة  �ملو�عيد  ويف  للبيع  �ملحددة 
�لثمن و�مل�سارييف خالل ع�سرة �يام �لتالية جلل�سة �لبيع ولكل �سخ�س غري ممنوع من �ملز�يدة �ن يزيد على �لثمن 
خالل �لع�سرة �يام �لتالية لر�سوم �ملز�د ب�سرط �ل تقل هذه �لزيادة  عن ع�سر �لثمن على �ن يقوم بايد�ع كامل �لثمن 
�ملعرو�س و�مل�سروفات خزينة �ملحكمة وفيما يلي �و�ساف �ملمتلكات  : نوع �لعقار : �سقة �سكنية - �ملنطقة : جبل علي 
�لوىل  - رقم �لر�س : 59 - رقم �ملبنى : 1- ��سم �ملبنى : -MED78 - رقم �لوحدة : G07 - رقم �لطابق : 

فور�. �ملبلغ  يدفع   : مالحظة    - درهم   )387500( ب���  قيمتها  و�ملقدرة  مربع  مرت   45  : �مل�ساحة   -  G
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر
�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

يف الدعوى رقم 2014/1446  عمايل جزئي
�ىل �ملدعى عليه : �ل�سركة �ل�سعبية للهند�سة - ذ م م 

حيث �ن �ملدعي :تيكوت كار�يل كوبالن ر�جن "هندي �جلن�سية "   
قد �قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويعلنك فيها : 

بعدم �خت�سا�س �لد�ئرة �لعمالية �لكلية قيميا بنظر �لدعوى و�حالتها �ىل �ملحكمة �لعمالية 
�جلزئية �ملخت�سة و�أبقت �لف�سل يف �مل�سروفات. 

لذلك يقت�سي ح�سورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �لعمالية �جلزئية �لوىل(  �لقاعة رقم 
153 يف متام  �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم �لثالثاء  2017/3/14م  وذلك لالجابة 
على �لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات،  ويف حال تخلفكم عن �حل�سور �و عدم �ر�سال 

وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد و�سيتم �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية يف غيابكم
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
  اإعالن  بالن�سر

 رقم 2017/1308   
�ملنذر :  �ملوثوق للعقار�ت 

�ملنذر �ليه : جنمه �لرب�ساء لتجارة مو�د �لبناء 
تخطر �ملخطرة / �ملخطر �ليه ب�سرورة �سد�د �مل�ستحقات �ليجارية �و �لخالء �لعني �ملذكورة وت�سليمها 
للمنذرة باحلالة �لتي ت�سلمها عليها و�سد�د �مل�ستحقات �ليجارية �ملرت�سدة بذمته حتى تاريخ �لخالء 
�لتام مع ��سالح ما قد يكون حلق بالعني من تلف وت�سوية ح�ساب �ملاء و�لكهرباء وغريها عن مدة 

�سغله للعني وذلك يف خالل مدة �ق�ساها ثالثني يوما من تاريخ ��ستالمه هذ� �لنذ�ر
و�ل �ست�سطر �ملنذرة �ىل �تخاذ �لجر�ء�ت �لق�سائية �لالزمة للمطالبة مبا ذكر وما ي�ستجد من قيمة 
بالتعوي�س  �مل�ستاأجر  مبطالبة  كامال  �ملوؤجر  ويحتفظ  و�ل�سرر  للعطل  �جلابر  و�لتعوي�س  �يجارية 
ر�سوم  بكافة  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  �مل��ذك��ور وحتميل  �لعقار  �خ���الء  �ل��ت��اأخ��ري يف  و�ل�����س��رر على  للعطل  �جل��اب��ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1309   

�ملنذر /عب �لرحمن حممد �سريف عبد �لرحمن �لبي�ساين �لعو�سي - �إمار�تي �جلن�سية 
بوكالة �ملحامني / �سامي �ملدفع ، خالد عبد �لوهاب ، عمر �لز�هر ، علي �ل�سرومي 
�ملنذر �ليه : غالم �سديقي حممد د�ود ، �أفغاين �جلن�سية - جمهول حمل �لقامة 

�سالفي  �لد�ئنني  بالت�سوية مع  �ليه  �ملنذر  تنذر  �ملنذر   فان  �لعديل  �لن��ذ�ر  مبوجب هذ� 
نقل  تاريخ  قبل  ن�ساأت مديونيتهم  بهم  �ملنذر  علم  يت�سل  �أخرين مل  د�ئنني  و�ي   ، �لذكر 
خالل  يف  �ل��دي��ون  بتلك  للمنذر  خمال�سة  وت��ق��دمي   ، �مل��ن��ذر  ملكية  �ىل  �ملباعة  �حل�س�س 
�لوفاء بالديون �سالفة  ، وعدم  �لإلتز�م  ، ويف حالة �لخ��الء بذلك  ��سبوعني من تاريخه 
�لذكر يحق للمنذر �ملطالبة �لق�سائية بف�سخ �تفاقية �لبيع مع �لز�م �ملنذر �ليه برد �لثمن 
وما يرتتب على ذلك من �لتعوي�سات و�لر�سوم و�مل�ساريف �ملرتتبة على ذلك - ومع حفظ 

كافة �حلقوق �لخرى،، ،،  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2016/1310   

�ملنذرة : �سركة �لبتيل �لعقارية- ذ م م 
�ملنذر �ليه : جموعة �سركات �سيف بلح�سا - جمهو حمل �لقامة 

تنذر �ملنذر �ملنذر �ليها بالأتي : - مر�جعة �ملنذرة لتوقيع عقد �ليجار و�سد�د قيمة �لعقد وقدرها 816.000 درهم ، 
مع �سرورة ف�سل مبلغ �ليجار عن مبلغ �خلدمات يف �لعقد وفقا ملعايري وتعليمات موؤ�سر د�ئرة �لتنظيم �لعقاري يف 

دبي وحتديد� تعديال �لبند رقم )5( يف �لعقد و�ملتعلق بتحديد �لجرة. 
 تعديل �سروط عقد �ليجار فيما يخ�س ف�سل ر�سوم �خلمات عن بدل �ليجار وتديد قيمتها يف كل بنك م�ستقل.
 2011/3/15 تاريخ  من  و�ل�سرف  و�مل��اء  �لكهرباء  باإ�ستثناء  �خلدمات  قيمة  درهم   612.274.94 وق��دره  مبلغ  �سد�د 
وحتى تاريخه وهي عبارة عن خدمات )�سيانة - رو�تب مبا�سرة - م�ساريف �د�رية - م�ساريف - ت�سويق - م�ساريف 
غاز - م�ساريف قانونيه - م�ساريف عمالة  - م�ساريف تاأمني مكافحة حريق هو�تف مالب�س  عمالة( ويف حال عدم 
�لإلتز�م بذلك ، ف�ستكون �ملنذرة م�سطرة لال�ستمر�ر يف �لجر�ء�ت �لقانونية حيال �ملنذر �ليها ، مع �لز�مها بالر�سوم 

و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة ، مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى �يا كانت .  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/764  عقاري كلي                                 

�ىل �ملدعي عليه /1 - �ندري فا�سيلف�سكي - جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ يرميك 
بتاريخ  �ملحكمة حكمت  ب��اأن  نعلنكم  �أع��اله وعليه  �ملذكورة  �لدعوى  �ق��ام  قد  توريغيلديف  
2017/2/26  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : بندب �خلبري �لهند�سي �ساحب �لدور من �خلرب�ء 
�لدعوى  �أور�ق  على  �لط���الع  بعد  مهمته  تكون   ، ق��ان��ون  و�ملخت�سني  ب��اجل��دول  �ملقيدين 
وم�ستند�تها وللخبري يف �سبيل �أد�ء �ملاأمورية �لنتقال �ىل �ية جهة حكومية �و غري حكومية 
�سماع  �ملاأمورية وله عند �لقت�ساء  تنفيذ  لالطالع على ما لديها من م�ستند�ت تفيد يف 
�قو�ل �خل�سوم و�سهودهم ومن يرى لزوما �سماع �قو�له وذلك بغري حلف ميني وقدرت على 
ذمة �تعاب وم�سروفات �خلبري �مانة مقد�رها )20000 درهم( ع�سرون �لف درهم �لزمت 
�ملدعي باإيد�عها خز�نة �ملحكمة.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لحد  �ملو�فق 2017/3/5  

.Ch1.B.8 ل�ساعة 30 :9  �سباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/748 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- مار�سيل دروت��ى فان ��س  جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ  2017/1/29  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/  �مالك للتمويل )�سركة م�ساهمة عامة( 
�لعقار  عبارة )تخ�سع ملكية  و�سطب  �لدعوى  بالتملك ومالحقها مو�سوع  �ملنتهية  �لج��ارة  �تفاقية  بف�سخ 
�لد�ئرة(  �ملودع لدى  �ملنتهي بالتملك وملحقاته  �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �لج��ارة  �ىل ترتيبات �لج��ارة 
بالطابق   501 �سابقا   401 رقم  �لعقارية  �لوحدة  بت�سليم  عليها  �ملدعي  وبالز�م  �لعقار  ملكية  ب�سهادة  �ل��و�ردة 
 43 رق��م  �لر���س  قطعة  على  �ملقام  حاليا   )59 )�لثمام  �سابقا   )S2-03  A/4/4( �مل�سمى  بالعقار  �ل��ر�ب��ع 
مبنطقة �حلبيه �خلام�سة بدبي للمدعية ورد �حليازة �ليها خالية مما ي�سغلها و�لزمتها بان توؤدي للمدعية 
تعوي�سا مبغل مقد�ره )297.892.37 درهم( مائتني �سبعة وت�سعون �لف ثمامنائة �ثنني وت�سعون درهم و�سبعة 
وثالثون فل�س و�لزمتها �لر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2014/1802 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �أرين بل�س بروبرتي ديفيلوبرز ليمتد جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2015/10/6 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
للمدعية  ت��وؤدي  بان  �ملدعي عليها  بالز�م  م  م  ذ  - �س  للمقاولت  �لذهبي  ل�سالح/ �جلناح 
وخم�سة  وم��ائ��ة  �ل��ف  وت�سعون  �سبعة  وم��ائ��ة  مليونان  دره���م(   2.197.185( وق���دره  مبلغ 
 2014/10/6 �ل�ستحقاق  تاريخ  �سنويا من   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  درهما  وثمانون 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمت �ملدعي بالر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ �لف درهم �تعاب �ملحاماة 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد 

بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2135 جتاري جزئي                                                

م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - �لعامة  للمقاولت  ك��اف��ريي  �سركة  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2016/12/26  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/ �سركة �لد�نوب لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م - بالز�م �ملدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ مائة وو�حد و�سبعني �لف وثالثمائة و�سبعة وع�سرين 
درهم وخم�سة وت�سعني فل�سا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
�حلا�سل يف 2016/9/18 وحتى متام �ل�سد�د  و�لزمتها بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم 
مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �لعالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/3  ا�ستئناف جتاري   

�ك�سنتيال  �سركة   -2 م  م  ذ  �س   - ت��د�ول مي  �سركة   -1 �مل�ستاأنف �سده/  �ىل 
ميدي�ست  �ك�سنتيال  �سركة   -3 م   م  ذ  ���س   - �لتجارية  للو�ساطة  ميدي�ست 
لال�ستثمار - ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�سامح حمدي 
م�سطفى ح��م��دي  ق��د ����س��ت��اأن��ف �ل��ق��ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م : 
2016/1812 جتاري جزئي بتاريخ 2017/1/2 وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا   10.00 �ل�ساعة    2017/3/20 �مل��و�ف��ق 
وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/457 جتاري جزئي                    

ب��ورد للتجارة - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملدعي عليه / 1-و�ي��ت 
مبا �ن �ملدعي/ يو بي �إ�س �سبالي �سوليو�سنز �إنك - فرع دبي وميثله : ح�سني 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م  علي عبد�لرحمن لوتاه   قد 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   19251.57( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي 
�ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  �ل�ستحقاق  وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها 
جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/3/7 �ل�ساعة 9.00 �سباحا  مبكتب �لقا�سي  
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

»امل�سرف املركزي« لـ »وام« : 111.3 مليار درهم 
ر�سيد البنوك املحلية من �سهادات االإيداع

•• اأبوظبي -وام:

من  �مل�سدرة  �لإي���د�ع  �سهاد�ت  من  �ل��دول��ة  يف  �لعاملة  �لبنوك  ر�سيد  بلغ 
�مل�����س��رف �مل���رك���زي 111.3 م��ل��ي��ار دره����م ت��ب��ل��غ ح�����س��ة ���س��ه��اد�ت �لإي����د�ع 
�لإ�سالمية 21.3 يف �ملائة منها فيما تبلغ ح�سة �لبنوك �لتقليدية 78.7 

يف �ملائة وذلك على فرت�ت ��ستحقاق خمتلفة من �أ�سبوع حتى �سنة.
�ملركزي  �لإم���ار�ت  �ل�سام�سي م�ساعد حمافظ م�سرف  ه��ادف  �سيف  وق��ال 
�أنباء  لوكالة  ت�سريح  يف   - �مل��ايل  و�ل�ستقر�ر  �لنقدية  �ل�سيا�سة  ل�سوؤون 
�ملائة من  20 يف  �ن �لبنوك �لإ�سالمية ت�ستحوذ على   - “و�م”  �لإم��ار�ت 

�إجمايل �أ�سول قطاع �لبنوك يف �لدولة و�لبالغ 2.6 تريليون درهم .
خالل  �مل��ائ��ة  يف   42 بن�سبة  ز�دت  �لإ�سالمية  �لبنوك  ود�ئ���ع  �أن  �إىل  لفتا 
�ل�سنو�ت �لثالث �ملا�سية مقارنة مع 18 يف �ملائة للبنوك �لتقليدية يف حني 
 3 �ملائة خالل  54 يف  بن�سبة  �لإ�سالمية  �لبنوك  �لإقر��س يف  ن�سبة  ز�دت 
حيث  جيدة  �سيولة  متتلك  �ملحلية  �لبنوك  �أن  �ل�سام�سي  و�أو�سح  �سنو�ت. 
جتاوزت ن�سبة كفاية ر�أ�س �ملال �ملقرر من �جلهات �لتنظيمية مبعدل 17.1 
لديها  �لإ�سالمية  �لبنوك  ف��اإن  ذل��ك  على  ع��الوة   2016 بنهاية  �ملائة  يف 
ن�سبة �لإقر��س �إىل م�سادر �لأمو�ل �مل�ستقرة 86.8 يف �ملائة و�رتفاع ن�سبة 
�ملحلية  �لبنوك  �أن  �ل�سام�سي  و�أك��د  �ملائة.  16.8 يف  �إىل  �ل�سائلة  �لأ�سول 
ملحوظاً  �لإيد�عات حت�سناً  ت�سهد  �سيولة مالية قوية حيث  لديها  تتو�فر 
�أن �لبنوك متتلك �لكثري من �سهاد�ت �لإيد�ع �ل�سادرة عن  بالإ�سافة �إىل 
على  موؤ�سر�  يعد  ما  �لفائ�سة  �لحتياطات  عن  ف�ساًل  �مل��رك��زي  �مل�سرف 

وجود �سيولة قوية لدى �لبنوك.

تراجع اأ�سعار »اأوبك« اإىل 
53.40 دوالر للربميل

•• فيينا -وام:

تر�جعت �أ�سعار �سلة خامات منظمة �لدول �مل�سدرة للنفط “ �أوبك “ �أم�س 
�لأول �إىل 53.40 دولر للربميل مقارنة ب�سعر يوم �لإثنني �ملا�سي �لذي 
�لتي   - “�أوبك”  �سلة خامات  53.85 دولر للربميل.   وت�سم  �إىل  و�سل 
�لإمار�تي وخام مزيج  �لإنتاج - خام مربان  تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة 
وخام  �ل��ع��ر�ق��ي  �خلفيف  و�لب�سرة  �لثقيل  و�لي����ر�ين  �جل��ز�ئ��ري  �سحارى 
�لت�سدير �لكويتي وخام �ل�سدر �لليبي وخام بوين �خلفيف �لنيجريي و�خلام 
�لبحري �لقطري و�خلام �لعربي �خلفيف �ل�سعودي و�خلام �لفنزويلي مري�ي 

وجري��سول �لأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �لكو�دوري.

مليار درهم جتارة اأبوظبي   170
غري النفطية خالل 2016

•• اأبوظبي-وام:

�لربية  �أب��وظ��ب��ي  منافذ  ع��رب  �لنفطية  غ��ري  �ل�سلعية  �ل��ت��ج��ارة  قيمة  �رتفعت 
ن�سبته  بنمو   2016 �لعام  خالل  دره��م  مليار   170 �ىل  و�جلوية  و�لبحرية 
%1 مقارنة مع �لعام 2015 �لذي بلغت فيه قيمة �لتجارة 169 مليار درهم 

بح�سب �حدث �لح�سائيات �ل�سادرة عن مركز �بوظبي لالإح�ساء .
وعلى م�ستوى �سهر دي�سمرب �ملا�سي �نخف�ست قيمة �لتجارة �خلارجية لإمارة 
�ل�سهر من  ذ�ت  14.7 مليار يف  دره��م مقارنة مع  12.8 مليار  �بوظبي �ىل 
7.92 مليار  10.14 �ىل  �ل��و�رد�ت من  2015 وذلك نتيجة �نخفا�س  عام 
درهم تقريبا . ول متثل هذه �ل�سلع كل جتارة �أبوظبي غري �لنفطية مع �لعامل 
�خلارجي حيث هناك جتارة �خرى لالإمارة تتم عرب منفاذ �لمار�ت �لخرى 
�م�س. وتف�سيال فقد  �لذي �سدر  �بوظبي  �ح�ساء  ول ير�سدها تقرير مركز 
جاء �لرتفاع يف قيمة �لتجارة �خلارجية عرب منافذ �إمارة �بوظبي نتيجة زيادة 
جتارة �عادة �لت�سدير �لتي قفزت قيمتها �ىل 24.8 مليار درهم يف نهاية �لعام 
فيه  �ل��ذي و�سلت   2015 �لعام  %31.7 مقارنة مع  ن�سبته  وبنمو   2016
�لقيمة 18.8 مليار درهم وذلك بح�سب �لح�سائية �ملذكورة . وعلى م�ستوى 
يف  دره��م  مليار   117.8 قيمتها  بلغت  فقد  �لنفطية  غري  �ل�سلعية  �ل���و�رد�ت 
،�أم��ا على �سعيد   2015 �لعام  119.3 مليار دره��م يف  2016 مقابل  �لعام 
�ل�سادر�ت فقد و�سلت 28 مليار درهم مقارنة مع 30.8 مليار درهم يف نف�س 

فرتة �ملقارنة.
دي�سمرب  �سهر  �ل�سلعية يف  �ل��ت��ج��ارة  �جل��غ��ر�يف حل��رك��ة  �ل��ت��وزي��ع  �سعيد  وع��ل��ى 
�ملا�سي فقد �ظهرت �لح�سائيات ت�سدر �لوليات �ملتحدة قائمة �لدول �ملوردة 
لإمارة �أبوظبي بقيمة تبلغ نحو 1.1 مليار درهم، تلتها �ل�سعودية بقيمة 909 
781 مليون دره��م، وبذلك فقد ��ستحوذت  �ليابان بقيمة  ماليني دره��م، ثم 
%35.3 من  �ل��دول �لثالث جمتمعة على ن�سبة  �ل��دول على لت�ستحوذ  هذه 
�إجمايل قيمة �لو�رد�ت لإمارة �أبوظبي خالل دي�سمرب �ملا�سي . وجاءت �ل�سني 
باملركز �لول يف قائمة �لدول �لتي �سدرت �إليها �لإمارة �سلعاً غري نفطية خالل 
ب�سادر�ت  �ل�سعودية  بعدها  درهم وحل  مليون   325 وبقيمة  �ملا�سي  دي�سمرب 

قيمتها 296 مليون درهم، ثم قطر بقيمة 139 مليون درهم.

اأدنوك للتوزيع توا�سل تنفيذ املرحلة االأوىل من م�سروع �سبكة حمطات »اأدنوك اك�سرب�س«
�ل�����س��رك��ة ل��ت��ح��دي��د �أن�����و�ع �ل���وق���ود �لتي 
�ملجاورة  �مل��ن��اط��ق  يف  �ل��ع��م��الء  يف�سلها 
لهاتني �ملحطتني، فقد حر�ست �ل�سركة 
ب��اث��ن��ني م���ن منتجات  ت��زوي��ده��م��ا  ع��ل��ى 

�لوقود هما �سوبر98 وخ�سو�سي 95.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى �ف��ت��ت��اح �مل��ح��ط��ت��ني، قال 
�مل���ه���ن���د����س ���س��ع��ي��د م����ب����ارك �ل���ر�����س���دي، 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ب��الإن��اب��ة لأدن����وك 
ل��ل��ت��وزي��ع: ي��رتك��ز �ه��ت��م��ام��ن��ا يف �أدن����وك 
وما  حمطاتنا  ت��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وزي��ع 
ن��ق��دم��ه م��ن م��ن��ت��ج��ات وخ���دم���ات عالية 
ونحاول  �جل��م��ه��ور،  �إىل  �أق����رب  �جل����ودة 
دوماً �لبحث عن �ل�سبل �لكفيلة بتحويل 
جتربة  لت�سبح  ب��ال��وق��ود  �ل��ت��زود  عملية 

�أ�سهل و�أي�سر لعمالئنا �أينما كانو�. 
�ك�سرب�س تطبيقاً  �أدنوك  �سل�سلة  ومتثل 
ق��ي��م موؤ�س�سية  م���ن  ن��ع��ت��م��ده  مل���ا  ع��م��ل��ي��اً 
وت�سغيلية يف مقدمتها �ملرونة و�لبتكار 
خدمة  يف  �لتميز  ع��ن  ف�ساًل  و�ل��ك��ف��اءة 

�لعمالء.
�ملحطتني  �ف����ت����ت����اح  ع�����ن  وب�������الإع�������الن 
�جل�����دي�����دت�����ني ي�������س���ل ع�������دد حم���ط���ات 

�إىل  حالياً  �لعاملة  �ك�سرب�س”  “�أدنوك 
�ملرحلة  ت�����س��م��ل  ح���ني  يف  حم���ط���ات،   4
�ملتوقع  م���ن  و�ل���ت���ي  ل��ل��م�����س��روع  �لأوىل 

��ستكمالها خالل �لربع �لأول من �لعام 
�إ�سافية  حم���ط���ات   6 �ف��ت��ت��اح  �جل�����اري 
بن  حممد  مدينة  يف  حمطتني  ت�سمل 

•• اأبوظبي-الفجر: 

 10 لف��ت��ت��اح  �ل��ر�م��ي��ة  خلطتها  تنفيذ�ً 
�لأوىل  �ملرحلة  �سمن  جديدة  حمطات 
�ملخ�س�سة  �إك�سرب�س”  “�أدنوك  ل�سبكة 
خل���دم���ة �مل���ن���اط���ق و�ل���ط���رق���ات �لأك����ر 
و�سو�حيها  �أبوظبي  مدينة  يف  �زدح��ام��اً 
خدماتها  ي���ح���دد  ج���دي���د  م��ف��ه��وم  وف����ق 
بتعبئة �لوقود فقط، �أعلنت �سركة �أدنوك 
للتوزيع عن �فتتاح حمطتني جديدتني 
يف مدينة �أبوظبي هما حمطة “�لقرم” 
�لو�قعة على �سارع �ل�سيخ ز�يد، وحمطة 
�مللك  ���س��ارع  ع��ل��ى  �ل��و�ق��ع��ة  “�خلبرية” 
ع���ب���د�هلل ب���ن ع��ب��د�ل��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود يف 

منطقة �لبطني باأبوظبي. 
�أدن��وك �ك�سرب�س  ومتتاز حمطات وق��ود 
ب�سكل  م�سممة  خدمة  حمطات  بكونها 
ط���ويل ت�����س��م ك���ل م��ن��ه��ا ج���زي���رة و�ح���دة 
�إجمالية  ومب�ساحة  مب�سختني  م���زّودة 
م�سخات  ث��الث��ة  �أو  م��رب��ع  م��رت   600

ومب�ساحة �إجمالية 800 مرت مربع. 
نفذته  ����س��ت��ب��ي��ان  ن��ت��ائ��ج  �إىل  و����س��ت��ن��اد�ً 

ز�يد وحمطة و�حدة يف �ملو�قع �لتالية: 
مدينة �سخبوط، ومدينة خليفة، و�سارع 

دملا، و�سارع �لفالح باأبوظبي.

