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يوروفيجن للفنانني غري اخلطرين !

ذكرت وكالة تا�س الرو�سية للأنباء، اأن ال�سلطات الأوكرانية اتخذت 
ال�سعب  على  ت��ه��دي��دا  ي�سكلون  ل  ال��ذي��ن  للفنانني  ي�سمح  ق���رارا 

الأوكراين بامل�ساركة يف م�سابقة يوروفيجن الفنية لعام 2017. 
وعن مو�سوع منع بع�س الفنانني من ح�سور م�سابقات يوروفيجن 
الفنية التي �ستقام يف مدينة كييف هذا العام، قال، ديف غودمان، 
املمثل الر�سمي لحتاد الإذاعات الأوروبية: لقد تلقينا تاأكيدات من 
احلكومة الأوكرانية اأن جميع الفنانني الذين، ل ي�سكلون تهديدا 
امل�سابقة،  يف  وامل�ساركة  احل�سور  ميكنهم  الأوك���راين،  ال�سعب  على 

�سيتم �سمان �سلمة جميع امل�ساركني.
وتاأتي تلك الت�سريحات من احلكومة الأوكرانية، بعد اأن كانت عدة 
و�سائل اإعلم قد حتدث �سابقا عن و�سع بع�س الفنانني الرو�س يف 

القائمة ال�سوداء ومنعهم من التواجد على الأرا�سي الأوكرانية.
ويف دي�سمرب كانون الأول 2016، وبعد اأن تقرر ا�ست�سافة اأوكرانيا 
مع  بالتفاو�س  امل�سابقة  على  امل�سرفون  ق��ام  يوروفيجن،  م�سابقة 
الرو�س  الفنانني  بع�س  ا�ستثناء  على  وحثها  الأوكرانية  احلكومة 
ب�سكل موؤقت خلل فرتة  بها  العمل  اأو توقيف  القائمة،  تلك  من 

امل�سابقة.

ارتفاع الوفيات يف اأوروبا ب�سبب ال�سرطان
قال املتحدث با�سم هيئة الإعلم الإ�سبانية اأن جمموعة من الأطباء 
ب�سبب  للوفيات  املتوقعة  امل��ع��دلت  تبني  لنتائج  تو�سلوا  الأوروب��ي��ني 

ال�سرطان يف دول اأوروبا الغربية. 
اع��ت��م��دوا يف  اأط��ب��اء الأورام  اأن  الهيئة  ال�����س��ادر ع��ن  ال��ب��ي��ان  وج���اء يف 
املوجودين يف  املر�سى  التي ح�سلوا عليها من  النتائج  اأبحاثهم على 
اإ�سبانيا، ومت اختيار اإ�سبانيا لأنها ت�سبه معظم بلدان اأوروبا الغربية 
توؤثر  قد  التي  العوامل  الغذاء وغريها من  املناخ وطبيعة  من حيث 

على ن�سب الإ�سابة بال�سرطان عند ال�سكان.
اأن ح���وايل ن�سف  اأبحاثهم  ال��ب��ي��ان: لح��ظ الأط��ب��اء خ��لل  واأ���س��اف 
بال�سرطان،  للإ�سابة  معر�سون  اإ�سبانيا  يف  الن�ساء  وثلث  ال��رج��ال 
التدخني  ع��ن  ناجمة  ه��ن��اك؛  امل��ر���س  بهذا  الإ���س��اب��ة  ومعظم ح��الت 

والبدانة و�سرب الكحول وانخفا�س الن�ساط البدين.
ويذكر اأن العديد من العلماء والأطباء املتخ�س�سني يف جمال جراحة 
الأورام يف اأوروبا، كانوا قد اأكدوا �سابقا اأن اأرقام الوفيات ب�سبب هذا 
يتم  ما  وغالبا  �سبه متطابقة،  وفرن�سا  والربتغال  اإ�سبانيا  يف  املر�س 
الذين  النا�س  معظم  لكن  املبكرة،  مراحله  يف  املر�س  ه��ذا  ت�سخي�س 
 5 اأكرث من  املتقدمة ل يعي�سون  املر�س لديهم يف مراحله  ي�سخ�س 

�سنوات بعد اكت�سافه.

ا�ستباك بني �سيفني بربنامج تلفزيوين
داعية  ب��ني  امل��ي��اه  واأك����واب  بالكرا�سي  ا�ستباكاً  م�سري  برنامج  �سهد 
ا�ست�سافتهما  اأث��ن��اء  الإ�سلمية  اجلماعات  ���س��وؤون  يف  وخبري  �سلفي، 
للحديث ب�ساأن وجود كتب �سيعية يف معر�س القاهرة الدويل للكتاب 

املقام حالياً.
واحتدم اخللف بني ال�سيخ حممد امللح، الداعية ال�سلفي، والدكتور 
رف�س  بعد  الإ�سلمية  اجلماعات  ���س��وؤون  يف  اخلبري  فراويلة،  يا�سر 
امل��ع��ر���س، فيما  داخ���ل  الأ���س��ك��ال  ب���اأي �سكل م��ن  الكتب  ل��وج��ود  الأول 
دافع الثاين عن وجودها. واألقى الداعية ال�سلفي كوب املياه يف وجه 
الذي  اأح��م��ر  خ��ط  برنامج  م��ن  اأث��ن��اء حلقة م�ساء اجلمعة  ف��راوي��ل��ة، 
الأمر  اليوم،  احل��دث  ف�سائية  على  مو�سى  الإعلمي حممد  يقدمه 
الذي دفع فراويلة لرتك مقعده والذهاب للداعية ال�سلفي للهجوم 
الذي  الكر�سي  ال�سلفي  الداعلية  حمل  بقدميه.ثم  و�سربه  عليه، 
يجل�س عليه ليعتدي به على فراويلة، لي�سطر مقدم الربنامج لإنهاء 

احللقة بعد العتذار للم�ساهدين عما حدث.
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»لند اأوف ماين« ياأخذ اأحد اأ�سرار الدمنرك اإىل الأو�سكار 
على  للح�سول  مر�سح  فيلم  حم��ور  ه��و  للدمنرك  الدفينة  الأ���س��رار  اأح��د 
احلرب  اأ���س��رى  عن  حقيقية  ق�سة  الفيلم  �سانع  يحكي  اإذ  اأو�سكار  جائزة 
اإزال��ة الألغام التي زرعها النازيون على �ساحل  اأج��ربوا على  الأمل��ان الذين 

الدمنرك بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية.
�ساندفليت  واأخرجه مارتني  كتبه  -ال��ذي  اأوف ماين(  ويحكي فيلم )لند 
اأملان  العام - ق�سة �سباب  الفيلم الأجنبي لهذا  اأو�سكار يف فئة  ور�سح لنيل 
ال�ساحل  ط��ول  على  خمباأة  اأر�سي  لغم  مليوين  اإزال��ة  مهمة  اإليهم  اأوكلت 

الدمناركي.
وي�����س��ه��د ال��ف��ي��ل��م ع��ل��ى حت���ول ال��ع��لق��ة ب��ني الأ����س���رى وال�����س��ارج��ن��ت املكلف 

مبراقبتهم من الكراهية اإىل التعاطف.
والت�سامح  الكره  ا�سكاليات  ا�ستك�ساف  اأراد  اإن��ه  لرويرتز  �ساندفليت  وق��ال 

التي طرحت نف�سها بعد احلرب.
وتلك الق�سة يعتربها البع�س و�سمة عار يف تاريخ الدمنرك وتلقى املخرج 

ر�سائل بريد حتوي انتقادات وتهديدات ب�سبب الفيلم.
وقال لقد فوجئت ومل اأعرف كيف اأتعامل معها. هل علي اأن اأرد واأقول مل 
تكن تلك نيتي والأمر ل يتعلق بتوجيه اتهام للأمة لكن الأمر معني اأكرث 
الفيلم تعليق على جمتمعنا  اإنه  البع�س.  بالإن�سانية وكيف نعامل بع�سنا 

حاليا يف احلقيقة.
وتابع لكن انتهى بي املطاف دون اأن اأرد على اأي منها. فقط حذفتها كلها.

واأ�ساف اأن تر�سيح فيلمه للأو�سكار "اأمر جلل" بالن�سبة له وقال اإنه يتطلع 
اأكرب  26 فرباير �سباط... ل يزال  اإعلن اجلوائز الذي �سيقام يف  حلفل 

حدث يف العامل."

اأطفال يعرثون على 
كنز من الذهب 

رمب���ا ي��ح��ل��م ب��ه��ذا ك���ل الأط���ف���ال حمبي 
امل��غ��ام��رة، ال��ع��ث��ور ع��ل��ى ك��ن��ز م��ن الذهب 
يف غ����اب����ة. ه�����ذا م����ا ح�����دث ب��ال��ف��ع��ل مع 
جمموعة من الأط��ف��ال خ��لل لعبهم يف 
الأملانية  بافاريا  الغابات يف ولية  اإح��دى 
ال�سيف املا�سي، حيث عرثوا على �سبائك 
قيمتها  تبلغ  م��دف��ون��ة  ذه��ب��ي��ة  وع��م��لت 
الأطفال  و�سّلم  ي���ورو.  األ���ف   250 نحو 
اأ�سهر  �ستة  نحو  وعقب  لل�سرطة،  الكنز 
اأنه �ساحب هذا الكنز بعدما  اأعلن رجل 
مت��ّك��ن م���ن اإث���ب���ات م��ل��ك��ي��ت��ه ل��ه��ذا الكنز 
بوا�سطة دلئل باأو�ساف دقيقة عن املكان 
الذهبية  ال�سبائك  الذي خباأه فيه ووزن 
و���س��ك ال��ع��م��لت. وك����ان ���س��اح��ب الكنز، 
ل عدم الك�سف عن هويته، ذكر  الذي ف�سّ
اأنه خباأ الكنز يف الغابة، لأنه كان يخ�سى 
على كنزه من ال�سرقة حال تعر�س منزله 
لعملية �سطو، كما اأنه ل يثق يف البنوك. 
وقال كري�ستيان هانو�س املدير التنفيذي 
اأ�سيب  الأمل��ان��ي��ة:  بوكينج  مدينة  لإدارة 
تبنّي  لأن���ه  اأم����ل،  ال��ك��ن��ز بخيبة  ���س��اح��ب 
يف  م�سيفاً  �سيئاً،  اختياراً  كان  خمباأه  اأن 
املقابل اأن الرجل انده�س من اأن الأطفال 

�سّلموا الكنز ومل ي�ستولوا عليه.

متارين ب�سيطة ل�ستعادة 
الهدوء يف موعد نومك �ص 23

�سرقة 200 األف 
دولر من مت�سولة

قّدمت مت�سولة يف ال�سفة الغربية 
�����س����ك����وى اأث�����������ارت ت���ع���ج���ب رج�����ال 
ال�����س��رط��ة، ف��ق��د اأب��ل��غ��ت ع��ن اإق���دام 
مدخرات  ���س��رق��ة  ع��ل��ى  ل�����س��و���س 
دولر  األ��ف   200 البالغة  الت�سّول 
م���ن م��ن��زل��ه��ا، ل��ي��ت��ب��نّي يف م���ا بعد 

�سدق ما تقول.
ومل يقتنع رجال الأمن اأوًل برواية 
على  القب�س  اإلقاء  لكن  املت�سّولة، 
ل�سني واعرتافهما بالفعل ب�سرقة 
املتوا�سع  منزلها  م��ن  امل��ب��ل��غ  ه���ذا 
الغربية  ال�سفة  يف  اهلل  رام  ق��رب 
اأّكد �سدق دعواها، بح�سب  املحتلة 
ب��ا���س��م ال�سرطة  امل��ت��ح��دث  اأك���د  م��ا 
لوؤي زريقات لوكالة فران�س بر�س.

وقال: "اعرتف الل�سان ب�سرقتهما 
ه���ذا امل��ب��ل��غ، ووج���دن���ا ل��دي��ه��م��ا ما 
كبرياً  ق�سماً  �سرفا  بعدما  تبقى 
منه". وتبّلغ املت�سولة اأربعني عاماً، 
واعتادت الت�سول منذ زمن طويل، 
اأن  اأنها مل تكن حت�سب يوماً  غري 

مدخراتها �ستتعر�س لل�سرقة.
خمتلف  يف  م��ت�����س��ّول��ون  وي��ن��ت�����س��ر 
وت����زداد  الفل�سطينية،  الأرا�����س����ي 
�سهر  يف  ال�������س���وارع  يف  اأع�����داده�����م 

رم�سان ويف الأعياد. 

دودة احل�سد تنت�سر يف 
جنوب القارة الإفريقية 

والزراعة  الأغ��ذي��ة  منظمة  ق��ال��ت 
اإن  املتحدة )الفاو(  التابعة للأمم 
احل�سد  ل��دودة  به  امل�ستبه  التف�سي 
وموزمبيق  ناميبيا  يف  انت�سر  ق��د 
وي�سبب �سررا كبريا باملحا�سيل يف 

جنوب القارة الإفريقية.
امل�ستبه  ال���ت���ف�������س���ي  ه������ذا  وظ����ه����ر 
زامبيا  يف  ب���ال���ف���ع���ل  ل�����ل�����دودة  ب����ه 
وجنوب  وم��������الوي  وزمي����ب����اب����وي 

اإفريقيا.
الناجم  اجل��ف��اف  بعد  ه��ذا  وي��اأت��ي 
عن ظاهرة النينيو التي اأثرت على 
املا�سي  ال��ع��ام  امل��ن��ط��ق��ة يف  م��ع��ظ��م 
وتركت  املحا�سيل  باإنتاج  واأ���س��رت 
للم�ساعدة  ح���اج���ة  يف  امل����لي����ني 
ال��غ��ذائ��ي��ة. وق���د ت��ف��ر���س ق����رارات 
التي  ال��دول  حظر لل�سترياد من 
ال���دودة يف منتجاتها  ت��اأك��د ظ��ه��ور 
الزراعية لأن دودة احل�سد ت�سنف 
اأنها من الآف��ات التي تتطلب  على 

احلجر ال�سحي.
اج��ت��م��اع��ا طارئا  اإن  ال��ف��او  وق��ال��ت 
اإىل   14 م���ن  ال���ف���رتة  ���س��ي��ع��ق��د يف 
لإع��داد رد عاجل على تهديد   16
دودة احل�سد وغريها من املخاطر 
ان���ت�������س���ار مر�س  م���ث���ل  امل��ح��ت��م��ل��ة 
اأن��ف��ل��ون��زا ال��ط��ي��ور ال���ذي ر���س��د يف 

مناطق اأفريقية اأخرى.

اهتمي ب�سحتك النف�سية مثل اهتمامك بال�سحة اجل�سدية

اخلا�صة!  عقدته  فرد  ولكل  النف�صية  العقد  اأنواع  تكرث 
لكن ال ي�صهل على اجلميع اأن يبتكروا حلواًل فاعلة ملعاجلة 
على  ال�صيطرة  وا�صتعادة  الذات  احرتام  فقدان  م�صكلة 
احلياة. يف جميع العقد النف�صية، تكمن امل�صكلة يف اأنها ال 
تعك�س واقع االأمور غالبًا بل اإنها تنجم بكل ب�صاطة عن 
التي  ال�صورة  بني  �صا�صع  فرق  ثمة  اأنف�صنا.  اإىل  نظرتنا 
اأنف�صنا والواقع وي�صعب ردم تلك الهوة. يف  نر�صمها عن 
علم النف�س، العقدة النف�صية هي جمموعة من احلاالت 
الداخلية املوؤملة التي ي�صعب حتّملها. يف احلياة اليومية، 

ب�صعور  النف�صية  العقدة  ن��رب��ط  م��ا  غالبًا 
النق�س ب�صبب عيب ج�صدي مثاًل، 

لكن ال تعّب هذه احلاالت عن 
جمرد  اإن��ه��ا  ب��ل  فعلية  عقد 

م�صاكل يف قبول الذات.

اأنواع العقد النف�صية
تزوج  الإغريقية،  الأ�سطورة  يف  اإل��ك��رتا:  اأو  اأودي���ب  عقدة 
اأن يعلم ذلك ثم قتل والده.  اأودي��ب من والدته من دون 
اأوديب  ع��ق��دة  تعني  ف��روي��د،  �سيغموند  ن��ظ��ري��ات  بح�سب 
اأمه ويكّن  املرحلة التي ي�سعر فيها الطفل باجنذاب نحو 
الأنثوي  املقابل  فهي  اإل��ك��رتا،  اأم��ا عقدة  ل��وال��ده.  ال��ع��داء 

لعقدة اأوديب.
وخوف  الآخ���ر  ح��ب  وع���دم  بالرف�س  �سعور  النبذ:  ع��ق��دة 
الو�سع  ه��ذا  يرتافق  املحيط.  عن  النف�سال  من  مفرط 
التي  بالعاطفة  مطلقاً  امل���رء  ي��ث��ق  ل  اك��ت��ئ��اب.  ح��ال��ة  م��ع 
يكّنها الآخر له، في�سبح �سريراً وعدائياً. يف هذه احلالة، 
ثمة رغبة يف احلب املطلق مع التعبري عن عاطفة دائمة 
اأو قد  ال�سريك.  �سخ�سية  التماهي مع  اإىل حد  ت�سل  قد 
يعمد املرء اإىل الت�سحية بنف�سه وم�ساعدة الآخرين دوماً 
لك�سب حبهم. تنجم هذه العقدة عموماً عن غياب احلب 
اأو  الأم(  احتكاك مع  اأي  الطفولة )مثل غياب  يف مرحلة 
مبالغة الأهل يف التعبري عن حبهم لبنهم الوحيد مثًل. 
اهتمام  يبقى حم��ور  اأن  ال�سخ�س يف  ه��ذا  يرغب  بالتايل، 

جميع من يحبونه، وهو اأمر ي�سعب اأن يوفره ال�سريك.
العقدة عند ولدة  الأخوية: تظهر هذه  عقدة اخل�سومة 
اإىل  ومييل  منبوذ  باأنه  الطفل  في�سعر  �سقيقة.  اأو  �سقيق 
تتجدد  الر�سد،  �سن  يف  ي�سبح  حني  بعدوانية.  الت�سرف 

م�ساعر اخل�سومة جتاه اأ�سخا�س كثريين يف حميطه.
ع��ق��دة ان��ع��دام الأم����ان: تعني ه��ذه ال��ع��ق��دة ان��ع��دام الثقة 
امل��رء ح��الت ره��اب متعددة،  باحلياة وب��ال��ذات. قد يعاين 
به )من خلل  اأمنياً خا�ساً  اأو قد يبني من حوله نظاماً 
الأغ��را���س م��ث��ًل(. عند جتاوز  الحتفاظ بعدد واف��ر من 
مرحلة انعدام الأمان، قد تتحول احلالة اإىل تهّور مفرط 
يف الت�سرفات. تنجم هذه العقدة عن غياب احلب ووجود 

روابط معقدة و�سعبة مع الآخرين.
عقدة )الإخ�ساء(: اإنه رمز الإخ�ساء املعنوي الذي يطاول 

اإثبات  يف  �سعوبة  امل��رء  يجد  احلالة،  ه��ذه  يف  ال�سخ�سية. 
يوّجهون  ال��ذي��ن  الأه���ل  ت�سلط  ع��ن  احل��ال��ة  تنجم  نف�سه. 
حياة اأولده��م خوفاً من فقدانهم، ما يولد لديهم  خوفاً 
واإقامة  با�ستقللية  والعي�س  الأه���ل  ع��ن  النف�سال  م��ن 
م�ساعر  الطفل  يكّن  الر�سد.  مرحلة  يف  طويلة  علقات 
ت��رتاوح بني احلب والكره. تتج�سد هذه  متناق�سة لأهله 
العقدة برغبة يف التفوق على الوالد لإثبات الذات، ف�سًل 
عن تطور م�ساعر دجنوانية ومت�سلطة و�سادية. باخت�سار، 

يكرر البن ت�سرفات اأهله.
تعذيب  وه��ي تنجم عن  �سائعة ج��داً  ال��ذن��ب: حالة  عقدة 
ال�سمري. هذا ال�سعور بالعذاب عند ارتكاب اأب�سط الأخطاء 
ملختلف  ت��ربي��ر  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ال����ذات  مبحا�سبة  ُي��رتج��م 
الكمال  اإىل  ال��ن��زع��ة  م��ع  احل��ال��ة  ه��ذه  تتما�سى  الأف���ع���ال. 
باأنه ل  اأحياناً  امل��رء  اأحكام الآخ��ري��ن. ي�سعر  واخل��وف من 
هذه  تنجم  لنف�سه.  تقديره  ويفقد  الآخ���ر  ح��ب  ي�ستحق 
العقدة يف الأ�سل عن �سعور مفرط بالذنب اأو عن تربية 

قا�سية جداً والإ�سرار على مقارنة الذات مع الآخرين.
اأقل  ب��اأن��ه  ال��دون��ي��ة: ي�سعر الطفل يف ه��ذه احل��ال��ة  ع��ق��دة 
م�ستوى من الرا�سدين، فتن�ساأ لديه رغبة يف ك�سب القوة 
وال�سلطة للتعوي�س عن ذلك ال�سعور. اإنها ظاهرة طبيعية 
الثقة  قلة  الدونية عن  تنجم عقدة  الأولد.  اإىل  بالن�سبة 
اإذا كان الطفل مدلًل جداً يف �سغره، لن يفهم  بالنف�س. 
عقدة  ل��دي��ه  و�ستظهر  يكرب  ح��ني  اجلميع  يحبه  ل  مل���اذا 

الدونية.
التعوي�س عن ذلك النق�س عرب حتديد طموحات  ميكن 
مفرطة والإ�سابة بجنون العظمة. تتطور هذه العقدة اإذا 
مل ينجح الطفل يف جتاوز ال�سعور بالنق�س منذ طفولته. 
ل يجروؤ بع�س الأ�سخا�س على التعبري عن اأفكارهم خوفاً 
من اأن ي�سخر منهم الآخرون. هكذا يبداأ ال�سعي اإىل ك�سب 
ال�سلطة والنفوذ. قد ت�سعر املراأة حتديداً باأنها اأقل م�ستوى 
من الرجل )لأ�سباب ثقافية واجتماعية(، وقد تعمد اإىل 

قد  لديها.  النق�س  عقدة  تفاقمت  اإذا  كالرجال  الت�سرف 
تتحول عقدة الدونية اإىل عقدة الفوقية )غرور، �سخرية، 
ج�سدية،  اإعاقة  العقدة:  ه��ذه  اأ�سباب  من  غطر�سة…(. 
عدم التما�سي مع املعايري الجتماعية، الرتبية على اأ�س�س 

مغلوطة…
عقدة الرنج�سية: اأحد اأ�سكال الرتكيز على الذات والعجز 
عن حب الآخر. يف هذه احلالة، من الطبيعي اأن يفكر املرء 
باأن اجلميع يحبونه من طرف واحد واأن يحلل كل �سيء 
تتطور  نف�سه.  عن  اإل  يتكلم  واأل  اخلا�سة  طريقته  على 
ال�سخ�س،  ح��ي��اة  ع��ل��ى  )الأن�����ا(  ت�سيطر  ح��ني  الرنج�سية 

وترتبط هذه احلالة بعقدة النبذ والدونية والذنب.
عقدة )بيرت بان(: اإنها حالة الطفل الذي يرف�س اأن يكرب 

اأو ال�سخ�س الرا�سد الذي يبقى مرتبطاً بعامل الأطفال.
عقدة �سندريل: اإنها حالة املراأة التي ت�سعر باأن الآخرين 

ل يقبلونها على اأنها امراأة فعلية.

التعوي�س عن النق�س
ميكن التعوي�س عن اأي �سعور بالنق�س اأو معاجلة العقدة 
نا�سطاً،  النف�سي  ال��دف��اع��ي  ال��ن��ظ��ام  ي��ك��ون  ح��ني  النف�سية 
فل يعاين املرء اأي م�سكلة لأنه ل يعرف �سيئاً عن اخللل 
النف�سي املوجود يف داخله وتكون هذه احلالة عابرة. لكن 
�سل�سلة  �سدور  ح��ال  يف  تلقائياً  النق�س  معاجلة  ميكن  ل 
من رود الفعل التي تتناق�س مع اإرادة املرء املعني. يف هذه 
احلالة، تكون املعاناة كبرية ويبحث املري�س عن م�ساعدة 

حقيقية من اأهل الخت�سا�س اأو من حميطه.
بف�سل علم النف�س، ميكن ر�سد خ�سائ�س التاريخ العائلي 
عن  ف�سًل  املري�س  عند  الراهنة  احلالة  اأ�سباب  لتحديد 
فهم خياراته يف حياته اليومية وقناعاته اخلاطئة والعقد 
التي تطغى على اأيامه. عند فهم هذه املعطيات كلها، ميكن 
قطع �سوط كبري يف العلج وم�ساعدة املري�س على ا�ستعادة 

تقديره لنف�سه. اإنه احلل الأمثل لل�سفاء النف�سي!

ل ت�سرب املاء اإل 
عند العط�ش

بعدم  ج��دي��دة  درا���س��ة  نتائج  ن�سحت 
بالعط�س  ال�سعور  اإل عند  املاء  �ُسرب 
اإىل  التو�سية  ه��ذه  وا�ستندت  فقط، 
طريقة البلع عند العط�س وتاأثريها 

على ن�ساط الدماغ. 
وحتث التو�سيات ال�سحية على �سرب 
للإن�سان  يومياً  امل��اء  من  اأك��واب   8
البالغ، ترتفع اإىل 13 كوباً من املاء 

يف حالة احلمل ويف الأيام احلارة.
باملائة   60 اأن  العتبار  يف  وب��الأخ��ذ 
م���ن وزن اجل�����س��م ي��ت��ك��ون م���ن امل���اء 
لكن  الأه��م��ي��ة.  �سديد  �سربه  يعترب 
اأجراها باحثون  بينت التجارب التي 
اأن  ب��ا���س��رتال��ي��ا  م���ون���ا����س  يف م��ع��ه��د 

اإذا  املاء  الإن�سان يجد �سعوبة يف بلع 
مل يكن عط�ساناً.

ال���دم���اغ مبوجات  ت�����س��وي��ر  واأظ���ه���ر 
الرنني املغناطي�سي ن�ساطاً يف منطقة 
ال��ف�����س اجل��ب��ه��ي الأم����ام����ي مبجرد 
اإطفاء الظماأ وعدم ال�سعور بالعط�س. 
املرتبط  الن�ساط  بدء هذا  وي�ساحب 
اإح�سا�س  دون  امل�����اء  ب��ل��ع  مب���ح���اول���ة 

بالعط�س �سعوبات يف عملية البلع.
اأن هذه  اإىل  ال��درا���س��ة  ن��ت��ائ��ج  ن��ّب��ه��ت 
املاء،  �سرب  اإهمال  تعني  ل  التو�سية 
لأن ح�سول اجل�سم على القدر الكايف 
منه �سروري للحفاظ على الوظائف 

احليوية.
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الرقابة الغذائية ينفذ 162 
�ساعة توعوية خالل يناير املا�سي

•• اأبوظبي - الفجر

�ساعة   162 املا�سي،  يناير  خ��لل  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي  جهاز  نفذ 
توعوية، من خلل 50 فعالية متنوعة، ت�سمنت جمموعة من املحا�سرات 
املدر�سية  ال��زي��ارات  اإىل  بالإ�سافة  العمل،  وور����س  الإر���س��ادي��ة  واحل��م��لت 
ا�ستهدفت طلبة  التوعوية،  احل��م��لت  م��ن  وع��دد  اجل��ه��از  اأب��ح��اث  ملحطات 
املدار�س واأولياء الأمور وموظفي اجلهاز ومرتادي الأ�سواق والعاملني يف 

املن�ساآت الغذائية باإمارة اأبوظبي.
وا�ستملت الفعاليات على 33 حما�سرة تثقيفية تناولت موا�سيع ال�سلمة 
والأمرا�س  املدر�سية  الغذاء  حقيبة  و�سروط  الغذائي  والت�سمم  الغذائية 
امل�����س��رتك��ة ب��ني الإن�����س��ان واحل���ي���وان وال��ت��ع��ام��ل م��ع ال��ن��ف��اي��ات وت�سنيفها 
من  وال��وق��اي��ة  املختربات  يف  الآم���ن  العمل  واأ�سا�سيات  املنزلية  واحلديقة 
الرب  مل��رت��ادي  ون�سائح  ال��ذك��ي  واملت�سوق  اخل��ط��رة،  البيولوجية  ال��ع��وام��ل 
واأهمية غ�سل  الفعال  للتخزين  الب�سيطة  والقواعد  اليدين  واأهمية غ�سل 
التعامل  كيفية  ح��ول  حم��ا���س��رة  ج��ان��ب  اإىل  املنزلية  واحل��دي��ق��ة  ال��ي��دي��ن 
مع الكيماويات. كما ت�سمنت الفعاليات ور�سة عمل عن ال�سلمة الغذائية 
للأطفال من عمر 7-15 �سنة يف جمعية حممد بن خالد اآل نهيان لأجيال 
امل�ستقبل باأبوظبي، تعرفوا خللها على اأ�سا�سيات ال�سلمة الغذائية واأهم 
املمار�سات الغذائية ال�سليمة الواجب اتباعها خلل �سراء الغذاء وحت�سريه 
اإىل  بالإ�سافة  ال��غ��ذاء،  واأم���ن  �سلمة  على  احل��ف��اظ  يف  ودوره���ا  وتخزينه 
ا���س��ط��ح��اب ط��ل��ب��ة امل���دار����س يف زي�����ارات م��ي��دان��ي��ة مل��ح��ط��ة اأب���ح���اث اجلهاز 
–الكويتات، اطلعوا فيها على م�ساريع اجلهاز اخلا�سة بالزراعة والأبحاث 
الزراعية، اإىل جانب ا�سطحابهم يف زيارة اإىل كارفور تعرفوا خللها على 
اإطار  الفعاليات يف  الغذائية. وياأتي تنظيم هذه  الذكي والبطاقة  الت�سوق 
وموؤ�س�سات  اأف��راد  الغذائية بني  التوعية  ن�سر  امل�ستمر على  حر�س اجلهاز 
الغذائية يف الدولة، واحلفاظ  ال�سلمة  املجتمع املحلي، وتعزيز منظومة 
التي  التوعوية  الأن�سطة  م��ن  �سل�سلة  خ��لل  م��ن  امل�ستهلك،  �سلمة  على 

ينفذها اجلهاز ممثًل بقطاعاته املختلفة وعلى مدار العام.