الغذاء احليوي ... الثورة القادمة

اقت�سادية اأبوظبي تتلف 400 األف قطعة مقلدة بقيمة 22 مليون درهم

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �مل��ت��و�ج��دة ف��ي��ه د�خ���ل ج�سم 
�لأن�سان . 

تزيل  ���س��ي��ف��رة  �حل��ي��وي  �ل���غ���ذ�ء  ي�سكل 
باإدخال  �لن�����س��ان  م��ن ج�سم  �لأ���س��ر�ب 
�لنرتوبيا �ل�سلبية �لرتتيب مما ينتج 

عنه منتج غذ�ئي مثايل.
للتكولوجيا  �ل���ت���ح���دي���ات  �أك������ر  م����ن 
�لأغذية  ن��وع��ي��ة  ت���اأث���ري  ه���و  �حل��دي��ث��ة 
�ملثال  �سبيل  على  �لإيجابية  وقيمتها 
�لأغذية �لع�سوية لها �سفات ومعايري 
حمددة على �ملدى �لطويل، وتثبت من 

خالل �لبحوث �لعميقة و�ملتو��سلة . 
�لأخ���ذ بعني  ذل��ك يجب  وع���الوة على 
�لع�سوية  �لأغ���ذي���ة  ن��وع��ي��ة  �لع��ت��ب��ار 

جودتها  فح�س  �ل�����س��روري  م��ن  ف��اإن��ه 
و�إدر�ج��ه��ا يف  �ختيارها  قبل  وت��اأث��ريه��ا 

�لربنامج �لغذ�ئي.
�أجر�ها  �لتي  �لكت�سافات  �آخ��ر  �ثبتت 
�لغذ�ء  ج���ودة  زي���ادة  �أن  �لبيوفيز�ئني 
�ل�سوئية  �ل��ط��اق��ة  ب��ن��وع��ي��ة  م��رت��ب��ط 
�لتجارب  �ن  ح��ي��ث  د�خ��ل��ه��ا  �مل��خ��زون��ة 
�أثبتت �أن �ملكونات �ل�سطناعية تد�خلت 
مع جمال �لفيتونات و�أثرت �سلبياً حيث 
�أنها قللت من �لقية �لغذ�ئية و�لطاقة 
�ملوجودة د�خل ج�سم �لن�سان و�حدثت 

خلاًل يف �لتو�زن و�لنظام.
�لتي   Sante �سركة  دور  ي��اأت��ي  وه��ن��ا 
�لعالية  �جل����ودة  ذ�ت  �مل��ك��ون��ات  ت��خ��ت��ار 

�ل�سطناعية  �مل��ن��ك��ه��ات  م���ن  �خل��ال��ي��ة 
�ملن�ساأ  ذ�ت  �ملكونات  على  تعتمد  و�لتي 
�لطبيعي وبذلك حتافظ على �لعنا�سر 
يف  �لطاقة  ن�سبة  م��ن  وت��زي��د  �لغذ�ئية 
هو  �حليوي  �لغذ�ء  �لغذ�ئية.  �ملكونات 
طاقة �حلياة و�لتي ميكن �لعثور عليها 
�ل�سافات  دون  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل�����و�د  م���ن 
م��ن��ت��ج��ات �سحية  وه����ي   . �ل�����س��ن��اع��ي��ة 
وطبيعية وقد مت �حلر�س على زر�عتها 
حت���ت ����س���وء �ل�����س��م�����س وحت����ت ظ���روف 
�ل�سيد  ع��ل��ق  وك���م���ا  م��ن��اخ��ي��ة ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�سركة  خ��ب��ري يف  ك��و�ك�����س��ي  �أل��ك�����س��ن��در 
�إن �ل�سافات �ل�سناعية تقلل   Sante
�لغذ�ئية وبذلك تقلل من  من �لقيمة 

•• دبي-الفجر:

هل ت�سعر بالإرهاق ؟ هل دق �لأكتئاب 
�ل�سم�س يف  بابك لقلة تعر�سك لأ�سعة 

ف�سل �ل�ستاء ؟
�ك��ت�����س��ف �ل���غ���ذ�ء �حل��ي��وي �ل����ذي يوفر 
ل���ك �ل��ط��اق��ة ومي��ك��ن �حل�����س��ول عليه 
�لإ�سافات  م���ن  �خل����ايل  �ل��ط��ع��ام  م���ن 
�ل�سطناعية �لغني بالعنا�سر �لغذ�ئية 
وبذلك  �جل�سم  يحتاجها  �لتي  �ملهمة 
ي���زي���د ل���دي���ك �لح�����س��ا���س ب��ال��ط��اق��ة و 

�حليوية.
�أظ����ه����رت �لأب����ح����اث �ل��ط��ب��ي��ة م���وؤخ���ر�ً 
�ل�س�����وء  �إىل  �لغ��������ذ�ء  ت��ع�����ر���س  �أن 
�ل��������ذي ي����ك����ون ع����ل����ى ����س���ك���ل م����وج����ات 
�س����كل  على  تتفاعل  كهرومغناطي�سية 
���س��ي��ل م��ن �ل��ف��وت��ون��ات وت��زي��د �جل���ودة 

و411  مليونا   22 �ل�سوقية  قيمتها 
�لف درهم قطع غيار �ل�سيار�ت ولو�زمها 
و�لك�س�سو�ر�ت  و�لح���ذي���ة  و�مل��الب�����س 
و�لعناية  �ل��ت��ج��م��ي��ل  وم�����س��ت��ح�����س��ر�ت 
بالب�سرة و�ل�سعر و�لجهزة �لكهربائية 
�لغذ�ئية  و�ملنتجات  و�لتبغ  و�لتلفونات 
�ل�سحية  و�لدو�ت  �لفكرية  و�مل�سنفات 

ومو�د �لبناء و�لدوية و�لعاب وهد�يا.
من جهة �خرى تربعت �لد�ئرة مل�سروع 
�لهالل  لهيئة  �ل��ت��اب��ع  �ل��ن��ع��م��ة  ح��ف��ظ 
�ملالب�س  م��ن  قطعة   885 ب  �لح��م��ر 
�ل�ساحلة  �لحذية  من  قطعة  و780 
ل��ال���س��ت��خ��د�م وذل����ك ل��ل��ت��ربع ب��ه��ا وفق 

�لجر�ء�ت �خلا�سة بالهيئة.
�ملن�سوري  منيف  حممد  �ل�سيد  و�ك���د 
�ملدير �لتنفيذي بالإنابة ملركز �بوظبي 

د�ئرة  حر�س  للد�ئرة  �لتابع  لالأعمال 
مو��سلة  ع��ل��ى  �لق��ت�����س��ادي��ة  �ل��ت��ن��م��ي��ة 
ج��ه��وده��ا �ل��ر�م��ي��ة �ىل حم��ارب��ة جتارة 
�ل��ب�����س��ائ��ع �مل���ق���ل���دة و�مل��غ�����س��و���س��ة على 
وم�سادرتها  �ب��وظ��ب��ي  �م����ارة  م�ستوى 
�لتفتي�س  ح��م��الت  تكثيف  خ���الل  م��ن 
�سكاوى  م��ع  م�ستمر  ب�سكل  و�ل��ت��ف��اع��ل 
و��سحاب  �جل��م��ه��ور  م���ن  �مل�ستهلكني 
يحفظ  مب����ا  �ل���ت���ج���اري���ة  �ل����ع����الم����ات 

حقوقهم يف �مللكية �لفكرية.
�جلهات  ب���ج���ه���ود  �مل���ن�������س���وري  و������س����اد 
حمالت  تنفيذ  يف  �مل�ساركة  �حلكومية 
�لتفتي�س و�لزيار�ت �مليد�نية مع فريق 
ل��ل��د�ئ��رة يف مناطق  �ل��ت��اب��ع  �مل��ف��ت�����س��ني 
�لم���������ارة �ل����ث����الث �ب���وظ���ب���ي و�ل���ع���ني 
و�ل��غ��رب��ي��ة مم��ا ك���ان ل��ه ك��ب��ري �لث���ر يف 

نتائج  وت�سجيلها  �حلمالت  هذه  جناح 
�لتي مت  �حل��م��الت  �إن  وق��ال  ملمو�سة. 
من  �لعديد  �كت�ساف  �ظهرت  تنفيذها 
�مل��م��ار���س��ات و�ل���س��ال��ي��ب �جل��دي��دة �لتي 
�لتجارية  �مل��ح��الت  ����س��ح��اب  ميار�سها 
م�سدد� على �ن �لد�ئرة �ستتخذ �لعديد 
م����ن �ل���ت���د�ب���ري و�جل����������ز�ء�ت وف�����ق ما 
 2009 لعام   2 رق��م  �لقانون  ت�سمنه 
 25 رقم  و�لقر�ر  �لد�ئرة  �إن�ساء  ب�ساأن 
�لقت�سادية  �لن�����س��ط��ة  تنظيم  ب�����س��اأن 
و�لذي  �لتجارية  �لرت�خي�س  و��سد�ر 
م��ن�����س��اأة متار�س  �ي  ي��خ��ول��ه��ا خم��ال��ف��ة 
حد  �ىل  ت�سل  و�ل��ت��ي  �ل��ت��ج��اري  �لغ�س 

�غالق �ملن�ساأة.
و�و����س���ح حم��م��د م��ن��ي��ف �مل��ن�����س��وري �ن 
ه���ذه �حل��م��الت ج����اءت يف �إط����ار خطة 

•• اأبوظبي-وام:

�لقت�سادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ������رة  ق���ام���ت 
و915  �لفا   495 ب��اإت��الف  باأبوظبي 
قطعة من �لب�سائع �ملقلدة و�ملغ�سو�سة 
خالل  م�سادرتها  مت  و�ل��ت��ي  �ملخالفة 
و6436  تفتي�س  حملة   60 تنفيذها 
زي����ارة م��ي��د�ن��ي��ة خ���الل �ل��ع��ام 2016 
د�ئرة  مع  �مل�سرتكة  �حلمالت  �ط��ار  يف 
“ �إد�ر�ت  و�ل��ن��ق��ل  �ل��ب��ل��دي��ة  �ل�������س���وؤون 
�بوظبي و�لعني و�لغربية”  �لبلدية يف 
�بوظبي  وج����ه����از  �ب���وظ���ب���ي  و����س���رط���ة 
�بوظبي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة وجم��ل�����س  ل��ل��رق��اب��ة 
للجودة و�ملطابقة ومركز �د�رة �لنفايات 

وهيئة تنظيم �لت�سالت.
و�سملت �لب�سائع �لتي مت �تالفها وتبلغ 

�لتاأثري �ليجابي لالأغذية و تقلل من 
�لطاقة �لناجتة عن �لغذية . 

كان يعتقد يف �ل�سابق �أن نوعية �لطعام 
ت��ع��م��د ع���ل���ى �ل��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات و�مل����ع����ادن 

و�ل�سعر�ت �حلر�رية . 
�مل����و�د  �أن  ل���وح���ظ  �ل���وق���ت  ن��ف�����س  ويف 
من  متطابقة  تبدو  قد  �لتي  �لغذ�ئية 
تعمل  ل  �لو�قع  يف   ، �لنظرية  �لناحية 
�لب�سري  �جل�سم  على  �لطريقة  بنف�س 
د�خل  يزيد  �لطاقة  م�ستوى  �ن  حيث 
�لنباتات �لربية �خل�سر�و�ت و�لفو�كه 
مو�سم  زي��ادة  مع  و�ملك�سر�ت  و�حل��ب��وب 
�ل�������س���وء وه������ذه �لأغ�����ذي�����ة ه����ي �لتي 
با�ستخد�مها    Sante �سركة  تفتخر 
، نن�سح  للتمتع بحياة �سحية وحيوية 
�لع�سوية  �حليوية  �لغذية  با�ستخد�م 

د�ئماً حلياة �سحية �ف�سل.

�لعام  خ���الل  �ل���د�ئ���رة  نفذتها  �سنوية 
ظاهرة  حماربة  �ىل  و�لر�مية  �ملا�سي 
�لغ�س �لتجاري يف �مارة �بوظبي موؤكد� 
يف ه���ذ� �ل�����س��ي��اق ح��ر���س �ل���د�ئ���رة على 
�مل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى �ل��ن�����س��اط �ل��ت��ج��اري يف 
�لتي  منها  �لقطاعات وخا�سة  خمتلف 

ترتبط بامل�ستهلك ب�سكل مبا�سر.
�ل�سياق  ه������ذ�  يف  �مل����ن���������س����وري  ودع�������ا 
�مل�����س��ت��ه��ل��ك��ني و������س����ح����اب �ل���ع���الم���ات 
�ب����وظ����ب����ي �ىل  �م���������ارة  �ل����ت����ج����اري����ة يف 
�لفوري  �لد�ئرة لالبالغ  �لتو��سل مع 
ع����ن �مل����ح����الت و�ل�����س����خ����ا�����س �ل���ذي���ن 
من  للحد  �ل��ت��ج��اري  �لغ�س  مي��ار���س��ون 
خطورة هذه �ملمار�سات �لتي توؤثر �سلبا 
يف  �ملجتمع  و�سحة  �لعمال  بيئة  على 

�بوظبي.

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

              يف  الدعوى 2017/4  دعاوي م�ستعجلة مدنية
�ن  �مل��دع��ي عليه / 1- حممد طعمه ع��ب��د�هلل �سقار جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �ىل 
�ملدعي/ليال بوتابايفا وميثله:�حمد مهدي فهد بادي �لعتيبي  قد �أقام عليك �لدعوى 
نوع  من  مركبة  على  ق�سائية  حر��سة  بفر�س  م�ستعجلة  ب�سفة  �ملطالبة  ومو�سوعها 
)فري�ري( بي�ساء �للون موديل 2015 رقم �لهيكل )ZFF74UHT7F0208587( و�لمر 
�ملدعية و�لر�سوم  دي��رة �ىل عنو�ن  بنقلها من مكان وقوفها �حل��ايل لدى �سبك حجز 
�ل�ساعة 08.30 �س  �ملو�فق 2017/3/7   �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  . وح��ددت  و�مل�ساريف 
بالقاعة:ch1.B.6 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/59  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة �لتجارية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/ ديان فا�سيلف ر�يكوف قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م 
بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  للمدعي  دره��م   )1247800( مبلغ  ت�سدد  بان  عليها  �ملدعي 
�لز�مها   -2 �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ل�ستحقاق  تاريخ  من  به  �ملحكوم  �ملبلغ  لجمايل   %9
بالر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/7   �ل�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/98  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- رو�سن للمقاولت ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
�أقام  �آل علي قد  �ل�سرق �لو�سط �ملحدود وميثله : �حمد ح�سن رم�سان  ��س بي �سي  �ت�س 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة برب�ءة ذمة �لبنك �ملدعي من قبل �ملدعي عليها �سند� 
للتقرير �ل�سادر يف �لنز�ع رق��م:2015/337 نز�ع تعيني خربة جتاري و�لر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة . وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/3/9 �ل�ساعة 9.30 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  ���س 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/21  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- كلية مينا لالد�رة منطقة حرة ذ.م.م - �سابقا:�سيجما �ديوكي�سن كون�سلتنج 
ذ.م.م  ج��روب  كون�سلتنج  �ملدعي/�وكهري�ست  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة 
وميثله : �سعيد مبارك عبيد �حمد �لزحمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )160.000( دولر �و ما يعادلها بالدرهم �لمار�تي مببلغ 
)588800( درهم مع �لز�مها بان توؤدي للمدعية ما ي�ستجد من �ق�ساط من تاريخ رفع �لدعوى 
وحتى �ل�سد�د �لتام ��سافة للفائدة �لتاأخريية بو�قع 9% من تاريخ �لدعاء ولغاية �ل�سد�د �لتام 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة   . وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/13 �ل�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

 حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع وبنك 
راأ�س اخليمة الوطني يوقعان اتفاقية

•• دبي -وام: 

وقعت موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �إحدى 
ر�أ�س  بنك  تفاهم مع  دبي مذكرة  �لقت�سادية يف  �لتنمية  د�ئ��رة  موؤ�س�سات 
�خليمة �لوطني لدعم �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة عرب توفري حزمة من 

�خلدمات �لتمويلية �لتناف�سية لأع�ساء �ملوؤ�س�سة.
�مل�ساريع  �أ�سحاب  �ملوؤ�س�سة من  �أع�ساء  �سيتمكن  �لتفاهم  ومبوجب مذكرة 
تف�سيلية  فائدة  باأ�سعار  �لتمويل  على  �حل�سول  من  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
ر�أ����س �خليمة  بنك  خ��دم��ات  على  �حل�����س��ول  ج��ان��ب  �إىل  ور���س��وم خمف�سة 
�لوطني من �ملنتجات �مل�سرفية لالأعمال مثل ح�سابات �ملعامالت و�لقرو�س 
�لتجارية �لتمويل �لقائم على �لأ�سول و�لتمويل �لعقاري وفقا لل�سروط 
عبد  �سعادة  �لأعمال  بقرية  �ملوؤ�س�سة  مقر  يف  �لتفاقية  وقع  عليها.  �ملتفق 
�لبا�سط �جلناحي �ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة حممد بن ر��سد لتنمية �مل�ساريع 
�ل�سغرية و�ملتو�سطة وبيرت �إجنالند �لرئي�س �لتنفيذي ل� بنك ر�أ�س �خليمة 

�لوطني بح�سور عدد من �ملدر�ء و�مل�سوؤولني لكال �جلهتني.
�لالزم  �لدعم  توفري  �إىل  ت�سعى  �ملوؤ�س�سة  �أن  �جلناحي  �لبا�سط  عبد  وقال 
�جلهات  يف  �ل�سركاء  مع  �أو  �ملوؤ�س�سة  خالل  من  ذلك  كان  �سو�ء  لأع�سائنا 
لتنمية  ر����س��د  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  �ن  �ىل  م�سري�  �خلا�سة  �أو  �حلكومية 
�مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة ��سعى �إىل ت�سجيع روح ريادة �لأعمال وتوفري 
لعب  على  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  �أ�سحاب  مل�ساعدة  �لالزمة  �مل��و�رد 
دورهم �ل�سرت�تيجي كم�ساهم يف �لنمو �لقت�سادي. وقال �ن هذه �ل�سر�كة 
�ستقدم قيمة م�سافة �إىل �مل�ساريع �مل�سنفة �سمن برنامج �ملئة �لتي ترغب 

يف �لنهو�س مب�ساريعهم �إىل مر�حل �أعلى من �لتناف�س و�ل�ستد�مة.
و�أكد �أن هذه �ل�سر�كة �ستف�سي بنتائج �إيجابية جد� تخدم م�سلحة �لأع�ساء 
وت�ساعدهم على حتقيق �أهد�فهم كما �أنها تخدم �أهد�ف �ملوؤ�س�سة يف تعزيز 
روح ريادة �لأعمال لدى �ل�سباب �لإمار�تي ودفع عجلة منو قطاع �مل�ساريع 

�ل�سغرية و�ملتو�سطة باإمارة دبي ودولة �لإمار�ت على وجه �لعموم.
وقال بيرت �إجنالند �ن �لتفاقية توؤكد �لتز�م بنك ر�أ�س �خليمة �لوطني يف 
تقدمي �حللول �مل�سرفية �لب�سيطة و�ملريحة للم�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة 

�لتي تالئم �حتياجاتهم.

مليار و 72 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي -وام: 

بيع  و�ج���ر�ء�ت  وفيالت  و�سقق  �أر����س  من  �لعقار�ت  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
72 مليون درهم  و  �م�س مليار�  دب��ي  بالتملك يف  �إج��ارة منتهية  و  وره��ن 
منها 869 مليون درهم معامالت بيع �أر��س و�سقق وفيالت ونحو 203 
مليون درهم عمليات رهن عقارية. و�أفاد �لتقرير �ليومي للت�سرفات �لذي 
ي�سدر عن د�ئرة �لأر��سي و�لأمالك بدبي باأن �لد�ئرة �سجلت �م�س 122 
78 مبايعة ل�سقق  755 مليون درهم و  44 لأر����س بقيمة  مبايعة منها 
مناطق  باقي  على  �لو�سل  وتقدمت  دره��م.  مليون   114 بقيمة  وفيالت 
106 ماليني  17 مبايعة بقيمة  �ملبايعات بت�سجيلها  دبي من حيث عدد 
قيمتها  مبايعات  بت�سجيلها ثالث  �لر�بعة  �لرب�ساء جنوب  فمنطقة  درهم 
�لقيمة مبايعة  �لأر��سي من حيث  �أهم مبايعات  وكان  دره��م.  11 مليون 
بقيمة  مبايعة  تلتها  �لأوىل  ور�سان  منطقة  يف  دره��م  مليون   342 مببلغ 
مبايعات  �أه���م  ك��ان  بينما   . �لثانية  �ل��ن��ه��دة  منطقة  يف  دره���م  مليون   62
�ل�سقق و�لفيالت مبايعة بقيمة �ستة ماليني درهم يف منطقة �لو�سل تلتها 
وت�سدرت مر�سى   . ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة  بخم�سة ماليني  مبايعة 
دبي �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و�لفيالت م�سجلة 10 مبايعات 
21 مليون درهم تلتها منطقة جبل علي �لأوىل بت�سجيلها ثماين  بقيمة 
ت�سجيل  �م�س  �لد�ئرة  �سهدت  كما  دره��م.  ماليني  ثمانية  مببلغ  مبايعات 
139 مليون  19 لأر����س مببلغ  203 ماليني دره��م منها  ره��ون بقيمة 
�أهمها يف  ك��ان  دره��م  64 مليون  بقيمة  ل�سقق وفيالت  51 رهنا  و  دره��م 
منطقة منخول بقيمة 47 مليون درهم و�أخرى يف منطقة �لنهدة �لثانية 

بقيمة 37 مليون درهم.

بنك دبي االإ�سالمي يقرع جر�س �سوق دبي املايل احتفاال 
باإدراج �سكوك بقيمة مليار دوالر يف نا�سداك دبي

•• دبي -وام:

قرع حممد عبد �هلل �لنهدي نائب �لرئي�س �لتنفيذي ببنك دبي �لإ�سالمي 
بقيمة  �سكوكا  �لبنك  ب��اإدر�ج  �حتفال  �م�س  �مل��ايل  دبي  �سوق  �فتتاح  جر�س 
�أمريكي يف بور�سة نا�سد�ك دبي. ح�سر �حتفال قرع �جلر�س  مليار دولر 
عبد�لو�حد �لفهيم رئي�س جمل�س �إد�رة نا�سد�ك دبي وحامد علي �لرئي�س 
�لتنفيذي لنا�سد�ك دبي وجمموعة من كبار �لتنفيذيني يف كل من �لبور�سة 
�أدرج��ت يف  قد  �لإ�سالمي  دب��ي  بنك  وكانت �سكوك  �لإ�سالمي.  دب��ي  وبنك 
نا�سد�ك دبي يف 15 من �ل�سهر �ملا�سي مما �ساهم يف �رتفاع �إجمايل قيمة 
�ل�سكوك �ملدرجة يف دبي �إىل 54 مليار و60 مليون دولر �أمريكي �لأمر 
�لذي يعزز و�سع �لإمارة كاأكرب مركز لإدر�ج �ل�سكوك يف �لعامل من حيث 

�لقيمة.
� �لذي جرى تنفيذه �سمن برنامج بنك دبي �لإ�سالمي  ويعد هذ� �لإدر�ج 
لإدر�ج �سكوك بقيمة خم�سة مليار�ت دولر � �لإ�سد�ر �لأكرب ل�سكوك ممتازة 
من جانب موؤ�س�سة مالية على م�ستوى �لعامل كما رفع �لقيمة �لإجمالية 
لعمليات �إدر�ج �ل�سكوك �حلالية لبنك دبي �لإ�سالمي يف نا�سد�ك دبي �إىل 
�إ�سد�ر  �أي جهة  �أمريكي مبا يتخطى  �أربعة مليار�ت و250 مليون دولر 

�أخرى بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
يذكر �أن بنك دبي �لإ�سالمي � �لذي تاأ�س�س عام 1975 � �أكرب بنك �إ�سالمي 
يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�أحد �لبنوك �لر�ئدة على م�ستوى �لعامل 
�إ�سافية  ميزة  �لإ���س��د�ر  هذ�  ويحمل  �لإ�سالمية  �ملالية  �حللول  توفري  يف 
تتمثل يف كونه �ل�سفقة �لأكرب على �لإطالق لبنك �إ�سالمي يف تاريخ �أ�سو�ق 

ر�أ�س �ملال �لإ�سالمية.
و�أكد �لدكتور عدنان �سلو�ن �لرئي�س �لتنفيذي ملجموعة بنك دبي �لإ�سالمي 
يف ت�سريح �سحايف له �ليوم �لتز�م �لبنك بالرتويج حللول �لتمويل �لناجحة 
�ملطابقة لل�سريعة �لإ�سالمية �لتي تدعم �لتقدم �لقت�سادي يف دبي ومنو 

بنيتها �لتحتية �خلا�سة بقطاع �لتمويل �لإ�سالمي.

حمدان بن را�سد يبحث مع وفد اأرجنتيني التعاون اال�ستثماري وال�سياحي
•• دبي-وام:

دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��سد  بن  �ل�سيخ حمد�ن  �سمو  ��ستقبل 
وزير �ملالية يف دي��و�ن �ساحب �ل�سمو حاكم دبي �سباح �م�س وفد� 
�أرجنتينيا برئا�سة �سعادة غو�ستافو بورديت حاكم حمافظة �إنرتي 

ريو�س يف جمهورية �لأرجنتني .
وج����رى خ���الل �مل��ق��اب��ل��ة ت��ب��ادل �حل��دي��ث ح���ول جم��م��ل �لعالقات 
�لثنائية بني دولة �لإمار�ت و�لأرجنتني و�سبل تطويرها خا�سة يف 

�ملجالني �ل�ستثماري و�ل�سياحي .
ت�سفر  �ن  �أم��ل��ه يف  ع��ن  و�أع���رب  �ل�سيف  بالوفد  �سموه  رح��ب  وق��د 
زيارته للدولة عن نتائج �إيجابية تعود بالنفع و�خلري على �لبلدين 

و�ل�سعبني �ل�سديقني.
ح�سر �ل��ل��ق��اء ���س��ع��ادة �أح��م��د ب��ن ح��م��ي��د�ن ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام ديو�ن 
�ساحب �ل�سمو حاكم دبي و�سعادة فريناندو ر�مون مارتينيز �سفري 

جمهورية �لأرجنتني لدى �لدولة.

دبي تفوز برئا�سة املجل�س العاملي لل�سياحة العالجية

و�أدو�ت  �ل��ت��اأث��ري  م��ق��وم��ات  جميع  ترتكز 
�لتطوير و�لإبد�ع �لتي تعمل �لهيئة على 
��ستثمارها بال�سكل �لأمثل ووفق توجيهات 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
و�لدعم  “رعاه �هلل”  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم 
بن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  م��ن  �مل��ت��و����س��ل 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم ويل عهد دبي 
و�ملتابعة �حلثيثة من �سمو �ل�سيخ حمد�ن 
بن ر��سد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 

�ملالية رئي�س هيئة �ل�سحة بدبي .

�أن تروؤ�س مدينة دبي لهذ�  وذكر معاليه 
�ملجل�س �لعاملي �ملهم ميثل فر�سة مثالية 
لل�سياحة  ت���ط���ور�  �أك����ر  ل��ت��ق��دمي من����اذج 
ت��ك��ون دب��ي ه��ي م��رك��زه��ا وهي  �لعالجية 
�ل�ساحة  على  لتطورها  �لأ�سا�س  �ملحرك 
�لدولية كما ميثل يف �لوقت نف�سه حتديا 
للهيئة �لتي �ستبذل ق�سارى جهدها من 
ل��ت��ب��ادل �خل���رب�ت  ت��اأ���س��ي�����س من�سة  �أج����ل 
بني  �لدولية  �ل�سر�كات  وبناء  و�لتجارب 
جميع �لأطر�ف �ملعنية و�ملخت�سة يف هذ� 

�ملجال �حليوي.

ولفت معاليه �إىل �مل�سروع �لطموح �لذي 
تنفذه هيئة �ل�سحة بدبي - بالتعاون مع 
ل�ستقطاب   - �ل�سرت�تيجيني  �سركائها 
�إىل  �سائح عالجي  �أل��ف   500 م��ن  �أك��ر 
�لهيئة  2020 وحر�س  دبي بحلول عام 
ع��ل��ى ت���ق���دمي جت���رب���ة ����س��ت�����س��ف��اء مميزة 
و�أف�����س��ل ���س��ب��ل �ل��رع��اي��ة �ل�����س��ح��ي��ة �لتي 
يف  و�حل��ي��اة  �لعي�س  رفاهية  م��ع  تتنا�سب 

دبي.
وهناأ معايل �لقطامي جميع �لعاملني يف 
�لهيئة بهذ� �لفوز �لذي �سادف �أهله كما 

•• دبي-وام:

�لعاملي  �ملجل�س  برئا�سة  دب��ي  �إم��ارة  ف��ازت 
لل�سياحة �لعالجية وذلك يف ختام �أعمال 
�لعاملي  �ل��ع��الج��ي��ة  �ل�����س��ي��اح��ة  م��ن��ت��دى 
عمان  �لأردن��ي��ة  �لعا�سمة  �سهدته  �ل���ذي 
�لرعاية  “عوملة  �سعار  حتت  �لأول  �أم�س 

�ل�سحية » .
�ملرزوقي  ل��ي��ل��ى  �ل��دك��ت��ورة  �ن��ت��خ��اب  ومت 
رئ��ي�����س��ة جمل�س �ل�����س��ي��اح��ة �ل��ع��الج��ي��ة يف 
�ملجل�س  ل��رئ��ا���س��ة  ب��دب��ي  �ل�����س��ح��ة  ه��ي��ئ��ة 
�أول  لتكون  �لعالجية  لل�سياحة  �ل��ع��امل��ي 
�إم���ار�ت���ي���ة ت��ت��وىل ه����ذ� �مل��ن�����س��ب �ل����دويل 

�لرفيع.
مرتجما  �ملجل�س  برئا�سة  دب��ي  ف��وز  ج��اء 
عامليا  �لأوىل  �مل��ر�ك��ز  يف  لإ�ستحقاقاتها 
�إىل  �مل��ت��ق��دم��ة  مل��ك��ان��ت��ه��ا  طبيعيا  ون��ت��اج��ا 
�ل�سحية  و�ل�����س��ي��ا���س��ة  �مل��ن��ه��ج��ي��ة  ج���ان���ب 
بدبي  �ل�سحة  تتبنى هيئة  �لتي  �ملتطورة 
تنفيذها بهدف جعل �إمارة دبي يف �سد�رة 
�لوجهة  و  �لعالجية  �ل�سياحة  خريطة 
�لأوىل و�ملف�سلة لهذ� �لنوع من �ل�سياحة 

دوليا.
�لقطامي  ح��م��ي��د حم��م��د  م���ع���ايل  وق�����ال 
لهيئة  �لعام  �ملدير  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
برئا�سة  �إم��ارة دبي  �إن فوز  �ل�سحة بدبي 
يعد  �لعالجية  لل�سياحة  �لعاملي  �ملجل�س 
خ���ط���وة م��ه��م��ة ت��ع��ك�����س �ل������دور �ل���ري���ادي 
ومدينة  ع����ام  ب���وج���ه  �لإم���������ار�ت  ل���دول���ة 
حيث  �لتحديد  وج��ه  على  وتقدمها  دب��ي 

رئا�سة  على  �ملرزوقي  ليلى  �لدكتورة  هناأ 
�ملجل�س �لعاملي لل�سياحة �لعالجية موؤكد� 
تت�سم  ع���ام  ب�سكل  �لإم���ار�ت���ي���ة  �مل�����ر�أة  �أن 
تويل  من  مكنتها  هائلة  وق���در�ت  بكفاءة 
�لعديد من �مل�سوؤوليات و�ملنا�سب �لرفيعة 
يف خمتلف �ملجالت م�سري� �إىل �أن وجود 
�لدكتورة ليلى �ملرزوقي على ر�أ�س �ملجل�س 
�إ�سافة  يعد  �لعالجية  لل�سياحة  �لعاملي 
�متد  �ل��ت��ي  ب��دب��ي  �ل�سحة  لهيئة  مهمة 
من  و�ح��دة  قيادة  �إىل  م�سوؤوليتها  نطاق 

�أهم �ملجالت �لتنموية و�ل�سياحية.

لدعمها الالحمدود وتوفري فر�ص التدريب والتوظيف

جامعة دبي تكرم موارد للتمويل �سمن 50 موؤ�س�سة حكومية وخا�سة

تباين اغالق موؤ�سرات اأ�سواق املال االإماراتية مع بداية مار�س

•• دبي – الفجر 

نظمت جامعة دبي موؤخر� حفل تكرمي 
ل� 50 موؤ�س�سة حكومية وخا�سة ، كانت 
�ملوؤ�س�سات  تلك  �سمن  للتمويل  م���و�رد 
، و�ل��ذي��ن تعدهم  �ل��ر�ع��ي��ة و�ل��د�ع��م��ة 
ولطالبها  لها  �لنجاح  �سركاء  �جلامعة 
�أن�����س��ط��ت��ه��ا، ك��م��ا ت���وف���ر تلك  يف ك���اف���ة 
و�لتدريب  �لتوظيف  فر�س  �ملوؤ�س�سات 
خلريجي جامعة دبي. ومن خالل هذ� 
�حلدث �لذي �أقيم يف حرم جامعة دبي 
�إد�رة  قامت  �لأكادميية،  دبي  مدينة  يف 
�جل��ام��ع��ة ب��ت��ك��رمي��ه��م وت���وزي���ع �ل����دروع 
و�سهاد�ت �لتقدير لأكر من 50 �سركة 
وج��ه��ة م��ن ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���دول���ة من 
�سمنها مو�رد للتمويل ، ودبي لل�سياحة 
، وبنك �لإمار�ت دبي �لوطني، وطري�ن 
�لإمار�ت ، وغرفة دبي ، ود�ئرة �لتنمية 

�لقت�سادية.

م���ن ج��ه��ت��ه رح���ب رئ��ي�����س ج��ام��ع��ة دبي 
باجلهات  �ل��ب�����س��ت��ك��ي  ع��ي�����س��ى  �ل���دك���ت���ور 
�جلامعة  لأن�سطة  و�ل��د�ع��م��ة  �ل��ر�ع��ي��ة 
�لكبري  ل��دوره��م  تثميناً   ، وفعالياتها 
�ل��ت��ي حققتها  �ل��ن��ج��اح��ات  و�ل��ف��اع��ل يف 
�جل��ام��ع��ة ، و���س��ك��ره��م ع��ل��ى م��ا قدموه 
يف  وخريجيها  للجامعة  خ��دم��ات  م��ن 
م��وؤك��د� على   ، بالتعليم  �لرت��ق��اء  �سبيل 
�ن �ملجتمع يتطور ويزدهر عندما تفتح 
�أبو�بها  و�ل��ع��ام��ة  �خل��ا���س��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات 
�أف�سل  ك��ون��ه��م  �جل���ام���ع���ات  خل��ري��ج��ي 
�ل��ب�����س��ري��ة يف مكان  ل���ل���ق���در�ت  م�����س��در 
�لعمل.  و��ستعر�ست مديرة ق�سم �سوؤون 
�لتدريب  ف��ر���س  و�خل��ري��ج��ني  �لطلبة 
وكيف   ، �جلامعة  خلريجي  و�لتوظيف 
و�ملوؤ�س�سات  �ل�����س��رك��ات  ��ستجابة  ك��ان��ت 
�ل��ع��دي��د من  �ملحلية و�ل��ع��امل��ي��ة ووف���رت 
فر�س �لعمل للمئات من طلبة �جلامعة 
�ح����د �خل��ري��ج��ني يف كلمة  ك��م��ا ح���ث   ،

وجهها للطلبة على �لهتمام بالتدريب 
 ، م�ستقبال  �ل��ن��ج��اح  ج�سر  ي��ع��د  ل��ك��ون��ه 
م�سري� ل�سخ�سه كمثال حظي بوظيفة 
من�سب  ح��ال��ي��اً  ي�سغل  حيث  م��رم��وق��ة، 
حمِلل �لأعمال يف �سركة ن�ستله �ل�سرق 

�لأو�سط. 
�لرئي�س  �ل���ن���ع���ي���م���ي  حم���م���د  ورح�������ب 
�مل��ن��ت��دب ملجموعة  �ل��ع�����س��و  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سركات مو�رد للتمويل بدعم موؤ�س�سات 
موؤ�س�سات  وخ��ا���س��ة   ، �مل��ح��ل��ي  �مل��ج��ت��م��ع 
�أ�سا�سية  رك��ي��زة  ت�سكل  لكونها  �لتعليم 
تعرب  �ل��ت��ي  و�ل��ق��اط��رة   ، �لأمم  لنه�سة 
و�لتطور  �ل��ت��ق��دم  �آف���اق  نحو  باملجتمع 
،عرب �إنتاج عقول مفكرة وو�عية وقادرة 
�ملجتمع  م��وؤ���س�����س��ات  وب���ن���اء  �إد�رة  ع��ل��ى 
�لكو�در  وت��ه��ي��ئ��ة  �لأ���س��ا���س��ي��ة،  ورك���ائ���زه 
�ل��ب�����س��ري��ة و�ل����ك����ف����اء�ت �ل����ق����ادرة على 
بكل  �لتنمية  م�سروعات  وق��ي��ادة  �إن�ساء 

م�ستوياتها.

�سورة جماعية للمكرمني من كافة �ملوؤ�س�سات 

دبي  ل�سوق  �لعام  �ملوؤ�سر  و��سل  فقد  نقطة   4569
3620 نقطة  �ىل   0.27% بن�سبة  تر�جعه  �مل��ايل 
. وبلغت قيمة �ل�سفقات �ملربمة يف �ل�سوقني 726 
 328 �مل��ت��د�ول��ة  �لأ�سهم  مليون دره��م وو���س��ل ع��دد 

مليون �سهم نفذت من خالل 5119 �سفقة.
وبح�سب �لتحليل �ليومي للتعامالت فقد جاء �لدعم 
�لوطني  �أبوظبي  بنكي  من  �لعا�سمة  ل�سوق  �لأك��رب 
و�خلليج �لول حيث �رتفع �لأول �ىل 10.65 درهم 
يف حني �سارف �لثاين على جتاوز حاجز 14 درهما 

�سعود� بعدما �أغلق �م�س عند 13.90 درهم.
ويف �سوق دبي �ملايل ��ستطاع �سهم �عمار �لعودة �ىل 
بعد  دره��م   7.58 مل�ستوى  مرتفعا  �لربحية  مربع 
�عالن �ل�سركة عن نية جمل�س �د�رتها عقد �جتماع 
�مل�ساهمني،  على  �لتوزيعات  ملناق�سة  �ملقبل  �لأ�سبوع 
وبعك�س ذلك فقد �نخف�س �سهم بنك �لإم��ار�ت دبي 
%2.2 من  8.06 درهم خا�سر� نحو  �لوطني �ىل 
�ملوؤ�سر  على  كبري�  �سكل �سغطا  �ل��ذي  �لأم��ر  قيمته 
�إن حركة  �ل�����س��وق  و���س��ط��اء يف  وق���ال   . لل�سوق  �ل��ع��ام 

�ل�سيولة  غ��ي��اب  نتيجة  ل��ل��غ��اي��ة  ه��ادئ��ة  �ل��ت��ع��ام��الت 
ب��ات��ت تقت�سر يف  �ل����ت����د�ولت �ل��ت��ي  �مل��وؤ���س�����س��ي��ة ع���ن 
�أن  ،موؤكدين  �مل�ساربني  كبار  �سيولة  على  غالبيتها 
يف  ي�ساهم  رمب��ا  �ع��م��ار  �سركة  توزيعات  ن�سبة  زي���ادة 
�لإ�سبوع  خالل  لالأ�سو�ق  �لن�ساط  من  دفعة  �عطاء 
�ملقبل . ومن �جمايل �أ�سهم 63 �سركة جرى تد�ولها 
�سركة   36 �أ�سهم  �أ�سعار  تر�جعت  �ل�سوقني  �م�س يف 
يطر�  ومل  �سركة   14 �أ���س��ه��م  �أ���س��ع��ار  �رت��ف��اع  مقابل 

تغيري يذكر على �أ�سعار �أ�سهم 13 �سركة .

•• اأبوظبي-وام:

�أ�سو�ق  موؤ�سر�ت  على حركة  �لتباين جمدد�  �سيطر 
تعامالت  �لأول من  �ليوم  �لإمار�تية يف جل�سة  �ملال 
�سهر مار�س و�سط ��ستمر�ر �نخفا�س �سهية �لتد�ول 
يف ظ���ل ح��ال��ة �حل����ذر �ل��ت��ي ل ز�ل����ت حت��ك��م �سلوك 
لالإكتفاء  وتدفعهم  �مل��ت��د�ول��ني  م��ن  كبرية  �سريحة 
ل�سوق  �ل��ع��ام  �مل��وؤ���س��ر  �رت��ف��ع  وفيما  ف��ق��ط.  باملر�قبة 
بالغا   0.38% بن�سبة  �مل��ال��ي��ة  ل�����الأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 
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املال والأعمال

مركز ال�سارقة للتحكيم التجاري الدويل ينظم ور�سة بعنوان »�سياغة وثيقة التحكيم«
يف �ملجتمع �لإم��ار�ت��ي ككل، حيث تنبثق 
من  �ملركز  يف  �لتدريبية  �لور�س  فل�سفة 
مركز  باأهلية  للتعريف  ممنهجة  روؤي���ة 
�ل���دويل  �ل��ت��ج��اري  للتحكيم  �ل�����س��ارق��ة 
معرفة  وزي���ادة  و�لتحكيمية  �لقانونية 
�لأف�����ر�د ب��ال��ق��و�ن��ني و�لإج�������ر�ء�ت �لتي 
يتبعها للقيام مب�سوؤولية ف�س �ملنازعات 
�لتجارية و�ملالية و�ل�ستثمارية بو��سطة 

�لتحكيم.
�لبلو�سي  ح��م��ده  �أو���س��ح��ت  جهتها  م��ن 
�لتي  �ل��ور���س��ة  ه��ذه  �أن  �لتقا�سي  م��دي��ر 
تهدف �إىل تعريف �لأفر�د باأهمية وثيقة 
�لأط��ر�ف تعترب  و�إبر�مها بني  �لتحكيم 
�سمن �سل�سة �لور�س و�لأعمال �لتدريبية 
و�ل��ع��م��ل��ي��ة �ل��ت��ي ي��ن��ف��ذه��ا �مل��رك��ز ب�سكل 
خاللها  م��ن  �مل��رك��ز  ي�سعى  �لتي  �سنوي، 
�إىل  �لر�مية  �لإم��ارة  تلبية تطلعات  �إىل 
�ل�ستد�مة يف  �أعلى معايري من  حتقيق 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لر�مية  و�أهد�فه  ��سرت�تيجياته  �سمن 
وتطويرها  �لتحكيم  ث��ق��اف��ة  ن�سر  �إىل 
وتعميمها بني �لأفر�د وجمتمع �لأعمال 
�ل�����س��ارق��ة للتحكيم  ن��ظ��م م��رك��ز  ك��اف��ة، 
�ل��ت��ج��اري �ل����دويل ور���س��ة ع��م��ل بعنو�ن 
وذلك على  �لتحكيم”،  “�سياغة وثيقة 
م���د�ر ي��وم��ني يف غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
تعريف  �إىل  �لور�سة  وت��ه��دف  �ل�سارقة. 
�ملعامالت  يف  و�أهميتها  �لتحكيم  وثيقة 
�ل��ت��ج��اري��ة ب��ني �لأط������ر�ف، �إ���س��اف��ة �إىل 
�أوجه  على  بالور�سة  �مل�ساركني  تعريف 
�لوثيقة  ب����ني  و�لخ�����ت�����الف  �ل��ت�����س��اب��ه 
و�لقو�نني و�لإجر�ء�ت �ملدنية �لحتادية 
�لدويل  للتحكيم  �ل�سارقة  مركز  ونظم 
تت�سمنها  �ل��ت��ي  �ل��ب��ن��ود  و�أه����م  �مل��ت��ب��ع��ة، 

وثيقة �لتحكيم.