مب�صاركة عدد من اجلهات احلكومية والفرق التطوعية 

�سامل بالركا�ش يد�سن حملة " �سالمتك يف عام اخلري "ومبادرة " حياتي اأهم من ات�سالتي"

يك�صف النقاب عن ما توفره اجلامعات اليابانية للطالب يف االإمارات من مناهج متخ�ص�صة 

مركز اليابان للتعاون الدويل يطلق احلدث التعليمي "الدرا�سة يف اليابان" يف اأبوظبي ودبي 

بلدية مدينة العني تواجه التقلبات اجلوية مبزيد من ال�ستعدادات

•• العني - الفجر

قبل  ال��ع��ام��ري  ب��ال��رك��ا���س  حممد  ���س��امل  ال�سيخ  عقد 
جامعة  اأ�سرة  ملتقى  يف  �سحافياً  موؤمتراً  اأم�س  ظهر 
�سلمتك   ( حملة  اإط���لق  ع��ن  الإم�����ارات،  للإعلن 
يف ع���ام اخل���ري( واأوىل امل���ب���ادرات  " ح��ي��ات��ي اأه���م من 
مديرية  وه��ي  جهات  ع��دة  مع  "  بالتعاون  ات�سالتي 
�سرطة العني ق�سم �سوؤون ال�سرطة املجتمعية بالعني، 
ودائرة ال�سوؤون البلدية والنقل بالعني وهيئة الهلل 
الأحمر الإماراتي،  وفريق مكافحة اجلرائم بجمعية 
الإم������ارات ل��ل��م��ح��ام��ني وال��ق��ان��ون��ي��ني وف��ري��ق الوطن 
امل�ستقبل لل�ست�سارات وتنمية  التطوعي ومعهد قادة 
مدير  م��ن  ترحيبية  كلمة  وب��ع��د  الب�سرية.   امل�����وارد 
احلملة الأ�ستاذ حممد خمي�س الكعبي، حتدث ال�سيخ 
اإن  اإىل  م�سرياً  احلملة  اأه���داف  ع��ن  بالركا�س  �سامل 
الإح�سائيات الأخرية اأظهرت ازدياد احلوادث املرورية 
لذلك  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء  الهاتف  ا�ستخدام  �سببها  التي 

" لن�سر  ات�سالتي  م��ن  اأه���م  " حياتي  م��ب��ادرة  ج���اءت 
الوعي يف املجتمع وخدمة الوطن. واأ�ساف بالركا�س 
اأن التطلع من خلل اإطلق هذه احلملة هو جت�سيد 
توجيهات احلكومة يف عام اخلري من خلل م�ساركة 
اجلهات احلكومية واخلا�سة يف ن�سر اأهمية امل�سوؤولية 
ال�سلبية يف  املجتمعية لدى الأف��راد ملواجهة الظواهر 
جمتمعنا، م�سدداً على ن�سر ثقافة امل�ساركة املجتمعية 
ال�سلبية  ال�����س��ل��وك��ي��ات  ب��ع�����س  م��ع��اجل��ة  الي��ج��اب��ي��ة يف 

بالتعاون مع اجلهات املعنية.
ع�سر  اخل��ام�����س  يف  �ستنطلق  احل��م��ل��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأي��ام وت�سمل  من فرباير اجل��اري وت�ستمر ملدة ثلثة 
اإىل  اإ�سافًة  العني  مدينة  داخ��ل  امل��روري��ة  التقاطعات 
اأنها  كما  واجلامعات،  الثانويات  طلب  على  الرتكيز 
�ست�سمل املراكز التجارية مب�ساركة ع�سرات املتطوعني 
م��ن هيئة ال��ه��لل الأح��م��ر الإم��ارات��ي وف��ري��ق الوطن 
هذه  تتبع  اأن  على  امل�����س��ارك��ني،  م��ن  وع���دداً  التطوعي 

املبادرة عدة مبادرات م�ستمرة خلل عام اخلري. 

امل�ست�سار عبداهلل  كما حتدث خلل املوؤمتر ال�سحفي 
ال��ك��ع��ب��ي رئ��ي�����س ف��ري��ق م��ك��اف��ح��ة اجل���رائ���م يف جمعية 
اأنهم كفريق  الإم��ارات للمحامني والقانونيني موؤكداً 
م�����س��ارك يف ه���ذه احل��م��ل��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد ل��و���س��ع كل 
احلملة من  لإجن��اح  القانونية  واخل��ربات  الإمكانيات 
القانونية للمجتمع، �ساكراً  التثقيف والتوعية  خلل 
 (  2017 ع��ام  على  اإطلقها  على  الر�سيدة  القيادة 
عاماً للخري (، وكذلك ال�سكر لل�سيخ �سامل بالركا�س 
اجلهات  وكافة  اخلري  عام  يف  �سلمتك  حملة  وفريق 
امل�ساركة.  ومن جهتها ركزت خولة احلوقاين من هيئة 
ثقافة اخلري  تر�سيخ  على  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهلل 
وبذل العطاء يف خدمة املجتمع بكافة الو�سائل، وقالت 
القيادة  اأثناء  الهاتف  فيها  يت�سبب  التي  احل��وادث  اإن 

يدعونا اإىل وقفة جدية للحد من هذه الظاهرة. 
�سرطة  مبديرية  املجتمعية  العلقات  فرع  مدير  اأم��ا 
العني النقيب تغريد حممد، فدعت اإىل �سرورة تعاون 
كافة اجل��ه��ات م��ن اأج��ل احل��د م��ن احل���وادث املرورية 

القيادة  اأث��ن��اء  الهاتف  ا�ستخدام  ب�سبب  حت�سل  التي 
والعمل على تعزيز دور امل�سوؤولية املجتمعية بني اأفراد 

املجتمع. 
امل���لزم ط��ارق م��ب��ارك النعيمي م��ن ق�سم  كما حت��دث 
ال�سرطة املجتمعية عن الإجراءات املعمول بها يف حال 

�سبط م�ستخدم الهاتف النقال اأثناء القيادة. 
ومن جهتها حتدثت منى العامري من فريق الوطن 
التطوعي عن تعزيز التوا�سل الجتماعي وتفعيله من 
املجتمع ملواجهة  اأف��راد  العامة وتثقيف  امل�سلحة  اأجل 
ثقافة  على  البادي  اإبراهيم  املحامي  و�سدد  الأخطار، 

الوعي املروري واحرتام القوانني. 
وقال مدير احلملة الأ�ستاذ حممد خمي�س الكعبي اأن 
اأم��ر ه��ام وح��ق من حقوق النف�س علينا، لذا  اأرواح��ن��ا 
عن  والب��ت��ع��اد  الإن�سانية،  النف�س  ح��ق  اح���رتام  علينا 
ا�ستخدام املحمول اأثناء القيادة اأو بالرد على الر�سائل 
ال��ن�����س��ي��ة جت��ن��ب��اً ل��ت�����س��ت��ت ال���ذه���ن ووق������وع احل�����وادث 

املرورية.

•• دبي- الفجر

الدويل  للتعاون  اليابان  مركز  ي�ست�سيف 
يف  "الدرا�سة  التعليمي  )جاي�س(،احلدث  
 5-4 م��ن  فعاليته  ب���داأت  اليابان" ،ال���ذي 
الب�ستان  نوفوتيل  بفندق   2017 فرباير 
يف اأب���وظ���ب���ي، وامل�����س��ت��م��رة ح��ت��ى ال���ي���وم 6 
فرباير يف فندق �سرياتون خور دبي ،جنباً 
الأن�سطة  من  حزمة  اإق��ام��ة  مع  جنب  اإىل 
يف  احلياة  طبيعة  عن  والرتاثية  الثقافية 
اجلامعات  م��ن  اأرب��ع��ة  م�ساركة  ال��ي��اب��ان،و 
ال��ي��اب��ان��ي��ة ال����رائ����دة  ع���امل���ي���اً، ���س��ع��ي��اً منها 
الإماراتيني  و  املقيمني  ال��ط��لب  لتزويد 
عن  تف�سيلية  مبعلومات  اأمورهم  واأولياء 
توفرها  ال��ت��ي  ال��درا���س��ي��ة  امل��ن��اه��ج  خمتلف 
اأ���س��م��اء اجل��ام��ع��ات ك��ًل من  ل��ه��م، وت�سمل 
طوكيو  وجامعة  اأكيتا،اإيباراكي،كنداي   :
اآخر حت�سر منظمة اخلدمات  ،من جانب 
تعنى  ،ال��ت��ي  احل���دث  اليابانية  الطلبية 
يف  اليابانية  اللغة  لتعلم  دورات  بتقدمي 

جميع اأنحاء اليابان .

الدرا�سة  التعليمي  احل��دث  عقد  وي��ه��دف 
ك��اف��ة يف  ال��ط��لب  اإىل ت�سجيع  ال��ي��اب��ان  يف 
اليابانية  باجلامعات  لللتحاق  الإم���ارات 
مل���ا ت��ت��ي��ح��ه م���ن م���وؤه���لت جامعية  ن���ظ���راً 
معرتف بها دولياً،مع خو�س جتربة احلياة 
يف هذا البلد اجلميل، والذي يتحلى �سعبه 
،الثقافة  الودية  الروح  الرتحيب،  بحفاوة 

الفريدة والبيئة الآمنة .
باأوقات  التمتع  ال��زوار  بفر�سة  و�سيحظى 
ال��رتف��ي��ه ال��ث��ق��ايف وال��ع��ل��م��ي مب��ا يف ذلك: 
لنموذج  ع��م��ل  ور����س���ة  اجل�������ودو،  ع���رو����س 
ال�سيارة التي تدار عرب  الطاقة ال�سم�سية، 
وم�ساهدة  ك��ي��وت��و  ف��ان��و���س  �سنع  ط��ري��ق��ة 
ال�سعبي  الياباين  العلم  فنان  به  يبدع  ما 

ال�سيد ت�ساريل ني�سيمورا .
يف ذات ال�ساأن فاأن م�ستوى اأعداد الطلب 
اليابانية  التعليمية  املوؤ�س�سات  الأجانب يف 
اآخذ بالرتفاع عاماً بعد عام،ووفقاً لأحدث 
الإح�ساءات فان ما جمموعه 208،379 
األف طالب وطالبة من جميع اأنحاء العامل 
اخ���ت���اروا ال��دار���س��ة يف ال��ي��اب��ان يف 2015 

بزيادة قدرها %13.2 باملقارنة مع �سنة 
2014 ،يف حني و�سل عدد طلب ال�سرق 
 2015 يف  طالباً   1،632 اإىل  الأو���س��ط 

بنمو 12.6%.
امللتحقني  الإم���ارات���ي���ني  ال��ط��لب  وح��ق��ق 
يف  ملحوظاً  ارتفاعاً  اليابانية  باجلامعات 
اإىل  2015،حيث و�سلت  ن�سبة زيادتهم  

 207 ع��دده��م  بلغ  ح��ني   ،يف   %  107
طالباً .

ال�����س��ي��د توكويا  امل��ن��ا���س��ب��ة حت����دث  وب���ه���ذه 
اليابان  ،م��دي��ر م��ك��ت��ب م��رك��ز  ك��ان��ام��وري 
ل��ل��ت��ع��اون ال����دويل يف اأب��وظ��ب��ي ق���ائ���ًل: اأن 
من  بالطلب  ال��دوام  على  ترحب  اليابان 
ال�سرق الأو���س��ط ودول��ة الإم���ارات العربية 
املتحدة من اأجل موا�سلة تعليمهم العايل 
اأي�ساً  وت��زوي��ده��م  التخ�س�سات،  �ستى  يف 
امل��ت��م��ي��ز  ومناهج  ب��ال��ت��دري��ب الأك����ادمي����ي 
وا���س��ع��ة من  امل��ح��رتف��ة وح��ل��ق��ات  التدري�س 
املتنوعة  والرتفيهية  الثقافية  الن�ساطات 
،واأو����س���ح ك��ان��ام��وري ب���اأن ه���ذا امل��زي��ج من 
اأج�����واٍء ت�سودها  ي��ت��ن��اغ��م م��ع  الإم���ت���ي���ازات 

الحرتام، املحبة والرعاية الآمنة .
لروؤية  �سعادته  ع��ن  ك��ان��ام��وري  اأع���رب  كما 
الإماراتيني  ل��ل��ط��لب  امل��ت��زاي��د  الإق���ب���ال 
فيها،  للدار�سة  اليابان  لنتقاء  ،وعزمهم 
اإننا ن�سجع الطلبة من الإمارات  ونوه اإىل 
ل�ستكمال درا�ستهم يف بلدنا ،وندعم هذا 

الجتاه على اأكمل وجه .

ولن�سخة العام اجلاري �سيقدم ولأول مرة 
حماكاة  ك��وج��ي��م��ا،  وري���و  ���س��ون  ال�سقيقان 
طريقة  فيها  يو�سحون  وعملية  واق��ع��ي��ة 
�سناعة الفانو�س الياباين الرتاثي املعرف 
 "Kobishiya Chube  " ب��ا���س��م 
)كوبي�سي �سوب( والذي بداأت حياكته قبل 
ما�سية، حيث ت�ستخدم تقنية  �سنة   200
jibari-"تدعى مكتمل  جلعله  خا�سة 

shiki ")جباري �سيكي( ،وتنفرد مدينة 
ك��ي��وت��و ع��ا���س��م��ة ال��ي��اب��ان ب��اأ���س��ل��وب مغاير 
النمط   ال��ف��ان��و���س  وي���اأخ���ذ  ���س��ن��اع��ت��ه،  يف 
الدائري واملتكون من �سرائط اخليزران يف 
حلقات فردية ب�سكٍل تثبت بجانب �سل�سل 
ال��ق��ن��ب مم��ا ي����وؤدي اإن��ت��اج��ه رغ���م �سعوبة 
البع�س  بع�سها  م��ع  الأج���زاء  رب��ط  عملية 
واجلهد املبذول لإنهاء العمل، وتعترب هذه 
اليابانية  الفواني�س  �سناعة  يف  الطريقة 
نادرة يف ال�سنوات الأخ��رية، اإل اإنها متبعة 
يف ا�ستديو كوبي�سي �سوب الذي ميد املعابد 
بالفواني�س  واملطاعم  ،املتاجر  الأ���س��رح��ة 

ذات اجلودة واملناظر الراقية.

••  العني - الفجر

التقلبات  حالة  خ��لل  العني  مدينة  بلدية   ا�ستقبلت 
 ، 24بلغاً  موؤخراً  املدينة  لها  تعر�ست  التي  اجلوية 
تنوعت بني بلغات ل�سقوط ال�سجار و اأعمدة الإنارة 
ب�سبب  ال��دوارات  و  الطرقات  الر�سادية يف  اللوحات  و 

الرياح ال�سديدة والأمطار .
ببلدية  ال���ط���وارئ  مكتب  م��دي��ر  الكعبي  �سعيد  وذك���ر 
الأ�سرار  البلدية  بالتعامل مع  قامت   : العني  مدينة 
مدينة  �سهدتها  اجل��وي��ة  التي  الح���وال  ع��ن  الناجتة 
خلل  ، من  الأول  اأم�����س  م�ساء  انتهت  ال��ع��ني  والتي 
مواقعها  اىل  الر�سادية  اللوحات  تثبيت  جميع  اع��ادة 
الداخلية  ت��ن��ظ��ي��ف  الطرقات  الإن�������ارة  و  اأع���م���دة  و 
ال��دورات من  الرمال املرتاكمة ، علوة  واخلارجية و 
�سلمة  ل�سمان  اجلمهور  لبلغات  على  ال�ستجابة 
املدينة و الفراد واإعادة الأو�ساع اإىل حالتها ال�سابقة .

للحالة اجلوية  امل�سبق  التح�سري  اإن  الكعبي  اأ�ساف  و 
املركز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ج��اء  لها  املدينة  تعر�ست  ال��ت��ي 

ال��وط��ن��ي ل��لأر���س��اد اجل��وي��ة و ال�����زلزل مل��ع��رف��ة حدة 
و ت����اأث����ريات امل��ن��خ��ف�����س امل��ت��وق��ع��ة و اأخ�����ذ احل��ي��ط��ة و 

الناجتة عنه  ،  ال��لزم��ة لتفادي ال���س��رار  الج���راءات 
حيث مت رفع حالة ال�ستعداد جلميع فرق الطوارئ يف 

جميع قطاعات بلدية مدينة العني و اإعداد الآليات و 
الإمكانيات من خلل توزيع املعدات و املتابعة امليدانية 

املبا�سرة .
وك��ان��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني وال��ن��ق��ل  قد ك��ون��ت فرق 
يف  املعنية  املوؤ�س�سات  و  اجل��ه��ات  م��ع  بالتعاون  ط���وارئ 
و�سواحيها  باملدينة  احلالة  اأ�سرار  ملتابعة  املجال  هذا 
و  اأ�سرار  الح��وال اجلوية من  ينتج عن  ومواجهة ما 
كوارث �سواء طبيعية اأو ب�سرية اأو بنية حتتية و مرافق 
، اإ�سافة لتواجد فرق طوارئ البلدية مبكتب الطوارئ 
والذي  يعمل على مدار اليوم لتلقي البلغات وتوجيه 

فرق ال�سيانة وال�سركات املتعهدة.
الفاعل  للتعامل  العني  مدينة  بلدية  جاهزية  وت��اأت��ي 
مع حالت الزمات و الطوارئ على اختلفها ان�سجاما 
اأبوظبي يف تقدمي  البلدي لإم��ارة  النظام  اأه��داف  مع 
خدمات للمجتمع و العملء مبا يعزز جودة احلياة يف 
،  و دعم الإدارة التكاملية مع ال�سركاء  اأبوظبي  اإمارة 
امل�سلحة  فيه  مبا  العلقة  اأ�سحاب  و  ال�سرتاتيجيني 

العامة وحدمة املجتمع .

الت�سامح واللغة العربية وعام اخلري تت�سدر اأجندة  
زايد للثقافة الإ�سالمية للعام اجلاري  2017

•• العني – الفجر

ت�ستقبل دار زايد للثقافة الإ�سلمية عام 2017م،  باأجندة قّيمة و متنوعة من 
الربامج التعليمية و املبادرات الثقافية و الفعاليات و الأن�سطة ، التي ت�ستهدف 
املهتمني بالثقافة الإ�سلمية و املهتدين اجلدد و خمتلف فئات املجتمع وتهدف 
»عام  م��ب��ادرة  م��ع  تزامناً  للوطن،  اجلميل  ورد  املجتمع  احتياجات  تلبية  اإىل 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمّو  اأطلقها �ساحب  التي  اخل��ري« 
الدولة، وا�ستكماًل لإجنازات و جناحات الأعوام املا�سية منذ تاأ�سي�س الدار عام 
الت�سامح  منتدى  تنفيذ  2017م،  اجلاري  العام  مبادرات  وت�سمل  2005م. 
التي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  روؤي���ة دول��ة  ي��اأت��ي توافقا م��ع  ال��ذي  و  ال��ث��اين 
دار  لقيم  العاملي، وحتقيقاً  اآم��ن و واث��ق يف ظل النفتاح  تهدف خللق جمتمع 

ويهدف  وروؤيتها،  الإ�سلمية  للثقافة  زاي��د 
املنتدى اإىل حتقيق الت�سامح والتعاي�س مع 
النف�س والأ�سرة واملجتمع يف املجتمع امل�سلم 
وذل����ك ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال����ذي ح��ق��ق��ه منتدى 
الت�سامح الأول الذي مت تنظيمه يف اأكتوبر 
2016م. وتنفيذاً خلطتها ال�سرتاتيجية 
�ستعمل   )2020-2016( ��ة   اخل��م�����س��يَّ
العام  خ��لل  الإ�سلميَّة  للثقافة  زاي��د  دار 
اجلاري على اإعداد عدد 64 اإ�سدارا �سمن 
برنامج تعزيز الوعي بالدين الإ�سلمي يف 
خطة اإمارة اأبوظبي ، و�ستتناول الإ�سدارات 
الكونيَّة،  ال��ق��ي��م  م��ن  ُج��م��ل��ة  يف جم��م��وع��ه��ا 

واملفاهيم الإن�سانيَّة، ومكارم الأخلق  للفئات 
ف الإ�سدارات ببع�س املنا�سبات الدينية و الوطنية  ة ، كما �سُتعرِّ املهتديَّة واملهتمَّ
اأفراد املجتمع، وحب  لغر�س قيم والتَّ�سامح، والتاآلف، والتعاي�س امل�سرتك بني 
تعليم  تر�سيخ  والوئام. ومع  والنتماء والتلحم  الولء  قيم  وتر�سيخ  الوطن، 
�ستنظم  واللغوية،  املعرفية  احتياجاتها  وتنوع  ال��دول��ة،  للنفي  العربية  اللغة 
التاأكيد  على  منها  حر�ساً  بغريها،  للناطقني  العربية  اللغة  ملتقى  ال���دار  
باأهمية تعزيز مكانة اللغة العربية كمكون رئي�س من مكونات الثقافة والهوية 
 ، التاأثري والتوا�سل  ، واأداة التعبري العلمي والفني والعادي وو�سيلة  الوطنية 
اإعداد  رائ��دة يف  اأن ت�سبح موؤ�س�سة  الإ�سلمية يف  للثقافة  زايد  لتحقيق هدف 
الذي  اخلري  لعام  وتعزيزا  بغريها.  للناطقني  العربية  اللغة  برامج  وت�سميم 
اآل نهيان، رئي�س الدولة" حفظه  اأعلنه �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اهلل " و�سعت الدار يف جدول فعالياتها جمموعة من املبادرات التي ت�ساهم يف 
تر�سيخ هذا املفهوم، وتعزّز من العطاء وبذل اخلري ومن اأبرزهم مبادرة حياتي 
بالقيم اأجمل ، و حملة التربع بالدم و اإ�سعاد مر�سى الثل�سيميا، و فعالية يوم 
اليتيم ، و�سقيا اخلري و لون حياتهم، اإىل جانب تنظيم ور�س و دورات عملية 
مثل اأهمية العمل التطوعي يف تنمية املجتمع و دورة بادر باخلري بالتعاون مع 
�سركاء الدار. و اأ�سادت د. ن�سال الطنيجي املدير العام للدار على حر�س القيادة 
الر�سيدة على تنمية الكوادر الب�سرية وتعزيز اجلانب الثقايف و الإن�ساين، فعام 
اخلري يعك�س النهج الذي تبنته دولة الإمارات منذ تاأ�سي�سها التي اأورثها الآباء 
وا�سارت   . دون مقابل  للجميع  وتقدمي اخلري  الإن�ساين  العطاء  املوؤ�س�سون يف 
الطنيجي  اإىل ان دار زايد للثقافة الإ�سلمية ل تتوانى عن التفاعل وامل�ساركة 
املجتمعي  دوره���ا  تعزيز  �سمن  وذل��ك  الوطنية  واملنا�سبات  امل��ب��ادرات  كافة  يف 
اخلري  منظومة  تر�سيخ  يف  الإم��ارات��ي  املجتمع   ومكونات  فئات  مع  بال�سراكة 
على كافة ال�سعدة الثقافية والبيئية وال�سحية والجتماعية وال�سياحية، اإىل 

جانب دورها الرئي�سي على امل�ستوى الثقايف .
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تفريغ ال�صغوط يف االأوقات الع�صيبة
- التمرين االأول:

وافتح  قف  منها!  والتخل�س  ال�سغوط  ل�سحق  كتفيك  ارف��ع 
راأ�سك  واأب���ق  قليًل  ركبتيك  واث���ن  حو�سك  بعر�س  �ساقيك 
طول  على  ذراع��ي��ك  وم��دد  كتفيك  واأرخ  م�ستقيَمني  وظهرك 
اأنفك تزامناً  اأغلق عينيك وتنف�س من  ج�سمك وافتح يديك. 
مع اإغلق قب�سَتيك. توقف عن التنف�س وارفع كتفيك مرات 
عدة وتخّيل اأنك تفّرغ ال�سغط النف�سي. ازفر وافتح قب�سَتيك 
كرر  اأر����س���اً.  م�ساكلك  ت��رم��ي  اأن���ك  نف�سه  ال��وق��ت  يف  وت��خ��ّي��ل 
ث��م قبل موعد  م��ن عملك  تعود  م��رات ح��ني  ث��لث  التمرين 

النوم.

- التمرين الثاين:
واأغلق  ال�سرير  على  مت��دد  بها،  ت�سعر  التي  الت�سنجات  لفك 
وحاجبيك  جبينك  اأرِخ  وجهك:  تفا�سيل  اإىل  وتنبه  عينيك 
ترتخي  حنجرتك  ب��اأن  ا�سعر  فمك.  يف  ل�سانك  واأرِخ  وفّكيك 
وحّرر كتفيك وذراعيك وافتح يديك واأ�سند ظهرك جيداً اإىل 

ال�سجادة واأرِخ بطنك وردفيك و�ساقيك تزامناً مع حتريك 
اأوقف  اأو ثلث م��رات.  دائ��ري مرتني  الكاحلني ب�سكل 
ال�سغوط  وبتفريغ  براحة ج�سمك  ت�سعر  احلركة كي 
كرر  ا�سرتخاًء.  واأك��رث  وزن��اً  اأثقل  باأنك  �ست�سعر  منه. 

التمرين مرة واحدة.

اال�صتغراق يف النوم �صريعًا
- التمرين الثالث:

من  اخل���وف  لن�سف  امللكمة  ح��رك��ات  ا�ستعمل 
النوم! يف البداية، قف وافتح �ساقيك 

الراأ�س  يبقى  اأن  قليًل. يجب  ركبتيك  واثن  بعر�س احلو�س 
والظهر م�ستقيمني والكتفان م�سرتخَيتني والعينان مغلقتني. 
اأنزل ذراعيك على طول اجل�سم وافتح يديك. ثم ارفع الذراع 
الي�سرى ب�سكل اأفقي ومدد ذراعك ويدك. تخيل اأن خوفك من 
النوم يقف على طرف يدك. اأعد قب�ستك اليمنى اإىل م�ستوى 
كتفك اليمنى واأرج��ع مرفقك اإىل ال��وراء تزامناً مع التنف�س 
اأطلق قب�ستك  التنف�س لب�سع حلظات ثم  اأوق��ف  الأن��ف.  من 
نحو الأمام وانفخ بقوة من الفم. تخّيل يف هذه اللحظة اأنك 
تطرد خوفك. كرر احلركة ثلث مرات. ثم كرر هذه ال�سل�سلة 
كلها ثلث مرات لكن مع ا�ستعمال الذراع الأخرى هذه املرة. 

اإىل  ال��ق��ب�����س��ت��ني  اأع�������د 
م�ستوى كتفيك 

واأرج���������������ع 

التنف�س  اأوق���ف  ث��م  اأن��ف��ك.  م��ن  وا�سهق  ال���وراء  اإىل  مرفقيك 
اأرِخ  اأطلق قب�ستيك نحو الأم��ام وانفخ بقوة.  لب�سع حلظات. 
مرة  التمرين  كرر  يديك.  وافتح  على طول ج�سمك  ذراعيك 

واحدة قبل النوم.

التمرين الرابع:
متدد يف �سريرك واأغلق عينيك وا�سهق تزامناً مع نفخ البطن 
وابداأ العّد حتى الرقم 3 اأو 4. اأوقف التنف�س لب�سع حلظات 
بح�سب ق��درت��ك. ث��م انفخ ب��ه��دوء م��ن الفم واب���داأ ال��ع��ّد حتى 
الرقم 6 اأو 8. يهدف هذا التمرين اإىل حتويل انتباهك عن 
امل�سائل ال�سلبية وم�ساعفة وقت ال�سهيق والزفري. كرره مرة 

واحدة.

معاودة النوم بعد اال�صتيقاظ لياًل
- التمرين اخلام�س:

ي�����س��م��ح ه����ذا ال��ت��م��ري��ن ب���اإب���ط���اء اإي���ق���اع القلب 
وال��غ��و���س يف ج��و م��ن ال�����س��لم ال��داخ��ل��ي. قف 
ركبتيك  واثِن  بعر�س حو�سك  �ساقيك  وافتح 
والظهر  ال����راأ�����س  ي��ب��ق��ى  اأن  ي��ج��ب  ق���ل���ي���ًل. 
على  ذراعيك  واأن��زل  كتفيك  اأرِخ  م�ستقيمني. 
مفتوحتني.  ي��دي��ك  اأب����ِق  ل��ك��ن  ج�سمك  ط���ول 
اأغلق عينيك وارفع ذراعيك ب�سكل اأفقي وا�سهق 
اأرج��ع يديك  من الأن��ف ثم توقف عن التنف�س. 
وكاأنك  ال�����س��دري  قف�سك  نحو  ب��ه��دوء  املفتوحتني 
ذراعيك  واأرِخ  فمك  م��ن  ال��ه��واء  انفخ  ث��م  ال��ه��دوء.  تعانق 
بهدوء  تنفخ  اأن  يجب  ج�سمك.  يف  ينت�سر  ال��ه��دوء  وت��خ��ّي��ل 
�سديد كي يتباطاأ اإيقاع قلبك. كرر التمرين ثلث مرات، حني 

تعود من العمل وقبل النوم اإذا اأمكن.

- التمرين ال�صاد�س:
يقدم هذا التمرين ا�سرتخاًء فائق ال�سرعة! 
عينيك  واأغ��ل��ق  ال�سرير  يف  مت��دد 
وت��ن��ف�����س ب��ع��م��ق ث����م اأوق�����ف 
حلظات  ل��ب�����س��ع  ال��ت��ن��ف�����س 
ع�سلت  ج��م��ي��ع  و����س���ّغ���ل 
ت���ن���ّف�������س ثم  ج�������س���م���ك. 
اإذا مل يكن هذا  ا�سرتِخ. 
اأ�سف  ك��اف��ي��اً،  ال��ت��م��ري��ن 

اإليه التمرين الرابع.