عن  مف�ساًل  �سرحاً  �لور�سة  قدمت  كما 
م�سارطة  و  �لوثيقة  �لتمييز بني  كيفية 
�لتعامل  يتم  �لتي  و�حل���الت  �لتحكيم، 
م���ع���ه���ا يف ح�����ال رف���������س �أح�������د �أط�������ر�ف 
�لوثيقة،  توقيع  يف  كالهما  �أو  �لدعوى 
�سبل  على  �مل�سرتكني  تعرف  �إىل  �إ�سافة 
�لتحكيم،  �ملركز يف وثيقة  �إ�سقاط نظام 
حيث مت عر�س در��سة عملية لعدة مناذج 
�إيجابيات  ل��ب��ي��ان  �لتحكيم  وث��ي��ق��ة  م��ن 
تقدمي  ع��ن  ف�ساًل  �ل��وث��ي��ق��ة،  و�سلبيات 
وثيقة  ب�ساأن  �ملحاكم  ن��ظ��رة  ع��ام  ب�سكل 
بخ�سو�س  �ملحاكم  و�جتهاد�ت  �لتحكيم 

وثيقة �لتحكيم.
وق����ال �ل����س���ت���اذ �أح���م���د �ل��ع��ج��ل��ة، مدير 
�لتعريفية  �ل��ور���س  ه���ذه  ت��اأت��ي  �مل��رك��ز: 
�سمن  بتنفيذها  ن��ق��وم  �ل��ت��ي  و�لعملية 
�إىل  ن�سعى  �لتي  �ل�سرت�تيجية  �أهد�فنا 
حتقيقها من خالل ن�سر ثقافة �لتحكيم 

و�ملالية،  �لتجارية  �ل�ستثمارية  �لتنمية 
�إع���ط���اءه ج��رع��ة عملية عن  م��ن خ���الل 
وطبيعته  �ل��ت��ح��ك��ي��م  وج���وه���ر  م��ف��ه��وم 

و�أن���و�ع���ه وم��ر�ح��ل��ه و�ل��ت��ط��ور يف �لفكر 
و�لوثائق  و�لعقود  �لتحكيمي  �لقانوين 

�لتحكيمية حملياً و�إقليماً ودولياً.

مبادرة »بادر معنا« جديد 
اقت�سادية راأ�س اخليمة

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

�أطلقت �إد�رة �لرقابة و�حلماية �لتجارية يف د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية بر�أ�س 
�خليمة مبادرة )بادر معنا( �لتي تهدف �إىل �ل�ستماع ملالحظات �ملتعاملني 
و�مل�ستهلكني من �سكاوى و�قرت�حات عن قرب، حيث ��ستقبل كل من �ل�سيد 
في�سل عليون - مدير ق�سم �لرقابة �لتجارية - و�لآن�سة فاطمة �ل�سويدي 

 - �لتجارية  �حلماية  ق�سم  م��دي��رة   -
13 متعامال وم�ستهلكا من خمتلف 
�جلن�سيات يف مركز �سعادة �ملتعاملني.  
�إجر�ء�ت  وتركزت مالحظاتهم حول 
هذ�  يف  �مل�ستهلك.   وحماية  �لرقابة 
�ل�ساأن �سرح �ل�سيد في�سل عليون �أن 
�لإد�رة تخ�س�س �أياما على مد�ر �لعام 
ل�ستقبال �آر�ء �ملتعاملني و�مل�ستهلكني 
�أو  وم���الح���ظ���ات���ه���م م����ن م�������س���ك���الت 
�ملحالت  م��ع  تعامالتهم  يف  عر�قيل 
�ل��ت��ج��اري��ة �ل��ت��ي ت��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ل��ع �أو 
�خل��دم��ات �مل��ق��دم��ة ل��ه��م، وغ��ري ذلك 
�هتماماتهم  �إط�������ار  يف  ي����اأت����ي  مم����ا 
�ملبادرة  تهدف  حيث  و�حتياجاتهم، 

�لإمارة  يف  �ل�سوق  �أو���س��اع  تقييم  �إىل 
�حللول  لأف�سل  و�لتو�سل  وو�سوح،  �سفافية  بكل  حوله  �مل�ستهلكني  و�آر�ء 
�أكدت �لآن�سة فاطمة �ل�سويدي باأن  �لتي حتقق ر�ساهم و�سعادتهم.  فيما 
�ملتعاملني  حقوق  ب�سيانة  ي��اأت��ي  ومتقدمة  ناجحة  جت��اري��ة  بيئة  حتقيق 
مالحظاتهم  وتلقي  ب�سوؤونهم  �هتمام  من  كاملة  وتقدميها  و�مل�ستهلكني 
بعناية كبرية، و�ل�سعي لإيجاد �أن�سب �حللول للم�سكالت �لتي يو�جهونها. 

دوالرا للربميل �سعر ت�سوية العقد   55.60
االآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة ام�س

•• دبي-وام:

�رتفع �سعر ت�سوية �لعقد �لآجل خلام عمان � ت�سليم مايو �ملقبل � لدى تد�وله يف 
بور�سة دبي للطاقة �م�س 0.20 دولر �أمريكي للربميل �لو�حد مقارنة ب�سعر 
بالتوقيت   12:30 �ل�ساعة  عند  دولر    55.60 ليبلغ  �لأول  �أم�س  ت�سويته 
�أول  � وهي  08:30 بتوقيت غرينت�س. و تهدف بور�سة دبي للطاقة  �ملحلي 
� �إىل  بور�سة دولية يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط لعقود �لطاقة �لآجلة و�ل�سلع 
تزويد �سركات �إنتاج �لنفط و�ملتد�ولني و�لعمالء �ملهتمني بالأ�سو�ق �لتي تقع 

�سرق �ل�سوي�س باأ�سعار تت�سم بال�سفافية للنفط �خلام.
وتعد �لبور�سة منذ �فتتاحها عام 2007 �إحدى �لبور�سات �ملتخ�س�سة على 
م�ستوى �لعامل و�أ�سبح عقدها �لرئي�س وهو �لعقد �لآجل خلام عمان �ملعيار 
�لأكر موثوقية للنفط �خلام �ملتجه �إىل �ل�سوق �لتي ت�سهد منو� �سريعا �سرق 
متفردة  ب�سورة  �لآ�سيوية  �ملنطقة  �قت�ساد�ت  تعك�س  �لتي  و�لأد�ة  �ل�سوي�س 
و�أكرب عقد من نوعه يف �لعامل من حيث �لت�سليم �لفعلي وثالث معيار �سعري 
للنفط �خلام يف �لعامل و�ملعيار �لوحيد للنفط �خلام �لذي يتم ت�سديره من 
�لأنظمة  �أرق��ى  �أعمالها كافة  عمان ودب��ي. وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف 
منطقة   20 من  �أك��ر  من  �نطالقا  �إليها  �لو�سول  ميكن  �لتي  �لإلكرتونية 
منها �ملر�كز �ملالية �لرئي�سة يف �آ�سيا و�أوروبا و�لوليات �ملتحدة. وتقع �لبور�سة 
لتعزيز  �إن�ساوؤها  � وهو منطقة مالية حرة مت  �لعاملي  �مل��ايل  دبي  د�خ��ل مركز 
�خلدمات �ملالية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة � وتخ�سع �إىل قو�نني �سلطة 
خالل  من  �ل��ت��د�ولت  جميع  و�سمان  مقا�سة  تتم  كما  �ملالية  للخدمات  دبي 
للطاقة  دب��ي  بور�سة  �أن  يذكر  �لتجارية.  �سيكاغو  لبور�سة  تابعة  جمموعة 
�لعماين وجمموعة  �ل�ستثمار  �لقاب�سة و�سندوق  م�سروع م�سرتك بني دبي 
و�سركات  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���س�����س��ات  متتلك  ك��م��ا  �ل��ت��ج��اري��ة  �سيكاغو  ب��ور���س��ة 
متخ�س�سة يف تد�ول عقود �لطاقة منها غولدمان �ساك�س وجي بي مورغان 

ومورغان �ستانلي و �سل  وفيتول وكونكورد �إنرجي �أ�سهما فيها.

العالمة التجارية امل�سرفية لبنك االإمارات 
دبي الوطني االأعلى قيمة يف الدولة

•• دبي-وام:

�أعلن بنك �لإمار�ت دبي �لوطني �م�س �أنه مت ت�سمية عالمته �لتجارية �مل�سرفية 
ثالثة  قيمتها  بلغت  حيث  �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �لإم����ار�ت  يف  قيمة  �لأك���ر  ب��اأن��ه��ا 
مليار�ت و 406 ماليني دولر �أمريكي ح�سب �لت�سنيف �ل�سنوي ملجلة ذ� بانكر 
�إن��ه مت �ختياره  . وق��ال بنك �لإم���ار�ت دبي �لوطني يف بيان �سحايف �سدر عنه 
�أي�سا �سمن �أف�سل 100 عالمة جتارية م�سرفية يف �لعامل �إذ �حتل �ملرتبة 75 
�لعام  �لتي كان يحتلها يف   96 �ملرتبة  �لعامل متقدما بذلك عن  على م�ستوى 
�ملا�سي ح�سب �لتقييم �لذي �أجرته �سركة بر�ند فاينان�س �لعاملية لال�ست�سار�ت 
باأبرز  �ملعنية   � بانكر  ذ�  جملة  ون�سرته  �لعامل  يف  بنك   500 لأك��رب  و�لتقييم 
�ملوؤ�س�سات �ملالية يف �لعامل � يف عددها �ل�سادر يف �ل�سهر فرب�ير كما حل �لبنك يف 

�ملرتبة �لر�بعة على م�ستوى منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا.

للمرة ال�صابعة على التوايل 

م�ساركة ناجحة للمغرب يف معر�س »جلفود«
•• دبي-الفجر:

�لتو�يل  على  �ل�سابعة  للمرة  �ملغرب  ي�سارك 
يف  حاليا  يعقد  �ل��ذي  “جلفود”  معر�س  يف 
�مل�ساركة  وتاأتي  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي  مركز 
ملر�قبة  �مل�ستقلة  �ملوؤ�س�سة  باإ�سر�ف  �ملغربية 
�ل�������س���ادر�ت وحت����ت رع���اي���ة وز�رة  وت��ن�����س��ي��ق 

�لفالحة و�ل�سيد �لبحري. 
مرفق  رئ��ي�����س  م�سبال  ع��ث��م��ان  �ل�سيد  و�أك����د 
�مل�ساركة �جلديدة  �ن هذه  �ل�سادر�ت  ترويج 
هذه  يف  للمغرب  �ل��ث��اب��ت  �ل�سنوي  �حل�����س��ور 
�لتظاهرة �لدولية �خلا�سة بعر�س منتجات 
�لبحري.   و�ل�����س��ي��د  �ل��ف��الح��ي  �ل��ق��ط��اع��ني 
�أهم  يعد من  �أن معر�س جلفود  �ىل  م�سري� 
وهو  و�مل�سروبات  �لتغذية  قطاع  يف  �ملعار�س 
ي�سكل من�سة هامة للقاء �مل�سرتين �لدوليني 
يف جم���ال �ل�����س��ن��اع��ة �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة ح��ي��ث ميتد 
�أل��ف مرت مربع ويزوره   100 على م�ساحة 
 5000 95000 ز�ئ��ر وي�ستقبل  �أك��ر من 
عار�س ميثلون 120 بلد�. و��ساف �ن دولة 
�ملتحدة تعد �سوقا جتاريا  �لعربية  �لإم��ار�ت 

�خلليج  مبنطقة  �لغذ�ئية  للمنتجات  مهما 
نحو  �لت�سدير  لإع����ادة  من�سة  ك��ذل��ك  وه��ي 
و�ملحيد  و�آ�سيا  �فريقيا  غرب  مناطق  �أ�سو�ق 
�ملغربي على م�ساحة  �لهادي. وميتد �جلناح 
�أروقة  ثالثة  على  موزعة  مربع  مرت   604
�حلبوب  ورو�ق  �لعاملية  �لأغ��ذي��ة  رو�ق  ه��ي 
و�لدهون  �ل��زي��وت  ورو�ق  �حل��ب��وب  ورق��ائ��ق 

وف��ي��ه��ا ت��رك��ز �مل�����س��ارك��ة �مل��غ��رب��ي��ة ع��ل��ى �بر�ز 
�لت�سدير  �مل��غ��رب��ي يف جم���ال  �ل��ع��ر���س  ت��ن��وع 
�ملنتجات  م���ن  م���ن خ����الل جم��م��وع��ة غ��ن��ي��ة 
�أركان  وزي��ت  �لزيتون  زي��ت  ت�سمل  �لغذ�ئية 
ومعلبات  و�ل����ت����و�ب����ل  �ل���زي���ت���ون  وم���ع���ل���ب���ات 
�لعطرية  و�ل���ن���ب���ات���ات  و�مل��ع��ج��ن��ات  �ل�����س��م��ك 
�لفو�كه  و�ل�سكر و�حللوى وع�سائر  و�ل�ساي 
�أك��ر من  �ملغربي  �ل��وف��د  و�لأج��ب��ان. وي�سم 
50 مقاولة مغربية نقلت �ىل دبي كي تروج 
�مل�ساركة  وت�سعى  �ملغربية  �لغذ�ئية  �ملنتجات 
�ملغربية يف هذه �لتظاهرة �ىل حتقيق �لعديد 
من �لهد�ف منها: - ترويج �لعر�س �ملغربي 
�ملغربية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات  و�إب�����ر�ز ج����ودة 
بهذه  و�ل���ت���ع���ري���ف  �ل���ت���و�����س���ل   - وت���ن���وع���ه���ا. 
�ملنتجات ومز�ياها �لتناف�سية من �أجل تعزيز 
فر�سة  �غتنام   - �لدولية.  بال�سوق  موقعها 
ح�سور �أهم �لفاعلني بالقطاع من �أجل عقد 
�سر�كات ج��دي��دة ودخ���ول �أ���س��و�ق ج��دي��دة. - 
و�لتطور�ت  و�لإجن������از�ت  �لإم��ك��ان��ات  �إب�����ر�ز 
�لتي يحفل بها هذ� �لقطاع يف �إطار خمطط 

�ملغرب �لأخ�سر.

االأول من مار�ص الذكرى ال�صنوية لتاأ�صي�ص هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي 

اعتماد ما يزيد عن 500 م�سروع لل�سنوات اخلم�س القادمة ل�سمان كفاءة 
وا�ستدامة واأمان خدمات االإمداد باملياه والكهرباء وحت�سني اإدارة الطلب

•• اأبوظبي-الفجر:

و�فق �ليوم �لأول من مار�س ذكرى تاأ�سي�س 
بالقانون  �ب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  ه��ي��ئ��ة 
�لذي �أ�سدره �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ خليفة 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �ل  ز�ي���د  ب��ن 
 1998 �هلل  يف �لول من مار�س من عام 
�آن��ذ�ك نائبا حلاكم �م��ارة �بوظبي  ب�سفته 
كثاين  �سركاتها   �لهيئة وجمموعة  وتبذل 
�بوظبي  و�لغاز يف  �لنفط  بعد  �أك��رب قطاع 
جهود�ً كبرية لتحقيق �ل�ستد�مة يف جمال 
�لهيئة  و�لكهرباء، حيث عمدت   �ملاء  �نتاج 
لتح�سني كفاءة حمطات �لنتاج �لتقليدية 

�لقاطنني يف �إمارة �أبوظبي .
�لتنفيذي  للمجل�س  �لتابعة  �لتنفيذية  �للجنة  وكانت 
لإمارة �أبوظبي قد �عتمدت موؤخر�ً �خلطة �ل�سرت�تيجية 
ل��ه��ي��ئ��ة م��ي��اه وك��ه��رب��اء �أب��وظ��ب��ي ل��ل��ف��رتة م���ن 2016 
�ل�سرت�تيجية  �خل��ط��ة  �أول��وي��ات  وج���اءت   ،2020 �إىل 
م��ت��و�ئ��م��ة م��ع �أه�����د�ف خ��ط��ة ح��ك��وم��ة �أب��وظ��ب��ي وب�سكل 
قطاع  بخلق  �ل��د�ئ��م  �حلكومة  ه��دف  حتقيق  يف  �أ�سا�سي 
مياه وكهرباء و�سرف �سحي م�ستد�م ي�سمن �ل�ستثمار 
�أولوياتها  �سدر  يف  �خلطة  ت�سع  كما  للمو�رد،  �لأم��ث��ل 
حتقيق روؤية حكومة �أبوظبي و�لتي ترتكز عليها �لإمارة 
يف �سعيها لت�سبح جمتمعاً و�ثقاً و�آمناً يقوم على �قت�ساد 
م�ستد�م ومنفتح وميتلك �لقدرة على �ملناف�سة ، حيث �أن 
�لإمارة  �حتياجات  توفري  على  ين�سب  ل  �لهيئة  تركيز 
تقدمي  �أي�����س��اً  ي�سمل  ب��ل  و�ل��ك��ه��رب��اء فح�سب  �مل��ي��اه  م��ن 
�ل��ع��ون و�مل�����س��ورة وت��وف��ري �ل�����س��ر�ك��ة �ل���الزم���ة مل�ساعدة 

�لإمارة يف حتقيق كل ما ت�سبو� �إليه.
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  قيادة  وحت��ت 
�أبوظبي )حفظه �هلل(  �إمارة  نهيان رئي�س �لدولة حاكم 
�ل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وتوجيهات 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�سيخ  �سمو  ومتابعة  �مل�سلحة 
جاءت  �أبوظبي  لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب 
ب��ني �جل��ه��ات �حلكومية  �ل��ت��ع��اون  لتعزز  �أب��وظ��ب��ي  خطة 
من خالل �لتن�سيق بني �جلهات فيما يخ�س �ملبادر�ت و 

و�لعتماد على �لبتكار�ت �لتي ت�ساهم يف تطوير �لنتاج 
و�لتقنيات  �لو�سائل  �أحدث  تطبيق  ي�سمن  مبا  �مل�ستد�م 

�لأكر كفاءة وتبني �لتقنيات �لذكية. 
على  ين�سُبّ  ل  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة  تركيز  و�أن 
توفري �حتياجاِت �لإمارة من �ملياه و�لكهرباء فح�سب بل 
ا تقدمي �لتوجيه و�لتعاُوِن وتوفري �ل�سر�كة  ي�سمُل �أي�سً
�لالزمة مل�ساعدة �إمارة �أبوظبي يف حتقيق كِلّ ما ت�سبو 
كفاءة  زي���ادة  �آل��ي��ات  تطوير  على  �لهيئة  �إل��ي��ه وحت��ر���س 

عمليات �إنتاج ونقل وتوزيع و��ستهالك �ملياه و�لكهرباء.
بتطبيق  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق��ام��ت   ،1998 ع���ام  ت��اأ���س��ي�����س��ه��ا  وم���ع 
برنامج �خل�سخ�سة لقطاعي �ملاء و�لكهرباء كاأول هيئة 
حكومية يف �ملنطقة تعمل على تطبيق هذ� �لربنامج، من 
بهدِف  وذلك  �لعاملية  �ل�سركات  �سر�كات مع  خالل عقد 
جميع  يف  عمل  ف��ر���س  وخ��ل��ق  �لتقنيات  �أح���دث  تطبيق 
 ، �أبوظبي  ل�سكان  �أف�سَل  خدمٍة  وتقدمي  �لإم��ارة  �أنحاء 
�ل�ستد�مة،  فكرة  على  ومبادر�ُتها  �لهيئة  بر�مج  ز  وتركِّ
من خالل �لتخطيط لتحقيق �لنموِّ مع �سمان حتقيق 
فر�سٍا  بتوفري  وقامت    ، و�لبيئيِّ  �لقت�ساديِّ  �ل��ت��و�زن 
�لعايل  �ل��در����س��ي  حت�سيلهم  ملتابعة  ملوظفيها  تعليميَّة 
،كما  �مل�ستقبل  يف  عليا  منا�سب  لتبوء  موؤهلني  ليكونو� 
وفرت ِمنًحا در��سيَّة للطالب �ملتفوقني من �أبناء �لدولة 
تن�سب  �لتي  �لرئي�سية  �ملجتمعية  ر�سالتها  جانب  �ىل   ،
كفاءة  وحت�سني  �ل�ستهالِك  برت�سيد  �لوعَي  على زيادة 
��ستخد�م �لطاقة يف جميع �أنحاء قطاع �لأعمال ولكافة 

�مل�ساريع و كل ما يتعلق بخطة �أبوظبي. 
وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن �لأهد�ف و�لرب�مج �لتي ت�سمنتها 
�إدر�ج��ه��ا �سمن خم�سة قطاعات  ق��د مت  �أب��وظ��ب��ي  خطة 
هي: قطاع �لتنمية �لجتماعية وقطاع و�لأمن و�لعدل 
�لبنية  قطاع  و  �لقت�سادية  �لتنمية  وقطاع  و�ل�سالمة 