�صاعة  اأي  يف  ال��ن��وم 
ب��دوام  العمل  عند 

متفاوت
- التمرين ال�صابع:

اعزل نف�سك داخل )فقاعة الهدوء(! قف وافتح �ساقيك بعر�س 
اأن يبقى الراأ�س والظهر  حو�سك واثِن ركبتيك قليًل. يجب 
م�ستقيمني. اأرِخ كتفيك واأنزل ذراعيك على طول ج�سمك لكن 
واأقفل  ال�سبابة  باإ�سبع  عينيك  اأغلق  مفتوحتني.  يديك  اأب��ِق 
اأذنيك باإبهامك واأغلق فتحَتي اأنفك بالإ�سبع الو�سطى وكاأنك 
الأمام  اإىل  انحِن  التنف�س.  اأوقف  العامل ثم  تعزل نف�سك عن 
اأرِخ ذراعك على طول ج�سمك  ودع ال�سغط ي�سعد يف الأن��ف. 
وانفخ من اأنفك وتخيل اأن الهدوء ينت�سر من حولك. ا�ستعد 

و�سعية م�ستقيمة. كرر التمرين ثلث مرات قبل النوم.

- التمرين الثامن:
بذراعيك  احل��رك��ة  ه��ذه  وت��اب��ع  دائ���ري  ب�سكل  ح���ّرك حو�سك 
وراأ�سك بكل �سل�سة. يف الوقت نف�سه، تخّيل اأنك تر�سم حدود 
)فقاعة الهدوء( من حولك. ثم عد اإىل و�سعية البداية وانفخ 
الهواء من فمك. كرر التمرين ثلث مرات قبل موعد النوم 

وبعد التمرين ال�سابع مبا�سرًة.

يخّزن يف مكان بارد ومظلم

زيت الزيتون... فوائد كثرية وخيار منا�سب
ل ي��وؤث��ر م��ا ت��اأك��ل��ه وت�����س��رب��ه يف اأح��ب��ال��ك ال�����س��وت��ي��ة، ك��م��ا كتبت 
كري�ستي  الغنائي  ال�سوت  وخبرية  واللغة  النطق  اخت�سا�سية 
نيكربوكر يف مدّونة مدعومة من )اجلمعية الأمريكية للنطق 
واللهاة  بالل�سان  نبتلعه  حني  الطعام  يحتّك  وال�سمع(.  واللغة 
اأو  ال��غ��ذاء  مل�س  اإذا  امل��ع��دة. لكن  ي�سّق طريقه نحو  واحل��ل��ق وه��و 
ال�سائل اأحبالك ال�سوتية، يعني ذلك اأنك ت�سفط الطعام فيدخل 

اإىل رئتيك، وهذا الو�سع لي�س اإيجابياً.
اأمر  الزيتون  زيت  من  جرعة  تناول  اأن  املعلومات  هذه  تعني  ل 
�سيئ بال�سرورة. �سحيح اأنه ل ي�ستطيع تليني الأحبال ال�سوتية 
مبا�سرًة، لكنه يرّطبها بدرجة معينة من الداخل واخلارج. برز 

اأي�ساً رابط بني زيت الزيتون وتراجع خطر 
يف  مبا  ال�سرطان،  اأ�سكال  ببع�س  الإ�سابة 

احلنجرة،  ����س���رط���ان  ذل�����ك 
ي�سمل  ال���ذي  الع�سو  اأي 
ال�سوتية.  الأح������ب������ال 

ين�سب العلماء هذه 
اإىل  امل��ن��ف��ع��ة 

ع��������������دد 

املوجود   E الفيتامني  م��ث��ل  ل��لأك�����س��دة  امل�����س��ادة  العنا�سر  م��ن 
طبيعياً يف زيت الزيتون.

تراجع اأمرا�س القلب
حت�سني  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
القدرة على الغناء، تتعدد 

تدفعنا  ال��ت��ي  الأ���س��ب��اب 
زيت  اإ����س���اف���ة  اإىل 

الزيتون اإىل حميتنا الغذائية، اأبرزها ارتباطه برتاجع خماطر 
دهنية  اأحما�س  من  اأ�سا�سي  ب�سكل  يتاألف  لأن��ه  القلب،  اأمرا�س 
اأحادية عدم الإ�سباع معروف اأنها تخّف�س م�ستوى الكول�سرتول 
واملتحّولة.  امل�سبعة  الدهنية  الأح��م��ا���س  ب��دل  ا�ستهلكها  عند 
ت�ستعملها  التي  الزبدة  من  بجزء  الزيتون  زيت  ا�ستبِدْل  لذلك 
اأن ترتاجع م�ستويات الكول�سرتول يف ج�سمك، ل  مثًل، وتوّقع 

�سيما ال�سيئ منها واخلطري.
لكن رغم منافعه ال�سحية يبقى زيت الزيتون نوعاً من الدهون 
الإف��راط يف  عند  ال��وزن  تزيد  التي  بال�سعرات احلرارية  الغنية 
ا�ستهلكها. لذا اإذا كنت تراقب وزنك، تذّكر اأن ملعقة كبرية من 

زيت الزيتون حتتوي على 120 اأو 130 �سعرة.

نكهة خفيفة
ملاذا ي�سّوق اجلميع لزيت الزيتون البكر اخلال�س؟ وفق )جمل�س 
زيتون  م��ن  م�سنوع  ال��زي��ت  ه��ذا  كاليفورنيا(،  يف  الزيتون  زي��ت 
مع�سور من دون حرارة مفرطة اأو مواد كيماوية م�سافة ويتمتع 

يف النهاية بنكهة خفيفة.
اأو لطبخ  مي��ك��ن ا���س��ت��ع��م��ال��ه خل��ل��ط ال�����س��ل��ط��ات واخل�������س���راوات 
الأطباق. وميكن اإنتاج زيت الزيتون البكر اأي�ساً من دون مواد 

كيماوية لكنه ل يتمتع بنكهة م�سابهة.
مكان  يف  ال��زي��ت  خ��ّزن  بها،  وال�ستمتاع  نكهته  على  للحفاظ 
بارد ومظلم وا�ستعمله خلل �ستة اأ�سهر يف الطبخ اأو ك�سل�سة 

لل�سلطات اأو كطبقة خارجية للأطباق.
ذكرت مقالة حديثة على موقع )ريدرز دايج�ست( اأن )ا�ستعمال 
اأن  امل��وت!(، وميكن  نن�سى  البكر اخلال�س يجعلنا  الزيتون  زيت 

تتح�سن قدرتنا على الغناء اأي�ساً.

جتعلك تتغلب على م�صاكل النوم

متارين ب�سيطة ل�ستعادة الهدوء يف موعد نومك

النوم وت�صتيقظ ب�صكل متكرر  هل تواجه �صعوبة يف 
خالل الليل اأو تنه�س يف وقت مبكر جدًا؟ اإليك بع�س 
موعد  يف  ال��ه��دوء  ت�صتعيد  كي  الب�صيطة  التمارين 

النوم...
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العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/2906  جتاري جزئي                    
اىل املدعي عليه / 1-�سركة املر�ساة الذهبية للتجارة العامة - �س ذم م  2- رام جوبالن 
ناير  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة روف كري - ذ م م وميثله : ح�سني 
علي عبد الرحمن لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   225.500( وق��دره  عليهم  مببلغ 
والفائدة  12% من تاريخ وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  
بالقاعة  ���س  ال�ساعة 8.30  امل��واف��ق  2017/2/15    الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8
ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/11  جتاري كلي                     

اىل املدعي عليه / 1-وايدوول للن�ساءات �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ مدار الإمارات ملواد البناء - �س ذ م م وميثله : �سعيد مبارك عبيد 
احمد الزحمي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها  
املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    588264( وق��دره  مببلغ 
ال��ت��ام   وح��ددت لها جل�سة  وال��ف��ائ��دة   12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد 
 Ch1.C.15 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  املوافق  2017/2/14  يوم الثلثاء  
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/17  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سميم اجلمال لتجارة القم�سة - �س ذ م م   جمهول 
احل��اج مولنا  الدين  ناظيم  التنفيذ/ حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
بدردجا هليل   قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )14293( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 1201 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2017/9 تنفيذ جتاري  

�سم�سي   -2 م   م  ذ  �س   - ال�سحراء للإلكرتونيات  �سم�س  املنفذ �سده/1-  اىل 
امل�سلي  �سركة   -4 ه��م��داين   حجريان  ه��ادي  ح�سن   -3 طريقي  عبا�س  غ��لم 
القامة  حم��ل  جمهويل  زارع   حممد  م�سطفى   -5 م  م  ذ   - العامة  للتجارة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )134317.96( درهم اىل 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب 
من  يوما   15 خلل  املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية 

تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/2889 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهما /1- بلرام مول�سنداين خيالدا�س 2- راكي�س بلزا - 
التنفيذ/اوم ج�سناين  ان طالب  القامة مبا  م  جمهويل حمل  م  ذ  �س 
اأق��ام عليك  قد  البناي   : ح�سني علي ح�سن علي  ك��رده��اري��لل وميثله 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)156791.05( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/123  تنفيذ جتاري  
حمل  جم��ه��ول  م   م  ذ  ماركتينغ  �سوفتوير  ك��وم��ري��د  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اهلل  �سيف   : وميثلها   - دي��ب��اج  التنفيذ/جمموعة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
حممد �سريف ارمغان وميثله : عبداهلل حممد علي الزري ال�سام�سي  قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك 
به وقدره )51434( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3383 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ان�س احلاج احمد حممد  جمهول حمل القامة 
م م - ممثلة  ذ  لل�سيارات -  التنفيذ/�سركة احلبتور  ان طالب  مبا 
مبديرها : �سلطان احمد حممد  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )48734( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3298 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سركة امتو�سفري للتجارة العامة - �س ذ م م  2- جميد 
رم�سان نام اأور 3- نيلوفر كامبيز دالين  جمهويل حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران  قد 
وق��دره )2306317.95(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/3241 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم : 1- روي��ال بي�س للتجارة العامة - ذ م م 2- ماهيار ح�سن 
مري حممد �سادقي 3- اإم. اإي �سولو�سنز - منطقة حرة - ذ م  4- تورج ح�سني 
عبا�سبور 5- �سهناز حممد دليلي 6- ماه رو ح�سن مري حممد �سادقي 7- نيكو 
ح�سن مري حممد �سادقي  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
امل��ذك��ورة اع��له والزامك  اأق��ام عليك الدعوى التنفيذية  اي��ران  قد  ���س��ادرات 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5374104.21( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
بحقك يف حالة  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  

عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2016/2930 تنفيذ جتاري  
حممد   فتح  مقبول  حممد   -2 دان��ي��ه  �سيدلية  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ/���س��رك��ة املزروعي  جم��ه��ويل حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان ط��ال��ب 
للتجهيزات الطبية والكيماوية - �س ذ م م  / وميثلها قانونا  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة  .وعليه  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )30300( درهم اىل طالب 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2487  جتاري جزئي

ليمو�س  ليمو�س  �سرييل  روب���ريت  اجنيلو  م��ار���س��ال  امل��دخ��ل/1-���س��ي��دين  اخل�سم  اىل 
حممد  وميثله:  ال�سوي�سي  ال�ساديل  بن  و�سام  املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
علي حممد علي الدهبا�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   405050( وقدره  مبلغ  ب�سداد  مت�سامنني  عليهم 
ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  ت�سجيل  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة 
 التام . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2017/2/15  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.6

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2819  جتاري جزئي              

القامة  حم��ل  جمهول  م   م  ذ   - للن�ساءات  تياجنني  1-�سركة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الرحمن  م م وميثله : ح�سني علي عبد  ذ  املدعي/ �سركة هنيكل بويل بت -  ان  مبا 
لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)171.540.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ   
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.  وحددت لها 
 Ch2.D.19 جل�سة يوم الثلثاء  املوافق  2017/2/14   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
بان مت  الأق��ل )علما  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  مذكرات 

احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8596  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  جيولز  1-كونتيننتال   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مبا ان املدعي /جياين ليجا في�سادا قد 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   58000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى MB165630123AE/2016  وحددت 
  ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8271  عمايل جزئي

القا�سمي - موؤ�س�سة  �سلطان  �سلطان خالد  ال�سيخ  املدعي عليه / 1-جمموعة �سركات  اىل 
القامة مبا  القا�سمي جمهول حمل  �سلطان  �سلطان خالد  فردية وميثلها مالكها:ال�سيخ 
اأقام  ق��د  الكمايل  ع��ب��داهلل  علي  وميثله:حممد  اللهواين  عطية  يحيى  /ران��ي��ا  امل��دع��ي  ان 
وتذكرة  درهم(  وقدرها )99682  املطالبة مب�ستحقات عمالية  الدعوى ومو�سوعها  عليك 
عودة مببلغ )2600( درهم واملطالبة ببدل ف�سل تع�سفي وبدل �سكن والر�سوم وامل�ساريف 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن ت��اري��خ املطالبة وح��ت��ى ال�����س��داد ال��ت��ام. رق��م ال�سكوى 
MB16605231AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك    ch1.A.2:8.30 �س بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8546  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريرفيلد اجنينري�س جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�سيد منري ال�سلم �سيد من�سور احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   50633( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى mb1166040257ae/2016  وحددت 
  ch1.A.1:لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/2/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8525  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جراند مون�سرت للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / �سجاول حممود عبدال�ستار  قد 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   52000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB166724879AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/2/21 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/474  مدين كلي
�سركة  يف  �سريكه  ب�سفتها  ����س.ذ.م.م  ليفتنغ  ا�سب�سل�ست  اورينتلز   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وميثلها  لها  وتابعه  ذ.م.م  ال��رف��ع  والت  امل��ع��دات  وت��اج��ري  ال�سقالت  لق��ام��ة  ال�سرقيون 
املدعو/رائد حممود عبداحلميد الفار ب�سفته مدير و�سريك بها  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ ظفر اقبال حممد حنيف وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  قد اأقام 
 1.000.000( وق��دره  مببلغ  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ت��اري��خ احل���ادث الواقع  امل���ادي والدب���ي وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  دره���م( على �سبيل التعوي�س 
لها  وح��ددت  والت��ع��اب   وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  ب��ت��اري��خ:2013/10/29 وحتى 
جل�سة يوم  الثنني املوافق  2017/2/13   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1817  جتاري كلي

اىل اخل�سم املدخل / 1- مروان يو�سف فريوز مو�سى بو �سعود جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك الحتاد الوطني  وميثله :عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده  مببلغ وقدره )560.517 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 10% �سنويا عن القر�س ال�سخ�سي 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
اأو  2017/2/16 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/737  ا�ستئناف جتاري    

كاجني  ج��اي��اب��اي   -2 ليمتد  فا�ستيرنز  جلوبال   -1 امل��دخ��ل/  اخل�سم  اىل 
فيد   امل��ت��ويف/روب��اك كاجني  ال�سامن  ورث��ة  م��ن  ب�سفتها  امل��ت��ويف(  )ام  فيد 
امل�ستاأنف / هار�سفاردهان روب��اك فيد  قد  ان  جمهويل حمل القامة مبا 
كلي  جت��اري   1370/2014 رق��م  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�ستاأنف 
ب��ت��اري��خ:2016/5/17 وح��ددت لها جل�سه ي��وم الرب��ع��اء  املوافق 2017/3/8 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/4446  تنفيذ عمايل 
الف�سل   جمهول حمل الق��ام��ة مبا  اب��و  املنفذ ���س��ده/1- ايهم حممد  اىل 
علي  امل�ستعملة وميثله:ناجي  لل�سيارات  الفلبني  التنفيذ/معر�س  ان طالب 
املذكورة اعله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  ابراهيم بي�سون  قد  احلاج 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )55682( درهم اىل طالب التنفيذ او 
املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )9054( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1502  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليهما/1- موؤ�س�سة عادل عبدالعزيز احل�سني للتجارة 2- عادل بن عبدالعزيز 
بن عبداهلل احل�سني - ب�سفته مالك موؤ�س�سة عادل عبدالعزيز احل�سني للتجارة جمهويل 
يف    2016/12/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل 
الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/موؤ�س�سة ابو �سيدو التجارية وميثلها مديرها/ر�سيد عمر 
ها�سم ابو�سيدو بالزام املدعي عليهما بان توؤديا للمدعية مبلغ )345611( درهم )ثلثمائة 
وخم�سة واربعون الف و�ستمائة واحدى ع�سر درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا 
الر�سوم  ع��ن  ف�سل  ال�����س��داد  مت��ام  وح��ت��ى  يف:2016/7/3  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن 
وامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل 
التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم  اليوم  لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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اأ�سواق املال الإماراتية تعود لالأخ�سر 
وتك�سب 5.8 مليارات مع بداية الأ�سبوع

•• اأبوظبي- وام:

تعاملتها  اأول  بداية  مع  الخ�سر  للمربع  الإماراتية  امل��ال  اأ�سواق  ع��ادت   
الأ�سبوعية وذلك رغم توا�سل امل�ساربات على ا�سهم ال�سركات ذات الإدراج 
وك�سبت القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركات املتداولة يف �سوقي اأبوظبي ودبي 
املاليني نحو 5.8 مليارات درهم يف ختام اجلل�سة. وقال و�سطاء يف ال�سوق 
لوكالة اأنباء المارات وام اإن �سهية التداول �سهدت حت�سنا يف جل�سة بداية 
الأ�سبوع مقارنة مع جل�سة يوم اخلمي�س املا�سي ، وذلك رغم ا�ستمرار توجه 
اجلزء الأكرب منها نحو اأ�سهم امل�ساربة. وارتفعت قيمة ال�سفقات املربمة 
يف ال�سوقني اىل 1.16 مليار درهم و�ُسجل اجلزء الأكرب منها ل�سالح �سوق 
دبي املايل. وتف�سيل على م�ستوى حركة املوؤ�سرات فقد ارتفع املوؤ�سر العام 
4490 نقطة يف  %1 تقريبا اىل  بن�سبة  املالية  ل��لأوراق  اأبوظبي  ل�سوق 
حني منا املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل بن�سبة %0.67 مغلقا عند 3648 
نقطة. وجاء الدعم للموؤ�سرات العامة من قطاعي البنوك والعقار املدرجة 
يف ال�سوقني بالإ�سافة ل�سهم ات�سالت املرتفع اىل 17.80 درهم ،وارتفع 
�سهم اإعمار الذي ي�ستحوذ على الثقل الأكرب يف موؤ�سر �سوق دبي املايل اىل 
7.30 دراهم . وكان �سهم جمموعة جي اف ات�س الكرث ن�ساطا من حيث 
ما  ت�سكل  تقريبا  دره��م  مليون   394 اىل  و�سلت  والتي  ال��ت��داولت  قيمة 
ن�سبته %46.6 من اجمايل ال�سيولة امل�سجلة يف �سوق دبي املايل ،وهبط 
ال�سهم اىل 2.79 درهم بعدما ارتفع يف ال�ساعة الوىل من عمر اجلل�سة 

مل�ستوى 2.92 درهم ،و�سط م�ساربات كبرية.

 577  مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي اأم�ش

•• دبي- وام :

بيع  اأرا���س و�سقق وفيلت واج��راءات  العقارات من   بلغت قيمة ت�سرفات 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك يف دبي اأم�س نحو 577 مليون درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيلت  و�سقق  اأرا����س  بيع  معاملت  دره��م  مليون   441
بقيمة حوايل 136 مليون درهم. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي 
ي�سدر عن دائرة الأرا�سي والأملك يف دبي باأن الدائرة �سجلت اليوم 229 
مبايعة منها 88 لأرا�س بقيمة 260 مليون درهم و 141 مبايعة ل�سقق 
3 على باقي مناطق  181 مليون درهم. وتقدمت اليفرة  وفيلت بقيمة 
دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها 32 مبايعة بقيمة 37 مليون درهم 
فمنطقة اليفرة 2 بت�سجيلها 23 مبايعة قيمتها 28 مليون درهم. وكان 
درهم  مليون   21 مبايعة مببلغ  القيمة  الأرا�سي من حيث  مبايعات  اأهم 
يف منطقة ال�سطوة تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم يف منطقة نخلة 
بقيمة خم�سة  والفيلت مبايعة  ال�سقق  اأه��م مبايعات  كان  بينما   . جمريا 
درهم  باأربعة مليني  مبايعة  تلتها  ب��رج خليفة  دره��م يف منطقة  مليني 
يف منطقة ند ال�سبا الأوىل . وت�سدرت الرب�ساء جنوب الثالثة املناطق من 
حيث عدد مبايعات ال�سقق والفيلت م�سجلة 29 مبايعة بقيمة 15 مليون 
 21 مببلغ  مبايعة   13 بت�سجيلها  التجاري  اخلليج  منطقة  تلتها  دره��م 
مليون درهم. كما �سهدت الدائرة اليوم ت�سجيل رهون بقيمة 136 مليون 
درهم منها 24 لأرا�س مببلغ 80 مليون درهم و 38 رهنا ل�سقق وفيلت 
بقيمة 56 مليون درهم كان اأهمها يف منطقة اأم ال�سيف بقيمة 20 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة الثنية اخلام�سة بقيمة 15 مليون درهم.

 مالية الوطني الحتادي ت�ستكمل 
مناق�سة مو�سوع �سيا�سة امل�سرف املركزي

•• دبي - وام :

املجل�س  يف  وال�سناعية  والق��ت�����س��ادي��ة  امل��ال��ي��ة  ال�����س��وؤون  جلنة  ا�ستكملت   
الوطني الحتادي خلل اجتماعها من دور النعقاد العادي الثاين للف�سل 
العامة يف دبي  الأمانة  اليوم يف مقر  الذي عقد  ال�ساد�س ع�سر  الت�سريعي 
مو�سوع  مناق�سة   .. اللجنة  رئي�س  ال�سام�سي  حمد  ماجد  �سعادة  برئا�سة 
�سيا�سة م�سرف الإمارات العربية املتحدة املركزي. وخلل الجتماع راجعت 
اللجنة تقريرها واأ�سافت تعديلتها على م�سودة التقرير متهيدا لعتماده 
املو�سوع من خلل حم��اور حمددة  املجل�س. ومت مناق�سة هذا  اإىل  ورفعه 
و�سيا�سة  امل��رك��زي  امل�سرف  لعمل  املنظمة  والت�سريعات  ال��ق��وان��ني   .. ه��ي 
امل�سرف يف دعم توطني الوظائف يف القطاع املايل بالدولة ودور امل�سرف 
امل�سريف  القطاع  يف  وامل�سرفية  والئتمانية  النقدية  ال�سيا�سة  تنظيم  يف 
�سامل  م��ن..  �سعادة كل  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  الدولة. ح�سر  وامل��ايل يف 
عبداهلل ال�سام�سي مقرر اللجنة والدكتور حممد املحرزي و الدكتور �سعيد 
املطوع واأحمد يو�سف النعيمي. وحتر�س جلان املجل�س الوطني الحتادي 
على دعوة ذوي اخلربة والخت�سا�س وممثلي خمتلف املوؤ�س�سات احلكومية 
والأهلية خلل مناق�سة م�سروعات القوانني واملو�سوعات العامة .. لت�سمني 
تقاريرها باأف�سل الت�سورات والتو�سيات وتقوم برفعها للمجل�س ملناق�ستها 
واهتمامات  الر�سيدة  القيادة  وتطلعات  توجيهات  يج�سد  ال��ذي  بال�سكل 

املواطنني وما و�سلت اإليه الدولة من تقدم وتطور يف خمتلف املجالت.

الدورة التدريبية لتنظيم �سوؤون قطاع املياه 
والكهرباء تتناول اأف�سل املمار�سات التنظيمية

•• ابوظبي- وام :

والكهرباء  املياه  قطاع  ���س��وؤون  بتنظيم  اخلا�سة  التدريبية  ال���دورة  تناولت   
عدة موا�سيع اأهمها نظريات التنظيم العاملية واأف�سل املمار�سات التنظيمية 
بالإ�سافة اىل اجلوانب الخرى كالعلقة بني اجلهة املنظمة والقطاع املنظم 
واجلوانب القت�سادية واملخاطر املحتملة واآليات تطبيق اللوائح التنظيمية 
م�سلح  علي  عبداهلل  �سعادة  و�سهد  الأف���راد.  �سلوكيات  على  التنظيم  وتاأثري 
الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي حفل اختتام الدورة 
التي نظمها املركز العاملي للدرا�سات الربملانية على مدار خم�سة اأيام مب�ساركة 
عدد من موظفي الهيئة و�سركاتها وموظفي �سركة اأبوظبي خلدمات ال�سرف 
ال��دورة يف  باأهمية هذه  الأحبابي  واأ�ساد  التنظيم والرقابة.  ال�سحي ومكتب 
تطوير قطاع املاء والكهرباء على م�ستوى الإم��ارة، مبا يواكب روؤية قيادتنا 

احلكيمة الهادفة لتقدمي اأف�سل اخلدمات ملواطني الإمارة واملقيمني فيها. 

Oracle تختار اأبوظبي وجهة الحت�صان مركز بياناتها ملنطقة ال�صرق االأو�صط 

العالن عن افتتاح مركز البيانات الأول من نوعه يف العا�سمة الإماراتية منت�سف العام 2017
••  اأبوظبي-الفجر:

املن�سوري،  م��اج��د  ع��ل��ي  م��ع��ايل  اإل��ت��ق��ى 
رئي�س دائرة التنمية القت�سادية وع�سو 
لحج  را�سد  و�سعادة  التنفيذي  املجل�س 
اأبوظبي  امل��ن�����س��وري، م��دي��ر ع���ام م��رك��ز 
واملعلومات  الإل���ك���رتون���ي���ة  ل��لأن��ظ��م��ة 
من  ع�����دداً  ي�����س��م   Oracle من وف���د 
برئا�سة  التنفيذيني  امل�����س��وؤول��ني  ك��ب��ار 
يف  اأول  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �سميث،  ري��ت�����س��ارد 
اأوروبا  �سرق  ملنطقة  التكنولوجيا،  اإدارة 
واأفريقيا  الأو���س��ط  وال�����س��رق  الو�سطى 
وامل��ج��م��وع��ات اجل��ن��وب��ي��ة. وخ����لل هذا 
Oracle التزامهم  وف��د   اأك��د  اللقاء، 
لحت�سان  ك��وج��ه��ة  اأب��وظ��ب��ي  ب��اخ��ت��ي��ار 
الأو�سط   ال�سرق  ملنطقة  بياناتها  مركز 
عن طريق اإعداد وجتهيز مركز البيانات 
 2017 العام  منت�سف  افتتاحه  املزمع 
وفقاً لأعلى املعايري احلديثة واملتطورة. 
املن�سوري  م���اج���د  ع��ل��ي  م���ع���ايل  رّح�����ب 
حكومة  ال��ت��زام  واأك���د   Oracle بوفد 
حتقيق  على  يعمل  عمل  بنهج  اأبوظبي 
التطلعات امل�ستقبلية للتطور والإزدهار 
حتفيز  خ��لل  من  وذل��ك  التكنولوجي، 
التي  التكنولوجية  وامل�ساريع  امل��ب��ادرات 
من �ساأنها اأن حتدث نقلة نوعية وتعزز 
م����ن خلل  ال���ع���ا����س���م���ة  الق���ت�������س���اد يف 
ال���س��ت��ث��م��ار يف جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
تكنولوجيا  بينها قطاع  القطاعات، من 
املعلومات والت�سالت، الذي يعد املحرك 
م�ستقبل  ملمح  �سياغة  يف  الرئي�سي 
الإم���������ارة. وق�����ال ����س���ع���ادة را����س���د لحج 
املن�سوري، بعد اإعلن Oracle باأنها 

ق��د اخ��ت��ارت اأب��وظ��ب��ي وج��ه��ة لحت�سان 
م��رك��ز ب��ي��ان��ات ال�����س��ح��اب��ة اخل��ا���س بها، 
تكنولوجيا  ملخت�سي  احلاجة  اأ�سبحت 
امل��ع��ل��وم��ات ال��ب��ارع��ني وامل��وؤه��ل��ني اليوم 
اأكرث اأهمية. و�ست�سهد ظاهرة احلو�سبة 
ال�سركات  م��ن  امل��زي��د  اإق��ب��ال  ال�سحابية 
كوجهة  اأب���وظ���ب���ي  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع  ال���ت���ي 
ل�ست�سافة اأنظمة تكنولوجيا املعلومات 
را�سخ  يقني  لدينا  ونحن  بها.  اخلا�سة 
ال�سباب  مهارات  و�سقل  تنمية  باأهمية 
الإماراتيني الذين يدخلون �سوق العمل. 
تعاون  اإن  ب��ال��ق��ول،  املن�سوري  واأ���س��اف 
الإلكرتونية  للأنظمة  اأبوظبي  مركز 
واملعلومات معOracle  يربز ويوؤكد 

ال��ت��ي تبذلها  امل�����س��ت��م��رة  ع��ل��ى اجل���ه���ود 
احلكومة يف دعم وتعزيز مكانة اأبوظبي 
التكنولوجي  للتطوير  مثالية  كوجهة 
وا���س��ت��ق��ط��اب الإ���س��ت��ث��م��ارات ال��ت��ي تعزز 
قطاع تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 
عرب ال�سركات الإ�سرتاتيجية مع القطاع 
اأن تدعم  ���س��اأن��ه��ا  اخل���ا����س، وال��ت��ي م��ن 
والعمل  ال��ذك��ي��ة  للحياة  م��ق��وم��ات  ع��دة 
ال�سعيد  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي.  يف  احل��ك��وم��ي 
  Oracle الت�سغيلي، نحن على ثقة اأن
ب�سكل  بياناتها  ا�ست�سافة  من  �ستتمكن 
حوكمة  اأنظمة  م��ع  يتوافق  ومب��ا  اآم���ن، 
اأمن املعلومات املطبقة يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة.

اأول  رئي�س  نائب  �سميث،  ريت�سارد  وقال 
اأوروبا  �سرق  ملنطقة  التكنولوجيا،  اإدارة 
واأفريقيا  الأو���س��ط  وال�����س��رق  الو�سطى 
ي�����س��ك��ل مركز  اجل���ن���وب���ي���ة،  وامل����ن����اط����ق 
البيانات املرتقب دليًل را�سخاً على عمق 
بالطبع  وه���ذا  اأب��وظ��ب��ي  جت��اه  التزامنا 
عملنا  ا�سرتاتيجية  �سميم  يف  ي��ن��درج 
الدولية التي ترتكز على طرح املبادرات 
ال���س��ت��ث��م��اري��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف الأ����س���واق 
“ي�سهد  واأ�����س����اف،  ال�سرتاتيجية.” 
مت�سارعاً  من��واً  ال�سحابة  اإىل  النتقال 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  يف 
يف Oracle اأن  ف��خ��رن��ا  دواع����ي  وم���ن 
اأب��وظ��ب��ي للأنظمة  ن��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز 

اأهداف  لدعم  واملعلومات  الإلكرتونية 
مهمته القائمة على بناء الأ�س�س  ملجتمع 
نا�سج يف جمال تكنولوجيا املعلومات و 
البيانات  مركز  �سيحتوي  الت�����س��الت. 
التي  اأنظمة Oracle الهند�سية  على 
جتمع ما  بني الأجهزة امل�سممة لتلبية 
اأغرا�س حمددة، بالإ�سافة اإىل الربامج 
املتطورة  الت�����س��الت  وب��ن��ي��ة  احل��دي��ث��ة 
الجتماع  وت��ن��اول  متميز  اأداء  لتحقيق 
بامل�ستقبل  خا�سة  حم���اور  ع��دة  امل��و���س��ع 
يهدف  وال��ذي  الإم���ارة  يف  التكنولوجي 
قائمة  رائ��دة  ذكية  حكومة  تاأ�سي�س  اىل 
اأج��ل خدمة  على البتكار والإب���داع من 
ك��اف��ة اأط���ي���اف امل��ج��ت��م��ع ، ح��ي��ث تطرق 
املتاحة  التجارية  الفر�س  اإىل  باإ�سهاب 
ل��ل�����س��رك��ات ال��ت��ي ي��ق��ع م��ق��ره��ا يف دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة للتحول نحو 
بالإ�سافة  اأ�سرع  ب�سكل  الرقمية  البيئة 
يف  �سي�ساهم  وه����ذا  ال���لزم���ة،  امل���ه���ارات 
لعب دور مهم يف خلق فر�س جديدة يف 

القطاعني العام واخلا�س.
معايل  ج���ان���ب  اإىل  الج���ت���م���اع،  ح�����س��ر 
ع��ل��ي م��اج��د امل��ن�����س��وري و���س��ع��ادة را�سد 
كل  �سميث،  وريت�سارد  املن�سوري  لح��ج 
الذهيبان،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ال�����س��ي��د  م��ن 
ملنطقة  للتكنولوجيا  اأول  رئي�س  نائب 
وال�سيد  واأف��ري��ق��ي��ا  الأو�����س����ط  ال�����س��رق 
فادي عبد اخلالق، نائب رئي�س تطوير 
ملنطقة  العام  القطاع  خدمات  الأعمال، 
اأفريقيا،  و����س���م���ال  الأو�����س����ط  ال�������س���رق 
وال�����س��ي��د ح�����س��ني ح���م���زة، ن��ائ��ب رئي�س 
ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، جم��م��وع��ة اخل��ل��ي��ج من 

.Oracle سركة�

 كهرباء ومياه دبي تنظم ور�سة حول مراكز اإ�سعاد املتعاملني ثالثية الأبعاد

الفرق التنفيذية لالأجندة الوطنية تبا�سر اأعمالها لت�سريع تنفيذ اخلطط املحققة للموؤ�سرات الوطنية
احل��ك��وم��ي��ة مت  ل��ل��ج��ه��ات  تعريفية  ع��م��ل 
الفرق  عمل  اأه���داف  ا�ستعرا�س  خللها 
 2021 الوطنية  ل��لأج��ن��دة  التنفيذية 
واأهم الإجنازات التي مت تنفيذها خلل 
الأعوام الثلثة املا�سية واأبرز التحديات 
م�ستهدفات  لتحقيق  مواجهتها  وكيفية 
ع��ل��ى خ�سائ�س  ال��رتك��ي��ز  الأج���ن���دة م��ع 
ال�سنوات  يف  وم���ه���ام���ه���ا  ال����ف����رق  ع���م���ل 

اخلم�س املقبلة.
واأو�سحت مرمي احلمادي م�ساعد املدير 
العام للأداء والتميز احلكومي يف مكتب 
�سوؤون  وزارة  يف  ال���وزراء  جمل�س  رئا�سة 
جمل�س الوزراء وامل�ستقبل يف الور�سة .. اأن 
الفرق �ستعمل تنفيذا لتوجيهات �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
على و�سع خطط عمل متكاملة واقرتاح 
فرق عمل فرعية م�سرتكة لتنفيذ املهام 
واملبادرات والإ�سراف على تنفيذ اخلطط 
بال�ستعانة باأدوات مبتكرة والتن�سيق مع 

•• دبي - وام :

 اأعلنت حكومة دولة الإمارات عن اإطلق 
الوطنية  ل��لأج��ن��دة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ف��رق 
لتوجيهات  جت�����س��ي��دا  وذل������ك   2021
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال��دول��ة رئي�س  ن��ائ��ب رئ��ي�����س  اآل م��ك��ت��وم 
جمل�س ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل يف 
اأكتوبر 2016 بت�سريع حتقيق الأجندة 

الوطنية .
وت�����س��م ال���ف���رق ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ن��ح��و 500 
احلكومية  اجل���ه���ات  مي��ث��ل��ون  م�������س���وؤول 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات  خمتلف  يف 
حتقيق  على  للعمل  وامل��ح��ل��ي  الحت����ادي 
الإجن����ازات  لقيا�س  وطنيا  م��وؤ���س��را   52
ال�سحة  ه��ي  وطنية  اأول���وي���ات   6 �سمن 
والبنية  وال��ب��ي��ئ��ة  والق��ت�����س��اد  والتعليم 

التحتية واملجتمع والأمن والق�ساء .
وع��ق��دت ح��ك��وم��ة دول���ة الإم�����ارات ور�سة 

الحتادية  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  خمتلف 
العلقة ل�سمان  ذات  والدولية  واملحلية 
التنفيذ  ت���ط���ورات  وم��ت��اب��ع��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
رفع  ع��ل��ى  احل���ر����س  م���ع  الأداء  ون��ت��ائ��ج 

تقارير دورية بخ�سو�سها.
الإمارات  دولة  اأن  اإىل  واأ�سارت احلمادي 
متكنت من حتقيق الكثري من الإجنازات 
للو�سول اإىل امل�ستهدفات الوطنية حيث 
الوطنية  امل��وؤ���س��رات  م��ن   60% �سهدت 
نتائجها  يف  م�����س��ت��م��را  ���س��ن��وي��ا  حت�����س��ن��ا 
من  ع��دد  يف  املنطقة  دول  ت�����س��درت  كما 
ومتكنت  والتناف�سية  التنمية  موؤ�سرات 
من تعزيز العمل امل�سرتك على امل�ستوى 
الوطني واإطلق مبادرات رائدة ومبتكرة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق م�����س��ت��ه��دف��ات روؤي�����ة الإم������ارات 

.2021
ال��ت��ي تواجه  ال��ت��ح��دي��ات  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
الوطنية  الأج��ن��دة  م�ستهدفات  حتقيق 
امل�سوحات  ت����وف����ر  ا�����س����ت����دام����ة  وم���ن���ه���ا 

للموؤ�سرات  امل��ط��ل��وب��ة  والإح�������س���ائ���ي���ات 
جميع  على  الفعال  والتن�سيق  الوطنية 
واعتماد  اإع��������داد  ل�����س��رع��ة  امل�������س���ت���وي���ات 
للأجندة  الداعمة  والقوانني  ال�سيا�سات 
الوطنية وكذلك مواكبة التغيريات التي 
تطراأ على منهجيات القيا�س املتبعة من 

املنظمات الدولية.
بالفرق  ال��ت��ع��ري��ف  ال��ور���س��ة  خ���لل  ومت 
عام  ح��ت��ى  دائ��م��ة  ف���رق  وه���ي  التنفيذية 
2021 على الأق��ل وت�سكل من خمتلف 
ال���ق���ط���اع���ات وامل�������س���ت���وي���ات الحت����ادي����ة 
الحتادية  اجل��ه��ات  وترتاأ�سها  واملحلية 
وتكون  الوطنية  املوؤ�سرات  عن  امل�سوؤولة 
ه��ذه ال��ف��رق م�����س��وؤول��ة ع��ن حتقيق هذه 

املوؤ�سرات يف الأطر الزمنية املطلوبة.
تنفيذيا  فريقا   36 ت�سكيل  اعتماد  ومت 
ب��رئ��ا���س��ة 16 ج��ه��ة احت���ادي���ة وت�����س��م يف 
من  م���وظ���ف   500 ن���ح���و  ع�����س��وي��ت��ه��ا 
واملحلية  الحت��ادي��ة  احلكومية  اجل��ه��ات 

•• دبي - وام :

 نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون 
ور�سة  لل�ست�سارات  اإي��ث��و���س  �سركة  م��ع 
عمل حول مراكز اإ�سعاد املتعاملني ثلثية 
اخلدمات  لتقييم  وال�ستعدادات  الأبعاد 
من فئة ال�سبع جنوم. ا�ستهدفت الور�سة 
- مديري  اأي���ام  ث��لث��ة  ا�ستمرت  ال��ت��ي   -
التابعة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  لإ���س��ع��اد  م��راك��ز   8
اإمارة  اأنحاء  جميع  يف  واملنت�سرة  للهيئة 
دب���ي اإ���س��اف��ة اإىل امل�����س��رف��ني والإداري�����ني 
بلغ  بينما  امل��راك��ز  تلك  يف  وامل�ست�سارين 
متدربا.   40 م��ن��ه��ا  امل�����س��ت��ف��ي��دي��ن  ع���دد 
واألقت الور�سة ال�سوء على النظام العاملي 
املوؤ�س�سي  وال��ت��م��ي��ز  ال��ن��ج��وم  لت�سنيف 
وتقدمي الإجابات املثالية املتعلقة بتقييم 
بجانب  النجوم  لت�سنيف  العاملي  النظام 
العلقة  ذات  امل��ب��ادرات  ع��ن  ملحة  تقدمي 
التقارير  جت���زئ���ة  وك��ي��ف��ي��ة  ومن���اذج���ه���ا 
تنمية  وت��خ��ط��ي��ط  اخل���دم���ات  وت�سنيف 
القدرات.  تخطيط  ومنهجية  الأف�����راد 
وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو 
املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي اإن الهيئة ت�ستلهم روؤيتها من 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
اهلل بتوفري جتربة حكومية جديدة تعد 
املنطقة  نوعها على م�ستوى  الأوىل من 
وتهدف اإىل اإعادة �سياغة مفهوم تقدمي 
معايري  وف��ق  العام  القطاع  يف  اخلدمات 
اأعلى وكفاءة يف العمليات ت�ساهي القطاع 

اخلا�س وتتفوق عليه مبا يف ذلك اإطلق 
وفق  الأب��ع��اد  ثلثية  املتعاملني  م��راك��ز 
اأحدث ما و�سلت اإليه التقنيات املتطورة 
ع��امل��ي��ا. واأ����س���اف اأن ال��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل على 
ذات  خدمات  وتقدمي  متعامليها  اإ�سعاد 
متابعة  خ���لل  م��ن  ل��ه��م  م�����س��اف��ة  قيمة 
جت��ارب��ه��م وان��ط��ب��اع��ات��ه��م وق��ي��ا���س مدى 
املقدمة  الهيئة  خدمات  وفعالية  كفاءة 
الو�سائل  ال��ع��دي��د م���ن  ل��ه��م م���ن خ���لل 
�سعادة  وا�ستبيان  ال�سري  املت�سوق  مثل 
املتعاملني  ���س��ك��اوى  ون���ظ���ام  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
على  الهيئة  حر�س  اإىل  واأ�سار  وغريها. 
قيا�س موؤ�سرات جتربة املتعامل لتقدمي 
يف  التح�سني  اأول��وي��ات  وحتديد  اخلدمة 
اإىل  وللو�سول  اأن��ه  م�سيفا   .. خدماتها 
تعمل  الهيئة  ف���اإن  جن���وم  �سبع  خ��دم��ات 

على اإعادة ت�سميم مراكزها مبا يتنا�سب 
مع متطلبات وتوقعات املتعاملني بجانب 
ح��ر���س��ه��ا ع��ل��ى ت���ق���دمي اأف�������س���ل جتربة 
على  ح�سولهم  خ��لل  م��ن  للمتعاملني 
خ���دم���ات ال��ه��ي��ئ��ة. واأ����س���اف ���س��ع��ادت��ه اأن 
املتعاملني  اح��ت��ي��اج��ات  ح��ول��ت  ال��ه��ي��ئ��ة 
قيمة  ذات  خ���دم���ات  اإىل  وت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
مبا  ال�ساعة  م��دار  على  تقدمها  م�سافة 
والوقت عرب  واجلهد  امل��ال  عليهم  يوفر 
تقدمي  خ���لل  م��ن  الإج������راءات  تب�سيط 
باعتماد  وامل��ب��ت��ك��رة  ال��ذك��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأح����دث ال��ت��ق��ن��ي��ات جل��ع��ل ح��ي��ات��ه��م اأكرث 

�سعادة.
هيكلها  الهيئة خ�س�ست �سمن  اأن  وذكر 
املتعاملني  ����س���ع���ادة  ق���ط���اع  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي 
األ��ف متعامل   750 اأك��رث من  ي�ستهدف 

للمتعاملني  م����رك����زا   15 خ�����لل  م����ن 
الهيئة  اأن  واأو��������س�������ح  ول����لت���������س����ال. 
وف����رت ج��م��ي��ع خ��دم��ات��ه��ا ع��ل��ى موقعها 
املتوافق  ال��ذك��ي  وتطبيقها  الإل��ك��رتوين 
م��ع اأ���س��ه��ر امل��ن�����س��ات ال��ع��امل��ي��ة وف���ق باقة 
يحتاجه  م��ا  ك��ل  ت�سم  متكاملة  واح���دة 
وخا�سية  خدمة   150 وت�سمل  املتعامل 
قدمت  الهيئة  اأن  الطاير  وت��اب��ع  ذك��ي��ة. 
م�سافة  ق��ي��م��ة  ذات  ن��وع��ي��ة  م����ب����ادرات 
و  ق��ف��اي  و  مت  م��ب��ادرة  مثل  للمتعاملني 
طار�س و حياك و اأ�سر و اأ�سهل و تر�سيد 
و �سورى و مركز الهيئة الذكي و تي�سري 
وال��ن��ام��و���س وغ��ريه��ا م��ن امل���ب���ادرات مما 
املتعاملني  ���س��ع��ادة  م��وؤ���س��ر  ل��و���س��ول  اأدى 
% ال��ذي يعد   95.7 اإىل   2015 لعام 
الهيئة  اأن  اإىل  ولفت  عامليا.  الأعلى  من 
ط�����ورت من���وذج���ا رائ������دا يف ع��م��ل��ه��ا من 
وم�سادر  اأعمالها  حمفظة  تنويع  خلل 
وقال  املالية.  ال�ستدامة  ل�سمان  دخلها 
اإن����ه ت��ع��زي��زا ل���روؤي���ة ال��ه��ي��ئ��ة ب����اأن تكون 
موؤ�س�سة م�ستدامة مبتكرة على م�ستوى 
عملها  يف  والإب���داع  التميز  ت�سخر  عاملي 
والكفاءة  ب��������الأداء  ل���لرت���ق���اء  ال���ي���وم���ي 
وتقدمي خدمات �ساملة ومتميزة لتلبية 
احتياجات وتوقعات املواطنني واملقيمني 
اأف�����س��ل اخلدمات  يف اإم����ارة دب���ي وت��وف��ر 
معايري  اأع��ل��ى  وف���ق  ملتعامليها  ال��ذك��ي��ة 
الكفاءة والتوافرية والعتمادية والدقة 
لتحقيق اأعلى م�ستويات ال�سعادة لديهم. 
تطبيق  على  تعمل  الهيئة  اأن  اإىل  واأ�سار 
اأحدث احللول التقنية العاملية يف مراكز 
على  جميعها  لتح�سل  املتعاملني  اإ�سعاد 

ولتكون كما متناها  �سبع جنوم  ت�سنيف 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
والتطوير  ل���لإب���داع  م��راك��ز  م��ك��ت��وم  اآل 
وح�سن ال�سيافة وال�ستقبال. من جهته 
قال عبد اهلل الهاجري النائب التنفيذي 
للرئي�س لقطاع اإ�سعاد املتعاملني يف هيئة 
تعتمد  الهيئة  اإن   .. دب��ي  ومياه  كهرباء 
لتزويد متعامليها  التقنيات  اأحدث  على 
بخدمات ذكية و�سريعة و�سل�سة ومتكاملة 
اأيام  ومتوفرة على مدار ال�ساعة وطوال 
املتعاملني  اإ�سعاد  مراكز  وتتبع  الأ�سبوع 
قد  الهيئة  وك��ان��ت  جن���وم.  �سبع  معايري 
اأعلنت عن اكتمال التحول الذكي جلميع 
خدماتها اإىل خدمات ذكية بن�سبة 100 
تتجاوز  قيا�سية مل  م��دة  املائة خ��لل  يف 
ال���ع���ام ع��ل��ى اإع�����لن ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة دبي 
اأعلى  الهيئة  وحققت  ال��ذك��ي.  للتحول 
امل�ستويات يف ن�سبة اإ�سعاد املتعاملني عرب 
واملبادرات  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ 
احتياجات  على  املبنية  واملبتكرة  الذكية 
املتعاملني وفق اأف�سل املمار�سات يف اإدارة 

اإ�سعاد املتعاملني.

العام  النفع  وج��ه��ات  اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
وغ���ريه���ا. و���س��ه��د ���س��ه��ر ي��ن��اي��ر 2017 
انطلق اأوىل اجتماعات الفرق التنفيذية 
وال��ت��ي مت خللها  ال��وط��ن��ي��ة  ل��لأج��ن��دة 
ح�سر اأبرز التحديات التي تواجه الفرق 
الوطنية  امل��وؤ���س��رات  ق��ي��ا���س وحت��ق��ي��ق  يف 
العمل ملعاجلتها وت�سكيل  واأبرز م�سارات 
فرق فرعية تخ�س�سية يف جمالت عدة 
واأن�سطة  م���ب���ادرات  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ت��ت��وىل 
م��ع��ي��ن��ة ل��ت��ح��ق��ي��ق ال��ن��ت��ائ��ج امل��ط��ل��وب��ة يف 
جمال عملها. و�ستعمل الفرق التنفيذية 
خلل املرحلة املقبلة على تطوير خطط 
ت�سم   2021 العام  حتى  خم�سية  عمل 
امل����ب����ادرات والأن�����س��ط��ة ال�����س��ري��ع��ة الأث���ر 
التي  للجهة  امل��دى  والبعيدة  واملتو�سطة 
ترتاأ�س الفريق وجميع اجلهات الأع�ساء 
املوؤ�سرات  م�ستهدفات  وحتقيق  لقيا�س 
امل�سوؤوليات والأطر  الوطنية مع حتديد 

الزمنية لتنفيذها.
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 موؤ�سر مدراء امل�سرتيات ال�سهري يوؤكد التح�سن القوي 
يف اأحوال القطاع اخلا�ش غري املنتج للنفط يف الدولة

•• دبي- وام :

 � PMI اأظهر موؤ�سر مدراء امل�سرتيات الرئي�س اخلا�س بدولة الإم��ارات 
الذي ي�سدر �سهريا عن بنك الإم��ارات دبي الوطني � اليوم حت�سنا قويا يف 

اأحوال القطاع اخلا�س غري املنتج للنفط بالدولة يف ال�سهر املا�سي.
� الذي يقي�س لظروف  PMI ل�سهر يناير املا�سي  املوؤ�سر  واأرجعت درا�سة 
هذا   � الإم����ارات  دول��ة  للنفط يف  املنتج  غ��ري  اخل��ا���س  القطاع  التجارية يف 
التح�سن اإىل تو�سعات يف الإنتاج والأعمال اجلديدة مدعوما بتح�سن الطلب 
الأجنبي.. واأو�سحت اأن ال�سركات زادت اأعداد موظفيها لل�سهر التا�سع على 

التوايل ا�ستجابة لزيادة الأعمال اجلديدة .
واأ�سارت بيانات الدرا�سة اإىل تباين التوجهات يف �سهر يناير حيث ا�ستمرت 
اأعباء  ارتفاع  �سرعة  زي��ادة  الرغم من  اأ�سعارها على  ال�سركات يف تخفي�س 

التكلفة.
واو�سحت خديجة حق رئي�سة ق�سم بحوث ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 
يف بنك الإمارات دبي الوطني اأن بيانات موؤ�سر مدراء امل�سرتيات الرئي�س يف 
�سهر يناير اأظهرت حمافظة منو الإنتاج والطلبيات اجلديدة على زخمها 
حيث ميثل التح�سن يف طلبات الت�سدير اأمرا م�سجعا للغاية ل �سيما بعد 

النمو املتوا�سع ن�سبيا الذي �سهدته هذه الطلبات يف العام املا�سي.
 PMI وا�سارت الدرا�سة اإىل ارتفاع قراءة موؤ�سر مدراء امل�سرتيات الرئي�س
ع��ام��ة دقيقة على ظروف  ن��ظ��رة  اإع����داده ليقدم  م��وؤ���س��ر م��رك��ب مت  � وه��و 
الت�سغيل يف اقت�ساد القطاع اخلا�س غري املنتج للنفط � من 55 نقطة يف 
دي�سمرب من العام املا�سي اإىل 55.3 نقطة يف ال�سهر املا�سي م�سجلة اأعلى 

. قراءة منذ يوليو 2016 
وذكرت اأن �سعود املوؤ�سر الرئي�س يف ال�سهر املا�سي كان مدعوما بزيادة اأكرث 
حدة يف الأعمال اجلديدة مع ارتفاع الأعمال اجلديدة باأ�سرع معدل يف 16 
�سهرا.. واأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن الأن�سطة الرتويجية وزيادة طلب العملء 
وقوة اأو�ساع ال�سوق كانت من العوامل الأ�سا�سية التي عززت منو تدفقات 
الت�سدير اجلديدة  الأعمال اجلديدة علوة على ذلك ت�سارع منو طلبات 

اإىل اأعلى م�ستوى له يف 14 �سهرا.
وبينت اأن الزيادة الإ�سافية يف اأعداد املوظفني مل تنجح يف تخفيف ال�سغط 
على القدرات الت�سغيلية واإىل ت�ساعد �سغوط التكلفة يف القطاع اخلا�س 

غري املنتج للنفط يف دولة الإمارات.

طرق دبي تـد�سن خدمة ال�ستعالم 
عن الأرقام املميزة و�سرائها اإلكرتونيا

•• دبي- وام :

 د�سنت هيئة ال��ط��رق وامل��وا���س��لت ب��دب��ي خ��دم��ة ال���س��ت��ع��لم ع��ن الأرق���ام 
اإىل موقع  الدخول  وذل��ك عرب  اقتنائها  املتعاملون يف  يرغب  التي  املميزة 
الهيئة الإلكرتوين www.rta.ae . تاتي هذه اخلمة يف اإطار توجهات 
وجت�سيدا  ال��ر���س��ي��دة  دب��ي  حكومة  اأطلقتها  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  امل��دي��ن��ة  م��ب��ادرة 
�سلطان  . واو�سح  النا�س  اإ�سعاد  للهيئة وهي  الثالثة  للغاية ال�سرتاتيجية 
ان  الهيئة  املركبات مبوؤ�س�سة الرتخي�س يف  اإدارة ترخي�س  املرزوقي مدير 
خدمة ال�ستعلم عن الأرقام املتميزة عن طريق موقع الهيئة الإلكرتوين 
اإط����ار  يف  ت���اأت���ي   www.rta.ae
احلر�س على تعزيز توجهات مبادرة 
واإن اخل��دم��ة تتخذ  ال��ذك��ي��ة  امل��دي��ن��ة 
عرب  جميعها  تتم  طريقة  م��ن  اأك��رث 
البيانات  تعبئة  خ���لل  وم���ن  امل��وق��ع 
املطلوبة على املوقع واإنه ميكن �سراء 
نف�س  يف  الئتمانية  بالبطاقة  الرقم 
على  احل�����س��ول  يتم  بعدها  اللحظة 
���س��ه��ادة م��ل��ك��ي��ة ال���رق���م ع���رب اإح����دى 
هذه  م���ن  واإن  ال��ت��و���س��ي��ل  ����س���رك���ات 
بالدخول  املتعامل  يقوم  اأن  ال��ط��رق 
املوقع  على  الرتخي�س  �سفحة  اإىل 
يرغب  ال��ذي  والكود  الرقم  لتحديد 
اإمكانية توفر  له  يف امتلكه لتظهر 
اأن يحدد  اأخ���رى وه��ي  ت��وج��د طريقة  ان��ه  ال��رق��م م��ن ع��دم��ه. و لفت اىل 
املتعامل املبلغ املتوفر لديه ليعرف الأرقام التي ميكن اأن يغطي �سعرها هذا 
املبلغ كما ميكن للم�ستخدم البحث عن الأرق��ام التي ي�سع ل�سكلها ترتيبا 
اأن تبداأ وتنتهي برقم معني م�سريا اإىل اأن هذا النظام الذكي  خا�سا مثل 
مروريا  ملفا  ميلك  ال��ذي  للمتعامل  خا�سة  اأرق���ام  تر�سيح  اأي�سا  باإمكانه 
لدى الهيئة تتما�سى مع تاريخ ميلده اأو رقم هاتفه املحمول اأو غريها مع 
اإمكانية تعرفه على اأرقام �سبيهة بالتي ميتلكها من قبل ولكن باأكواد اأخرى 
وكذلك با�ستطاعة املتعامل احل�سول على ملكية اأرقام قدمية حمفوظة يف 
اأرقام  توجد  اأنه  املرزوقي  واأو�سح  اأو م�سجلة على مركبته.  امل��روري  ملفه 
واأخ��رى تخ�سع لإج��راءات موافقة من  النظام  املبا�سر عرب  لل�سراء  قابلة 
اإبلغ  يتم  وذل��ك حتى  برقم معني  لوحة مركبة  الهيئة مثل طلب  جانب 
اأن اخلدمة ل تتطلب  املتعامل باملوافقة لإمتام خطوات المتلك موؤكدا 
اإيداع مبلغ تاأمني اإل يف حالة متعامل خالف �سابقا اللوائح اخلا�سة بعملية 
ال�سراء مثل عدم اللتزام املايل لمتلك الرقم يف الوقت املحدد وهو 10 

اأيام من تاريخ املوافقة.