�لتحتية و�لبيئة وقطاع �ل�سوؤون �حلكومية.
طموحة   روؤي����ة  ع��ل��ى  ت��رت��ك��ز  �لهيئة  ��سرت�تيجية  و�أن 
عامليا  �ملت�سدر  �لربع  �سمن  �لهيئة  تكون  �أن  �إىل  تهدف 
2020 وذلك  ب��ح��ل��ول ع���ام  �مل���اء و�ل��ك��ه��رب��اء  يف جم���ال 
�إىل  تهدف  و�ل��ت��ي  �لر�سيدة،  قيادتنا  توجيهات  بف�سل 
�لذي  بال�سكل  �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  يف  نوعية  نقلة  �إح����د�ث 
دولة  ت�سهده  �لتي  و�لقت�سادي  �لعمر�ين  �لنمو  يو�كب 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة  ب�سكل عام، من خالل روؤيتهم 
�لأد�ء  �أعلى معدلت  �إىل حتقيق  ت�سعى  �لتي  �لطموحة 
�لعن�سر  وتطوير  �ملوؤ�س�سية  �لقدر�ت  وبناء  و�ل�ستد�مة 
بنهج  �مل�ستمر  و�لتطوير  �لعطاء  على  �ل��ق��ادر  �لب�سرّي 

فّعال وكفاءة عالية. 
�أن �لهيئة وجمموعة �سركاتها تلعب دور�ً حيوياً يف  كما 
دعم �أهد�ف خطة �أبوظبي وخا�سة فيما يتعلق ب�سمان 
كفاءة و��ستد�مة و�أمان خدمات �لإمد�د باملياه و�لكهرباء 
منظومة  ب��ب��ن��اء  يعنى  �ل���ذي  و  �ل��ط��ل��ب  �إد�رة  وحت�����س��ني 
:�لطاقة  �ملختلفة  بعنا�سرها  و�لكهرباء  للماء  متكاملة 
�ملبتكرة  �حللول  وتبنّي  و�ملتجّددة،  و�لتقليدية  �لنظيفة 
�ملياه  على  و�لطلب  �لعر�س  جانب  و�إد�رة  و�مل�ستد�مة، 

و�لكهرباء، وتر�سيد �ل�ستهالك يف �لقطاعات �ملختلفة.
ه���ذ� وق���د �ع��ت��م��دت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة م���ا ي��زي��د عن 
لل�سنو�ت  �لهيئة  خطة  ت�سمنتها  م�����س��روٍع  خم�سمائة 
�خلم�س �لقادمة ل�سمان كفاءة و��ستد�مة و�أمان خدمات 
�لإمد�د باملياه و�لكهرباء وحت�سني �إد�رة �لطلب. وقد مت 
حتديد �لأولويات و�مليز�نيات وموؤ�سر�ت �لأد�ء و�لفو�ئد 

�لتنموية لكل هذه �مل�سروعات.
هي   حم���اور  ع��دة  على  ترتكز  �لهيئة  ��سرت�تيجية  �ن 
�لعمالء  على  و�لرتكيز  �لت�سغيلية  �لعمليات  يف  �لتميز 
كما  �لأد�ء.  على  مبنية  ومنظومة  و�ل�ستد�مة  و�لنمو 
�ملو�طنة،  مقدمتها  يف  ر�ئ����دة  ق��ي��م  ع��ل��ى  �خل��ط��ة  ت��رك��ز 
�ل�سركاء  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  �ل��ن��ز�ه��ة،  �مل�ستمر،  �لتح�سني 

و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد.
وتبذل �لهيئة وجمموعة �سركاتها  جهود�ً كبرية لتحقيق 
و�لكهرباء، حيث عمدت  �ملاء  �نتاج  �ل�ستد�مة يف جمال 
�إىل حت�سني كفاءة حمطات �لنتاج �لتقليدية و�لعتماد 
�مل�ستد�م  �لنتاج  ت�ساهم يف تطوير  �لتي  �لبتكار�ت  على 
و�لتقنيات  �ل��و���س��ائ��ل  �أح���دث  تطبيق  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع 

�لأكر كفاءة وتبني �لتقنيات �لذكية. 
ونتيجًة جلهود �لهيئة �مل�ستمرة لتطوير �لأد�ء وحتقيق 
ب��اإن�����س��اء جممع  م���وؤخ���ر�ً  تكليفها  ف��ق��د مت  �ل���س��ت��د�م��ة، 
ب�سعة  �سويحان  منطقة  يف  �ل�سم�سية  للطاقة  �أبوظبي 
350 ميغاو�ط، و�لذي يعد من �أكرب �مل�ساريع يف �ملنطقة 

وهو ما يعك�س ثقة �حلكومة يف �د�رة �لهيئة.

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/140 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �سيد عبد�هلل �سيد ح�سني مو�سوي  جمهول حمل �لقامة 

وميثله:�سفيع  و�ملفرو�سات  �ل�سجاد  لتجارة  �لتنفيذ/�لبت�سام  طالب  �ن  مبا 

حممد �بر�هيم  قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم 

خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )27216( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 

�ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �لعالن.

رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/384  جتاري جزئي

����س.ذ.م.م  جمهول حمل  �ل�سمنتي  �لطابوق  ل�سناعة  �بيك�س   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي/�سركة �لفجرية �لوطنية للتاأمني �س.م.ع وميثله:�سعيد مبارك 
عبيد �حمد �لزحمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )28190( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام . وحددت لها جل�سة يوم �لحد 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch2.D.19:بالقاعة ���س   8.30 �ل�ساعة    2017/3/12 �مل��و�ف��ق  
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/44  ا�سكاالت جتارية

�ىل �خل�سم �ملدخل:�سوفتيك �لعاملية ذ.م.م
جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �مل�ست�سكل:�لبنك �لعربي �ملتحد �س.م.ع
وميثله:موزة عبيد ربيع �خلظر

ن��ع��ل��ن��ك��م ب���ان���ه ق���د حت�����ددت ج��ل�����س��ة ي����وم �لح�����د �مل�������و�ف�������ق:2017/3/5 
�ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف �ل�سكال �عاله و�لتي 
يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور �سي�سدر قر�ر 

يف غيابكم مع نفاذ �أثره �لقانوين بحقكم . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/416 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �حمد ح�سني جعفر عبد�مللك ��سكناين  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك دبي �لتجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س 
�أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله  �ملالكي قد  م�ستت فندي 
�ىل طالب  دره��م   )205124.99( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/95  تنفيذ عقاري   
�نف�ستمنتز ليمتد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ملنفذ �سده/1-�سركة �سون  �ىل 
طالب �لتنفيذ/نهى حممد علي عورتاين   نعلنكم باحلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم 
�سند� تنفيذيا  باعتباره  بتاريخ  2016/7/31   2015/526 عقاري كلي يوم �لح��د  
طالب  �ىل  وت�سليمه  دره���م   )311910( وق���دره  مبلغ  ب�سد�د  بالز�مكم   -1 وذل���ك 
�أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذ� �لع��الن  2- بالز�م  �لتنفيذ 
�ملدعي عليها بت�سليم �ملدعني �لوحدة ومقفي �ل�سيارة مو�سوعي �لدعوى.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/24 عمايل كلي                    

���س  جمهول حمل  م  د  م   - �ي  �م  �مل��دع��ي عليه / 1-دي. ج��ي. غلوبال �سريفي�س  �ىل 
يو�سف حممد ح�سن حممد   : فر�ن�سي�سكو جينتيلى وميثله  �ملدعي/  �ن  �لقامة مبا 
�لبحر   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  با�سد�ر �حلكم مبو�جهة �ملدعي 
  )DMCC092703( لرخ�سة رقم� �ملدعي )كمدير( من  ��سم  عليها بحذف و�سطب 
و�لر�سوم  �ملتعددة  لل�سلع  دب��ي  مركز  �سلطة  عن  و�ل�سادرة  عليها  باملدعي  �خلا�سة   -
و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/3/8  
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.A.1 بالقاعة  ���س   9.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/1930 جتاري كلي                    

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أفالين للتجارة �س ذ م م - وميثلها �ل�سيد/ �ندرو جورج طنو�س  
2- �ندرو جورج طنو�س  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ جنم �لعزيزية للتجارة 
�لعامة - �س ذ م م وميثلها �ل�سيد/ حامت �سالح �ملهدي �ل�ساو�س وميثله : عبد�هلل �سيف 
�سامل خمي�س �لنقبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   8652118( وق���دره  مببلغ  مت�سامنني 
�ل��ت��ام.   وح��ددت لها جل�سة يوم  و�ل��ف��ائ��دة   12% من تاريخ  مطالبتها وحتى �ل�سد�د 
�لثنني  �ملو�فق  2017/3/13  �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/80 جتاري جزئي                    

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �سيل لوجي�ستيك�س - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ �سركة �ملتحدة للنقليات - �س م م وميثله : �حمد عبد�هلل �ساحي عبد�هلل �ل 
بوعميم   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   66.887.73(
�ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.    وحددت لها جل�سة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/3/15  
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.B.6 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ساعة 
�جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 
بثالثة �أيام على �لأقل)علما بانه مت �حالة ملف �لدعوى من مكتب �إد�رة �لدعوى �ىل 

�ملحكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/242   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- نوتر� فود �سريفي�سز - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ملدينة للتغليف - �س ذ م م وميثله : 
�لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  �بر�هيم �جلرمن  قد  ��سماعيل  علي 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )16101( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2016/2460   تنفيذ جتاري  

ف��ردي��ة(  2- عبد�هلل حممد  ب��ور )موؤ�س�سة  بقالة حممد قنرب  �ملنفذ �سدهم/1-  �ىل 
قنرب بور )مالك بقالة حممد قنرب بور(  3- �سركة زركو �لتجارية - �س ذ م م  4- �هلل 
د�د عبد�هلل �بر�هيمي )مدير �سركة زركو �لتجارية(  5- �سركة عبد �لرحمن ك�ساورز 
�لتجارية �س ذ م م  6- عبد �لرحمن ك�ساورز )مدير عبد�لرحمن ك�ساورز( جمهويل 
�أحمد علي مفتاح  �لتنفيذ/بنك �سادر�ت �ير�ن وميثله :  حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�سالح �لزعابي    قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )292352.42( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/328   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة فود �ند ليف - ذ م م -حاليا - �سركة فود �ند ليف 
للتجارة �لعامة - ذ م م( - �سابقا  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/

و�سركاه  �لغنيم  �سالح  خالد  /�سليمان  �مل��ح��دودة  �لتجارية  �لغنيم  �سركة 
وميثله : �حمد علي عبد �حلميد �لقاري -  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
به وقدره )6812603.56( درهم  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ملذكورة �عاله 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  207/407   تنفيذ جتاري  

�ملنفذ ���س��ده/1- عبد �هلل �حمد حممد حممود  جمهول حمل  �ىل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لحتاد �لوطني - �س  م ع وميثله 
: فهد �سلطان علي لوتاه   قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ملبلغ �ملنفذ به وق��دره )1955713( دره��م �ىل  �ع��اله و�لز�مك بدفع 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3158   تنفيذ جتاري  
�ل��ب��دو�وي  جمهول  �سعدون  �لعبد  �سامل  ���س��ده/1- عبيد  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بنك �لحتاد �لوطني - �س م ع 
وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1063765( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  فان  .وعليه  �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/430   تنفيذ جتاري  

�ىل �ملنفذ �سده/1- �لياقوت �لذهبي �لعاملي  لتجارة �لهو�تف �ملتحركة  
جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/رب��ي��ع ����س��ام��ه حممد 
�أقام عليك  توفيق ب�سي�سو وميثله : �سالح ح�سن حممد مبا�سري  قد 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )256480(
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم  2017/243   تنفيذ جتاري  

م ح  جمهول حمل �لقامة  م   - �ملنفذ �سده/1- موؤ�س�سة كروميج  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة م�ساريع نيتي �لتجارية - �س م م وميثله 
: علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )25653860( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  ب��ال��ق��ر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/182   تنفيذ مدين  

ك���ور كنو�ر   ك��ن��و�ر 2- ه��رم��ي��ت  �سينغ  ���س��ارجن��ي��ت  ����س���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/رفاقت علي لياقت وميثله 
�لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  �لزبادي  قد  �سيف  �سعيد  �سيف  ر��سد   :
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1126860( درهم 
�ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/228 جتاري جزئي                    
�بر�هيم  �مل�����س��وؤول  ومديرها  م  ذ  ���س   - للمقاولت  �ملتقدم  1-�خل���ط   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  هللو   �بر�هيم  خليل  �بر�هيم   -2 هللو   �بر�هيم  خليل 
�ملدعي/ م�سندم �لعاملية للتجارة �لعامة - �س ذ م م ومديرها هرجا�س دوجال جي ��س - 
�جلن�سية �لهند - وميثله : عبد�هلل �سيف �سامل خمي�س �لنقبي - قد �أقام عليك �لدعوى 
�ملدعي عليهما مببلغ وقدره )402655.00 درهم( و�لر�سوم  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول 
�ملو�فق  2017/3/8  �لربعاء   يوم  لها جل�سة  �ملعجل بال كفالة  وح��ددت  بالنفاذ  �حلكم 
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/257 جتاري كلي                    

�سوبا�س  �ساكيت جينتال   -2 م   م  ذ  �س    - �لعامة  للتجارة  بر�تيك   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
���س��ان��ت ج��ي��ن��د�ل 3- ���س��وب��ا���س ت�ساند ج���ور� لل ج��ن��د�ل جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ �سيتي بنك �ن �يه وميثله : نا�سر مال �هلل حممد غامن   قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل  مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   11.190.376.77(
�ملو�فق   ي��وم �خلمي�س    �ل��ت��ام.   وح���ددت لها جل�سة  �ل�����س��د�د  �ل�����س��د�د وحتى  �لتوقف ع��ن 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   Ch2.E.21 بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �س    2017/3/9
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/208 جتاري جزئي                    

�ملدعي/  �ن  ب��اري  جمهول حمل �لقامة مبا  �ساقيب م�سعود  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
فر�ز �حمد فريوز �حمد وميثله : عبد�هلل حممد حاجي علي �لعو�سي  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 218000 درهم ، �لز�م 
�ملادية  �جلابر لال�سر�ر  �ملنا�سبة  �ملالية  �لتعوي�سات  للمدعي  ي��وؤدي  باأن  عليه  �ملدعي 
ومقابل  و�مل�سروفات  �لر�سوم  عليه مع  �ملدعي  فعل  نتيجة  ��سابته  قد  �لتي  و�لدبية 
�ل�ساعة 8.30  �ملو�فق  2017/3/8   �لربعاء   لها جل�سة يوم  �ملحاماة.  وح��ددت  �تعاب 
�س بالقاعة Ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/39 مدين جزئي                    
�مل��رزوق��ي  جمهول حمل �لق��ام��ة مبا  �ىل �ملدعي عليه / 1- حممد بن �سعبان 
�ن �ملدعي/ �ملركز �لغربي لتقومي وطب �لأ�سنان وميثله : �سالح ح�سن حممد 
�مل��دع��ي عليه  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  م��ب��ا���س��ري   
مببلغ وقدره )20000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  %9 
�لتام.   وح��ددت لها جل�سة يوم �لربعاء   من تاريخ  �ل�ستحقاق   وحتى �ل�سد�د 
فاأنت  ل��ذ�    Ch2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�ساعة    2017/3/15 �مل��و�ف��ق  
لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/510 مدين كلي                    

ومدير  �سريك  وب�سفته  نف�سه  عن   - متجيدى  برويز  ر�سا  1-حميد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ب�سركة �وتو برويز - �س ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �أمري ح�سني يد �له 
كرميي دو�ست وميثله : �أحمد عبد�هلل �ساحي عبد �هلل �ل بوعميم   قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه برد مبلغ وقدره )600.000 درهم( )�ستمائة �لف 
يف  �ملطالبة  مبلغ  ��ستالمه  تاريخ  منذ  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م( 
و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لز�مه  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  تنفيذ  متام  وحتى   2009/8/11
�ل�ساعة 9.30 �س  �ملو�فق  2017/3/8  و�تعاب �ملحاماة.   وح��ددت لها جل�سة يوم �لربعاء  
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/424 جتاري جزئي                    

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-ت����د�ول م��ي - ���س ذ م م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي/ با�سل غازي �لبقار   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م 
�ملدعي عليها ب باأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 161829 مع �لفائدة �لقانونية 
�ل��ت��ام.    وح��ددت لها جل�سة  �ل�سد�د  تاريخ �ل�ستحقاق وحتى  بو�قع 12% من 
 Ch1.B.10 يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/3/7   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/112 عقاري جزئي                    

�ىل �خل�سم �ملدخل / 1-دبي غري�سي لال�ستثمار�ت �لعقارية ليمتد وميثلها �ملدعي عليها �لوىل ، 
�خل�سم �ملدخل /2- �ساميون جون �يفر�ست  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ فيا�سي�سالف 
�إيجوروف وميثله : حممد �أحمد علي عبد �لرحمن بو ها�سم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�إمارة دبي - �ملدينة �لعاملية - حي �ليونان  �ملطالبة بتثبيت ملكية �لعقار �ملبيع )�ملحل( �لكائن 
)��س - 6 ، �ل 12( - للمدعي وذلك بالق�ساء ب�سحة ونفاذ مذكرة �لتفاهم �ملربمة بينهم �ملوؤرخة 
2008/12/1 �سند �لبيع �حلا�سل بني طرفيه و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب... )جميع �لطلبات 
مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة �لدعوى(  وح��ددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/3/7   
�ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أيام على �لأقل ويف  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/134 جتاري جزئي                    
�لقامة مبا  م م  جمهول حمل  ذ  - �س  �ملدعي عليه / 1-برولوجيك�س  �ىل 
قد  فيا�س  حممود  حكمت   : وميثله  تكنولوجي  فيجن  �سمارت  �ملدعي/  �ن 
بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره  �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
)19061 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ  
وحتى �ل�سد�د �لتام.   وح��ددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/3/7  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�  �لقا�سي   مبكتب  �سباحا    9.00 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2016/3404   تنفيذ جتاري  
�ساجناي   -2 ح   م  ����س   - �ن��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ن��ورم�����س  ����س���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�لقامة  حمل  جمهويل   - �ساول  �ساجني  فيدهي   -3 ���س��او�ل  جورد��سمال 
 : وميثله  عامة  م�ساهمة  �سركة   - �لعربي  �لتنفيذ/�لبنك  طالب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  -  قد  �مل��ال  �سريف عبد�هلل  حبيب حممد 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4434833( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/17  عقاري جزئي

�ن  �لق��ام��ة مبا  �لبيطار جمهول حمل  رمي��ون  1-مي�سال   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ملدعي /  بنك �ت�س ��س بي �سي �ل�سرق �لو�سط �ملحدودة وميثله:�حمد ح�سن 
�ملدعى  باإلز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  علي   �آل  رم�سان 
�ملحاماة  و�أتعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم(  عليه مببلغ وقدره )496187.18 
�لتام وحددت لها جل�سة  و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د 
  Ch 1.B.8 : يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/7   �ل�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اإعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/43  عقاري جزئي
م��رمي حممد ح�سن 3- فاطمة   -2 / 1-�ح��م��د حممد علي عبد�هلل  �ملدعي عليه  �ىل 
حممد علي �حمد عبد�هلل 4- ح�سة حممد علي �حمد عبد�هلل 5- خالد حممد علي 
�حمد عبد�هلل 6- جا�سم حممد علي �حمد عبد�هلل 7- زينب حممد علي �حمد عبد�هلل 
8- عائ�سة حممد علي �حمد عبد�هلل 9- خديجة حممد علي �حمد عبد�هلل جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /  ح�سن حممد علي �حمد �جل�سمي .نعلمكم بان �ملحكمة 
�ع��اله �خطاركم  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ب��ت��اري��خ:2017/2/21 يف  �ملنعقدة  ق��ررت بجل�ستها 
�لثالثاء  ي��وم  جل�سة  حت��ددت  وق��د  �ل��دع��وى  يف  �ملنتدب  �خلبري  �ل�سيد  تقرير  ب���ورود 

�ملو�فق:2017/3/7 �ل�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.B.8 للتعقيب على �لتقرير .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/1792  تنفيذ جتاري   

مو�سوع �لق�سية:تنفيذ �حلكم �ل�سادر يف �لدعوى رقم:2015/523 تنفيذ نز�ع جتاري ، 
ب�سد�د �ملبلغ �ملننفذ به وقدره )309101583.76( درهم �سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك دبي �لتجاري �س.م.ع
ب�سفته   - نهيان  �ل  �سقر  بن  ز�يد  بن  �ل�سيخ/خالد  �سده:1-  �عالنه:�ملنفذ  �ملطلوب 

كفيل و�سامن ملديونية بن ز�يد لال�ستثمار �س.ذ.م.م -  جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن عقار رقم �لر�س:131 - 
منطقة و�دي �لعمردي - �مل�ساحة:17478.96 - وذلك يف حدود �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

)309101583.76( درهم بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر بتاريخ:2017/2/11.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/634  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سالون �لربزه للرجال - �عمال مدنية جمهول حمل �لقامة 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  �مل��دع��ي /ز�ه���د ح�سني �ساحب دي��ن ق��د  مب��ا �ن 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21913 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف . رقم �ل�سكوى MB168602552AE  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/13 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1975  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �ساحله �حمد �بر�هيم �لكيت �ل علي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �ل�سالمي �س.م.ع وميثله : عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي 
ب�سد�د  �ملدعي عليها  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �ل علي 
�ملدعي  ذم��ة  يف  �ملرت�سدة  �ملديونية  عن  عبارة  دره��م   )2.519.531( وق��دره  مبلغ 
عليها و�لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة . وحددت لها 
 Ch 2.E.21 جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/13 �ل�ساعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/402  جتاري جزئي