وزير القت�ساد يرتاأ�ش وفد الدولة اىل ملتقى الأعمال الإماراتي املولدويف
•• اأبوظبي- وام:

جتارية  بعثة  راأ����س  على  الق��ت�����س��اد  وزارة  ت�����س��ارك   
كبرية يف ملتقى الأعمال الإماراتي املولدويف الذي 
 8 يومي  كي�سيناو  املولدوفية  العا�سمة  يف  �سيعقد 

و9 فرباير اجلاري.
بن  �سلطان  املهند�س  معايل  ال��دول��ة  ال��وف��د  ي��راأ���س 

�سعيد املن�سوري وزير القت�ساد.
وزراء  رئي�س  م��ع  ال��زي��ارة  خ��لل  معاليه  و�سيلتقي 
باحلكومة  وامل�سوؤولني  ال��وزراء  من  وعدد  مولدوفا 
القت�سادية  العلقات  م�ستقبل  لبحث  املولدوفية 
اأبرز  وا�ستعرا�س  البلدين،  بني  الثنائية  والتجارية 
والتجاري  القت�سادي  التعاون  لتن�سيط  امل��ج��الت 

امل�سرتك.
وي�سم وفد الدولة �سعادة املهند�س حممد اأحمد بن 
عبد العزيز ال�سحي، وكيل وزارة القت�ساد لل�سوؤون 
الوكيل  الكيت،  حممد  جمعة  و�سعادة  القت�سادية؛ 
اإىل  ب��ال��وزارة،  اخلارجية  التجارة  ل�سوؤون  امل�ساعد 
جانب عدد من كبار امل�سوؤولني باحلكومة الحتادية 

واملحلية ومن القطاع اخلا�س.
املن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  املهند�س  معايل  وق��ال 

اإن دول��ة الإم���ارات يف ظل �سيا�سة  وزي��ر القت�ساد.. 
ل��ت��ع��زي��ز علقاتها  ت�����س��ع��ى  ت��ت��ب��ع��ه��ا  ال��ت��ي  الن��ف��ت��اح 
العامل،  دول  خمتلف  م��ع  وال��ت��ج��اري��ة  القت�سادية 
املتبادلة  املنفعة  حتقيق  على  تقوم  �سراكات  واإقامة 

للطرفني.
واأ�����س����اف م��ع��ال��ي��ه اأن�����ه ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن علقات 
ال�سداقة التي جتمع دولة الإم��ارات ومولدوفا، اإل 
ال��ت��ع��اون الق��ت�����س��ادي وال��ت��ج��اري ل يزال  اأن حجم 
املتاحة  والإمكانيات  القدرات  يعك�س  ول  متوا�سعا 

لدى الطرفني.
بني  الأع���م���ال  ملتقى  تنظيم  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأو����س���ح 
مرحلة  تاأ�سي�س  ت�ستهدف  خطوة  يف  ياأتي  البلدين 
والتجارية  الق��ت�����س��ادي��ة  ل��ل��ع��لق��ات  ن�����س��اط��ا  اأك����رث 
ع��ل��ى امل�����س��ت��وي��ني احل��ك��وم��ي وال��ق��ط��اع اخل��ا���س من 
الفر�س  ومناق�سة  ل�ستعرا�س  املجال  اتاحة  خلل 
والتحديات، واأي�سا تبادل املعلومات والنقا�س حول 
املرحلة  امل�ستهدف تطويرها خلل  القطاعات  اأبرز 
امل��ق��ب��ل��ة وف��ر���س اإق���ام���ة ���س��راك��ات ت��خ��دم الأه����داف 

التنموية للطرفني.
الفر�س  ع��ل��ى  الط������لع  يف  ال���رغ���ب���ة  اإىل  واأ�����س����ار 
يف  وحتديدا  مولدوفا  باأ�سواق  املتاحة  ال�ستثمارية 

والطاقة  الغذائية  وال�سناعات  ال��زراع��ة  جم���الت 
وال�����س��ي��اح��ة، ن���ظ���را ل��ت��واف��ر الإم���ك���ان���ي���ات وامل�����وارد 
زراعية  بيئة  وج���ود  ع��ن  ف�سل  الغنية،  الطبيعية 
خ�سبة، وتوافر الأيدي العاملة وهو ما ين�سجم مع 
الروؤية  الأولوية �سمن  ذات  القت�سادية  القطاعات 
التنموية للدولة ومبا يفتح املجال اأمام ال�ستثمارات 

الإماراتية لتعزيز تواجدها يف تلك الأ�سواق.
توفري  ع��ل��ى  �ستعمل  ال���زي���ارة  اإن  امل��ن�����س��وري  وق���ال 
امل��ر���س��ح��ة لدفع  امل��ج��الت  اأب����رز  ���س��ورة �ساملة ع��ن 
املقبلة  املرحلة  خ��لل  بها  امل�سرتك  التعاون  جهود 
امل�سرتكة  القت�سادية  العلقات  بحجم  للنهو�س 
وحتقق  ال��ط��رف��ني  تطلعات  ت��واف��ق  م�ستويات  اإىل 
ال�ستثمارية  الفر�س  م��ن  ممكنة  ا�ستفادة  اأف�سل 

والتجارية واملتاحة.
ال�سركال،  م���روان  �سعادة  التجارية  البعثة  وت�سم 
لل�ستثمار  ال�������س���ارق���ة  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
والتطوير �سروق ؛ و�سعادة حممد عبيد بن ماجد، 
الفجرية؛  باإمارة  والقت�ساد  ال�سناعة  دائرة  مدير 
غرفة  اإدارة  جمل�س  ع�سو  الغرير،  عي�سى  و�سعادة 
املدير  العو�سي،  جتارة دبي؛ و�سعادة �سريف حبيب 
وال�سيد  ب��ال��ف��ج��رية؛  احل���رة  املنطقة  لهيئة  ال��ع��ام 

حممد نا�سر حمدان الزعابي، مدير اإدارة الرتويج 
جانب  اإىل  القت�ساد،  ب��وزارة  وال�ستثمار  التجاري 
بال�سارقة،  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  من  ممثلني 
وغ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة اب��وظ��ب��ي، وغ��رف��ة جتارة 
بعجمان،  احل��رة  واملنطقة  اخليمة،  راأ����س  و�سناعة 
وعدد  مبادلة،  و�سركة  واملوا�سلت،  الطرق  وهيئة 
واأ�سحاب  الأع���م���ال  رواد  وم���ن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  م���ن 

امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

افتتاح املقر اجلديد ل�سندوق خليفة يف مبنى غرفة الفجرية

 كهرباء ومياه دبي و اإريك�سون ال�سويدية تبحثان تعزيز التعاون التكنولوجي

ي��رتج��م ال��ت��اأث��ري الإي��ج��اب��ي ال���ذي ميكننا 
ع��ن طريق  امل���دن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  حتقيقه 
ال��ت��ع��اون.. ج�����س��ور  وم���د  اجل��ه��ود  تن�سيق 
اأن دب��ي ات��خ��ذت زم��ام امل��ب��ادرة يف  م�سيفة 
اعتماد مقاربة ت�سع النا�س يف املقام الأول 
وخطتها  وقطاعاتها  املدينة  اهتمامات  يف 
وقدوة  من��وذج��ا  يجعلها  م��ا  وم�����س��اري��ع��ه��ا 

عاملية للتعاون والفكر الإبداعي.
واأ�سارت اإىل اأن الدورة الأوىل من هاكاثون 
قطاع  ح���ول  �ستتمحور  دب���ي  يف  ال�����س��ع��ادة 
ال�سعادة  لأب��ط��ال  �ستتوفر  بحيث  ال�سفر 
للعمل  ال��دول��ي��ني فر�سة  اخل���رباء  واأب����رز 
معا عن كثب من اأجل ابتكار حلول فعالة 
لزوار  �سعيدة  جت��ارب  توفر  اأن  �ساأنها  من 
و�سول  الأف��ك��ار  ابتكار  م��ن  انطلقا  دب��ي 

لها يف غ�سون  تطبيقية  و�سع من��اذج  اإىل 
الهاكاثون  و�سي�ستمر  فقط.  اأي���ام  خم�سة 
من اخلام�س وحتى التا�سع من فرباير يف 
�سالة الو�سول يف املبنى الثالث من مطار 
مطارات  موؤ�س�سة  من  بدعم  ال��دويل  دب��ي 
وات�سالت  دو  و  ج��م��ريا  وجم��م��وع��ة  دب���ي 
وموؤ�س�سة  الذكية  دب��ي  حكومة  وموؤ�س�سة 
بيانات دبي. و�سيت�سنى للم�ساركني الطلع 
ال�سلة  ذات  املفتوحة  املدينة  بيانات  على 
الإح�ساءات  نتائج  وحتليل  ال�سفر  بقطاع 
ب�ساأن  ال�سعادة  اأجندة  فريق  اأجراها  التي 
ذات  التحديات  وا�ستعرا�س  القطاع  ه��ذا 
ال�سلة والعمل على ت�سميم وابتكار مناذج 
ت��ت��م��ا���س��ى م���ع اح��ت��ي��اج��ات القطاع  ح��ل��ول 
للتاأثري اإيجابا على م�ستوى ال�سعادة فيه.. 

ال�سعادة  اأب��ط��ال  �سي�سرف  لذلك  واإ�سافة 
�سيتم  املختارة والتي  النماذج  على تطبيق 
ال�سهر  اأواخ���ر  الإع���لن عنها خ��لل حفل 
اجلاري. ويف هذا ال�سياق يعمل مكتب دبي 
بالتن�سيق مع هاك ما�سرتز �سبكة  الذكية 
التي  الربيطانية  والإب����داع  التكنولوجيا 
الدولية  التجارة  بالتعاون مع ق�سم  تعمل 
ي�سكل معا حلقة  املتحدة حيث  اململكة  يف 
بريطانية  وم���واه���ب  ���س��رك��ات  م���ع  و���س��ل 
�سمن  التكنولوجية  بخرباتها  �ست�ساهم 
الر�سمي  الن���ط���لق  وق��ب��ي��ل  ال��ف��ع��ال��ي��ة. 
العام  القن�سل  فوك�س  ب��ول  اأك��د  للفعالية 
امل����ب����ادرة  ه�����ذه  اأن  دب�����ي  يف  ال����ربي����ط����اين 
بنخبة  ت��اأت��ي  للتعاون  واملبتكرة  اجل��دي��دة 
تطلعات  لتلبية  الربيطانية  امل��واه��ب  من 

•• دبي- وام:

 يلتقي اربعون مبدعا يف جمال التكنولوجيا 
يف مطار دبي ال��دويل خلل هذا الأ�سبوع 
وابداعية  ذك��ي��ة  ح��ل��ول  اك��ت�����س��اف  ب��ه��دف 
ال�����س��ع��ادة يف مدينة  ت��ع��زز  ت��وف��ر جت����ارب 
دبي. وي�سكل هوؤلء اأربع فرق دولية و28 
بطل لل�سعادة وميثلون 23 جهة حكومية 
وخا�سة. وتعترب هذه الفعالية التي حتمل 
الأوىل  ه��ي  الذكية  ال�سفر  جتربة  ع��ن��وان 
ال�سعادة  هاكاثون  ن�ساطات  �سل�سلة  �سمن 
الذي تنوي دبي الذكية ا�ست�سافتها بهدف 
حلول  من���اذج  واب��ت��ك��ار  وت�سميم  اكت�ساف 
املدينة  قطاعات  ك��اف��ة  يف  ال�سعادة  حتقق 
التي  ال�سعادة  اأج��ن��دة  اأه���داف  م��ع  متا�سيا 
و�سعتها دبي الذكية والهادفة اإىل حتقيق 
باملائة   95 اإىل  دبي ت�سل  �سعادة يف  ن�سبة 

بحلول العام 2021.
بنت  ال��دك��ت��ورة عائ�سة  ���س��ع��ادة  واو���س��ح��ت 
بطي بن ب�سر مدير عام مكتب دبي الذكية 
اإن هاكاثون ال�سعادة يف دبي هو عبارة عن 
املحليني  اخل����رباء  مت��ن��ح  ج��دي��دة  من�سة 
والدوليني فر�سة التعاون وابتكار احللول 
الأهداف  اإىل  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  الذكية 
وامل�ساهمة يف حتقيق  امل�ستقبل  املرجوة يف 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  روؤي����ة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رعاه  رئ��ي�����س جمل�س 
لتكون  ب��دب��ي  الرت���ق���اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  اهلل 
الأر����س.. حيث  وج��ه  الأ�سعد على  املدينة 
ي��وف��ر ه��اك��اث��ون ال�����س��ع��ادة يف دب���ي فر�سة 
والتوا�سل  التعامل  اآف���اق  لتو�سيع  ه��ام��ة 
العاملي  واملجتمع  احلكومة  موظفي  ب��ني 
احلياتية  التجارب  حت�سني  يف  ي�ساهم  ما 

جلميع �سكان دبي وزوارها.
ال�����س��ع��ادة يف دبي  ه��اك��اث��ون  اأن  واأ���س��اف��ت 

التجارة  ق�سم  وي�ساعد  الطموحة..  دب��ي 
ال��دول��ي��ة ال�����س��رك��ات وامل��وؤ���س�����س��ات يف دولة 
اإيجاد  امل��ت��ح��دة ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
عن  ..معبا  عامليا  رائ��دة  بريطانية  حلول 
ي��ك��ون الب��ت��ك��ار الربيطاين  ب���اأن  ���س��ع��ادت��ه 
ال�سركات  وت�سمل  املبادرة.  هذه  يف  �سريك 
اآي  بي  لهذا احلدث  الداعمة  الربيطانية 
الطويلة  اخل���ربات  �ساحبة  �سي�ستمز  اإي 
العاملة  �سوان  و بلك  املطارات  يف جمال 
يف جم������ال حت���ل���ي���ل ال����ب����ي����ان����ات وال�����ذك�����اء 
التي  دبليو   3 دبليو  و�سركة  ال�سطناعي 
�ستقدم خرباتها يف جمال احللول املبتكرة 
�سركة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال�����س��ف��ر  ق��ط��اع  يف 
بريطانية  اأك��رب جمموعة  وه��ي  ت��اي��دواي 
هاي  مع  بال�سراكة  تعمل  التحتية  للبنية 

�سبيد و كرو�س ريل .
وي���ن���درج ب��رن��ام��ج ه���اك���اث���ون ال�����س��ع��ادة يف 
دب�����ي ���س��م��ن اأج����ن����دة ال�������س���ع���ادة امل����ب����ادرة 
الذكية  دبي  اأطلقتها  التي  ال�سرتاتيجية 
واعتمدها يف �سهر مايو من ال�سنة املا�سية 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
ال�����وزراء ح��اك��م دب���ي رع���اه اهلل .. وتهدف 
اأج��ن��دة ال�����س��ع��ادة اإىل ت��ك��وي��ن ف��ه��م معمق 
حلاجات الأفراد الأ�سا�سية والعليا واعتماد 
ت��ع��ري��ف ر���س��م��ي ل�����س��ع��ادة امل��دي��ن��ة وحتديد 
امل�ستوى الأ�سا�سي الثقايف لل�سعادة يف دبي 
والتاأثري  الذاتي  التفكري  مهارات  وتنمية 
يف  ال�سعادة  لو�سع  املدينة  على  الإيجابي 
واإعداد  البحوث  واإج���راء  الأول��وي��ات  �سلم 
وتطبيق موؤ�سرات تنبوؤية لقيا�س ال�سعادة 
و�سي�ساهم  دب����ي.  م��دي��ن��ة  اأرج�����اء  ك��اف��ة  يف 
هاكاثون ال�سعادة يف دبي يف حتقيق اأهداف 
حلول  ت�سميم  خلل  من  ال�سعادة  اأجندة 
ت�ستجيب للحتياجات وتوؤثر اإيجابا على 

م�ستوى ال�سعادة يف كافة القطاعات.

 دبي الذكية ت�ست�سيف اأول هاكاثون لل�سعادة يف دبي يجمع 40 مبدعا ومطورا

•• الفجرية –الفجر: 

امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  اعلن 
عن نقل مقره يف اإمارة الفجرية لي�سبح 
يف مبنى غرفة جتارة و�سناعة الفجرية 
ال�سندوق  ح�سور  تعزيز  بهدف  وذل��ك 

والرتقاء بخدماته يف اإمارة الفجرية.

الدرمكي  �سعيد  اهلل  عبد  ���س��ع��ادة  وق���ال 
ل�����س��ن��دوق خليفة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اىل  الن���ت���ق���ال  اإن  امل�������س���اري���ع  ل��ت��ط��وي��ر 
اإدارة  �سعي  اإط��ار  يف  ياأتي  اجلديد  املقر 
ب��ال��ق��رب من  ال��ت��واج��د  اإىل  ال�����س��ن��دوق 
ب��ت��ع��زي��ز ح�سوره  وال���ت���زام���ه  ال��ع��م��لء، 
الو�سول  ل��ل��ع��م��لء  مي��ك��ن  اأم����اك����ن  يف 

ال�سكر  بالغ  ع��ن  معربا  ب�سهولة،  اإليها 
وال���ع���رف���ان جل��م��ع��ي��ة ال��ف��ج��رية اخلرية 
ال�سندوق  ف���رع  م��ق��ر  ا�ست�سافت  ال��ت��ي 

طوال ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
خليفة  �سندوق  حر�س  الدرمكي  واأك��د 
التنمية  خطط  تعزيز  يف  امل�ساهمة  على 
وتعزيز  ال���ف���ج���رية  اإم��������ارة  يف  امل���ح���ل���ي 

•• دبي-وام :

الطاير  ���س��ع��ي��د حم��م��د  ����س���ع���ادة  ب��ح��ث   
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
اإريك�سون  ���س��رك��ة  م���ن  ووف�����د  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
ال�سويدية �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك 
اأف�سل  وت��ب��ادل  التكنولوجي  امل��ج��ال  يف 

التجارب واملمار�سات العاملية.
ح�سر اللقاء الذي عقد يف مكتب �سعادة 
ال��ط��اي��ر .. امل��ه��ن��د���س م����روان ب��ن حيدر 
ل��ل��رئ��ي�����س- قطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���ن���ائ���ب 
كهرباء  ه��ي��ئ��ة  يف  وامل�����س��ت��ق��ب��ل  الب���ت���ك���ار 
ال�سويدي  دب����ي.. وم���ن اجل��ان��ب  وم��ي��اه 
للرئي�س  الأول  النائب  �سوند  �سارلوتا 
رئي�س  الرئي�س  نائب  باجدا  وفويت�سيك 
ال�����س��ن��اع��ة وامل��ج��ت��م��ع يف منطقة  وح���دة 
ال�سرق الأو�سط. واأكد �سعادة الطاير اأن 
الهيئة تعمل على تطوير العمل امل�سرتك 

معايري  اأع��ل��ى  يحقق  مب��ا  �سركائها  م��ع 
التميز يف اخلدمات التي تقدمها الهيئة 
جهود  يعزز  مبا  ومتعامليها  ل�سركائها 
دبي يف بناء م�ستقبل م�ستدام وذلك من 
خلل مواكبة الثورة ال�سناعية الرابعة 
وال�سرتاتيجيات  امل���ب���ادرات  تبني  ع��رب 
وال��ت��ق��ن��ي��ات اجل��دي��دة ال��ت��ي ت��ع��زز ريادة 
الهيئة يف جمال ال�ستفادة من التقنيات 
ونقل  اإن����ت����اج  جم������الت  يف  الإح����لل����ي����ة 
وت��وزي��ع ال��ك��ه��رب��اء وامل��ي��اه . م��ن جانبه 
ال�سركة  اأريك�سون حلول  وفد  ا�ستعر�س 
الأ�سياء  واإنرتنت  الرقمية  التقنيات  يف 
والذكاء ال�سطناعي والبيانات املفتوحة 
الوفد  الزيارة �سكر  والكبرية. ويف ختام 
ال�سويدي .. �سعادة �سعيد حممد الطاير 
على ح�سن ال�ستقبال واإطلعه عن قرب 
وترحيب  وم�ساريعها  الهيئة  عمل  على 

الهيئة بالتعاون مع اأريك�سون .

القدرات الإنتاجية ملواطني الدولة.
غرفة  لإدارة  بال�سكر  ال��درم��ك��ي  وت��ق��دم 
قدمت  ال��ت��ي  ال��ف��ج��رية  و�سناعة  جت���ارة 
العديد من الت�سهيلت ل�سندوق خليفة 
لفتتاح املقر اجلديد لفرعه يف المارة، 
وقال اإن موقعنا اجلديد يف مبنى غرفة 
على  �سيخفف  الفجرية  و�سناعة  جتارة 
رائد العمل كونه يجعل كافة احتياجاته 
يف موقع واحد �سواء خدمات ال�سندوق 

او خدمات الغرفة.
وقال بداأنا منذ ايام با�ستقبال الطلبات 
وت��ق��دمي خ��دم��ات ال�����س��ن��دوق يف اإم����ارة 
ال��ف��ج��رية وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة وال��ت��دري��ب��ي��ة من 
على  الفرع  ان  مو�سحا  اجلديد  مقرنا 
احتياجات  ك��اف��ة  لتلبية  ت��ام��ة  ج��اه��زي��ة 

رواد العمال املواطنني هناك.
بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وك���ان 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي  حممد 
ح��اك��م ال��ف��ج��رية ق��د ام��ر يف وق��ت �سابق  
من  امل�ستفيدة  ك��اف��ة  امل�����س��اري��ع  ب��اإع��ف��اء 
من  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  ���س��ن��دوق 
الر�سوم كافة يف جميع دوائر وموؤ�س�سات 

الفجرية. 
كما وجه �سموه بلدية الفجرية بتقدمي 

امل�ستفيدين  لل�سباب  وامل�����س��ان��دة  ال��دع��م 
من ال�سندوق.

���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل �سعيد  ب��ح��ث  اىل ذل���ك 
���س��ع��ادة خ��ل��ي��ف��ة خمي�س  ال���درم���ك���ي م���ع 
مطر الكعبي رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 
التعاون  اوجه  الفجرية  و�سناعة  جتارة 
امل�سرتك، و�سبل دعم امل�ساريع ال�سغرية 

واملتو�سطة ومتكينها يف الفجرية.
وقال الدرمكي نعول على الدور احليوي 
و�سناعة  جت�������ارة  ل���غ���رف���ة  وامل�����ح�����وري 
ال�سندوق  اأع�����س��اء  متكني  يف  ال��ف��ج��رية 
م����ن خدمات  ت���ق���دم���ه  م����ا  م����ن خ�����لل 
تطوير  يف  البالغ  الأث��ر  لها  وت�سهيلت 
�سريحة امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة يف 

امارة الفجرية.
ي�سار اإىل ان �سندوق خليفة بداء تقدمي 
العام  ال��ف��ج��رية منذ  ام���ارة  خ��دم��ات��ه يف 
2012 حيث قام ال�سندوق بتمويل 87 
اإجمالية  بقيمة  ال��ف��ج��رية  يف  م�سروعا 
نظم  كما  درهم،  مليون  بلغت نحو 25 
التدريب  دورات  من  العديد  ال�سندوق 
اىل  الهادفة  العمل  وور����س  املتخ�س�سة 
ب��ث روح ال��ري��ادة والإب����داع والب��ت��ك��ار يف 

اأو�ساط ال�سباب يف الإمارة.
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•• دبي- وام :

و   14 الأولية يف دبي يف  العامة  الثانية للكتتابات  العربية  القمة   تنعقد 
15 من ال�سهر املقبل حيث ت�سلط القمة التي جتمع �سلطات اأ�سواق مالية 
لتنفيذ  الرئي�سة  ال�سوء على اجلوانب  اإقليمية  وبور�سات و�سركات وبنوك 
الأولية  العامة  للكتتابات  العربية  القمة  وتعد  ناجحة.  عامة  اكتتابات 
حدثا مهما يجتمع خلله خرباء ال�سناعة ل�ستعرا�س التطورات الرئي�سة 
العامة.  الكتتابات  خ��لل  م��ن  ال�سيولة  جمع  �سبل  ومناق�سة  الأ���س��واق  يف 
وت�ست�سيف القمة العربية للكتتابات العامة الأولية � التي تنعقد بدعم من 
�سوق م�سقط للأوراق املالية والبور�سة امل�سرية وبور�سة فل�سطني والهيئة 
العامة للرقابة املالية امل�سرية ورعاية �سركة اآي اأو اإن للتاأمني وما�سرت كارد � 
اأكرث من 150 م�ساركا من �سركات اإقليمية وبور�سات وبنوك رائدة وهيئات 
تنظيمية. وتربز الكتتابات بو�سفها الطريقة الأكرث فعالية لت�سجيع وجذب 
ا�ستثمارات اأجنبية واإقليمية لتمويل النمو والتو�سع خ�سو�سا يف دول املنطقة 
التي ت�سعى لتنويع اقت�ساداتها بعيدا عن العتماد على النفط والغاز. كما 
اأن الن�ساط القت�سادي املرتبط بالكتتابات العامة اأمر حيوي اأي�سا لتحقيق 
املال الإقليمية التي تقوم بدورها بتحفيز  راأ�س  اأ�سواق  ال�ساملة يف  التنمية 

 � العربية  الكتتابات  قمة  وتركز  العربية.  القت�سادات  يف  النمو  من  املزيد 
الو�سائل  على  اأ�سا�س  ب�سكل   � للموؤمترات  اإ�س  اإم  يو  تنظمها جمموعة  التي 
املالية من  راأ�سمالها وتعزيز قيمتها  املنطقة تنمية  لل�سركات يف  تتيح  التي 
خلل الكتتابات العامة. وت�سلط املناق�سات التي �ستقدمها �سركات م�سدرة 
تطورات  اأه���م  على  ال�سوء  رائ���دة  و���س��رك��ات  ا�ستثمارية  وب��ن��وك  وب��ور���س��ات 
با�ستك�ساف  امل��وؤمت��ر  ي��ق��وم  كما  الأ����س���واق.  على  وت��اأث��ريه��ا  الكلي  القت�ساد 
تف�سيلية  مناق�سات  يعقد  حيث  املمكنة  القت�سادي  التنويع  ا�سرتاتيجيات 
حول حت�سني ال�سيولة يف الأ�سواق الإقليمية. وتعد القمة من�سة قيادة فكرية 
رفيعة امل�ستوى لتبادل املعلومات ووجهات النظر حول تنفيذ اكتتابات عامة 
ناجحة وتوفري التوجيه وامل�سورة ب�ساأن ال�سيا�سات والت�سريعات املالية التي 
العامة  العربية للكتتابات  القمة  املال. و�ست�سهد  راأ�س  اأن�سطة زيادة  تنظم 
الأولية جل�سات نقا�س خلرباء بارزين يف ال�سناعة من بينهم را�سد املن�سوري 
الرئي�س التنفيذي لبور�سة قطر ونيخيل را�سي الرئي�س التنفيذي لبور�سة 
لبور�سة فل�سطني ويعرب عو�س  التنفيذي  الرئي�س  واأحمد عوي�سة  لندن 
بن  واأحمد  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  هيئة  يف  الكتتاب  وحدة  رئي�س  البادي 
�سالح املرهون مدير عام �سوق م�سقط للأوراق املالية وعبد العزيز العمادي 

مدير اإدارة الإدراج يف بور�سة قطر.

Oracle بنك االإمارات دبي الوطني يعزز مهام فرق املبيعات عب اعتماد تطبيق احللول ال�صحابية من

 Oracle البنك يعتمد حلوًل وخدمات جديدة �سمن اإطار موا�سلة �سراكته املمتدة لـ14 عامًا مع

القمة العربية الثانية لالكتتابات العامة الأولية 
ت�سلط ال�سوء على اآفاق قيمة راأ�ش املال ومنوه

اأحمد املرزوقي، نائب رئي�س  املنا�سبة، قال 
للخدمات  ال���ع���ام  وامل����دي����ر  اأول  ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي  الإم����ارات  يف بنك  ل��لأف��راد  امل�سرفية 
ال�سراكة  ه��ذه  متديد  ي�سعدنا   : الوطني 
العريقة مع Oracle ، والتي تن�سجم مع 
لتعزيز  الرقمية  احللول  باعتماد  التزامنا 
حتدياً  واجهنا  الواقع،  يف  الأعمال.  كفاءة 
اأداء  ل�ستعرا�س  احل��اج��ة  يف  متثل  �سعباً 
اإجراء  بغية  ي��وم��ي  ب�سكل  املبيعات  ف��ري��ق 
الإنتاجية،  لتح�سني  املطلوبة  التعديلت 
املتقدمة   Oracle من�سة  مّكنتنا  وق��د 
الأمامية  اخل��ط��وط  عمليات  مكاملة  م��ن 
اأداء  تعزيز  يف  اأ�سهم  ما  اأف�سل،  نحو  على 
ف���رق امل��ب��ي��ع��ات ورف����ع الإن��ت��اج��ي��ة. ب����دوره، 
الأول  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  خ��ي��ه��ار،  اآرون  ق���ال 

•• دبي-الفجر: 

البنك  الوطني،  دب��ي  الإم���ارات  بنك  اأعلن 
الأو����س���ط، عن  ال�����س��رق  ال��رائ��د يف منطقة 
تعزيز مهام فرق املبيعات من خلل اعتماد 
ح��ل��ول احل��و���س��ب��ة ال�����س��ح��اب��ي��ة م���ن �سركة 
اإدارة  حل  بن�سر  البنك  وق��ام   .Oracle
Oracle بهدف  تعوي�سات احلوافز من 
احل�سول على روؤًى متعمقة حول البيانات 
واإنتاجية  اأداء  لتعزيز  وتوظيفها  املهمة، 
فرق املبيعات يف البنك. وياأتي تطبيق حل 
اإدارة التعوي�سات بعد اإعلن بنك الإمارات 
مبلغ  تخ�سي�سه  عن  موؤخراً  الوطني  دبي 
درهم اإماراتي لل�ستثمار يف  مليون   500
متعدد  وال��ت��ح��ّول  الرقمي  البتكار  تعزيز 

واملنتجات  البنك  عمليات  ملختلف  القنوات 
واخل���دم���ات ال��ت��ي ي��وف��ره��ا. وي��ع��ت��رب بنك 
الإم�������ارات دب���ي ال��وط��ن��ي م��وؤ���س�����س��ة مالية 
امل�سرفية  احل����ل����ول  ت��ط��ب��ي��ق  يف  رائ��������دة 
اأنه  ك��م��ا  ال���دول���ة،  ع��ل��ى م�ستوى  ال��رق��م��ي��ة 
التكنولوجي  البتكار  يف  بال�ستثمار  يلتزم 
للواجهتني  وبرجمياته  خدماته  ملكاملة 
وق��ب��ل تطبيق حل  واخل��ل��ف��ي��ة.  الأم��ام��ي��ة 
يف  التعوي�سات  ح�ساب  ك��ان   ،  Oracle
ا�ستخدام  ولكن  ي���دوي،  ب�سكل  يتم  البنك 
الوقت  يف  الو�سول  اأت��اح  ال�سحابية  املن�سة 
وم�ستويات  البيانات  اإىل  تقريباً  احلقيقي 
وفروع  املبيعات  م���دراء  ميّكن  مم��ا  الأداء، 
الت�سغيلية  ال����ق����رارات  ات���خ���اذ  م���ن  ال��ب��ن��ك 
املنا�سب. وبهذه  الوقت  وال�سرتاتيجية يف 

ل�سوؤون التطبيقات ملنطقة اأوروبا ال�سرقية 
واأفريقيا  الأو����س���ط  وال�����س��رق  وال��و���س��ط��ى 
حلول  ت��ط��وي��ر  مت   :Oracle ���س��رك��ة  يف 
امل�سريف  ل��ل��ق��ط��اع  ال�����س��ح��اب��ي��ة   Oracle
ب��ه��دف دف��ع الب��ت��ك��ار وال��ت��ح��ول م��ن خلل 
التكاليف  وخف�س  الأع��م��ال،  مرونة  زي��ادة 
املعلومات.  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ت��ع��ق��ي��د  وخ��ف�����س 
ي�سعدنا جداً اأن ي�ستفيد بنك الإمارات دبي 
الوطني من اأحدث حلولنا ال�سحابية التي 
تقدم له مزايا فورية ويف الوقت احلقيقي 
على �سعيد الأعمال. ونتطلع اإىل موا�سلة 
اأحد  يعترب  ال��ذي  البنك  ه��ذا  م��ع  تعاوننا 
املنطقة،  يف  الرائدة  امل�سرفية  املجموعات 
وت����زوي����ده ب���اأح���دث احل���ل���ول امل���ت���ط���ورة يف 

ال�سوق .

»اأبوظبي لل�سياحة والثقافة« 
تنظم جولة تعريفية لوفد امريكي

•• اأبوظبي-وام:
 50 ي�سم  لوفد  تعريفية  جولة  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  نظمت 
�سخ�سية من مالكي وكالت ال�سفر وال�سياحة يف الوليات املتحدة للتعريف 

باملعامل ال�سياحية املتميزة يف الإمارة .
ويتكون الوفد الذي متتد زيارته اإىل الثامن من فرباير اجلاري من مالكي 

وكالت ال�سفر وال�سياحة الأع�ساء يف برنامج بي �سي دي لل�سفر .
وقال �سعادة �سيف �سعيد غبا�س مدير عام هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة 
اإن اأبوظبي �سجلت نتائج قيا�سية خلل العام املا�سي من ناحية عدد زوارها 
ونتطلع اإىل املحافظة على هذا الزخم وموا�سلة توجهات النمو امل�ستدام يف 

ال�سنوات املقبلة .
املائة خلل  8 يف  بن�سبة  الفندقية  املن�ساآت  ن��زلء  ارتفاع عدد  اإىل  م�سريا 
4ر4 مليون نزيل لتعك�س هذه النتائج  اأكرث من  اإىل  العام املا�سي لي�سل 
وم��دى جناح  اأبوظبي  زي��ارة  على  املتزايد  العاملي  الطلب  الإيجابية حجم 
تنفرد  مف�سلة  كوجهة  الإم����ارة  مكانة  لرت�سيخ  امل�ستمرة  الهيئة  ج��ه��ود 
بتجاربها ال�سياحية املتنوعة وتراثها الثقايف العريق مع توفريها خيارات 
غري حمدودة للرتفيه العائلي وفعاليات الجتماعات واحلوافز واملوؤمترات 

واملعار�س .
ولفت اإىل اأن الوليات املتحدة تاأتي �سمن اأهم اأ�سواق الهيئة بح�سة بلغت 

3 يف املائة من احلركة ال�سياحية يف اأبوظبي .
م�سريا اإىل اأن الهيئة ا�ستقبلت خلل العام املا�سي 136 األف نزيل اأمريكي 

اأم�سوا اأكرث من ن�سف مليون ليلة فندقية .
واأكد حر�س الهيئة على نقل ر�سالة وا�سحة توؤكد ما تتمتع به اأبوظبي من 
منتجات �سياحية ا�ستثنائية جديرة بت�سجيع الزائر المريكي على ق�ساء 
عطلت اأطول لل�ستمتاع مبعاملها ومرافقها الرتفيهية الأكرث متيزا عن 

اأي وقت م�سى .
اأبوظبي مبا يف ذلك جامع  وي��زور الوفد مدينة العني ويتجول يف معامل 
ال�سيخ زايد الكبري ومنارة ال�سعديات وق�سر الإمارات وجزيرة يا�س و مركز 

الحتاد للطريان للبتكار .

�صهد م�صاركة 70 عار�صًا واإقبااًل الفتًا من الزوار

غرفة ال�سارقة ت�سدل ال�ستار على »بازار الربيع« بنجاح
بوخاطر: حري�صون على تنظيم االأن�صطة التي حتفز االأعمال
 التجارية وال�صناعية وتدعم جناحها وانت�صارها حمليًا وعامليًا

•• ال�شارقة-الفجر:

 اختتمت بنجاح اأم�س الحد فعاليات »بازار 
الربيع 2017« الذي نظمته غرفة جتارة 
و�سناعة ال�سارقة يف مركز اك�سبو ال�سارقة 
بالتعاون مع �سركة  اأي��ام  اأرب��ع��ة  م��دى  على 
�سمن  وذلك  املعار�س،  لتنظيم  ليت«  »بلو 

فعاليات عرو�س ربيع ال�سارقة.
من  ال�سارقة  اإم��ارة  زوار  البازار  وا�ستهدف 
خمتلف  يف  وال�����س��ي��اح  واملقيمني  امل��واط��ن��ني 
مدن ومناطق الإمارة، الذي افتتحه �سعادة 
وليد عبدالرحمن بو خاطر النائب الثاين 
ال�سارقة،  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  لرئي�س 
ت��رمي ع�سو جمل�س  رغ��دة  �سعادة  بح�سور 
را�سد  حممد  و�سعادة  ال�سارقة  غرفة  اإدارة 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  دمي���ا����س  ب���ن 
مدير  اجل���روان  را�سد  واإبراهيم  ال�سارقة، 
غرفة  يف  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���ع���لق���ات  اإدارة 
ال�سارقة من�سق عام عرو�س ربيع ال�سارقة، 

الرتويج  ق�����س��م  رئ��ي�����س  ال�������س���وي���دي  وه���ن���ا 
جانب  اىل  ال�سارقة،  غرفة  يف  القت�سادي 
عدد من ال�سخ�سيات وامل�سممات واملواهب 

الإماراتية واملهتمني بالفنون والزياء.
و�سهد البازار الذي انطلق اخلمي�س املوافق 
ال�سارقة  »مركز  تكرمي  الثاين من فرباير 
واجلهات  املوؤ�س�سات  من  وع��دد  الع��لم��ي« 
م�ساركة  �سهد  وال���ذي  وامل�����س��ارك��ة  ال��راع��ي��ة 
الغرفة  ون��ظ��م��ت��ه  ع���ار����س���اً   70 م���ن  اك����رث 

�سمن »عرو�س ربيع ال�سارقة«.
واأكد �سعادة وليد بوخاطر، حر�س الغرفة 
الأن�سطة  ورع����اي����ة  ودع������م  ت��ن��ظ��ي��م  ع���ل���ى 
مع  تن�سجم  التي  القت�سادية  والفعاليات 
روؤي��ت��ه��ا ور���س��ال��ت��ه��ا، مب��ا ُي�����س��ه��م يف حتفيز 
وت�سجيعها  وال�سناعية  التجارية  الأعمال 
ع��ل��ى ال��ن��ج��اح وال��ت��ط��ور والن��ت�����س��ار حملياً 
وعاملياً، والرتقاء باملنتج الوطني اإىل اأرقى 
والبتكار،  اجلودة  �سعيدي  على  امل�ستويات 
وكذلك تعزيز تطلعات الإمارة نحو حتقيق 

التنمية امل�ستدامة على خمتلف ال�سعد.
ربيع  ب�������ازار  اإن  ب���وخ���اط���ر  ����س���ع���ادة  وق������ال 
العديدة  الفعاليات  من  واحد  هو  ال�سارقة 
يف  ال��ع��ام  م���دار  على  الغرفة  تنظمها  ال��ت��ي 
جمتمع  خلدمة  الإم����ارة،  مناطق  خمتلف 
الأعمال  رواد  وحت���دي���داً  امل��ح��ل��ي  الأع���م���ال 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  واملوؤ�س�سات  ال�سباب 
والأن�سطة  الفعاليات  ه��ذه  لأهمية  ن��ظ��راً 
كفر�س تتيح لهذه الفئات تنمية علقاتهم 
ال��ت��ج��اري��ة وت��ط��وي��ره��ا وب��ال��ت��ايل الزده����ار 
العاملي،  ال�����س��وق  يف  اأك���رب  ب�سكل  واملناف�سة 
يف  القت�سادية  احلركة  تعزيز  على  ع��لوة 

الإمارة وانطلقها نحو م�ستوى اأرفع.
اإب��راه��ي��م را���س��د اجلروان  م��ن جهته اع��رب 
يف  الق��ت�����س��ادي��ة  ال���ع���لق���ات  اإدارة  م���دي���ر 
ال�سارقة  غ��رف��ة  �سكر  ع��ن  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة 
وال�سركاء  احل��ك��وم��ي��ة  الأج����ه����زة  ل��ك��اف��ة 
وجميع  الق���ت�������س���ادي  ب���ال�������س���اأن  امل��ع��ن��ي��ني 
البازار،  ���س��اه��م��وا يف جن���اح  ال��ذي��ن  ال��رع��اة 

الغرفة  التعاون مع  ولكل احلري�سني على 
الأخرى  الفعاليات  خمتلف  جناح  ل�سمان 
ال�سارقة.  رب��ي��ع  ع��رو���س  ت��ق��ام �سمن  ال��ت��ي 
وال�سيلت  للعبايات  عر�ساً  املعر�س  و�سم 
وال�سموع  والبخور  والعطور  واجل��لب��ي��ات 
والإك�س�سوارات وامللب�س، التي لقت اإقبال 
وال�سياح،  واملقيمني  امل��واط��ن��ني  م��ن  ك��ب��رياً 
اأ�سهر  ت�����س��ام��ي��م  م����ن  ن��خ��ب��ة  ج���ان���ب  اإىل 
امل�سممات الإماراتيات اللواتي عر�سن اآخر 
�سيحات املو�سة يف عامل الأزياء الإماراتية 
خا�ساً  عر�ساً  احل��دث  و�سهد  واخلليجية. 
لأزياء اإماراتية وخليجية بت�ساميم ع�سرية 
لأن����واع م��ن ال��ع��ب��اي��ات وال�����س��ي��لت والأزي����اء 
من  وامل�ستوحاة  املحليني،  امل�سممني  لأب��رز 
الرتاث الإماراتي واخلليجي والتي مزجت 

الطابعني التقليدي واملعا�سر.
واأع��رب ع��دد من العار�سني يف ال��ب��ازار عن 
الرعاية  واجلهات  ال�سارقة  لغرفة  �سكرهم 
اأنه  م��وؤك��دي��ن  احل���دث،  ودع���م  تنظيم  على 

�سريحة  باهتمام  حتظى  جت��اري��ة  منا�سبة 
وا����س���ع���ة م���ن اجل���م���ه���ور، وم��ن�����س��ة جاذبة 
لعر�س اأحدث املنتجات الوطنية والتوا�سل 
ورواد  وامل�سممني  التجار  من  املهتمني  مع 

الأعمال.
فئة  م��ن  لف��ت��اً  اإق��ب��ال  ال���ب���ازار  وا�ستقطب 
ودول  ال��دول��ة  اإم���ارات  م��ن خمتلف  الن�ساء 
العربيات  الن�ساء  وكذلك  العربي،  اخلليج 
لها،  ال�����زائ�����رات  اأو  الإم��������ارة  يف  امل��ق��ي��م��ات 
واملتابعات  الإم���ارات���ي���ة  ل���لأزي���اء  وامل��ح��ب��ات 
ي�سجع  حيث  وت�ساميمها،  اإبداعاتها  لآخر 
امل��ع��ر���س ���س��ي��دات الأع����م����ال الإم���ارات���ي���ات 
التميز يف  ال��ق��ط��اع على  ال��ع��ام��لت يف ه��ذا 
وب��ي��ع م�ستلزمات  الأزي�����اء  ���س��ن��اع��ة  جم���ال 
التجديد  ت��ع��ك�����س  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال��ن�����س��اء 
اأحدث  تقدمي  ع��رب  العربية  امل���راأة  ذوق  يف 
الت�ساميم واأف�سل املاركات للمراأة يف دولة 
الإمارات خ�سو�ساً ومنطقة اخلليج العربي 

عموما.

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / را�س�م حمم�د اأب�و النج�ا  
بطلب لت�سجيل العلمة التالية:

بتاري��خ: 2016/06/29 املودعة حتت رقم: 256058 
با�س���م: �س. �سينجيانغ ابيدا بيوتيكنولوجي ديفالومبينت كو، ليمتد.

وعنوان�ه: رقم 318، �ساوث جييفاجن رود، يورومكي �سيتي، �سينجيانغ، ال�سني
وذلك لتمييز الب�سائع/ اخلدمات/ املنتجات التالية:

البرية )�سراب ال�سعري(، رحائق فواكه غري كحويل، م�سروبات غري الكحولية، ع�سائر الفواكه، املياه املعدنية، 
املياه الغازية، ماء ال�سودا، ع�سري خ�سراوات)م�سروبات(، م�ستح�سرات لتح�سري املياه الغازية.  

والواقعة يف الفئة: 32
ا�سفلها  و  بطريقة مميزة  لتينيه  بحروف  مكتوبة   )Abida( كلمة  عبارة عن  العلمة  العلمة:  و�سف 
كلمة "ابيدة" باحلروف العربية بني نقطتني داخل اإطار مر�سوم ب�سكل هند�سي مميز ويف الأعلى ر�سمة ورقة 

�سجرة و العلمة مبجملها على خلفية �سوداء.
الإ�سرتاط�ات:

فعلى من لديه اإعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�سم العلمات التجاريه يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه وذلك خلل ثلثني يوما من هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   االثنني  6  فرباير 2017 العدد 11937

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/00303/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/05713/2016  جتاري - ايجارات بالن�سر

 اىل املنفذ �سده: ايه ايه كل�سيك لدارة املن�ساأت - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ: خويليد را�سد عبداهلل �سعيد   
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�سي بالتي:

وقدره  مبلغ  ب�سداد  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  ح�سوريا  املحكمة  حكمت   -1
تاريخ  وحتى   2014/8/1 من  للفرتة  درهما  ال��ف  )ارب��ع��ون  دره��م   40000

   2015/7/30
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

لذلك نعلمكم انكم مكلفون بتنفيذ هذا احلكم خلل خم�سة ع�سر يوم من 
تاريخ الن�سر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �سوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09170/2016 / �سكني  

اىل املدعى عليه : لكي هوم للعمال الكهروميكانيكية �س ذ م م - 
وفكرة وفن للديكور - �س ذ م م      وعنوان للت�سميم الداخلي - ذ م م   

مبا اأن املدعي : املدفع وم�ساركوه - والإمارات للمقاولت العاملية- �س ذ م م    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09170/2016 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

مطالبة مالية - الزام كل من املدعي عليها الثانية واملدعي عليها الثالثة ما ي�ستجد من قيمة اليجار 
حتى تاريخ الخلء الفعلي 

)ع��دد خم�س غرف(  امل��وؤج��رة  العني  باخلء  والثالثة  الثانية  املدعي عليهما  ال��زام   - اخ��لء عقار   -
وت�سليمها اىل املدعية على احلالة التي كانتب عليها عند بدء عقد اليجار خالية من كافة ال�سواغل 

واملنقولت. 
- مطالبة مالية- الزام  املدعي عليهم بان ي�سددوا للمدعية قيمة بدل اليجار املثل عن الفرتة من 
2015/10/4 وحتى تاريخ 2016/12/14 عن اخلم�سة الغرف املوؤجرة لكل من املدعي عليها الثانية 
والثالثة وذلك بالرغم من انذار املدعي عليها الول بتاريخ 2016/1/28 كما مت انذارها مرة اخرى 

بتاريخ 2016/2/8 
- الزام بت�سليم م�ستندات - ت�سليم املدعية براءة ذمة من املياه والكهرباء الت�سالت - مع الزام املدعي 

عليهم ب�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة عن ال�ستهلك حتى تاريخ الخلء الفعلي.  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليهم بر�سوم وم�ساريف الدعوى واتعاب املحاماة. 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/2/12 ال�ساعة 
ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م 
املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . 

فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/00030/2017 / �سكني  

اىل املدعى عليه : ليت هو�س او�سي�س لعمال الديكور - �س ذ م م  
 مبا اأن املدعي : فخر الدين للعقارات    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00030/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها مبا ي�ستجد من ايجار حتى تاريخ الخلء الفعلي

اخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/5/1 وحتى 
2016/12/31 فرت�سد بذمته مبلغ 25.440 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او 

الخلء يف 2016/11/6 عن طريق الن�سر. 
 2016/5/1 من  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2016/12/31 ورغم اخطاره يف 2016/11/6  عن طريق الن�سر ميتنع عن ال�سداد. 
ارت��داد كل �سيك مبلغ 10000 وقد ارتد  مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة 

عدد )2( �سيك دون �سرف 
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

 2017/2/19 املوافق  الح��د  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  التا�سعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة 
مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام 
دفاع  من  لديكم  ما  وتقدمي  قانونا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت   . الن�سر  تاريخ  من 

وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
     اإعادة اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 

يف الدعوى 02/09304/2016 / �سكني  
اىل املدعى عليه : بلل علي بهائي  - وعلي ر�سا  باوا  

 مبا اأن املدعي : توتال ملقاولت البناء و�سيانة املباين    
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09304/2016/�سكني  ايجارات امام املركز 

بطلب الزامكم بالتايل
بدون  العقد  جتديد  عن  ميتنع  عليه  املدعي  ان   - ايجار  عقد  جتديد 

مربر قانونا رغم انتهائه يف 2016/11/10  
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعلنكم  اإع���ادة  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
الق�سائية  اللجنة  امام  3.00م  ال�ساعة   2017/2/8 املوافق  الربعاء  يوم 
ف�س  م��رك��ز  مبقر  واملنعقدة  الإب��ت��دائ��ي��ة  ب��ال��دائ��رة  الثامنة(  )اللجنة 
امل�سافة  م��دة  اأم��ر بتق�سري  ، وق��د  ال��دع��وى  الإي��ج��اري��ة لنظر  املنازعات 
اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 

قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
     اعالن ح�سور املدعي عليه بالن�سر 
يف الدعوى 02/09208/2016 / �سكني  

اىل املدعى عليه : تر�ست تامي للمقاولت  
مبا اأن املدعي : فخر الدين للعقارات    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09208/2016 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - الزام املدعي عليها ببدل ايجار ما ي�ستجد من قيمة ايجارية حتى تاريخ الخلء الفعلي

اخلء عقار - ان املدعي عليه ميتنع عن �سداد الجرة للماجور للفرتة من 2016/2/14 وحتى 2016/12/15 
فرت�سد بذمته مبلغ 65600 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره بال�سداد او الخلء يف 2016/11/6 عن 

طريق الن�سر. 
وحتى   2016/2/14 م��ن  للفرتة  ايجارية  كقيمة  مبلغ  عليها  امل��دع��ي  بذمة  تر�سد  ان��ه   - مالية  مطالبة 
2016/12/15 ورغم اخطاره يف 2016/11/6  عن طريق الن�سر - ميتنع عن ال�سداد وما زال �ساغل للعقار 

حتى تاريخه باجمايل مبلغ وقدره 65600 حتى تاريخه.  
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ 5000 وقد ارتد عدد )4( �سيك 

دون �سرف طبقا لن�س املادة رقم 2 من عقد اليجار. 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهلك الكهرباء واملياه ولبد من تطهري املاأجور من 

تلك الإلتزامات ليمكن اعادة الإنتفاع به
 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعلنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد املوافق 2017/2/19 ال�ساعة 3.00م 
امام اللجنة الق�سائية )اللجنة التا�سعة( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية 
لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثلثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو 

من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/7846  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اندروميديا لتجاره �سبائك الذهب �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/�سابر فوىل حممد عبدالغني قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:... احلكم التمهيدي التايل:حكمت املحكمة ومبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف 
البينة  فيها  الثبات مبا  بكافة طرق  املدعي  يثبت  لكي  التحقيق  اىل  الدعوى  باحالة  املو�سوع 
بالنفي  عليها  للمدعي  و�سرحت  حتمله  ما  وقيمة  الفيزا  م�سروفات  حتمله  الح��وال  وقرائن 
العا�سرة �سباحا  ال�ساعة  امل��واف��ق:2017/2/5  يوم الحد  للتحقيق جل�سة  الطرق وح��ددت  بذات 
على ان ينتهي يف ذات اجلل�سة وعلى اخل�سوم اح�سار �سهودهم لهذه اجلل�سة وابقت الف�سل يف 
امل�سروفات وعلى املدعي اعلن املدعي عليها باحلكم التمهيدي بالن�سر ، وحددت لها املحكمة 

جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/2/16 ال�ساعة:10:00 يف مكتب القا�سي .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/7483  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- �سركة �سالون ذاك��روان بالور لتجميل ال�سيدات جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/10  يف الدعوى 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  �سي�سي   ل�سالح/فاتو  اع��له  امل��ذك��ورة 
)13.725 درهم( )ثلثة ع�سر الف و�سبعمائة وخم�سة وع�سرون درهم( وتذكرة عودة 
ملوطنها عينا او مقابلها نقدا ما مل تكن قد التحقت بالعمل لدى �ساحب عمل اخر 
. حكما مبثابة  منها  ن�سيبها  املدعية من  واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/5600  عمايل جزئي

ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للتجارة  النعيمي  ه��اين  عليه/1-  املدعي  اىل 
املدعي / علء علي هلل عليوه - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  
2016/12/22  يف الدعوى املذكورة اعله ل�سالح/علء علي هلل عليوه  بالزام املدعي 
عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )10.564 درهم( )ع�سرة الف وخم�سمائة واربعة و�ستون 
التحق بالعمل لدى  او مقابلها نقدا ما مل يكن قد  دره��م( وتذكرة عودة ملوطنه عينا 
منه  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر  عمل  �ساحب 
خلل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست 
ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��لن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثلثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/7491  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ديفيجني 9 للت�سميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2016/12/29 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
ان  عليها  املدعي  بالزام  مانالو   كارولينو  كري�ستيني  ل�سالح/ماري  اع��له  امل��ذك��ورة 
توؤدي للمدعية مبلغ )90.850 درهم( )ت�سعون الف وثمامنائة وخ�سمون دهم( وتذكرة 
عودة ملوطنها عينا او مقابلها نقدا ما مل تكن قد التحقت بالعمل لدى �ساحب عمل 
مبثابة  حكما   . ن�سيبها  من  املدعية  واعفت  امل�سروفات  من  باملنا�سب  والزمتها  اخر 
احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا 
العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم 

دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1032  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- عبدالعزيز ح�سن علي جا�سم البلو�سي  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / عبدالعزيز احمد علي عبداهلل املر�سدي 
وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2016/352 جتاري كلي بتاريخ:2016/5/25     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  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 11937 بتاريخ 2017/2/6   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1770  ا�ستئناف جتاري    

قا�سم  ع���ادل���ي���ان 2- جم��ي��د  ق��ا���س��م  ����س���ده/ 1- جم��ت��ب��ى  امل�����س��ت��اأن��ف  اىل 
عادليان  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك �سادرات ايران  
وميثله:حممد ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم  قد ا�ستاأنف/ احلكم 

ال�سادر بالدعوى رقم 2016/837 جتاري كلي بتاريخ:2016/11/24     
وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/3/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/2535 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- مطعم �ساينا وايت �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/املدينة للتغليف �س.ذ.م.م وميثله:علي ا�سماعيل 
امل��ذك��ورة اعله  ال��دع��وى التنفيذية  اأق���ام عليك  اب��راه��ي��م اجل��رم��ن ق��د 
دره��م اىل طالب  وق��دره )105773.78(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2016/855 تنفيذ �سرعي
اىل املنفذ �سده/1- هاري�س لك�سمي�سان جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
�سانتا رام كيكينى وميثله:علي عبداهلل ماجد  التنفيذ/نيرتا  كيكينى كي�سور 
ال�سام�سي قد اأقامت عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك تنفيذ 
احلكم ال�سادر يف الدعوى رق��م:2014/41 احوال نف�س غري م�سلمني القا�سي 
بالزام املنفذ �سده ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )471250( درهم �سامل للر�سوم 
وامل�ساريف مع اللتزام ب�سداد النفقة ال�سهرية يف تواريخ ال�ستحقاق   وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1182  ا�ستئناف مدين    
�سنجرام  �سورانا  رجيف   -2 م��اك  ه��ورث  �سركة   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ب��ارك  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سول  �سورانا 3- كمال 
للتجارة العامة ���س.ذ.م.م  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 

رقم 2016/295 مدين كلي  بتاريخ:2016/11/27   
 10.00 ال�ساعة   2017/2/23 امل��واف��ق  اخلمي�س   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر
                         يف الدعوى رقم 2016/1947 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1-  طوين كورطباين  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/جويل انطوان بو انطوان  قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)53458( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/1514  تنفيذ عمايل   

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/576 ، ب�سداد املبلغ املننفذ 
به وقدره )25941( درهم ل�سالح العامل ، بال�سافة اىل مبلغ وقدره )519( درهم ر�سوم 

تنفيذ احلكم ومبلغ )1311( درهم ر�سوم الدعوى البتدائية ل�سالح املحكمة .
طالب الإعلن:طالب التنفيذ:غوث حمي الدين

املطلوب اعلنه:املنفذ �سده:1- تي تي ال �سيبينج & لوجي�ستيم�س 
جمهول حمل القامة

مو�سوع العلن:
للمبلغ  وف��اءا  اث��اث مكتبي  عبارة  اموالكم اخلا�سة وهي  بانه مت احلجز على  نعلنكم 

املنفذ به وقدره )27811( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/105 تنفيذ جتاري
�����س.ذ.م.م  جمهول  للنقليات  �سركة جنمة له��ور  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
لتاأجري  ال�سبع  ال�سماوات  التنفيذ/�سركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
اأق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة  املعدات الثقيلة ���س.ذ.م.م   قد 
اعله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )28871( درهم اىل طالب 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العلن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/22  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- خليج دبي للمقاولت - �س ذ م   جمهول حمل 
الده�سان  قد  راغب  التنفيذ/راغب فتحي  ان طالب  القامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )4473( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/4417  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- رد �سي هور�س للعمال الفنيه - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبدالفتاح جاب اهلل ابراهيم جاب 
اهلل ابوطاي�س  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6461( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العلن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8  عقاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رو�سلن �سركا�سكى جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /  فيتاىل كريو وميثله:هدية عبدالرزاق حممود حماد  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ببيع الوحدة ال�سكنية باملزاد لزالة 
الثلثاء  يوم  لها جل�سة  والتعاب وحددت  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سيوع 
املوافق 2017/2/7   ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2022  مدين جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   وال�سفر  لل�سياحة  ج�ست   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ قي�سر عبا�س عبا�س ح�سني قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   20.000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف .  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/2/22   
اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من 
للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/413  عمايل جزئي

م��ن ج��ري��ت هو�سبيتاليتي  )ف���رع  1-م��ط��ع��م ج��ري��ت ج���ريين   / امل��دع��ي عليه  اىل 
جامارو  /ميل�سور  امل��دع��ي  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �����س.ذ.م.م(  لل�ستثمار 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  رو�سيل قد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3000( ع��ودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   63530(
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB166555238AE ال�سكوى  رق��م  امل��ح��ام��اة. 
فاأنت  لذا    ch1.A.5:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/2/21 املوافق  الثلثاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/5583  عمايل جزئي

املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  العبد  خالد  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ا�سماعيل  بخ�س  خ��دا  ا���س��ح��اق  وميثله:عبيد  �سوفاناتي  ال��دي��ن  �سم�س  /�سمية 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها  اأقام عليك  املازمي قد 
)99333 درهم( والر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل. رقم ال�سكوى 
MB164030360AE  وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/2/21 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك    ch1.A.5:ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/347  عمايل جزئي

وال��زخ��رف��ة جمهول حم��ل الق��ام��ة مبا  الفن للنق�س  امل��دع��ي عليه / 1-ع��رب  اىل 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  مدر�س  /لبومياه  املدعي  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   25388( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى MB153176955AE/2017  وحددت 
  ch1.A.5:لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/2/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/7940  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-بو يو�سف للنقل الربي العام جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /ح�سنني عبا�س وحيد بخ�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10005( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى MB167081002AE/2016  وحددت 
  ch1.A.2:لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8566  عمايل جزئي

ب��اك��وان جم��ه��ول حم��ل القامة  امل��دع��ي عليه / 1-مطعم له���وري  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  /�سهيل عبدالعزيز  املدعي  ان  مبا 
عودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17675( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم الحد 
لذا فاأنت    ch1.A.2:املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/8571  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-نيو كري�ستال امباكت للخدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / علي ر�سا اح�سان اهلل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   14900( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB166361869AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/2/21 امل��واف��ق  الثلثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/5259  عمايل جزئي
������س�����اوداري جمهول  ب��ه��ال�����س��ان��درا  1-����س���اري���ت���ا   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
ال��ث��لث��ة للملحة ذ.م.م  امل��دع��ي / اخل��ط��وط  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
وميثله:ب�سار عبداهلل علي ابراهيم امل�سايبة نعلمكم بان املحكمة قررت 
اعله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2017/1/30  املنعقدة  بجل�ستها 
وقد   ، ال��دع��وى  يف  املنتدب  اخلبري  ال�سيد  التقرير  ب���ورود  اخ��ط��ارك��م 
حتددت جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/2/13 ال�ساعة:08:30 �س يف 

. التقرير  على  للتعقيب   ch1.A.5:القاعة
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/7459  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جمموعة باري�س العاملية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�سطفى حممد �سمري بيطار قد اقام الدعوى املذكورة اعله 
التمهيدي  احل��ك��م  ب���ت���اري���خ:2017/1/29  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه 
التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري با�ستجواب املدعي واملدعي عليها يف ما 
ورد بعالية وحددت لذلك جل�سة:2017/2/5 وابقت الف�سل يف امل�ساريف وعلى 
قلم الكتاب اعلن اخل�سوم بالق�ساء واجلل�سة ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

.  ch1.A.2:الحد املوافق:2017/2/26 ال�ساعة:08:30 �س يف القاعة
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العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1338  جتاري جزئي
�سولو�سان�س  ريكرومينت  راج   -2 ف��ردي��ة(  )موؤ�س�سة  ا�سو�سيت�س  راج  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
  2016/12/13 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهويل 
امل����ذك����ورة اع����له ل�����س��ال��ح/امي��ان ال��ط��ربب��ي ، اول:ب���ق���ب���ول ادخ�����ال اخل�سمني  يف ال���دع���وى 
�سكل  موؤ�س�سة فردية  ا�سويت�س  وراج  للحلول  الب�سرية  للموارد  املتحدة  راج  املدخلني:موؤ�س�سة 
موؤ�س�سة  مالك  وب�سفته  ب�سخ�سه  حممد  فاليافالبيل  �ساناوا�س  عليه  املدعي  ثانيا:بالزام   ،
درهم(  ال��ف  )اربعني  وق��دره  مبلغ  ب��اداء  الثاين  املدخل  اخل�سم  فردية  موؤ�س�سة  ا�سويت�س  راج 
والفائدة 9% عن التاأخري اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�سائية يف:2016/7/18 وحتى ال�سداد 
قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذلك  عدا  ما  ورف�ست  بامل�سروفات  والزمه  التام 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/2740  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- �سي�ستم للن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2017/1/24  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�ستها  بان 
اعله ل�سالح/�سركة كلميت كونرتول ذ.م.م وميثلها كري�سي نادير�سا بهي�ساتيا 
هندي اجلن�سية بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )305430.00( درهم 
)ثلثمائة وخم�سة الف واربعمائة وثلثون درهم( قيمة ال�سيكات �سند الدعوى 
ف�سل عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما 
مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/2279  جتاري جزئي
اىل املحكوم عليه/1- اخلرباء لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/1/9 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
بان  عليها  املدعي  بالزام  اجلب�س  منتجات  ل�سناعة  ل�سالح/اياكو  اعله  املذكورة 
وثمانني  وت�سعة  وم��ائ��ت��ي  ال��ف  وخم�سني  وخم�سة  )م��ائ��ة  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي 
درهم وت�سعة فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
يف:2016/1/30 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل 
يوما  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني  . حكما مبثابة احل�سوري  املحاماة  اتعاب 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��لن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/2071  جتاري جزئي
القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  امينيتي للخدمات  املدعي عليه/1-  اىل 
مبا ان املدعي/فيليج �ستار للخدمات الفنية �س.ذ.م.م نعلنكم بان املحكمة حكمت 
املذكورة اعله ل�سالح/فيليج  الدعوى  بتاريخ  2017/1/3  يف  املنعقدة  بجل�ستها 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  املدعي  بالزام  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �ستار 
الر�سوم  عن  ف�سل  دره��م(  وثمانون  و�سبعمائة  الف  ع�سر  )�ستة  دره��م   )16780(
يوما  ث��لث��ني  خ��لل  لل�ستئناف  ق��اب��ل  احل�����س��وري  . حكما مبثابة  وامل�����س��اري��ف 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��لن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
اعالن حكم بالن�سر