د ه��ود� ر�م  جمهويل  ر�م��ا وت��ر  �����س.ذ.م.م 2-  �بوخالد للمقاولت  �مل��دع��ي عليه / 1-  �ىل 
حممد  وميثله:ماجد  ����س.م.ع  �لوطني  �خليمة  ر�أ����س  �ملدعي/بنك  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �خل��زرج��ي  ح�سن  �ل�سيخ  ب��ن  �حمد  �ل�سيخ 
درهم   )  )205.582.05( وق��دره  مبلغ  للمدعي  يوؤديا  بان  بالت�سامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
�لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة . وحددت لها جل�سة يوم �لحد 
�ملو�فق  2017/3/12  �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch2.D.19 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3120 تنفيذ جتاري
�ىل �مل��ن��ف��ذ �����س����ده/1- �ب���ر�ه���ي���م حم��م��د ع��ب��د�ل��رح��م��ن حم��م��د حوير  
جم��ه��ول حم���ل �لق���ام���ة مب���ا �ن ط��ال��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ب��ن��ك دب���ي �لتجاري 
�أق��ام عليكم  �ل علي قد  �لناخي  ���س.م.ع وميثله:عبد�هلل خمي�س غريب 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)316115.94( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/71 تنفيذ جتاري
�ملنفذ �سده/1- جونقينج و�ن ب�سفته �ملحكوم عليه يف �لق�سيه �جلز�ئيه  �ىل 
لقطع  غونزو  �سركة   -2 ����س.م.م   �ل�سيار�ت  غيار  لقطع  غونزو  �سركة  ومدير 
غيار �ل�سيار�ت �س.ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سركة 
روبرت بو�س جي �م بي �ج وميثله:�سيف �سعيد ر��سد �لغبار �ل�سام�سي قد �أقام 
عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)100383.90( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/3067 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- �منة �سعيد بالل فرحان  جمهول حمل �لقامة مبا 
خمي�س  وميثله:عبد�هلل  ���س.م.ع  �لتجاري  دبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن 
غريب �لناخي �ل علي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�ىل طالب  دره��م   )184040.76( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم 
�لج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة    خزينة  �و  �لتنفيذ 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/2761 تنفيذ جتاري
�بر�هيم  علي   -2 ذ.م.م   �لعامة  للتجارة  تي  �ر  �ي  �سركة  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
ترقي جاه جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لتقنيات �ملغناطي�سية 
�������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه��ا �مل��دي��ر �ل�����س��ري��ك/ج��ن��ي��د حم��م��د ع��ب��د�هلل ي��و���س��ف خوري 
وميثله:بدر حممد علي �لقرق قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5090( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة 2- ف�سخ عقد �لبيع و�لتوريد �ملوؤرخ يف:2012/3/18 ويف:2013/10/10 
ك��ان عليه قبل  ما  �لتعاقد �ىل  و�ع��ادة  �لطرفني  �مل��ربم بني  �لدعوى  مو�سوع 
�لتعاقد وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4  عقاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد ندمي �خرت جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /  حممد 
�سليم خان ميثله:بدر حممد علي �لقرق  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
وحال   )12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1( �ملحالت  يف  �ملدعي  ح�سة  وجتنيب  بفرز 
تعذر ق�سمتها يطلب �ملتنازع من �ملحكمة بيع جميع �ملحالت باملز�د �لعلني لعلى �سعر 
مع �لز�م �ملتنازع �سده �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل. وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/3/14   �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
: Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/1  بيع عقار مرهون   

رقم   -  AG13 �ل��ع��ق��ار  رق��م  �سكنية  �سقة  ن��وع  �ل��ع��ق��ار  على  �لتنفيذي  �حل��ج��ز  �لق�سية:بايقاع  م��و���س��وع 
 -  A �لغربي  �ملجمع   - جمري�  مرتفعات  �ملبنى  ��سم   -  G:لطابق� رق��م   - �ملبنى:1  رق��م   - �لر�����س:3705 
�ملو�قف:38-37 - و�لكائنة يف �مارة دبي - منطقة �لثنية �خلام�سة وم�ساحتها:220.09 مرت مربع )2.369.03 

قدم مربع(.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �بوظبي �لتجاري �س.م.ع

�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- رو جني جمهول حمل �لقامة
مو�سوع �لعالن:

نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �سقة �سكنية - �ملنطقة:�لثنية �خلام�سة - رقم 
 - AG13:رقم �ملبنى:1 - رقم �لعقار - A لر���س:3705 - ��سم �ملبنى:مرتفعات جمري�/�ملجمع �لغربي�
رقم �لطابق:G - �مل�ساحة:2.369.03 قدم مربع ، وفاء� للمبلغ �ملطالب به وقدره )4.273.378/50( درهم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/1848  جتاري كلي
�سلمان ماجد ح�سن علي ماجد  للتجارة 2-  �ر���س �خللود  �ملدعي عليه / 1- موؤ�س�سة  �ىل 
�ن  �ر����س �خل��ل��ود للتجارة جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا  �ل��ف��ردي��ة  �ملوؤ�س�سة  م��ال��ك  ب�سفته 
حرز   ب��ن  من�سور  حبيب  عبد�حلكيم   : وميثله  ����س.م.ع  �ل���دويل  �ل��ت��ج��اري  �ملدعي/�لبنك 
يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره  بان  �ل��ز�م �ملدعي عليهما  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  قد 
)1.564.843/63( درهم و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�لز�مهم 
بالر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب . وحددت لها جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/3/6 �ل�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1709  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- منى بالل �سامل حممد جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/
�أقام  �لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع وميثله :عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز قد 
مبلغ  للمتنازع   ت��وؤدي  بان  �سدها  �ملتنازع  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�ل�سد�د  وحتى  �لنز�ع  تاريخ  من  �لقانونية  �لتاأخريية  و�لفائدة  دره��م   )727880.97(
�ملو�فق  يوم �خلمي�س  لها جل�سة  . وحددت  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �لتام 
�أو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch 2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  �ل�ساعة   2017/3/9
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل.)علما باأنه مت جتديد �لدعوى من �ل�سطب بناء على 

طلب وكيل �ملدعي(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/1918 تنفيذ مدين  

�ىل �ملنفذ �سده/1-  يونفنغ لني 2- وو �سوبينج 3- ر�ين �حمد علي 
بدر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�ك�سبونيل للتجارة 
�س.ذ.م.م وميثله:عبد�حلكيم حبيب من�سور بن حرز  قد �أقام عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)2027110( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/6680  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- لوك�سري فيليج للتجارة �لعامة ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/1/23  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�ل�سيماء 
و�لفائدة  دره��م  للمدعية مبلغ )44696(  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ف��رج  ع��ب��د�ل��رز�ق  يون�س 
�لف�سل  �لتعوي�س عن  �ل�سد�د وما عد�  �ملطالبة وحتى متام  تاريخ  �سنويا من  بو�قع %9  �لقانونية 
�لتع�سفي فتح�سب من تاريخ �سريورة �لق�ساء به نهائيا وتذكرة �لعودة �ىل موطنها �و قيمتها نقد� 
ما مل تكن وقت �لتنفيذ قد �لتحقت بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات 
و�عفت �ملدعيه من ن�سيبها فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
�ساحب  با�سم  �سدر  �لع��الن  هذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/99  مدين جزئي
�سقر  حممد  �ن�ساري  �هلل  رحمة   -2 �سقر  حممد  �ن�ساري  �هلل  رحمة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
فرجان معيه  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �سركة كومودور للمقاولت ذ.م.م - فرع 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �خل��زرج��ي   �ل�سيخ ح�سن  بن  �حمد  �ل�سيخ  دب��ي وميثله:ماجد حممد 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )117000 درهم( و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د و�لتعوي�س �ملادي و�ملعنوي مببلغ )10000( درهم وتثبيت 
�مر �ملنع من �ل�سفر 828/2016 �مر على عري�سة مدين و�لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعاب و�سمول 
�ل�ساعة 8.30 �س  �ملو�فق  2017/3/6    ي��وم  �لثنني  بالنفاذ �ملعجل وح��ددت لها جل�سة  �حلكم 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اإعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1970  جتاري كلي
�بوظبي  بنك  �مل��دع��ي/  �ن  �لق��ام��ة مبا  �منيان  جمهول حمل  �سوبر  بن  �يانيبويل  �سيام   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
فرع   - �لتجاري  �بوظبي  بنك  �ملدعي/  �ن  مبا  علي   �آل  �لناخي  غريب  خمي�س  وميثله:عبد�هلل  فرع   - �لتجاري 
قد �قام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ:2017/2/27 �حلكم �لتمهيدي 
�لتايل: حكمت �ملحكمة ومبثابة �حل�سوري وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �مل�سريف �ملخت�س �ساحب �لدور 
باجلدول خبري� يف هذه �لدعوى تكون مهمته بعد �لطالع على ملف �لدعوى و�ور�قها وم�ستند�تها وما ع�سى 
�ن يقدمه �ليه �خل�سوم من ��سول غري منكرة �و �سور غري جمحودة للعقود و�ملر��سالت و�ي حمرر�ت �خرى 
منها  �مل�ستخرج  �ملنتظمة  �لتجارية  دفاتره  �ملدعي لالطالع على  �لبنك  �ىل مقر  و�لنتقال  �لكرتونية  �و  ورقية 
�ليها �ملدعي يف طلباته ومدى وفاء  �لت�سهيالت �مل�سرفية مو�سوع �لدعوى �لذي ي�ستند  ك�سوف �حل�ساب لبيان 
�ملدين يف �حل�ساب �جلاري  �لد�ئن و�جلانب  ، - مر�جعة قيود �جلانب  �لنا�سئة عنها  بالتز�ماتهم  �ملدعي عليهم 
�خلا�س بالت�سهيالت �و كل ح�ساب لت�سهيل وبيان م�سدرها ومدى �سحة ح�سابها وقدرت مبلغ ع�سرين �لف درهم 
�مانة م�سروفات و�تعاب �خلبري كلفت �ملدعي ب�سد�دها يف خز�نة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنني 

ch2.E.21:ملو�فق:2017/3/6 �ل�ساعة:09:30 �سباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اإعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1974  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- مايكروتوب للكمبيوتر ذ.م.م 2- نور �لدين حممد ذياب �ليف  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�سرف( وميثله:عبد�هلل خمي�س غريب �لناخي �آل علي  مبا �ن �ملدعي/ 
�مل�سرف �لعربي لال�ستثمار و�لتجارة �خلارجية )�مل�سرف( قد �قام عليكم �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة 
�ملو�سوع بندب  �لف�سل يف  �لتايل: حكمت �ملحكمة ومبثابة �حل�سوري وقبل  �لتمهيدي  بتاريخ:2017/2/27 �حلكم  حكمت 
�لدعوى  �لط��الع على ملف  بعد  تكون مهمته  �لدعوى  باجلدول خبري� يف هذه  �ل��دور  �ملخت�س �ساحب  �مل�سريف  �خلبري 
و�ور�قها وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدمه �ليه �خل�سوم من ��سول غري منكرة �و �سور غري جمحودة للعقود و�ملر��سالت 
و�ي حمرر�ت �خرى ورقية �و �لكرتونية و�لنتقال �ىل مقر �لبنك �ملدعي لالطالع على دفاتره �لتجارية �ملنتظمة �مل�ستخرج 
منها ك�سوف �حل�ساب لبيان �لت�سهيالت �مل�سرفية مو�سوع �لدعوى �لذي ي�ستند �ليها �ملدعي يف طلباته ومدى وفاء �ملدعي 
عليهم بالتز�ماتهم �لنا�سئة عنها ، - مر�جعة قيود �جلانب �لد�ئن و�جلانب �ملدين يف �حل�ساب �جلاري �خلا�س بالت�سهيالت 
�و كل ح�ساب لت�سهيل وبيان م�سدرها ومدى �سحة ح�سابها و�رفاق ن�سخة تف�سيلة لك�سوف �حل�ساب يظهر فيها ما جرى 
عليها من قيود يف �جلانبني وتاريخ �خر قيد وقدرت مبلغ ع�سرين �لف درهم �مانة م�سروفات و�تعاب �خلبري كلفت �ملدعي 

ب�سد�دها. وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �لثنني �ملو�فق:2017/3/6 �ل�ساعة:09:30
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/387  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  �ملطاعم  خل��دم��ات  �لبيت  ذوق  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سامي �حمد حممد ر�سيد  قد �أقام  
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )9048( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�سافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/437  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  �ملنفذ �سده/1- جي �ف �ي كوميونكي�سن  �ىل 
�أقام   قد  �ولديبو   �ولديلي  �لتنفيذ/�ولوميدي  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
�ملحكمة بال�سافة  �و خزينة  �لتنفيذ  وقدره )21751( درهم �ىل طالب 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1694( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/434  عمايل جزئي
�مل��دع��ي عليه / 1-د�ف���ريو خل��دم��ات �لتنظيف جمهول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �ىل 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  دج��اب��ان   ت�سارليز  يانكون   / �مل��دع��ي  �ن 
رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   1980( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   mb168843139ae:ل�سكوى�
2017/3/8 �ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة 

ح�سوري ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري ميعاد �لتكليف باحل�سور لربعة �يام .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/157  عمايل جزئي

�ملدعي / �ن  �لقامة مبا  �سري�ساي جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-ب���ر�و�دي  �ىل 
كريفري ليدز �سبا - موؤ�س�سة فردية ومتثلها �ل�سيدة/جونلي زهاجن قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )8500 درهم( و�لر�سوم 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB168944040AE �ل�سكوى  رقم   . و�مل�ساريف 
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 �ل�ساعة   2017/3/13 �مل��و�ف��ق  �لثنني 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/7552  عمايل  جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �كو� فن لتجارة جتهيز�ت �لعاب �لطفال �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف    2017/1/31 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
ل�سالح/حممد �لمني بن فتحي �لناعم بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )85.000( 
درهم )خم�سة وثمانون �لف درهم( و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية 
وحتى �ل�سد�د �لتام عد� �لف�سل �لتع�سفي فمن �سريورة �حلكم نهائيا وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
باملنا�سب من  و�لزمتها  �خ��ر  �ساحب عمل  ل��دى  بالعمل  �لتحق  قد  يكن  ما مل  نقد�  مقابلها  �و 
�مل�سروفات و�عفت �ملدعي من ن�سيبه ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري 
با�سم  �لتايل لن�سر هذ� �لع��الن �سدر  �ليوم  �عتبار� من  قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/405  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-دحمان بن د�سا�س للمقاولت جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  توياز  �سانتو�س  جاي  /ر�سل  �ملدعي 
درهم(   3000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8166( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف . رقم �ل�سكوى mb167875107ae  وحددت لها جل�سة 
لذ� فاأنت   ch1.A.5:ل�ساعة 8.30 �س بالقاعة� يوم �لحد �ملو�فق 2017/3/12 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/177  ا�ستئناف عمايل    
مبا  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سايدوفا   نيلوفر   -1 ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
ل�ساحبها/عبد�لعزيز  ل��ل��ع��ق��ار�ت  ريكتاجنيل  ج��ول��دن   / �مل�����س��ت��اأن��ف  �ن 
عبد�لرحمن علي عبد�هلل بن ن�سيب وميثله : �سفيع حممد �إبر�هيم  قد 

��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم:/ /     
وحددت لها جل�سه يوم �لثنني  �ملو�فق 2017/3/20 �ل�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11958 بتاريخ 2017/3/2   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/19  جتاري جزئي

�لقامة  ع��امل عبد حليم جمهول حمل  ج��اين  1- حممد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها  مبا �ن �ملدعي/روبي �سليم حممد �سليم  قد 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )25400( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
بالنفاذ  �حلكم  و�سمول  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة 
  2017/3/16 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت   . كفالة  ب��ال  �ملعجل 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذ�   ch2.D.19:بالقاعة �ل�ساعة 08.30 �س 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 
قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �لأقل .)علما باأن مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة 

�لتجارية �جلزئية.(
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



جمري�  مدينة  يف  �ملقبل  �أب��ري��ل  و19   18 يومي  تنطلق 
بدبي فعاليات �لدورة �ل�16 ملنتدى �لإعالم �لعربي حتت 
مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي رعاه 

�هلل .
ي�����س��ارك يف �ل��ف��ع��ال��ي��ات - �ل��ت��ي مت��ث��ل �أك���رب جت��م��ع �سنوي 
�لإعالمي  �لعمل  قياد�ت   - به  و�ملعنيني  �لعربي  لالإعالم 
�لعربية  �لإع��الم��ي��ة  �مل��وؤ���س�����س��ات  ذل���ك  يف  مب��ا  �ملنطقة  يف 
و�لعاملية و�لإعالميني �لعرب �لعاملني يف مناطق خمتلفة 
من �لعامل. وك�سف نادي دبي لل�سحافة - �جلهة �ملنظمة 
للمنتدى - عن �أن �لدورة �ملقبلة �ستعقد حتت �سعار �حلو�ر 
�حل�ساري للرتكيز على دور �لإعالم يف تعزيز �حلو�ر بني 
�سعوب �ملنطقة ��ستناد�ً �إىل جمموعة من �لأ�س�س �مل�ستقاة 

و�لإ�سالمية  �لعربية  للح�سارتني  �لأ�سيلة  �لقيم  م��ن 
و�مل�ستلهمة من فكر وروؤية دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وو�سيلة  غاية  �لنا�س  �سعادة  جعل  يف  �لر�سيدة  وقيادتها 
ع��ن ط��ري��ق زرع �لأم����ل ون�����س��ر �خل���ري و�ل�����س��الم وتر�سيخ 
قيم �لت�سامح و�لتعاي�س بني �لأديان و�لأعر�ق و�لطو�ئف 
و�حل�ساري  �ل��ث��ق��ايف  �حل����و�ر  وت�سجيع  �لآخ����ر  و�ح�����رت�م 
�لكر�هية  ون��ب��ذ  �لإي��ج��اب��ي  �لفكر  ون�سر  �ملجتمعات  ب��ني 
يف  �لعاملية  �ملتغري�ت  تاأثري  من  �لرغم  على  و�لعن�سرية 
يف  �أ�سهمت  حت��دي��ات  م��ن  حملتها  وم��ا  �لأخ���رية  �ل�سنو�ت 

تبديل �لعديد من مفاهيم وقناعات �ل�سعوب.
�ل�16  دورت��ه  مو�سوع  �ختيار  �أن  �ملنتدى  �إد�رة  و�أو�سحت 
ج��اء �ن��ط��الق��اً م��ن �لإمي���ان ب��ق��درة �لإع���الم و�أدو�ت����ه على 
تي�سري �لتو��سل بني �لثقافات و�ملجتمعات و�أثره يف تعزيز 

�لتنوع  ي�سبح  بحيث  بالختالف  و�لقبول  �لت�سامح  روح 
و�سبياًل  لالإن�سانية  م�سرتكاً  تر�ثاً  �لآخر  مع  و�لختالف 
لبناء ح�سارة جديدة تتناغم مع �ملجتمع و�لإن�سان و�لدين 

و�ل�سيا�سة و�لثقافة و�لآد�ب وغريها.
و�أكدت �سعادة منى غامن �ملري رئي�سة نادي دبي لل�سحافة 
ومن  �لفعاليات  �أن  للمنتدى  �لتنظيمية  �للجنة  رئي�سة 
تعزيز  يف  ر�سالتها  تو��سل  �ملقبلة  دورتها  مو�سوع  خ��الل 
يو�جهها  �لتي  للتحديات  �لت�سدي  يف  �لإع���الم  م�ساركة 
�مل��ج��ت��م��ع وذل����ك ل��ق��درة �لإع�����الم ع��ل��ى ت��و���س��ي��ح �حلقائق 
�لفعلية يف مو�جهة  �مل�ساركة  �ملجتمع على  �أف��ر�د  وحتفيز 
�أوطانهم على حتقيق  �أن يحد من قدرة  كل ما من �ساأنه 

�لنمو و�لتقدم �لذي ي�سبو� �إليه �جلميع.
�لقليلة  �ل�سنو�ت  م��د�ر  �سهد على  �لعامل  �إن  �مل��ري  وقالت 
جملة  معها  جلبت  �لتي  �ل��ت��ط��ور�ت  م��ن  �لعديد  �ملا�سية 
�ل�سيا�سية  �ل�سعد  خمتلف  على  �ل�سعبة  �لتحديات  من 
و�لقت�سادية و�لفكرية م�ستوجبة ت�سافر �جلهود للوقوف 
خطرية  تد�عيات  من  �لتحديات  تلك  خلفته  ما  وج��ه  يف 
�إذ ك���ان للمنطقة  ب��وج��ه ع����ام..  �مل��ج��ت��م��ع �لإن�����س��اين  ع��ل��ى 
باتت  و�ل��ت��ي  �لتد�عيات  تلك  م��ن  و����س��ح  ن�سيب  �لعربية 
تتطلب �أكر من �أي وقت م�سى �لعمل بجد �أكرب لإقامة 
م��ا يعرت�س  م��ب��دع  بفكر  ي��ت��ن��اول  ح���و�ر ح�����س��اري متفتح 
طريق �ملجتمع �لعربي من معوقات ويعينه على �لنهو�س 
بقوة وميكنه من �للحاق بركب �لتقدم �لعاملي مبا ي�سمن 

�خلري و�لرخاء لكافة �ل�سعوب �لعربية.
يتحملها  �لتي  �لكبرية  �مل�سوؤولية  �إىل  �سعادتها  و�أ���س��ارت 
�لإع����الم يف ه��ذه �مل��رح��ل��ة لإط���الق ح���و�ر ح�����س��اري فاعل 
مو�جهة  يف  �تباعها  يجب  �لتي  �مل�سار�ت  لتحديد  وموؤثر 
�إذ  ج���ذوره..  من  و�جتثاثه  �أ�سكاله  بكافة  �ل�سلبي  �لفكر 

من  �نطلق  �ل��ذي  �ل��وط��ن  توجه  م�ستلهما  �ملنتدى  ي��اأت��ي 
�أر�سه و�لنهج �لذي �أ�س�سته قيادته �لر�سيدة يف ن�سر �أ�سباب 
�خلري و�ل�سالم ود�عيا �إىل حو�ر يكون �سببا يف ن�سر �لأمل 
و�لتفاوؤل ويوؤ�س�س لعقالنية �لنقا�س وير�سخ قيم �لت�سامح 
وقبول �لختالف يف �لر�أي لكي يكون هذ� �حلو�ر طريقا 
ي�سلكه �جلميع بفكر و�ع وعقول متفتحة للو�سول �إىل ما 

ينفع �لنا�س ويعود بالفائدة على �ملجتمع.
للدورة  �لنهائية  �ل�ستعد�د�ت  �لتنظيمية  �للجنة  وب��د�أت 
�ل�16 للمنتدى يف �لوقت �لذي يتطلب �لإعد�د للمنتدى 
ب�����س��ورة ع��ام��ة ق��ر�ب��ة �ل��ع��ام �ل��ك��ام��ل ح��ي��ث ي��ع��د منتدى 
نادي  ينظمها  �لتي  �لفعاليات  �أه��م  م��ن  �لعربي  �لإع���الم 
جائزة  ت�سمل  حافلة  �سنوية  �أجندة  �سمن  لل�سحافة  دبي 
�ل�سحافة �لعربية و�لتي يتز�من توزيع جو�ئزها �سنويا مع 
ختام �أعمال �ملنتدى وكذلك قمة رو�د �لتو��سل �لجتماعي 
�لعرب و منتدى �لإعالم �لإمار�تي وغريها من �لفعاليات 

و�ملبادر�ت �لتي تعنى مبجتمع �لإعالم �لعربي.
ويتيح �ملنتدى من خالل قالبه �لتفاعلي وما يت�سمن من 
فر�سة  �حل���و�ر  د�ئ���رة  لتو�سعة  تهدف  م�ساحبة  فعاليات 
تطويره  ومتطلبات  �لإع���الم  قطاع  ح��ال  ملناق�سة  �للقاء 
و�ل�سبل �لالزمة لتحقيق �ل�سورة �ملثلى لالإعالم و�لأدو�ر 
�ملنتظرة منه يف �أكرب جتمع ي�سم �ملعنيني بالإعالم �سو�ء 
من  ب��ه  �ملهتمني  �أو  �ملختلفة  م�����س��ار�ت��ه  يف  �لعاملني  م��ن 
�لتخ�س�سات  من  وبحثية  �أكادميية  قطاعات  من  خارجه 
�أك���رب مظلة جامعة  �مل�����س��ارك��ة �سمن  ع��ل��ى  �ل��ت��ي حت��ر���س 
لقطاع �لإعالم يف منطقة �ل�سرق �لأو�سط و�سمال �أفريقيا 
وحت��ظ��ى ���س��ن��وي��ا مب�����س��ارك��ة وح�����س��ور �أك����ر م���ن 2000 
قياد�ت  من  و�أغلبهم  �جلهات  تلك  كافة  ميثلون  �سخ�ساً 

�لإعالم و�سناع �لقر�ر يف موؤ�س�ساته.