            يف  الدعوى رقم 2016/1720  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- جايا�ساندران راما�ساندرا بانيكري - ب�سفته املمثل القانوين ل�سركة 
�س.ذ.م.م  للتجارة  امل��دع��ي/امل��راد  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  للتجارة  �سلطان  ح�سن 
وميثلها قانونا/جعفر حممد عي�سى مراد وميثله:منذر حممد مال اهلل �سليمان احلمادي 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/15  يف الدعوى املذكورة 
بالزام  ���س.ذ.م.م وميثلها قانونا/جعفر حممد عي�سى مراد  للتجارة  اعله ل�سالح/املراد 
املدعي عليه باداء مبلغ )101.500( درهم للمدعية مع الزامه بامل�ساريف ومبلغ الف درهم 
يوما  ثلثني  خ��لل  لل�ستئناف  قابل  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/1606  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- �سلح طاهر ابراهيم 2- الوكن للتجارة �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ماج لوب �س.ذ.م.م وميثله:علي ا�سماعيل ابراهيم احلمادي نعلنكم بان املحكمة 
لوب  ل�سالح/ماج  اع��له  املذكورة  الدعوى  يف    2016/11/8 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
���س.ذ.م.م بالزام املدعي عليهما بالت�سامن باداء مبلغ )157.513( درهم للمدعية وفائدة عن 
باداء  بالت�سامن  عليهما  املدعي  وب��ال��زام  التام  ال�سداد  وحتى  م�����ن:2014/6/27   %9 التاأخري 
ال�سداد  وحتى  م�����ن:2014/7/27  التاخري  ع��ن   %9 وف��ائ��دة  للمدعية  دره��م   )154.974( مبلغ 
التام والزمتهما بامل�ساريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل 
لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/2197  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سكفته اجنم �سيد �سابار ح�سني  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سمريه علي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )135000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة %9 
الربعاء  ي��وم   جل�سة  لها  وح��ددت  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة     2017/2/22 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1775  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اح�سن اهلل بن ادري�س خان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ حممد نعمان ر�سا �سيخ خالد م�سعود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   4670( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
التام وحددت لها جل�سة يوم   ال�سداد  تاريخ ال�ستحقاق وحتى  والفائدة 12% من 
الربعاء املوافق  2017/2/8   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/2803  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  �سركة اك�سنتيال تداول ال�سرق الو�سط 2- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة 
التجارية �س.ذ.م.م 3- اك�سنتيال ميدي�ست لل�ستثمار �س.ذ.م.م 4- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة 
���س.ذ.م.م )ف��رع(  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ لفينيا روك�ساندرا جوركا    التجارية 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )75850( درهم  قد 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة  وح��ددت لها جل�سة يوم الح��د   املوافق  2017/2/12   
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/2197  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  ح�سن حممد ح�سن �سامل الرميثي  جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  قد  بوج�سيم  �سعيد  ���س.م.ع وميثله:را�سد حممد  التجاري  دبي  بنك  املدعي/  ان 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )135.888.52( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة بن�سبة  9% من تاريخ ال�ستحقاق 
يف:2015/2/24 وحتى ال�سداد التام  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء   املوافق  2017/2/8   
اأو من ميثلك  Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2950  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  كودبوند للتك�سيه �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ البني 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  علي  ح�سن  علي  وميثله:ح�سني  ���س.م.ح  للمعادن 
املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )72.255( درهم )اثنان و�سبعون 
الدعوى  تاريخ قيد  بواقع 12% من  القانونية  والفائدة  الفا ومائتان خم�سة وخم�سون درهما( 
وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   
املوافق  2017/2/9   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/2746  جتاري جزئي

����س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-  �سركة واي��دوول للن�ساءات 
اهلل  مال  وميثله:نا�سر  ����س.ذ.م.م  ال�سرب  مياه  لتجارة  النقاء  �سركة  املدعي/  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  حممد غامن قد 
وقدره )75425( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/2/9   
اأو من ميثلك  Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/2703  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  اك�سنتيال ميدي�ست لل�ستثمار �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ حممد دعاء حممد احمد خليل وميثله:�سلح ح�سن حممد مبا�سري   
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )73.115( 
دولر او ما يعادلها بالدرهم الماراتي )268335.13( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 9% وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/2/9   ال�ساعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch 1.B.6 بالقاعة  �س 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/738  عقاري كلي

اك�سون   - ال��ع��ق��د  ح�سب   - زون(  )���س��ي��ف  �����س.م.ح  ديفيلومبنت  1-اك�����س��ون   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ديفيلومينت م.م.ح - ح�سب الرخ�سة جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / علي ح�سن �سحبتي  
وميثله : روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية البيع 
وال�سراء امل��وؤرخ��ة:2008/2/14 والزام املدعي عليهم على �سبيل الت�سامن والتكافل فيما بينهم 
برد مبلغ وقدره )389.826( درهم مع الفائدة القانونية والر�سوم وامل�ساريف والتعاب و�سمول 
ال�ساعة  املوافق 2017/2/15    احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور   : 11.00 �س بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/766  عقاري كلي
�����س.ذ.م.م جم��ه��ويل حمل  رم���رام  امل��دع��ي عليه / 1-مت��وي��ل م�ساهمه خا�سه 2-  اىل 
القامة مبا ان املدعي /ار�سلو�س �ساكر عبداجلبار �سامل وميثله:امريه ابراهيم عبداهلل 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الب�ستكي   بور  كمال  عبدالواحد 
املدعي عليهما بت�سليم املدعية ال�سقه مو�سوع الدعوى والزام املدعي عليها الوىل برد 
مبلغ وقدره )348.532.43( درهم للمدعيه واملدفوع بالزيادة عن ثمن ال�سقه مو�سوع 
الدعوى والفائدة القانونيه 12% من تاريخ ال�ستحقاق والزام املدعي عليها الوىل برد 
�سيكات ال�سمان والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم الربعاء 
مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.8  : بالقاعة  11.00 �س  ال�ساعة     2017/2/15 املوافق 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/129  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطه التجاريه �س.ذ.م.م 2- اك�سنتيال ميدي�ست 
لل�ستثمار �س.ذ.م.م 3- تدوال مي �س.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ خليل 
عي�سى العدم وميثله: احمد علي �سالح نا�سر املازمي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )170.291( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
التام . وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  ال�سداد  املحاماة والفائدة 12% من املطالبة وحتى 
باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.B.6 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  املوافق  2017/2/8  
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل )علما باأنه مت احالة ملف الدعوى من مكتب اإدارة الدعوى 

اىل حمكمة التجارية اجلزئية(.  
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/2831  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- مطعم ت�ست اوف فيم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ال�سركة 
العربية المريكية للتكنولوجيا - ارامتك وميثله: منى احمد عبدالعزيز يو�سف ال�سباغ  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي لل�سركة املدعية 
مبلغ وقدره )101.141.53( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة التاأخريية 
التام . وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  ال�سداد  بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى 
املوافق  2017/2/8  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/137  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  كوجنومون   الدين  حمى  كا�ساليبارامبيل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
���س.م.ع  وميثله: عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين  ام  بنك  املدعي/  ان  مبا 
العمران ال�سام�سي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره )43.701.56( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 2.49% من تاريخ 
ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/11/25 وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الثنني 
املوافق  2017/2/13  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت احالة ملف الدعوى من مكتب ادارة الدعوى 

اىل حمكمة التجارية اجلزئية. 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1973  جتاري كلي

 -3 بردبار  2- ح�سن غلمر�سا  ����س.ذ.م.م  اليرانية  اب�سار  1- حلويات   / عليه  املدعي  اىل 
مطعم اب�سار �س.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران وميثله 
: ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )1.326.201.53 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة و الفائدة  التاأخريية التفاقية بواقع 17% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
املوافق 2017/2/9  لها جل�سة يوم اخلمي�س  . وحددت  التام  ال�سداد  يف:2016/10/6 وحتى 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2016/1940  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- احمد عبد الرحيم احمد العطار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة او�ست للم�ساريع الن�سائية ذ.م.م وميثلها/ حممود حممد القيم  وميثله : عبداهلل ح�سن 
املدعي عليه الول مببلغ  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  بامدهاف قد  احمد 
تاريخ  من   %12 الفائدة   و  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.603.553( وق��دره 
 )2.555.490( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  عليهم  املدعي  وال��زام  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  دره��م.   )500.000( وق��دره  مببلغ  والتعوي�س  دره��م 
2017/2/16 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/51  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �سامان حممد علي فوايدي  جمهول حمل القامة مبا 
اهلل  عبد  مو�سى  رج��ب  ه��اين   / �سبوري  وميثلها  امل��دع��ي/ مهدي حممد  ان 
اجل�سمي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها مطالبة بالزام املدعي عليهما 
القانونية  الفوائد  مع  دره��م(   320.000( مبلغ  ب�سداد  والت�سامم  بالت�سامن 
والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم  اخلمي�س 
فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة     2017/2/16 امل��واف��ق  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدعوى 2016/1810  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ثائر حممد ا�سماعيل اخل�سم املدخل 2- نبال ابراهيم حممود القو�سي 
اخل�سم املدخل 3- ب�سام حممد حممود الغاوي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ ر�سا حممود 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املقبول  عبدالرحمن  معت�سم  :الفا�سل  وميثله  عريقات  
 )104.830.89( وق��دره  عليه  ا�ستوىل  الذي  املبلغ  بني  املقا�سة  واج��راء  ال�سريك  بف�سل  املطالبة 
الزام  ال�سركة بن�سبة 5% م�ساوية مببلغ وق��دره )5.242( درهم ومن ثم  درهم وقيمة ح�سته يف 
املدعي عليه مببلغ وقدره )99.589( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثلثاء املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  �س   9.30

بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/2302  جتاري جزئي

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  م��واد  لتجارة  املحكوم عليه/1- اخل��رباء  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/9  يف الدعوى املذكورة 
عبداهلل  وميثلها/ح�سن  للتجارة  عبداهلل  وح�سن  يو�سف  احمد  ل�سالح/�سركة  اعله 
عبدالعزيز احلمادي بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )�سبعة و�سبعني الف 
ال�ستحقاق  تاريخ  بواقع 9% من  القانونية  والفائدة  دره��م(  و�ستني  ومائتي وخم�سة 
احلا�سل يف:2015/12/15 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11937 بتاريخ 2017/2/6   

اعالن حكم بالن�سر
            يف  الدعوى رقم 2016/1106  جتاري جزئي

اىل املحكوم عليه/1- عجائب الفن للعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2016/7/26 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املدعي  ب��ال��زام  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  اليمنت  ل�سالح/فري�ست  اع��له  امل��ذك��ورة 
وثمامنائة  ال��ف  وثلثون  )مائة  دره��م   )130.816( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
و�ستة ع�سر درهما( والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
يف:2016/5/3 وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�ساريف ومببلغ خم�سمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العلن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ا�سم  عليه  )ُيطلق  ال��دويل  ميونيخ  مطار  اإىل  الو�سول  مع 
القادمني  امل�سافرين  ا�ستقبال  اع��ت��اد  ال��ذي  ال��ع��رب(  )ب��واب��ة 
من منطقة اخلليج العربي بكل حفاوة وترحيب. هنا ي�سعر 
ال�����س��ي��وف ال��ع��رب ك��اأن��ه��م يف م��دي��ن��ة داخ���ل م��دي��ن��ة، فاملطار 
العملق يتمّيز باأجوائه الدولية ومرافقه الراقية واملتنوعة 
التجارية  واملحلت  ال�سحية  واملراكز  واملنتجعات  كالفنادق 
واملطاعم، وغري ذلك من اأماكن لتنظيم الفعاليات ومرافق 

الأطفال والعائلت.
ويعترب مطار ميونيخ بالن�سبة اإىل امل�سافرين القادمني من 
اإذ  والأل��ب،  اأوروب��ا  اإىل  بوابة مهمة  الأو�سط  ال�سرق  منطقة 
ي�ستقبل خطوط طريان عربية كثرية ويوفر و�سلت مثالية 
اأوروب��ا وخارجها للرحلت كافة من ال�سرق الأو�سط.  داخل 
بامل�سافرين  كبرية للرتحيب  علوة على ذلك، يوفر جهوداً 
املتوافرة  اخلدمات  فتتوا�سل  العربي،  العامل  من  القادمني 

لهم حتى بعد هبوطهم فيه.
باللغة  والإر�����س����ادات  وال��لف��ت��ات  ال���ن���داءات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
العربية، يجد ال�سياح العرب خدمات كثرية تلبي احتياجاتهم 
ملمار�سة  خا�سة  غرف  املثال  �سبيل  على  بينها  من  الثقافية، 
جانب  اإىل  ُو�سعت  علمات  تت�سمن  طعام  وقوائم  ال�سلة، 
املاأكولت التي يدخل حلم اخلنزير يف مقاديرها، وموظفون 
ي��ت��ح��دث��ون ال��ع��رب��ي��ة، ف�����س��ًل ع��ن ك��ت��ي��ب��ات ���س��ي��اح��ي��ة باللغة 
العربية ت�ستمل على اأفكار متنوعة مل�ساعدة ال�سيوف العرب 
رائعة يف مدينة ميونيخ وحولها على  على مت�سية عطلت 

مدار العام.

خالل ال�صيف
�سواء اخرتت البقاء داخل ميونيخ اأو خارجها، �ستجد معامل 
اأن�سطة  اإىل  بالإ�سافة  زيارتها،  ميكنك  عدة  جذابة  �سياحية 
متنوعة ميكنك ممار�ستها مهما اختلفت درجات احلرارة. يف 
ف�سل ال�سيف مثًل، ميكنك زيارة املتنزه الأوملبي الذي كان 
 .1972 مقراً للألعاب الأوملبية ال�سيفية الع�سرين يف عام 
ريا�سية  مبن�ساآت  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب  منطقة  ت��زخ��ر  ك��ذل��ك 
�سباحة  خمتلفة وبحريات ومطاعم وقاعة حفلت وحو�س 
مغطى  متفرج  األ���ف   60 لنحو  يت�سع  ال��ق��دم  ل��ك��رة  وملعب 
مرت  األ���ف   75 مب�ساحة  خيمة  �سكل  ع��ل��ى  م�سمم  ب�سقف 
زيارة احلديقة الربية يف بوينغ، وتبلغ  اأي�ساً  مربع. ميكنك 
50 هكتاراً، حيث تتمتع مب�ساهدة احلياة الربية  م�ساحتها 

املحلية املتنوعة، ل �سيما الطيور اجلارحة.
ومن اجلميل اأي�ساً ا�ستك�ساف بافاريا بوا�سطة قوارب حتملك 
ت�ستمتع  بينما  ال��دان��وب،  نهر  ف��وق  رائعة  يف رح��لت بحرية 

بالطق�س اللطيف ومناظر املروج اخل�سراء اجلميلة.

وك���ي ت��دخ��ل ع��ائ��ل��ت��ك، ل �سيما الأط���ف���ال، ع��امل��اً م��ث��رياً من 
زيارة  فر�سة  تفويت  عليك  ينبغي  فل  والت�سلية،  الرتفيه 
موبيل(.  و)ب��لي  )ليغولند(  ال�سيفيتني  امللهي  مدينتي 
تقع الأوىل بالقرب من مدينة غونت�سبورغ البافارية، وعلى 
ميونيخ.  م��ن  �ساعة  نحو  وتبعد   )8 )اإي���ه  ال�سريع  الطريق 
حلزونياً  قطاراً   50 مع  مواقع  ثمانية  على  ت�ستمل  كذلك 
واألعاب مائية جميلة وعرو�س حية وور�س عمل، فيمكن لأي 
�سخ�س اأن يتقم�س دور بطل حقيقي اأو قر�سان اأو فار�س اأو 

�سائق �سباق �سيارات.
ب�����دوره�����ا ت�������س���ّك���ل م���دي���ن���ة م����له����ي )ب��������لي م����وب����ي����ل( يف 
قلوب  اإىل  البهجة  لإدخ����ال  مثالياً  م��ك��ان��اً  )ت�����س��رين��دورف( 
بال�سرتخاء  والأم���ه���ات  الآب����اء  يتمّتع  بينما  كلها.  العائلة 
باملرح من خلل  ب��اأوق��ات مليئة  الأط��ف��ال  وال��راح��ة، يحظى 

األعاب )بلي موبيل( ذات احلجم ال�سخم.
ال�سيف،  خ��لل  بها  التمتع  ع��دة ميكن  ن�ساطات  وت��ربز بني 
ت�سوغ  يف  اجلليدي  النهر  اإىل  امل�سنن  القطار  بوا�سطة  رحلة 
�سبيت�سه، وهو يعد اأعلى جبل يف اأملانيا بارتفاع يبلغ 2962 
قليًل  والتنزه  النقي  ه��واء اجلبل  تن�سق  هنا ميكنك  م��رتاً. 
الثلوج  ���س��ق��وط  اأن  �سيما  ل  اجل��ل��ي��دي،  ال��ن��ه��ر  ل�ستك�ساف 
ال�سيف  دائماً خلل ف�سل  توقعها  التي ميكن  الأم��ور  اأح��د 

اجلميل.
اقتنا�س  فيمكنك  ميونيخ،  يف  ال��ب��ق��اء  تف�سل  كنت  اإذا  اأم���ا 
الفر�سة للتعرف اإىل �سوق )فيكتوالني ماركت(، حيث تتذوق 
والكاري  وال�سو�سي  واملعكرونة  البيتزا  مثل  لذيذة  اأطعمة 
اأو ت�ستمتع ب�سرب  اأك�ساك الطعام املتعددة،  الهندي تعر�سها 
ال�ساي الإنكليزي. يف هذا ال�سوق، ُتعر�س فواكه وخ�سراوات 
خمتلفة وم�سروبات واأ�سماك واأجبان كثرية واأغذية طبيعية. 
عن  ف�سًل  والنقانق،  اللحوم  اأخ��رى  اأك�ساك  تعر�س  كذلك 
الوجبات ال�سريعة التقليدية يف بافاريا. ويف اأك�ساك املزارعني 
الهواة وجبات  الطهاة  يقدم  الريفية،  املنتجات  تعر�س  التي 
ك��ث��رية ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى ���س��ل��ع حم��ل��ي��ة م��و���س��م��ي��ة جت���ذب ال����زوار 

لختبارها.

يف اخلريف
م��ي��ون��ي��خ يف ف�سل اخلريف،  زي����ارة  ت��رغ��ب يف  ك��ن��ت  يف ح���ال 
ف�ستدخل عاملاً من الأل��وان مل تر مثله يف حياتك. ما عليك 
مغطاة  وه��ي  ل�ستك�سافها  الإنكليزية  احلديقة  زي��ارة  �سوى 
األوان  من  وغريهما  والربتقالية  احلمراء  الأ�سجار  ب��اأوراق 
مثرية للإعجاب. تبلغ م�ساحة احلديقة 373 هكتاراً وت�سم 
وهي  ع���ام.   200 قبل  �سيد  ال���ذي  ال�سهري  ال�سيني  ال���ربج 
ت�ستهوي ال�سياح القادمني من منطقة اخلليج العربي، نظراً 

وي�سحر  مداخلها  على  يطغى  جمال  م��ن  ب��ه  تتميز  م��ا  اإىل 
التي  وال��زواي��ا  وال��رتف��ي��ه  اللعب  اأم��اك��ن  اإىل جانب  زواره����ا، 
يف  ال��ب��اردة  اأو  ال�ساخنة  امل�سروبات  احت�ساء  فر�سة  متنحك 
اأجواء حميمية. و�ستتاح لك بالطبع م�ساهدة اأف�سل املناظر 
يف املدينة من اأعلى نقطة يف احلديقة التي يطلق عليها ا�سم 

تلة )مونوبوترو�س(.
اإذا كنت من ع�ساق املركبات، فما عليك �سوى زيارة )عامل بي 
اإم دبليو( الفريد، حيث ميكنك ا�ستك�ساف عرو�س وابتكارات 
الت�سميم  اإىل روعة  والتعّرف  النارية،  والدراجات  ال�سيارات 
الثقافية  الفعاليات  اإىل  و���س��وًل  احل��دي��ث��ة،  والتكنولوجيا 
ت�سليم  العامل يف  هذا  الرئي�س من  الهدف  ويتمثل  ال�سيقة. 
ال�سخ�سية، ف�سًل عن تقدمي جولت متخ�س�سة  ال�سيارات 

للطلع على كيفية ت�سنيع �سيارات )بي اإم دبليو(.
اأثناء ا�ستك�ساف الكبار عامل ال�سيارات هذا، اأو تذوق الوجبات 
دبليو(  اإم  )ب��ي  متجري  م��ن  واح���د  يف  الت�سوق  اأو  ال�سهية، 
الرائعني، ميكن للأطفال ا�ستك�ساف عامل ال�سيارات يف مكان 

خا�س بال�سغار.
دبليو(،  اإم  )بي  متحف  يف  الذهول  من  عاملاً  �ستدخل  كذلك 
 1973 اف��ت��ت��اح��ه يف ع���ام  ان��ف��ك يبهر زواره م��ن��ذ  ال���ذي م��ا 
عاملياً  ال�سهري  وت�سميمه  الديناميكية  املعمارية  بهند�سته 
املتحف،  يعر�س  نوعها.  من  الفريدة  معرو�ساته  وت�سكيلة 
 ،2008 ع��ام  فتحه يف  واأع��ي��د  �سهد عمليات جت��دي��د  ال���ذي 
تاريخ ال�سركة والعلمة التجارية واأحدث املنتجات بطريقة 
املحركات  عن  عامة  نظرة  اأي�ساً  ويقدم  ومده�سة.  مبتكرة 
باأ�سلوب  اإم دبليو(  وال��دراج��ات وال�����س��ي��ارات م��ن م��ارك��ة )ب��ي 
رائع. اإذا كنت من حمبي العلوم والتقنيات، ف�سيكون املتحف 
تاأكيد.  بكل  ل��ك  مثالياً  خ��ي��اراً  م��وزي��وم(  )دويت�سه  الأمل���اين 
فهو اأكرب متحف للتكنولوجيا والعلوم الطبيعية يف العامل. 
ويقدم ور�س عمل وبرامج خا�سة موجهة لل�سباب، ويعر�س 
امليكانيكية  الت�سميمات  لإع���ادة  ومن���اذج  ن���ادرة  اأ�سلية  اآلت 
وال�سفن  ال�سيارات  تقنيات  لتطوير  يوّثق  كذلك  التقليدية. 

وال�سكك احلديد والطريان ورحلت الف�ساء.
ل  اخل��ري��ف،  ف�سل  يف  والفعاليات  امل��ه��رج��ان��ات  �سعيد  على 
العامل فهو  الأك��رب يف  )اأكتوبر في�ست(  اأج��واء  تفوت فر�سة 
اأكرث  وي�ستقطب  للأطفال،  مثرية  �سحرية  األعاباً  يت�سمن 
التمتع  اأي�ساً  للعائلت  �سنوياً. وميكن  زائ��ر  6 مليني  من 
وهو  اأومت�سوغ(،  )تراخنت  وم�ساهدة  فيه  املثرية  بالأحداث 

اأكرب عر�س للملب�س التقليدية يف العامل.
ونن�سح الباحثني عن ال�ستك�ساف القيام برحلة اإىل مناجم 
اإىل  التعرف  ميكنهم  حيث  )بري�ست�سغادن(،  مدينة  يف  امللح 
ع���امل م��ث��ري حت��ت الأر������س )ال���ذه���ب الأب��ي�����س(. ع��ل��ى مدار 
�سنوات عدة كان ي�سمح فقط لعمال املنجم بدخول نفق امللح 
املنجم  امللح من  ا�ستخل�س  املعقد. واليوم وبعد  النظام  ذي 
ملدة زادت عن 500 عام افتتح النفق للزوار كي يتعرفوا اإىل 
كيفية ا�ستخل�س امللح ذي العلمة التجارية املعروفة با�سم 
هذا  يف  ال��غ��داء  وجبة  تناول  ميكن  كذلك  راي�سنهال(.  )ب��اد 

املوقع املميز.
اأما ع�ساق الت�سوق والباحثون عن املاركات التجارية العاملية، 
اأحوال الطق�س كافة.  اإمكانات ت�سوق متعددة يف  فتنتظرهم 
الأيام  يف  ل��ل��زوار  مثالية  ميونيخ  يف  الت�سوق  م��راك��ز  تعترب 
املمطرة، واأبرزها )اأوملبيا اآينكاوف�س ت�سينرتوم( الذي افتتح 
عام 1972 اأثناء اإقامة الألعاب الأوملبية، وهو اأكرب جممع 
للت�سوق يف بافاريا )اأكرث من 135 متجراً خمتلفاً(، وينظر 

اإليه اأهل ميونيخ وزوارها كفردو�س للت�سوق.
اأو  )نويبريلخ(  الت�سوق  جممع  اأي�ساً  يقع  ميونيخ  �سرق  يف 
ت�سكيلة  وي��ق��دم  ميونيخ،  اأه���ل  عليه  ُيطلق  ح�سبما  )ب��ي��ب( 
120 متجراً.  م��ن  اأك���رث  يف  امل��ن��ت��ج��ات  اأح����دث  م��ن  �سخمة 
كذلك ثمة جممع الت�سوق )رمي اأركادن( حيث يتوافر اأكرث 
ذات  املنتجات  من  خمتارة  ت�سكيلة  تقدم  متجراً   120 من 

بوا�سطة  �سواء  اإليه  الو�سول  ال�سهل  وم��ن  العالية.  القيمة 
من  دقيقة   50 بعد  وعلى  ال��ع��ام��ة.  امل��وا���س��لت  اأو  ال�سيارة 
متجر   200 نحو  وفيها  )اإنغلو�ستادت(  قرية  جتد  ميونيخ 
راٍق، تعر�س اأحدث ال�سيحات باأ�سعار خمف�سة ت�سل اإىل 60 

يف املئة طوال ال�سنة.

يف ال�صتاء
انح�سار  اأب���داً  يعني  ل  وحميطها  ميونيخ  يف  ال�ستاء  حلول 
اخليارات ال�سياحية، بل على العك�س، مينح الزوار خيارات ل 
مثيل لها، بدءاً من اإمكان اكت�ساف العجائب ال�ستوية املذهلة 
ال�ستوية  الريا�سات  البافارية حتى ممار�سة  الألب  يف جبال 
املتوافرة حول املدينة. ميكنك على �سبيل املثال التزلج على 
اجلليد يف )غارمي�س-بارتنكري�سن( يف جبال الألب البافارية 
ال��ت��ي ت��ع��د م��ن اأف�����س��ل الأم���اك���ن يف ال��ع��امل ل��ل��ت��زل��ج. وميكن 
ا�ستئجار اأدوات التزلج من مدر�سة تعلم التزلج )�سكي �سوله 
توفر  كذلك  املتعددة،  اللغات  ذات  �سبيت�سه-غرايناو(  ت�سوغ 
اأطول  يف  ال��ت��زل��ج  متعة  وتنتظرك  للتزلج.  خا�سة  درو���س��اً 
منطقة طبيعية للتزلج يف اأملانيا املتمثلة يف جبل )فالبريغ(. 
�سعوبة  م�ستويات  )ب��ل��وم��ب��ريغ(  جبل  يت�سمن  ول��ل��ع��ائ��لت 
خمتلفة. اأما اإذا ف�سلت البقاء يف املدينة، فيمكنك ركوب عربة 
جترها اأح�سنة داخل احلديقة الإنكليزية والتمتع بلحظات 
ل ُتن�سى. ومهما انخف�ست درجات احلرارة، �سيحظى الزوار 
واأطفالهم بفر�س املرح يف مدينة ميونيخ، حتديداً داخل مدن 
الألعاب املغطاة، التي تعترب املكان املثايل لأيام الربد والطق�س 
واللعب  باللهو  لأنف�سهم  العنان  الأطفال  يطلق  هنا  املاطر. 
واملرح من دون اأي اإزعاج، حيث يجدون األعاباً كثرية، بدءاً من 
ال�سيارات الكهربائية ال�سغرية ومروراً بالزلجات، وو�سوًل 

اإىل البحرية ال�سغرية حيث القوارب تعمل بالدوا�سات.
ه��ل ت��ه��وى ع���امل احل��ي��وان��ات امل��ائ��ي��ة؟ ل ت��ف��ّوت زي����ارة عامل 
البحار )�سي ليف اأكواريوم( يف و�سط املتنزه الأوملبي، حيث 
عامل  على  نظرة  لإلقاء  الفريد  باأ�سلوبه  احلو�س  ي�سحبك 
املائية.  للأحياء  البيئي  النظام  اإىل  والتعرف  امل��اء،  ما حتت 
املتو�سط،  الأب��ي�����س  البحر  ح��و���س  يف  الإث����ارة  قمة  وتتمثل 
والنفق الذي ميّر من حتته ليمتع الزائر برحلة رائعة لروؤية 

عامل ما حتت املاء من دون اأن يتبلل بقطرة ماء.
واإذا ت�سنت لك الفر�سة لزيارة ولية بافاريا خلل الأ�سابيع 
الأخرية التي ت�سبق راأ�س ال�سنة، فل تفوت التجول يف اأ�سواق 
اأعياد امليلد الكثرية، وتذوق املاأكولت التقليدية، وال�ستماع 
اإىل املو�سيقى املحلية. وكل ما عليك فعله زيارة اأ�سواق اأعياد 
امليلد داخل و�سط املدينة، مثل �سوق عيد امليلد يف ميدان 
ال��وج��ب��ات اللذيذة  ت���ذوق  اأي�����س��اً  )م��اري��ن ب��لت�����س(. ميكنك 

املختلفة  بالعرو�س  والتمتع  اليدوية  الأع��م��ال  وا�ستك�ساف 
علوة  وود(.  )ت��ول  ال�ستوي  ميونيخ  احتفال  يف  واملو�سيقى 
على ذلك، من اجلميل زيارة مدينة )نورنبريغ( القريبة من 
ميونيخ، فهي ت�ستهر عاملياً ب�سوق عيد امليلد ال�سنوي الذي 

يجذب اأكرث من مليوين زائر.