�خلييلي  مغيري  ح���ارب  مع�سد  ���س��ع��ادة  �لف��ت��ت��اح..  ح�سر 
�سفري �لدولة لدى فرن�سا وجاك لجن مدير معهد �لعامل 
�لقا�سمي موؤ�س�س موؤ�س�سة بارجيل  �لعربي و�سلطان �سعود 

للفنون.
80 ع��م��ال فنيا م��ن مقتنيات  �أك���ر م��ن  �مل��ع��ر���س  وي�����س��م 
بارجيل �لتي تتخذ من �ل�سارقة مقر� لها ومتتلك و�حدة 
من �أكرب و�أهم جمموعات �لفن �لعربي �حلديث و�ملعا�سر.
وي�ستك�سف �ملعر�س - �لذي يتوىل �لإ�سر�ف عليه �لقيمان 
كيه  �إي��ه  �إم  �إ���س  ملتحف  �لفني  �ملدير  ف��ان كوتريين  فيليب 
 - للفنون  ب��ارج��ي��ل  موؤ�س�سة  م��ن  �سلطان  وك���رمي  بلجيكا 
�إقامة �ملعار�س و�ل��دور �لذي تلعبه جمموعة ما  �إج��ر�ء�ت 
�لفن مع �لرتكيز على  تاريخ  بناء  �لفنية يف  �ملقتنيات  من 

�لفن �لعربي �حلديث و�ملعا�سر.
و�سلط معر�س رو�ئع �لفن �لعرب �حلديث و�ملعا�سر �ل�سوء 
على �لدور �ملهم �لذي تلعبه �ملجموعة يف �لرتقاء بالأعمال 

�لفنية �لتي تت�سمنها �إىل مرتبة �لتحفة.
خالل  من  �لظاهرة  ه��ذه  �إىل  �لنتباه  �ملعر�س  وي�سرتعي 
“ �إىل  “ بارجيل  ب��ارزة من جمموعة  �أع��م��ال فنية  عر�س 
جانب �أعمال �أخرى تعود لفنانني �أقل �سهرة.. فيما تهدف 
�لكو�لي�س  ور�ء  �لتي جتري  �لعمليات  �سرح  �إىل  �لفعاليات 

خالل عر�س وحفظ �لأعمال �لفنية يف معر�س فني.
و�ختريت �لأعمال �لفنية �مل�ساركة يف �ملعر�س بعناية �سديدة 
و�لثقايف..  �لوطني  �لتاريخ  �أو  �لفنية  �ملكانة  ع��ن  مبعزل 

ونتيجة لذلك �عتمد �لنهج �لتنظيمي للمعر�س على �إعادة 
بناء �ل�سروط �سمن �ملوؤ�س�سات على غر�ر موؤ�س�سة بارجيل 
للفنون �لتي تويل �لأهمية لطريقة �لعر�س وحفظ �لعمل 

�لفني و�لتاأثري �ل�سخ�سي.

ويتوزع �ملعر�س على غرفتني �إحد�هما ت�سم �أعمال �لفنانني 
�لنموذجية  �لعر�س  طريقة  وف��ق  �ملجموعة  يف  �ل��ب��ارزي��ن 
و�لثانية  �ل�سكل  مكعبة  بي�ساء  غرفة  �ملتاحف  يف  �ملتبعة 

تركز على طريقة عر�س �لغرف �خللفية للمتحف.

وكاأنها  �لثانية  �ل��غ��رف��ة  يف  �لفنية  �لأع��م��ال  تظهر  بينما 
من  ن���ادر�  �سعور�  �مل�ساهد  يعطى  م��ا  للدر��سة  مو�سوعات 

�لألفة �إز�ء هذه �لأعمال.
يف  �أع��م��ال��ه��م  �مل�����س��ارك��ة  �ل��ب��ارزي��ن  �لفنانني  قائمة  وت�سمل 

�ملعر�س عادل عبد�ل�سمد وح�سن �سريف وحممد �سرقاوي 
ومرو�ن ق�ساب با�سي وقادر عطية ور�سيد قري�سي و�سفيق 
عبود وعا�سم �أبو �سقر� و�ساكر ح�سن �ل�سيد و�أ�سرف طولوب 

و�إيتيل عدنان وغريهم من �لفنانني. 

•• ال�شارقة-الفجر:

ت��و����س��ل م���ر�ك���ز �أط���ف���ال �ل�����س��ارق��ة، م���ن خالل 

لربنامج  �ل��ت��اب��ع��ة  �لعطاء”  “جد�ر  م��ب��ادرت��ه��ا 
من  ل��ع��دد  تنظيمها  و�أف�سل”،  م��ث��ل��ي  “كن 
موؤخر�ً  �جل��د�ر  �سهد  حيث  �ملتنوعة،  �لفعاليات 
خاللها  من  مت  تربوية،  ثقافية  فعالية  تنظيم 
مر�كز  ج��م��ي��ع  يف  خ���ارج���ي���ة،  م��ك��ت��ب��ات  و����س���ع 
�لأطفال �ملنت�سرة على م�ستوى مدينة �ل�سارقة، 
هذه  وت��اأت��ي  و�ل�سرقية،  �لو�سطى  و�ملنطقتني 
مر�كز  تبذلها  �لتي  �جل��ه��ود  �إط���ار  يف  �لفعالية 
�أطفال �ل�سارقة لبث روح �لتعاون و�لعمل بروح 
�لعطاء  وت��ع��زي��ز ثقافة  �لأط���ف���ال،  ب��ني  �ل��ف��ري��ق 
لديهم، و�إبر�ز �لدور �ملحوري �لذي تلعبه �ملكتبة 

يف تنمية �ملجتمعات.
بحمالت  حالياً  �ل�سارقة  �أط��ف��ال  مر�كز  وتقوم 
ت��وع��وي��ة ت�����س��ت��ه��دف ب��ه��ا �لأط���ف���ال، ت��ه��دف �إىل 
وباأهمية  �ملكتبات،  باأهمية  لديهم  �لوعي  تعزيز 
كما  بالكتب،  وتربعهم  �لفعالية  يف  م�ساركتهم 
عدد  فيها  ي�سارك  منظمة  ح�سر  بعملية  تقوم 
وتوثيق  تبويب  خاللها  من  يتم  �لأط��ف��ال،  من 
كل �لكتب �لتي مت �لتربع بها، �إىل جانب ح�سر 
باملبادرة  �ل��ت��ع��ري��ف  ���س��م��ل��ه��م  �ل���ذي���ن  �لأط���ف���ال 

و�لذين �ساركو� فيها فعلياً.
�لكعبي،  ع��ل��ي  ع��ائ�����س��ة  ق��ال��ت  �ل�����س��دد  ه���ذ�  ويف 
مدير مر�كز �أطفال �ل�سارقة بالوكالة: �نطالقاً 
بتنظيم  د�ئ��م��اً  نقوم  �لعطاء،  م��ب��ادرة ج��د�ر  من 
غر�س  يف  ت�سهم  �أن  �ساأنها  م��ن  �لتي  �لفعاليات 

وق��د جاء  �أط��ف��ال��ن��ا،  نفو�س  �ل��رتب��وي��ة يف  �لقيم 
تنظيمنا لهذه �لفعالية �لتي و�سعنا من خاللها 
�خلارجية  �مل�ساحات  يف  �ملكتبات  م��ن  جمموعة 

�لتابعة ملر�كز �لأطفال،
 يف �إطار حر�سنا على غر�س قيم �خلري و�لعطاء 
�أ����س���ل���وب حياة  �ل�������س���غ���ار؛ وج��ع��ل��ه��ا  ن��ف��و���س  يف 

ميار�سونه يف حياتهم �ليومية، �إىل جانب غر�س 
يومية  ع��ادة  وجعلها  نفو�سهم،  يف  �ل��ق��ر�ءة  حب 
�لقر�ءة،  �أه��م��ي��ة  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  ل��ه��م،  بالن�سبة 
متناول  يف  كتبها  تكون  بحيث  �ملكتبات  وتوفري 
�أطفال  مر�كز  بالقرب من  �لقاطنني  يد جميع 

�ل�سارقة.

وتاأتي مبادرة جد�ر �لعطاء �سمن �لن�سخة 
و�أف�سل”،  م��ث��ل��ي  “كن  ب��رن��ام��ج  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لإ�سالمية  �لأخ����الق  تعزيز  �إىل  ي��ه��دف  �ل���ذي 
و�ل�������س���ل���وك���ي���ات �لج���ت���م���اع���ي���ة �حل�������س���ن���ة لدى 

لالأطفال،
�لأطفال  ت�سجيع  �إىل  �ل��ربن��ام��ج  ي�سعى  حيث   

على �لنخر�ط يف �لأعمال �لنبيلة، وقد �أطلقت 
مر�كز �لأطفال هذ� �لربنامج يف �سهر رم�سان 

�ملا�سي.
وت��ع��م��ل م���ر�ك���ز �أط���ف���ال �ل�����س��ارق��ة ع��ل��ى تنمية 

مو�هب وقدر�ت �لأطفال �ملنت�سبني �إليها،
�ل���رب�م���ج و�لور�س  �ل��ع��دي��د م���ن  ل��ه��م   وت���ق���دم 

و�خلدمات �لتي ترتقي باإمكانياتهم، وتوفر لهم 
تعزز  كما  و�لإب���د�ع،  �لتميز  على  �ملحفزة  �لبيئة 

فيهم �لطاقة �لإيجابية،
�ملتطلعة  �لوطنية  �ل��روح  نفو�سهم  يف  وتغر�س   
�ل��دول��ة وحتقيق �لإجن����از�ت لها يف  �إىل خ��دم��ة 

خمتلف �ملجالت. 

منتدى االإعالم العربي ينطلق 18 اأبريل املقبل حتت �سعار احلوار احل�ساري 

مراكز اأطفال ال�سارقة تدعم القراءة من خالل »جدار العطاء«

زايد بن �سلطان بن خليفة يفتتح معر�س »روائع الفن العربي« يف باري�س

اف��ت��ت��ح ال�����ص��ي��خ زاي���د بن 
اآل  خليفة  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان 
جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان 
اأمناء موؤ�ص�صة �صمو ال�صيخ 
اآل  خليفة  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان 
نهيان االإن�صانية والعلمية 
روائع   “ معر�ص  فعاليات 
ال��ف��ن ال��ع��رب��ي احل��دي��ث 
واملعا�صر “ وذلك يف معهد 
بباري�ص  العربي  ال��ع��امل 

االثنني املا�صي.

ثقافة وفن�ن
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قررتمُ فتح �صفحة جديدة من حياتي

اإيزابيال رو�سيليني: ال�سعي اإىل الكمال جزء من التعبري عن الذات
-الهوية ال�صخ�صية ال تتعلق بال�صكل بل لها طابع اأعمق بكثري

تعاونكما،  على  ع��ام��ًا  ث��الث��ني  م��ن  اأك���رث  بعد   •
تعودين اليوم اإىل )النكوم( لت�صويق كرمي )م�صاد 

لل�صيخوخة( هذه املرة...
- ت�سهد ماركة )لنكوم( تقدماً هائاًل. ي�سّرين �أنهم قررو� 
يتعلق  �لكرميات.  عن  لل�سيخوخة(  )م�ساد  عبارة  �سحب 
�لهدف �لأ�سا�سي بطرح م�ستح�سر�ت �لتجميل نف�سها لكن 
من دون �لأحكام �مل�سبقة �ملرتبطة ب�سرورة �أن تكون �ملر�أة 

�سابة كي تبدو جميلة!

• تتطلب هذه العملية تخفيف التعديالت امل�صتعملة 
وجتاهرين  بعمرك  تفتخرين  اأنت  ال�صور.  يف 
ما  التجميل.  جلراحات  خ�صوعك  بعدم 

راأيك بربنامج )فوتو�صوب(؟
على  للحفاظ  �ل�����س��ور  تعديل  �أ���س��ب��ح   -
م���ظ���ه���ر �����س����اب ج��������زء�ً م����ن �ل����ع����اد�ت 
بع�س  �إج���ر�ء  �أع��ار���س  ل  �ملعا�سرة. 
�ل���ت���ع���دي���الت. م���ا �مل���ان���ع م���ث���اًل من 

�إ�سافة �لتجاعيد؟!

• ما كان اأهم تغيري يف حياتك 
خالل اآخر ع�صرين �صنة؟

فانتابني  �مل��ن��زل،  ول���د�ي  غ���ادر   -
�سعور بالفر�غ و�جتاحني �حلنني 
جد�ً  م�سرورة  لكني  �ملا�سي.  �إىل 
�إل يف  ي���اأت���ي���ان  �ل���ي���وم لأن��ه��م��ا ل 
�عتدُت  �لأ����س���ب���وع!  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 

�سريعاً على غيابهما.

نكت�صب  اأننا  دومًا  تكررين   •
التقدم  مع  احلرية  من  املزيد 

يف ال�صن...
�أعمل  ك��ن��ت  �ل��ث��الث��ني،  - يف ع��م��ر 
م��ع )لن���ك���وم( وك���ان ل���دّي ولد�ن 
����س���غ���ري�ن وك���ن���ت م�����س��ط��رة �إىل 
�لتوفيق بني عملي وعائلتي. ل مفر 
حني  �ملفقودة  �حلرية  ��ستعادة  من 
مبجال�سة  �لتفكري  �إىل  �أ���س��ط��ر  ل 

�لأطفال �أو حت�سري �لع�ساء...

اأي�صًا  مرادفة  احلرية  لكن   •
وحتى  املتزايدة  للم�صوؤوليات 

الوحدة...
ن��ب��ح��ث عن  �ل�������س���ب���اب،  ع��م��ر  - يف 
�ل�ستقاللية �ملادية ب�سكل �أ�سا�سي. 
و�لأربعني،  �ل��ث��الث��ني  ع��م��ر  وب���ني 
ن���خ���ت���رب �لأم�����وم�����ة ون�������س���ع���ى �إىل 
�ن�سغالنا.  وي��زي��د  مهنتنا  تطوير 
�لوقت  ي��ح��ني  �ل�����س��ت��ني،  يف  ل��ك��ن 
�حلقيقية.  رغباتنا  على  للرتكيز 
ل��در����س��ة علم  �مل��در���س��ة  �إىل  ع���دُت 
�ل�سلوك وفتحُت مزرعة لأنني كنت 
ف��رتة طويلة.  ذل��ك منذ  �أرغ���ب يف 
�ألحظ هذ� �ل�سكل من �حلرية لدى 
�أ���س��دق��اء م��ن ع��م��ري، و�أع��ت��ق��د �أننا 
�ل�سنو�ت  خ��الل  �أحالمنا  �سنحقق 

�ملتبقية لنا.

تظنني  ه���ل   •
و���ص��ول  اأن 
اإىل  الن�صاء 
م���ن���ا����ص���ب 
يوؤثر  عليا 
و����ص���ع  يف 
امل����������������راأة 

عمومًا؟
�ألح��������������ظ   -
ذلك يف �سركة 
)لن�������������ك�������������وم( 
)م�������دي�������رت�������ه�������ا 
فر�ن�سو�ز  �ل��ع��ام��ة 
ل��������ي��������م��������ان(. ك���ن���ت 
عما  �ملا�سي  يف  �أت�����س��اءل 
ظروف  يف  يتغري  �أن  ميكن 
مم����اث����ل����ة. ح����ني ك���ن���ت �أت�������رّبج 
و�لثالثني  �ل���ع�������س���ري���ن  ع���م���ر  يف 

و�لأرب��ع��ني، مل �أك��ن �أري��د �أن �أب��دو �أك��ر �سباباً بل من باب 
�ملتعة. لكن مل تذكر �لإعالنات يوماً هذه �ملتعة �لن�سائية 
ُتعترب  �أد�ة لالإغر�ء.  �ملاكياج جمّرد  لأن �لرجال يعتربون 
م�ستح�سر�ت  ع��امل  ج��دي��دة يف  �لأن��ث��وي��ة  �حل�سا�سية  ه��ذه 

�لتجميل وبد�أت تغرّي �خلطاب �ل�سائد. �إنها ثورة كربى!

مرحلة  يف  ت��ت��ح��ّم��ل��ي��ن��ه  ال  ج��ان��ب  م���ن  ه���ل   •
ال�صيخوخة؟

- يزعجني مظهر عنقي �أحياناً لذ� �أرتدي ياقة عالية. ل 
باأ�س باجلو�نب �لأخرى.

اليوم؟ �صماعها  حتبني  جماملة  اأكرث  • ما 
�أنتظره من  ما  �أنيقة!(. هذ�  �أن��ت  �أ�سمع: )كم  �أن  �أح��ب   -
متنحني  منتجات  �أري��د  و�ملو�سة:  �لتجميل  م�ستح�سر�ت 

�لأناقة و�لتمّيز ول �أريد �ل�سباب �أو �لنحافة.

غريك  من  ا�صتعدادًا  اأك��رث  باأنك  ت�صعرين  هل   •
لتقّبل ال�صيخوخة؟

ق��دوة يف �حلياة. كانت و�لدتي ممثلة مهمة  - نعم! لدي 
�أ�سبحت  باأنها  �ل�سينما  �لعاملون يف قطاع  �أخربها  وحني 
كبرية يف �ل�سن، ذهبت للتمثيل يف م�سرح برودو�ي. حني مل 
جُتّدد ماركة )لنكوم( �لعقد معي بعدما بلغُت 42 عاماً، 
ك�سحافية  تعمل  �لتي  �سقيقتي  كانت  لكن  كثري�ً.  حزنُت 
ظاهرة  �إن��ه��ا  �أي�����س��اً.  �خلم�سني  عمر  بلغت  �لتلفزيون  يف 
موجودة يف �ملجالت كافة. لذ� قررُت فتح �سفحة جديدة 

من حياتي. بد�أُت �أكتب و�أقدم عرو�ساً فردية...

يقال  اأزياء،  عار�صة  اأو  ممثلة  اأي  اإىل  • بالن�صبة 
ب�صبب  م�صاعفًا  يكون  ال�صيخوخة  من  القلق  اإن 

مهنة مبنية على الرغبة...
- نعم لكن لننظر �إىل مرييل �سرتيب �أو كيت وين�سليت 

�أو جوليا روبرت�س: ل تهتم تلك �لن�ساء بال�سيخوخة. 
�إنهن �أيقونات هذ� �لع�سر.

من  االآن  حتى  كثريات  ن�صاء  تخاف  لكن   •
ال�صيخوخة واملوت...

�أحب  �أي�����س��اً ل  �أن���ا  �مل���وت م��و���س��وع خمتلف.   -
�أن منوت يف عمر  �إما  �لفكرة كثري�ً. لكن  هذه 

ل �ل�سيخوخة. �ل�سباب �أو ن�سيخ. �أف�سّ

فرتة  الأط��ول  تعي�صي  اأن  تريدين  هل   •
ممكنة؟

- نعم، �إىل �لأبد �إذ� �أمكن! لكني مري�سة جد�ً! 
�أنا �أوؤيد �ملوت �لرحيم!

نف�صك  عن  تعّلمِتها  التي  الدرو�ص  اأهم  •  ما 
يف ال�صنوات االأخرية؟

- �أوًل، �أدرك��ُت �أن �لرجال ل يزعجوننا بالقدر نف�سه �إذ� 
توقفو� عن �لنظر �إلينا. لي�س ممتعاً �أن ينظر �إليك �لنا�س 
تتعلق  ل  �ل�سخ�سية  �ل��ه��وي��ة  �أن  فهمُت  ث��م  ك����اأد�ة.  دوم���اً 

بال�سكل بل لها طابع �أعمق بكثري.
�أن �ل�سعي �إىل �لكمال جزء من �لتعبري عن   تعّلمُت �أي�ساً 
هو  هذ�  حقيقتنا.  عن  يك�سف  �ملالب�س  �أ�سلوب  و�أن  �ل��ذ�ت 
�لأيام،  �أح��د  يف  ب��الآخ��ري��ن!  �لت�سّبه  ولي�س  �لأن��اق��ة  معنى 
ل  باأنها  وت��وح��ي  متغطر�سة  تبدو  �م���ر�أة  �أم��ام��ي  �ساهدُت 
باأنها  وف��ك��ّرُت  �ب��ت��ع��دُت عنها  ل��ذ�  �أح���د،  م��ع  �لتكلم  ت��ري��د 
�ملر�آة.  يف  �سورتي  �نعكا�س  �أن��ه  �أدرك���ُت  ثم  باأمي.  تذّكرين 

�أ�سحكني ما ح�سل وفهمُت كيف ينظر �لآخرون �إيّل.
معينة؟ مالب�ص  ارتداء  عن  متتنعني  • هل 

ل �لأكمام  - مل �أعد �أرغب يف �رتد�ء مالب�س مك�سوفة و�أف�سّ
�لطويلة... لكن مل يختلف �أ�سلوبي كثري�ً.

بالرجال؟ عالقتك  ت�صفني  • كيف 
�سديقان  ل��دي  �سريك.  �أو  زوج  ب��اأي  عالقة  تربطني  ل   -
�آيلند(  )ل��ون��غ  يف  ك��ث��ري�ت  ن�ساء  ب��ي  حتيط  لكن  ق��دمي��ان 
�ملدينة  غ����ادرن  ���س��رتي��ت(  )وول  يف  ق��دمي��ات  و���س��دي��ق��ات 
لعي�س �حلياة �لتي يرغنب فيها. رمبا فعلن ذلك لأن مهنة 
�لزر�عة لي�ست تناف�سية. ل بد من �لتحلي بال�سرب وفهم 

�لنباتات. تتطلب هذه �ملهّمة غريزة خا�سة.

املغامرة اأ�صا�صية يف حياتي
تخو�سها  �ل��ت��ي  �ل��ت��ج��ارب  �أن  رو�سيليني  �إي��ز�ب��ي��ال  ت��وؤك��د 
�لآن،  ح��ت��ى  باحلما�سة  ٌت�سعرها  ز�ل���ت  م��ا  �لأوىل  ل��ل��م��رة 
�ساألُت  �سنو�ت،  منذ  حياتي.  يف  �أ�سا�سية  )�ملغامرة  وتقول: 
�سديقتّي �أوريانا فال�سي، �أول �سحافية ُتعّد تقارير حربية 
يف فيتنام، و�إيف �أرنولد، �أول م�سّورة يف وكالة )ماغنوم(، 

عن �لعامل �لذي حّرك حياتهما يف هذ� �لجتاه. ف�سمعُت 
قول  �أ�ستطيع  �أنني  �أظ��ن  �ملغامرة.  نف�سه:  �جل��و�ب  منهما 

�لأمر نف�سه: �ملغامرة و�لف�سول(.

مرحلة متقدمة من العمر
وتتحدث �إيز�بيال رو�سيليني عن �جلمال، 

عمرية  مرحلة  لكل  �أن  �إىل  م�سرية 
رمبا  وق���ال���ت:  ب��ه��ا  ت��ل��ي��ق  ت�سمية 

�أخيف من حويل �أحياناً لكن ل 
باجلمال  �ملوقف  ه��ذ�  يرتبط 

و�خل��ربة. خالل  بالعمر  بل 
عّلقُت  �أخ��������ري�ً،  �ل��ت�����س��وي��ر 
ع����ل����ى م�������س���ه���د م�����ع�����نّي ثم 
لحظُت �أنني جرحُت بع�س 

�لأ�سخا�س. يف عمر �ل�سباب، 
ُن�سِمع  ك����ي  ن����ح����ارب  �أن  ي���ج���ب 

مرحلة  يف  لكن  �سوتنا. 
متقدمة من �لعمر، 

�سلطتنا  ت�سبح 
ت����ل����ق����ائ����ي����ة. 

�إىل  �أم��ي��ل 
ن  ن�سيا

ه�����ذ� 

�لأمر. لطاملا �سعرُت باأنني فتاة يافعة لكني �أ�سبحُت �ليوم 
ملكة.

�مل��رح��ل��ة، كنت  و�أ���س��اف��ت: حتى عمر �لأرب��ع��ني. قبل ه��ذه 
كالم  �إىل  و�أ�سغي  �لآخ��ري��ن  �أر���س��ي  �أن  �أري���د  باأنني  �أ�سعر 
�سعرُت  �لأرب��ع��ني،  عمر  بلغُت  ي��وم  لكن  )�ل��ر����س��دي��ن(. 
ب��اأن��ن��ي ر�����س���دة. رمب���ا �أك����ون ر����س��دة غ��ري نا�سجة 
�آر�ئي  �أع��رّب عن  �أن  وك��ان يجب  ر��سدة.  لكني 

�خلا�سة.
يف  وت��اأث��ريه��ا  �لعاطفية  عالقاتها  وح��ول 
�أتزوج  �أعلم، مل  )ل  قالت:  �لفرد،  حياة 

لأكر من خم�س �سنو�ت.
�جليل  من  بالفنانات  عالقتها  وع��ن 
�جلديد يف �حلركة �لن�سائية، �أجابت: 
نعم. تبقى �ملر�أة م�سوؤولة عن �لعائلة 
ومل تتكيف �ملهن مع و�سعها. لكن بد�أ 
ياأخذ  �ملتحدة،  �لوليات  يتغري: يف  �لو�سع 
�لآباء �إجازة �أي�ساً بعد ولدة �أطفالهم. 
ويعمل بع�س �سديقاتي �ل�سابات 
�ملنزل  �أزو�ج��ه��ن  ي��الزم  بينما 
لالعتناء بالأطفال. �أ�سبح 
مقبوًل  �ل���و����س���ع  ه�����ذ� 

جد�ً.

بكل  مبدعة  اإنها  اأزي��اء.  وعار�صة  وموؤلفة  ومنتجة  ممثلة   
اإيزابيال رو�صيليني يف هذه  ب�صاطة. تتكلم الفنانة االإيطالية 
املقابلة عن 64 �صنة من حياتها وعالقتها باجلمال ومزرعتها 
كل  تعطيها  ب��داأت  التي  حريتها  وعن  االأع��زاء،  وباأ�صدقائها 
وقتها بعد عمر ال�صتني اإذ راحت تركز على رغباتها اخلا�صة! 

مقابلة مع �صفرية )النكوم( الهادئة.
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طهي البطاط�س واخلبز يف حرارة 
مرتفعة ي�سبب ال�سرطان

�إنَّ طهي �لبطاط�س و�خلبز حتت   قال علماء بريطانيون، �ليوم �لإثنني: 
درجات حر�رة عالية لفرتة طويلة يفاقم خطر �لإ�سابة بال�سرطان للذين 

يتناولون تلك �لأطعمة بانتظام.
وذكرت وكالة )معايري �لغذ�ء( �لربيطانية، �أن �لتجارب �لتي �أُجريت على 
حيو�نات �أظهرت مادة ت�سمى )�أكريالميد( تنتج عند حتمي�س، �أو قلي، �أو 
�ساأنها  �لن�سويات يف درج��ات ح��ر�رة مرتفعة لفرتة طويلة، و�لتي من  �سي 

زيادة خطر �لإ�سابة بال�سرطان.
�حل��د من  �أن  �مل�ستقلني،  �خل���رب�ء  بع�س  �نتقده  �ل��ذي  �لبيان  يف  و�أ���س��ارت 
و�أكلها  �أق��ّل،  ح��ر�رة  درج��ات  �لأطعمة يف  ي�ستوجب طهي  �ملذكورة  �ملخاطر 

عندما ي�سل لونها �إىل �لذهبي ولي�س �لبني.
�أفتح  �أو  �لذهبي  �لأ�سفر  باللون  تكتفو�  �أن  هي  �لعامة  �لقاعدة  و�أوردت: 
كالبطاطا و�خل�سرو�ت  �لن�سويات  �سي  �أو  �أو حتمي�س،  �أو خبز،  قلي،  عند 
دت جمعية �أبحاث �ل�سرطان �لربيطانية  �جلذرية و�خلبز. من ناحيتها، �أكَّ
)�لأكريالميد( ميكنها  �أن  �أظهرت  �حليو�نات  على  �لتجارب  �أن  �خلريية، 
�لتفاعل مع �حلم�س �لنووي �لور�ثي يف خاليانا؛ لذلك فاإنها قد ترتبط 

بالإ�سابة بال�سرطان.

 ابتكار نوع جديد يعالج البكترييا 
املقاومة للم�سادات احليوية

 حقق �لعلماء �لأمريكيون تقدًما مهًما فى �بتكار نوع جديد من �مل�ساد�ت 
�حليوية، ي�ستطيع �لتعامل مع �لبكترييا و�جلر�ثيم �لتى تقاوم �مل�ساد�ت 
�حليوية �لأخرى، وذلك بعد �أن �حتار �لعلماء مع حالة مر�سية فى ولية 
نيفاد� �لأمريكية، �أ�سيبت ببكترييا �نت�سرت فى جميع �أنحاء �جل�سم وجربو� 
معها 26 نوعا من �مل�ساد�ت �حليوية ومل يفلح �أى منها فى �لق�ساء على 

�لبكترييا وتوفيت �ل�سيدة.
ووفًقا للعلماء ، فاإن �لعدوى �لتى كان من �ل�سهل عالجها من قبل تطورت 
ب�سكل كبري للتو�فق مع �لبيئة �لتى نعي�س فيها فيها لذلك طور �لعلماء 
للم�ساد�ت  �لبكترييا  يت�سبب يف مقاومة  �ل��ذي  �لإن��زمي  ليهاجم  �جل��زيء 

�حليوية.
�إن  للعلوم  �أوري��ج��ون  ب��رو���س جيلر م��ن جامعة ولي��ة  �لباحثني  �أح��د  ق��ال 
"هذ� �جلزىء ميكن �أن ي�سمح لنا با�ستخد�م �لأدوية �لتي ل جدوى منها 
حالًيا بعد �أن فقدت هذه �مل�ساد�ت فاعليتها يف معاجلة كثري من �حلالت 

�لطبية".
جديدة  عقاقري  لتطوير  حم��اول��ة  ف��ى  �ستكون  �ملقبلة  �خل��ط��وة  �أن  وت��اب��ع 
ملقاومة �لبكترييا وذلك من خالل �إجر�ء تغيري�ت �لكيميائية مع �لأخذ يف 
�لعتبار ما مت �كت�سافه من قبل �لعلماء فيما يخ�س �جلزىء �جليد و�لبق 

يتحور و�لآن هم مقاومة مل�ساد�ت حيوية جديدة، معدلة كيميائيا".
و�عتربت هذه �جلر�ثيم "تهديًد� �أ�سا�سًيا" من قبل �لأمم �ملتحدة، وتوقعت 

�أنها �سوف تقتل 300 مليون �سخ�س بحلول عام 2050 .

النحاة؟  �صيخ  • من 
�سيبويه 

العرب؟  اأف�صح  هو  • من 
�لر�سول  �سلى �هلل عليه و�سلم

القطرين؟  �صاعر  هو  • من 
�ل�ساعر �للبناين خليل مطر�ن 

اجلاهلية؟  يف  العرب  اخلطباء  اأ�صهر  هو  • من 
ق�س بن �ساعدة �لأيادي 

الظريف؟  بال�صاعر  لقب  الذي  ال�صاعر  هو  • من 
�سم�س �لدين حممد بن �سليمان �لتلم�ساين )�بن �لعفيف( 

�لعلوي  فكه  يحرك  �لذي  �لتم�ساح،  عد�  �لأكل،  عند  �ل�سفلي  فكها  حترك  �لكائنات  كل  • �ن 
�لو�حدة  �لدقيقة  يف  مرة   1000 يخفق  �لذبابة  قلب  • �أن 

جر�ماً   85 �إىل  وزنها  وي�سل  �لرب�زيل،  يف  تعي�س  �لعناكب  �أنو�ع  �أ�سخم  • �أن 
�لأزرق  �حلوت  هو  �لعامل  يف  حيو�ن  �أثقل  • �أن 

عمياء   .  . جد�ً  عميقة  �أعماق  يف  �لتي  �لأ�سماك  • �أغلب 
�أقد�مه  على  و�قفاً  كاماًل  �سهر�ً  يظل  �أن  ي�ستطيع  • �لفر�س 
و�حلمري  �لذئاب  هي  �ل�سمع  يف  حدة  �حليو�نات  �أكر  • �أن 

�مليالد  قبل   5400 عام  �لقدماء،  �مل�سريون  هم  �لقمح،  عرف  من  �أول  • �أن 
بعد.....  فيما  تدريجياً  لها  بديلة  ذر�ع  تنمو  �لطويلة،  �أذرعه  �إحدى  �لأخطبوط  يفقد  • عندما 

قدماً.   40 بعد  على  وهو  �ل�ساعة  دقات  ي�سمع  �أن  ي�ستطيع  • �لكلب 
�إذ� �نزلقت ووقعت على �لأر�س مع �نفر�ج �سيقانها، فهي لن ت�ستطيع �لقيام مرة �أخرى وميكن  • �لزر�فة 

�أن تظل هكذ� �إىل �أن متوت.

البهلوان

فاطمة غريب نا�رص
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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رو�شة حميد البادي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

الرمي �شالح املنعي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

رو�شة احمد البل��شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

ح�صن املزاج  املوز يمُ
�أف���������������������ادت جم���ل���ة 
)ف������روي������ن������دي������ن( 
�مل���وز  �أن  �لأمل���ان���ي���ة 
يعد فاكهة �ل�سحة 
حيث  و�ل�������س���ع���ادة، 
�جل�سم  ي��ق��ي  �إن�����ه 
من �لأم��ر����س من 
ويح�ّسن  ن���اح���ي���ة 
�ملز�جية  �حل����ال����ة 

من ناحية �أخرى.
�لدر��سات  بع�س  نتائج  �أن  و�جل��م��ال  بال�سحة  �ملعنية  �ملجلة  و�أو���س��ح��ت 
�ليوم ي�ساعد على خف�س �سغط �لدم  3 ثمر�ت موز يف  �أن تناول  �أظهرت 
�إمد�د  معادلة  على  و�ل�سوديوم  �لبوتا�سيوم  توليفة  تعمل  حيث  �ملرتفع، 
�جل�سم بال�سوديوم عرب �لتغذية �ليومية، و�لذي يعترب م�سوؤوًل عن �رتفاع 

�سغط �لدم.
ل�سحة  �ملفيدة  �لغذ�ئية  �لأل��ي��اف  من  عالية  ن�سبة  على  �مل��وز  يحتوي  كما 
�ملوز  �ملوجودة يف  �ملاء  �لقابلة للذوبان يف  �لألياف  باأن  ُيعتقد  �لقلب، حيث 

حتد ب�سكل و��سح من خطر �لإ�سابة باأمر��س �لقلب.
وبالإ�سافة �إىل ذلك، ي�ستمل �ملوز يف �ملتو�سط على 27 مغ من �ملغني�سيوم، 
مثاًل.  �حلي�س  فرتة  خالل  �لتقل�سات  من  �لتخل�س  على  ي�ساعد  و�ل��ذي 
�ملغني�سيوم  نق�س  �إن  �إذ  �ملز�جية،  �ملغني�سيوم يف حت�سني �حلالة  ي�سهم  كما 
�إىل جانب  �ل�سعور بالكتئاب و�لقلق و�خل��وف  يف �جل�سم قد يرتتب عليه 

�سرعة �ل�ستثارة.

�ل�سمنة �سالح ذو حدين ميكنه �أن يقتلك 
فر�سة  يعطيك  �أن  �أي�سا  وميكنه  �أحيانا 
�أكرب فى �حلياة �أحيانا �أخرى، ولكن كيف 
لها �أن تكون كذلك؟ هذ� ما �أجابت عليه 
�لباحثون  �أج��ر�ه��ا  حديثة  علمية  در��سة 
ب��ج��ام��ع��ة ل�����س��رت ب��ربي��ط��ان��ي��ا ع���ن ن�سبة 
جناة م�سابى �ل�سمنة و�لأكر وزنا خالل 

�إجر�ء عمليات �لقلب.
جاءت نتائج �لدر��سة �لعلمية �لتى ن�سرتها 
�لربيطانية  م��ي��ل(  )�ل��دي��ل��ى  ���س��ح��ي��ف��ة 
�أن  م��ن  �ل��رغ��م  فعلى  للجميع،  مفاجئة 
�ل�سمنة من �لأ�سباب �لأ�سا�سية لأمر��س 
�لأكر  يكونون  م�سابيها  �أن  �إل  �لقلب 
وق��د جاءت  �لقلب،  جن��اة خ��الل عمليات 

�سجالت  حتليل  على  ب��ن��اء  �لنتائج  ه��ذه 
ت�سم 401 �ألف �سخ�س خ�سعو� لعملية 
�إىل   2002 م���ن  �ل���ف���رتة  خ����الل  ق��ل��ب 

.2013
�لذين  �لأ�سخا�س  �أن  �ل��در����س��ة  و�سحت 
عر�سة  �أك���ر  ك��ان��و�  �سحى  وزن  ل��دي��ه��م 
بن�سبة �ل�سعف للوفاة عن �لذين يعانون 
من �ل�سمنة �أو �لوزن �لز�ئد، وعلى جانب 
وزن  من  يعانون  �لذين  �لأ�سخا�س  �آخ��ر 
�أقل من �ل�سحى كانو� �لأكر �رتفاعا فى 

معدلت �خلطر.
مري�س   11،511 �ل���ب���اح���ث���ون  ر����س���د 
�لعمليات،  ه���ذه  خ���الل  �حل���ي���اة  ف���ارق���و� 
�أ�سحاب  م��ن  ك��ان��و�   4.4% �أن  وت��ب��ني 

% ف��ق��ط من  �ل��ط��ب��ي��ع��ي و2.8  �ل�����وزن 
% من  �ل���ز�ئ���د و2،7  �ل�����وزن  �أ���س��ح��اب 
م�����س��اب��ي �ل�����س��م��ن��ة �أم����ا �لأق�����ل وزن����ا من 
ل�8.5  بينهم  �لن�سبة  ف���ز�دت  �لطبيعي 
عدة  �عتبارها  فى  �لدر��سة  و�أخذت   .%
و�حلالت  �لأ�سخا�س  عمر  منها  عو�مل 
�ل�����س��ح��ي��ة ل��ه��م، وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن ذلك 

�لبدناء  �لأ�سخا�س  �أن  �لنتيجة  ظلت 
و�لذين يعانون من م�ساعفات خمتلفة 

ل��ل�����س��م��ن��ة م��ن��ه��ا �رت���ف���اع 
و�أمر��س  �ل���دم  �سغط 
�ل�������س���ك���ر و�ل�������س���ر�ي���ني، 

ي��ح��م��ل��ون ن���وع���ا من 
�حلماية.

االأكرث وزنا ترتفع ن�سبة جناتهم خالل عمليات القلب

امراأة �صينية متار�ص اأحد التمارين التقليدية يف فنون الدفاع عن النف�ص خارج امل�صرح الوطني الكبري يف يوم م�صم�ص و�صط بكني.  )رويرتز(

خرج �لبهلو�ن من خيمته يتجول يف �لأر�س �لو��سعه �لتى ن�سبت عليها خيمة �ل�سريك، �خذ ينظر هنا وهنا 
وكاأنه تائه ل يعرف ماذ� يريد، لفت نظره ب�سع �طفال ميرحون هنا وهناك يبحثون عن حيو�نات �ل�سريك 
ويبحثون �ي�ساً عن �لبهلون، كم يحبون �لبهلو�ن وكم يحبون �لدب و�لفيل، ح�سناً ليخرج لهم هو �ي�ساً يحبهم 
.. ��سرع �ليهم ففاجئهم وز�دت فرحتهم وعلت �سحكاتهم .. دقائق وكان �ملكان يعج بالأطفال .. ق�سو� حو�يل 

�ل�ساعه يلعبون وميرحون مع �لبهلو�ن ثم �ن�سرفو� ليقوم بتاأدية تدريباته وتناول �فطاره.
جل�س يحت�سي قهوته لكنه �سرد، تذكر �طفاله �لثالثه �و كما يقول مالئكته �لثالثة كم هو معذب، �نف�سل عن 
�مهم و��ستطاعت �ن تاأخذهم وتعولهم لأنه ل ي�سلح لهم .. هى ترى ذلك، ترى �نه بهلو�ن ول ي�سلح لرعاية 
�طفاله لكنها ل ترى �نه �ن�سان يتعذب من �جلهم .. كم يحبهم وعندم �قرتب منه �سديقه تاكي �خذ يحكي 
له كم هم يف جمالهم مثل �ملالئكة وكم يحبهم، يتمنى لو ر�آهم �و يرونه، ل يطمع يف �كر من �ن ير�هم ولكن 
�مهم قوية وتعرف كيف ت�سيطر عليهم وحترمهم من و�لدهم لأنه بهلو�ن، عندما �نهى كالمه جل�س يبكى ومل 

ير�ه غري تاكي �نه �لن يرى �لأن�سان ولي�س �لبهلو�ن.
بقي على عيد ميالد �لبهلو�ن خم�سة �يام �سيتم عامة �خلام�س و�لأربعني .. قرر �ل�سريك �ن يحتفل به وقرر 
تاكي �ن يقدم ل�سديقه وحبيبه �لبهلو�ن هدية عمره، كانت �لأيام متر ب�سرعه عندما حان موعد عيد �مليالد، 
�ن�سرف مبكر�ً ومل يرى  تاكي معهم ثم  ر�ئ��ع، و�حتفل  �حتفال  �لبهلو�ن  بعيد ميالد  �ل�سريك  �ليوم يحتفل 
�سديقه �لبهلو�ن يجمع هد�ياه �لكثرية ويبت�سم للنا�س ولالأطفال ومل يرى �حد دموعه ومن ر�آها ظنها دموع 
�لليل و�سلت �سيارة تاكي، ومل يهتم �حد .. هذ� �سئ عادي لكنهم عندما لحظو� نزوله من  �آخر  �لفرح، ويف 
�ل�سيارة ومعه ثالثة �طفال ي�سبهون �ملالئكة �لتفو� حوله ليت�ساءلو� من هوؤلء .. و�سرخ تاكي على �سديقه 
كامل  يف  �لبهلو�ن  خ��رج  كله،  �لعمر  تندم  �ساأجعلك  و�ل  هديتك  لتاأخذ  تعاىل  �لبهلو�ن  �يها  �خ��رج  �لبهلو�ن 
زينته تقدير�ً ل�سديق عمره .. ومل يكد مي�سى خطوتني حتى ر�أى �مامه مالئكته �لثالثة فاأنهار على ركبتيه 
لي�سمهم يف ح�سنه ويبكى بكاء �لفرح و�ل�سعادة .. �نه حقاً يف قمة �سعادته فال يوجد يف هذه �لدنيا �جمل �و 
�حلى �و �غلى من �طفاله .. يوماً لن ين�ساه وهدية لن ين�ساها وجمياًل لن ين�ساه ل�سديقه تاكي، ق�سى �لأطفال 
�لليل يف ح�سن و�لدهم �لبهلو�ن ثم �خذهم �سباحاً يف �سحبة تاكي ليعود بهم �إىل �مهم .. يوماً ل ين�سى وكلما 

�جتمع معهم كل يوم جمعه تذكر عيد ميالده �خلام�س و�لأربعني �نه حقاً يوم مولده.