ن�صاطات وجوالت �صياحية يف اخلريف
● التمتع بالتنزه يف احلديقة الإنكليزية.

● التعرف اإىل عامل بي اإم دبليو/ واملتحف.
● التمتع مبهرجان اأكتوبر )اأكتوبر في�ست(.

● جولة يف املتحف الأملاين )دويت�سه موزيوم(.
● رحلة اإىل مناجم امللح يف )بري�ست�سغادن(.

● جولت يف مراكز الت�سوق الراقية.

ن�صاطات وجوالت �صياحية يف ال�صتاء
● ممار�سة اأنواع خمتلفة من الريا�سات ال�ستوية.

● التجّول يف اأ�سواق اأعياد امليلد يف ميونيخ و)نورنبريغ(.
● املرح يف حدائق امللهي املغطاة يف ميونيخ.

● ح�سور �سريك كرونه الذي يعد الأكرب يف اأوروبا.
● التعرف اإىل عامل البحار و�سط املتنزه الأوملبي.

ن�صاطات وجوالت �صياحية يف الربيع
● زيارة ق�سر نيمفنبورغ.

● جولة يف متحف الإن�سان والطبيعة.
● ا�ستك�ساف ملعب كرة القدم )األيانز اأرينا(.

)هوهن  وقلعة  �ستاين(،  �سفان  )ن��وي  قلعة  اإىل  التعرف   ●
�سفافنغاو( وقلعة )هرين كيم زيه(.

نهر  ط��ول  على  اأو  )ريغن�سبورغ(  بلدة  اأروق���ة  يف  التجول   ●
الدانوب.

● التعرف اإىل ا�ستوديوهات الأفلم البافارية.

ن�صاطات وجوالت �صياحية يف ال�صيف
● زيارة بحرية تيغرن زيه.

● اختبار �سوق الأطعمة )فيكتوالني ماركت(.
● التنزه داخل املتنزه الأوملبي.

● زيارة احلديقة الربية يف بوينغ.
● رحلة بحرية فوق نهر الدانوب.

و)بلي  )ليغولند(  ك���  ال�سيفية  امل��له��ي  م��دن  يف  امل��رح   ●
موبيل(.

اأملانيا  يف  قمة  اأع��ل��ى  ف��وق  م��ن  اخل��لب��ة  باملناظر  التمتع   ●
)ت�سوغ �سبيت�سه(.

تاأ�صرك بني الفن والثقافة، وبني االإبداع والزوايا احلاملة

ميونيخ.. مدينة عاملية حديثة وذات تاريخ عريق
هل تبحث عن وجهة �صياحية �صاحرة ال تقت�صر زيارتها على واحد من ف�صول ال�صنة؟ ما عليك �صوى التوّجه اإىل ميونيخ، عا�صمة والية بافاريا االأملانية. متّثل 
هذه املدينة العاملية ال�صهرية حمطة �صياحية ال مثيل لها، فهي تتمّتع مبزايا عدة جتذب ال�صياح العرب �صنويًا، بدءًا من ح�صن �صيافتها وعراقتها، مرورًا باأماكن 

االإقامة الفاخرة التي تزخر بها، وو�صواًل اإىل فر�س الت�صوق والرتفيه وجمال الطبيعة االأخاذ.

حــ�ل العــالـم
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�صي�صارك يف ثالثة اأعمال درامية وفيلمني

اأحمد فتحي: حققت خالل العام الفائت جناحات كبرية
يعنيانه،  ما  اأه��م  النجاح وحمبة اجلمهور هما  اأن  معترباً 
اعترب الفنان امل�سري اأحمد فتحي العام 2016 مف�سلياً يف 
م�سواره الفني، موؤكداً اأنه حقق خلل العام الفائت جناحات 
ق��دم��ه م��ن �سخ�سيات  مل��ا  ل���دى اجل��م��ه��ور،  جعلته حم��ب��ب��اً 

فيها. �سارك  التي  الأع��م��ال  خ��لل  من  وخمتلفة  متنوعة 
ي�سهد  )�سوف  قائًل:  املقبلة،  م�ساريعه  عن  فتحي  وك�سف 
العام احلايل عر�س م�سل�سل )كابنت اأنو�س( والذي انتهيت 
من ت�سويره يف 2016، وهو جاهز للعر�س ال�سهر املقبل 

فوؤاد  بيومي  بطولة  من  الف�سائية،  القنوات  اإح��دى  على 
وتاأليف  ووي���زو،  ث��روت  وحممد  البحريي  وران���دا  واإدوارد 
اأحمد حممود اأبو زيد واإخراج معتز التوين، و�سُيعر�س كل 

اأ�سبوع حلقة، وهو م�سل�سل اجتماعي كوميدي(.
اأما عن امل�ساريع التي يتم ال�ستعداد لها، فاأو�سح فتحي اأنه 
م�سل�سل  هي  وفيلمني،  درامية  اأعمال  ثلثة  يف  �سي�سارك 
)ال�����دويل( م��ع ال��ف��ن��ان ب��ا���س��م ���س��م��رة وامل���وؤل���ف ن��ا���س��ر عبد 
يخو�س  اأن  املقرر  وم��ن  النقلي،  حممد  وامل��خ��رج  الرحمن 
امل�سل�سل ال�سباق الرم�ساين املقبل، وم�سل�سل )ملعي القط( 
اإم����ام، ال���ذي ���س��ارك��ه م��ن قبل يف فيلمي  م��ع حممد ع���ادل 
الذي  امل�سل�سل  وه��و  الهند(  يف  و)جحيم  م�سر(  )ك��اب��نت 
تاأليف  من  اأن��ه  علماً  الرم�ساين،  ال�سباق  اأي�ساً  �سيخو�س 
ح���ازم احل��دي��دي واإخ�����راج ع��م��رو ع��رف��ة. ك��م��ا ت��ع��اق��د على 
امل�ساركة فى بطولة م�سل�سل الر�سوم املتحركة )فولن(، مع 
جنم الكوميديا حممد هنيدي، و�سيعر�س اأي�ساً يف رم�سان 

حممد. ها�سم  اإخراج  من  وهو   ،2017
عن  كا�سفاً  فتحي  فا�ستطرد  ال�سينمائية،  اأعماله  عن  اأم��ا 
اأنه �سي�سارك الفنان رامز جلل يف فيلمه اجلديد )رغدة 
فيلم  يف  فهمي  ك���رمي  ال��ف��ن��ان  �سي�سارك  ك��م��ا  م��ت��وح�����س��ة(، 
)علي بابا(. واأكد فتحي اأن اأدواره يف جممل هذه الأعمال 
فريد  ب�سكل  منها  كل  يف  الكوميديا  يقدم  حيث  خمتلفة، 
ومتنوع، معترباً اأن تعاونه مع كل هذه الأ�سماء اللمعة يف 
عامل ال�سينما والتلفزيون �سي�ساعف من جناحه، ويجعله 

املا�سي. وع��رّب فتحي  العام  اأك��رب مما حققه  يحقق جناحاً 
الأعمال  ب��ع��دد  يقا�س  ل  ال��ف��ن��ان  م�����س��وار  ب���اأن  قناعته  ع��ن 
ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا، ول��ك��ن بالب�سمة ال��ت��ي ي��رتك��ه��ا م��ن خلل 
تطرحها  التي  واملو�سوعات  اجلمهور،  لدى  الأعمال  هذه 

وال�سخ�سيات التي يقدمها من خلل تلك الأعمال، م�سرياً 
عند  وع��لم��ة  ب�سمة  ت��رتك  ال��ت��ي  ه��ي  ال�سخ�سية  اأن  اإىل 
اأبواب  فتح  يف  �سبباً  تكون  اأن  ميكن  التي  وه��ي  اجلمهور، 

اأخرى اأمامه.

يف )خل�س احلكي( اأ�صّور اآالمي واأوجاعي من خالل حركاتي اجل�صدية

مايا نعمة: اأ�سعى دومًا اإىل تقدمي اأغاٍن ت�سبهني اإىل حّد كبري
)خل�س  اأغنية  ت�صوير  من  انتهيت  هل   •

احلكي(؟
الأغ��ن��ي��ة بعد ب�سبب  ن�����س��ّور  ل��لأ���س��ف، مل   -
من  بعدد  وارت��ب��اط��ي  الكثرية  ان�سغالتي 
ال��ن�����س��اط��ات، ع��ل��م��اً ب����اأن الأف���ك���ار التي 
�سيتمحور حولها الكليب باتت جاهزة 
الظروف  ل��ن��ا  ت�سمح  ب����اأن  اأم����ل  ع��ل��ى 
اأو  اجل��اري  ال�سهر  خ��لل  بت�سويره 

يف يناير املقبل كحد اأق�سى.

ال�����ذي  امل�����خ�����رج  م�����ن   •
����ص���ت���ت���ع���اون���ني م���ع���ه يف 

ت�صوير الكليب؟
مع  ��������س�������اأت�������ع�������اون   -
وليد  زوج����ي 

عبدامل�سيح، علماً باأن الكليبات التي �سّورتها �سابقاً حملت 
كافة،  بالتفا�سيل  نهتم  فنحن  واأفكاره،  اأفكاري  جميعها 
ويف الوقت نف�سه ل نرتدد يف ال�ستعانة مبدير ت�سوير اإن 
كانت الفكرة �سهلة التنفيذ، واأحياناً مبخرج اآخر يقت�سر 

دوره على تنفيذ الكليب تقنياً.

• ملاذا �صت�صّورين الكليب باالأبي�س واالأ�صود، وماذا 
عن اأجوائه؟

ل عدم اخلو�س يف التفا�سيل راهناً. كل ما ميكنني  - اأف�سّ
الإف�ساح عنه اأنه �سيعك�س مو�سوع الأغنية اإىل حّد كبري، 
اإذ �سيعتمد على الب�ساطة ترافقها م�ساعر كثرية، وملا كانت 
الأغنية كلماً وحلناً تنقلك اإىل حالة معينة يتخللها اأمل 
اإىل  اأ�سف  والأ���س��ود.  بالأبي�س  ت�سويرها  اخرتنا  وح��زن 
من  بعيداً  التمثيل  عامل  اإىل  �سي�ستند  الكليب  اأن  ذل��ك 
ال�سخ�سيات الكثرية، اإذ اأظهر لوحدي يف معظم امل�ساهد.

اأحمد  ال�صاعر  مع  املتكرر  تعاونك  �صبب  ما   •
التح�صري  �صدد  يف  اأنكما  خ�صو�صًا  ما�صي، 

الأغنية جديدة؟
اإىل جانب كونه ج��ارن��ا، هو  اأح��م��د   -
�سقيق  ومبثابة  م��ق��ّرب  �سديق 
اأن �سقيقته  يل، ف�سًل عن 
كانت  مايا.  اأي�ساً  تدعى 
هذه الوقائع كافة كفيلة 
بع�سنا  م��ن  تقّربنا  ب��اأن 
اأن  يف  ����س���ك  ل  ب���ع�������س���اً. 
امل�ستمر معه جاء  تعاوين 
به  الكبرية  لثقتي  نتيجة 
اإليه منذ  الكبري  وارتياحي 
عن  ف�سًل  جمعنا،  عمل  اأول 
اأن����ه ي��ف��ه��م اأف���ك���اري واأف���ك���ار وليد 
ال�ستمرارية  بها، وهذه  نبوح  اأن  قبل 
ت�����س��ّرع من  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال���ت���ع���اون  يف 
عملية تنفيذ الأغنية. يف ما يخ�ّس الأغنية 
اجلديدة، نفذناها منذ نحو �سنة اإل اأننا انتظرنا 
ا�ستفزازي،  مو�سوعها  لإ�سدارها.  املنا�سب  الوقت 
واإيقاعها �سرقي يعتمد على كثري من الآلت املو�سيقية 
)اأنا  اأغنية  ما  حّد  اإىل  وت�سبه  )الطبلة(،  مثل  ال�سرقية 
حوا(. اللفت اأن مو�سوعها �سيم�ّس كل امراأة و�ستغّنيها 

حلبيبها مبجرد اأن ت�سمعها!

هل  احلكي(  )خل�س  اأغنية  كليب  اإىل  • بالعودة 
�صرتق�صني فيه على غرار كليباتك ال�صابقة؟

اآلمي واأوجاعي  تعبريياً لوحدي، فاأ�سّور  اأوؤدي رق�ساً   -
من خلل حركاتي اجل�سدية.

احلكي(؟ )خل�س  تقولني  • ملن 
لطلبي  ي�ستجيب  ول  يل  احل���زن  ي�سبب  �سخ�س  لكل   -

)�ساحكة(.

يقدمون  الذين  لالأ�صخا�س  حدودًا  تر�صمني  • هل 

على ت�صّرف مماثل؟
وي�سعب  ال�سمري  ب��وج��ع  اأ���س��ع��ر  ال��ق��ل��ب،  طيبة  ك���وين   -
علّي النوم اإن �سببت احلزن لأحدهم، واأ�سعى جاهدة اإىل 
حدود  اأي  اأر���س��م  لن  وبالتايل  وبينه.  بيني  امل�سكلة  ف�س 

للأ�سخا�س الذين يقدمون على ت�سّرف مماثل!

واإىل  �صخ�صيتك  اأغانيِك  تعك�س  حّد  اأي  اإىل   •
هذا  مل�صنا  بعدما  خ�صو�صًا  رومان�صية،  اأنت  حّد  اأي 

اجلانب فيك من خالل )خل�س احلكي(؟
اأغ��اٍن ت�سبهني  اإىل تقدمي  اأ�سعى دوم��اً  اأنني  - ل �سك يف 
�سخ�سيتي  اأو حل��ن��اً  ك��لم��اً  ���س��واء  تعك�س  ك��ب��ري،  ح��ّد  اإىل 
وعيد  احلب  عيد  انتظر  اإذ  ج��داً،  الرومان�سية  احلقيقية 
ر  واأح�سّ مميزة  بطريقة  لأحتفل  وميلدي  وليد  ميلد 

املفاجاآت، واأحب اأن يفاجئني وليد بالطريقة نف�سها!

على  ت�صّران  مل��اذا  الرومان�صية،  ع��ن  بعيدًا   •
االإنتاج اخلا�س؟

- لي�س اإ�سراراً بقدر ما هو واقع ملمو�س، اأي اأننا بتنا يف 
ع�سر نفتقر فيه اإىل �سركات الإنتاج. من جهة اأخرى، ثمة 
�سروط تفر�سها الأخرية على الفنان وتبعده عن اخلط 
ل الإنتاج اخلا�س  الذي يرغب يف اتباعه، لذا نحن نف�سّ
تطلعاتنا.  م��ع  ويتما�سى  لنا  منا�سباً  جن��ده  م��ا  لتحقيق 
اأفكارنا  مع  طروحاتها  تتوافق  �سركة  توافرات  اإن  ولكن 

فلن نرف�س طبعاً.

اإنتاج  يخ�ّس  ما  يف  تتبعينها  التي  املعايري  ما   •
اأغانيك والت�صويق لها؟

اأغنيتني  اإ�سدار  تتمّثل يف  ا�سرتاتيجية  اأنا ووليد  اأّتبع   -
مواقع  ع��رب  لها  ال��رتوي��ج  على  والعمل  �سنوياً  ث��لث  اأو 
التلفزة،  والإذاع�������ات وحم��ط��ات  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 

بالإ�سافة اإىل اإنتاج كليب كل عام.

املنفردة؟ االأغنية  مو�صة  ت�صجعني  • هل 
الألبوم  مكانه  وح���ّل  انتهى  الأل��ب��وم  ع�سر  اأن  اأع��ت��ق��د   -
يعد  مل  املتخ�س�سة.  الإلكرتونية  امل��واق��ع  ع��رب  الرقمي 
الألبوم يحّقق للفنان املردود الذي كان يحققه يف املا�سي، 
لذا يتجّنب خطوة مماثلة اإل يف حال كان يرغب يف تنظيم 

حفلة توقيع )ليعي�س اللحظة(!

• تغّردين خارج ال�صرب من ناحية االأعمال الفنية 
معينة.  موجة  جتاري  ال  والتي  تطرحينها  التي 
اإىل اأي حّد مهم بالن�صبة اإليك احلفاظ على هذه 

ال�صورة التي بداأت بها م�صريتك املهنية؟
- منذ بداية م�سريتي املهنية، اأحر�س على عدم جماراة 
مراعاة  يف  ي��ج��دون  فنانني  عك�س  على  ال�سائدة  املو�سة 
اجلديد على ال�ساحة خطوة �سرورية و�سليمة. اأنا ووليد 
ن�سري �سمن منط فّني معني حافظنا عليه اإل اأننا نعمل 
عن  وخمتلفة  مميزة  اأع��م��اًل  لنقّدم  تطويره  على  دوم���اً 

املوجود من اإ�سدارات يف ال�سوق.

ال�صباب  فئة  اإىل  ب��اأغ��ان��ي��ك  تتوجهني  ه��ل   •

فح�صب؟
رواجاً  تلقى  اأع��م��ايل  اأن  الأخ����رية  الآون����ة  يف  مل�سته  م��ا   -
ف�سعدت  والكبار،  ال�سباب  ويرددها  الأعمار  خمتلف  بني 

كثرياً.
عبد  وليد  الفنان  زوج��ك  يبقى  ح��ّد  اأي  اإىل   •

امل�صيح اأّول واآخر داعم لك؟
- ل �سك يف اأنه اأول واآخر داعم يل، ونحن كاملثل اللبناين 
ال��ق��ائ��ل )ط��ن��ج��رة ولق���ت غ��ط��اه��ا(. ل��دى ك��ّل واح���د مّنا 
روؤيته اخلا�سة، ووليد ميلك خربة فّنية طويلة وبالتايل 
على  اهلل  اأ�سكر  اأب���داً.  تخطئ  ل  فّنية  نظرة  �ساحب  ه��و 

ذلك. اأحبه كثرياً فهو زوجي )�ساحكة(!

الذي  االأم��ر  احلياة،  يف  اإيجابية  اأن��ك  يبدو   •
ينعك�س بو�صوح على اأعمالك الغنائية.

اإيجابياً يف احلياة لأن  اأن يكون  - يجب على كل �سخ�س 
اإىل  ي���درك  قلبه  على  ع��زي��زاً  �سخ�ساً  يخ�سر  ح��ني  امل���رء 
ن�ستفيد من كل حلظة يف  اأي حّد احلياة ق�سرية. مل ل 
ون�سحك  اإي���اه  وهبنا  �سيء  ك��ل  على  اهلل  ون�سكر  حياتنا 
لن  املطاف  نهاية  يف  املهنية؟!  ان�سغالتنا  ونن�سى  ومنرح 

تبقى اإل هذه الذكريات اجلميلة التي نعي�سها.

�صفرية النوايا احل�صنة... واالأمومة
جمعية  ل��دى  احل�سنة(  للنوايا  )���س��ف��رية  اخ��ت��ي��اره��ا  ع��ن 
ال�سكري  الداء  من  بالتوعية  تعنى  التي   DIALEB
ت��ق��ول م��اي��ا ن��ع��م��ة: )ح��م��ل ه���ذا ال��ع��ام اإجن�����ازات ع���دة يل 
من  واح�����داً   Dialeb جمعية  ك��ان��ت  ج��م��ي��ل��ة،  واأم������وراً 
ال�سّكري،  وعّمتي  وعّمي  وال��دي  من  كل  يعاين  اأروع��ه��ا. 
لذا وج��دت اأن من ال�سروري اأن يكون ل��دّي اط��لع كاٍف 
ل��ه يف  معّر�سون  كّلنا  اأن��ن��ا  امل��و���س��وع، خ�سو�ساً  ه��ذا  على 
كبرياً يف توعية  دوراً  يوؤدي  الفنان  اأن  العائلة(. وت�سيف 
ال�سّكري، وميكنه  بينها  املوا�سيع، من  �ستى  النا�س حول 
اإىل  م�سرية  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت��وا���س��ل  مب��واق��ع  ال�ستعانة 
حياتها  تفا�سيل  ويتابعون  معها  يتفاعلون  املعجبني  اأن 
مرحلة  اإىل  بالذاكرة  يعيدها  ما  معها،  يعي�سون  وكاأنهم 
اأكادميي(، على حّد قولها. وتتابع: )مل ل جنعل  )�ستار 
اأم��ور مهمة  النا�س حول  لتوعية  املواقع منرباً  من هذه 

كونهم يتفاعلون معنا بهذا ال�سكل الكبري؟(.
اأن��ه��ا باتت ج��اه��زة لختبار  ت��وؤك��د مايا  اأخ���رى،  م��ن جهة 
لهذه  ج��داً  متحم�سان  وزوجها  اأنها  اإىل  لفتة  الأم��وم��ة، 

املرحلة من حياتهما الزوجية. 
الكثرية  املهنية  ان�سغالتها  اأن  نف�سه  ال�سياق  يف  وت�سيف 
حالت دون حتقيق هذا الأمر حتى الآن اإل اأنها اأ�سبحت 
اليوم م�ستعدة له. يف املقابل، تقول مايا اإنها خائفة جداً 
يوؤثر  ما  ثمة  يكون  اأن  تخ�سى  كونها  مماثلة  خطوة  من 
اأنها �ستحر�س  اإىل  يف مهنتها التي تع�سقها كثرياً، لفتة 
على التن�سيق بني عملها وبني دورها كاأم، قبل اأن تختم: 
)ثمة خوف كبري يف داخلي، ولكن يف املقابل ثمة اإح�سا�س 
املرحلة  اأن هذه  واأعتقد  جميل يطغى على هذا اخل��وف، 
من حياتي �ستكون رائعة وجمنونة ولكن باملعنى اجلميل 
ال�ستفادة  اإىل  جاهدة  �ساأ�سعى  اأنني  يف  �سك  ول  للكلمة. 

من كل حلظة(.

اأكادميي(، تثبت الفنانة  اإليها من خالل برنامج )�صتار    بعدما تعّرفنا 
قمنا  اإن  �صعبًا  طريقًا  لي�صت  النجومية  اأن  نعمة  مايا  اللبنانية 

باالختيارات ال�صائبة و�صرنا وفق خطوات ثابتة. 
وال  ال�صرب  خارج  تغّرد  التي  ال�صاملة  بالفنانة  و�صفها  ي�صّح  التي  مايا 

جتاري موجة معينة.
اأغنيتها  بعفويتها وتوا�صعها الالفتني تتحدث يف هذا احلوار عن كليب 
)خل�س احلكي(، واأعمالها املقبلة، وعالقتها بزوجها الداعم االأول لها 

وعن جاهزيتها التامة ملرحلة االأمومة.
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DNA مكمالت الزنك حتمى تلف احلم�ش النووى
اأب���ح���اث م�ست�سفى  ب��اح��ث��ون م��ن معهد  اأج���راه���ا  اأظ���ه���رت درا����س���ة ج��دي��دة 
“UCSF” اأن اإ�سافة 4 ملليجرام من الزنك يومياً فى النظام الغذائى 
التى ت�ساعد على  اإيجابى على ال�سحة اخللوية  تاأثري  اأن يكون لها  ميكن 
 .”DNA“ حماربة اللتهابات والأمرا�س ومينع تلف احلم�س النووى

كبار  اأو���س��ح  للتغذية،  الأمريكية  املجلة  فى  ن�سرت  التى  للدرا�سة  ووفقا 
النظام  اإىل  الزنك  اإ�سافة  اأن   ، كينج"  "جانيت  الدكتورة  بقيادة  العلماء 
ال��غ��ذائ��ى ال��ي��وم��ى يقلل م��ن الإج��ه��اد ال��ت��اأك�����س��دى والأ����س���رار ال��ت��ى تلحق 
كانت  "لقد  التغذية:  "كينج" اأ�ستاذة  وقالت   .DNA النووى  باحلم�س 
مفاجاأة �سارة اأن نرى اأن جمرد اإ�سافة الزنك للنظام الغذائى له مثل هذا 
التاأثري الكبري على على عمل التمثيل الغذائى فى جميع اأنحاء اجل�سم"، 
م�سرية اإىل اأن هذه النتائج تظهر ا�سرتاتيجية جديدة ملعرفة تاأثري الزنك 

على ال�سحة واملغذيات الدقيقة فى جميع اأنحاء العامل.
وتابعت اأن الزنك موجود فى كل مكان فى اجل�سم وي�سهل العديد من املهام 
احلفاظ  فى  حيوياً  دوراً  ويلعب  احلياة،  على  للحفاظ  عنها  غنى  ل  التى 
النمو فى مرحلة الطفولة الأمثل، و�سمان وجود نظام مناعة قوى  على 
و�سحى، والذى ي�ساعد اأي�ساً على احلد من اللتهاب والأك�سدة فى اجل�سم، 
والتى ترتبط مع ظهور الأمرا�س وال�سرطانات وامرا�س القلب والأوعية 
التغريات  اأن  حديثة  علمية  درا���س��ة  اأن  بالذكر  ج��دي��ر  امل��زم��ن��ة.  ال��دم��وي��ة 
اخللوية فى الدماغ الناجمة عن الطفرات اجلينية التى حتدث فى مر�س 

التوحد ميكن عك�سها عن طريق تناول مكملت الزنك.

ن�سائح �سرورية للوقاية من خماطر الغبار
حذر الأطباء من امل�ساكل ال�سحية التي ت�سببها موجة الأتربة والغبار التي 
تهييج  تت�سبب يف  ع��ادة ما  الأت��رب��ة  اأن  اإىل  واأ���س��اروا  البلد حالياً،  بها  متر 
وتلف  والقلب،  الرئة  اأم��را���س  مثل  املري�س،  منها  يعاين  التي  الأم��را���س 
اأن�سجة الرئة وح�سا�سية العني، والتهاب وحكة اجللد )الأكزميا(، كما يوؤثر 
يعانون  وم��ن  بالربو،  وامل�سابني  ال�سن،  وكبار  الأط��ف��ال،  على  غالباً  الغبار 
الأتربة  ا�ستن�ساق  اأن  “الراية”،  بح�سب  الأطباء،  واأكد  قلبية.  اأمرا�س  من 
الناعمة قد ي�سبب للبع�س ح�سا�سية يف الأنف التي ت�سبب التهاب الأغ�سية 
املخاطية للأنف التح�س�سية، ويعاين املري�س العط�س، وان�سداد الأنف الذي 

قد ي�سبب �سيقاً يف التنف�س، خ�سو�ساً مع بذل جمهود ج�سماين.
واأ�سار املخت�سون اإىل اأنه رمبا “تكون هناك رغبة �سديدة حلك الأنف وميتد 
احلك اإىل �سقف احللق والعينني والأذنني، وعندما حتمل الأتربة الناعمة 
الناعمة  بالأتربة  املحملة  للرياح  الإن�سان  ويتعر�س  معها،  اللقاح  حبوب 
وحبوب اللقاح يحدث ر�سح �سديد بالأنف »�سيلن الأنف« وقد يحدث نزيف 

بالأنف، وتظهر هالت داكنة اأ�سفل العني ويتورم اجلفنان”.
ومن اأبرز طرق الوقاية والإر�سادات الطبية خلل موجات الأتربة اجلوية:
– يجب ا�ستخدام الأقنعة الواقية ل �سيما للأ�سخا�س الذين يعانون من 

احل�سا�سية والعمال يف مواقع العمل.
اآثار  من  جيد  ب�سكل  املنازل  وتنظيف  للمنازل،  النوافذ  اإغلق  اإحكام   –

الغبار بعد العوا�سف الرملية، وخا�سة غرف النوم، والأغطية، والفر�س.
القيادة. اأثناء  املكيف  وت�سغيل  جيداً  ال�سيارة  نوافذ  – اإغلق 

اأجريت  اأو  العيون،  يف  اأمرا�س  من  يعانون  الذين  املر�سى  على  يجب   –
لهم عمليات يف العني حديثة، عدم التعر�س للغبار على الإطلق.

نكرت؟  واإذا عرفتها  نكرتها عرفت  اإذا  التي  الكلمة  • ما 
- كلمة اأم�س 

بها؟  نطقت  اذا  معناها  ينتفي  التي  الكلمة  هي  • ما 
- كلمة ال�سمت 

من  احل��دي��ث  الع�صر  يف  لبناين  ورح��ال��ة  اأدي���ب   •
موؤلفاته قلب لبنان؟ 

- اأمني الريحاين.
العربي؟  االأدب  يف  الفريد  العقد  كتاب  �صاحب  • من 

- ابن عبد ربه 
طفيل؟  ابن  به  ا�صتهر  الذي  الكتاب  هو  • ما 

- حي بن يقظان. 
العاملية؟  عطيل  م�صرحية  �صاحب  • من 

- وليم �سك�سبري

احلوت،  كبد  يف  موجود  العنرب  عطر  واأن  نيوزيلندا،  يف  الكيوي  لطري  الأ�سلي  املوطن  اأن  تعلم  هل   •
بالكافيار يف بحر قزوين والبحر  الغني  واأن موطن �سمك احلف�س  اأ�سا�ساً يف ال�سحارى  واأن موطن ال�سب 

الأ�سود. 
اجلنوبية.  اأمريكا  �سواحل  على  يتواجد  والذي  الأنقلي�س،  هو  الأقوى  الكهربائي  ال�سمك  اأن  تعلم  • هل 
ما  وه��ذا  فولتاً.   550 بقوة  كهربائية  �سدمة  ينتج  اأن  ي�ستطيع  وه��و  ذيله.  يف  موجود  الكهربائي  ع�سوه 

يوؤدي اإىل �سعق وقتل الأ�سماك القريبة املجاورة. 
هيكًل  يفرز  املرجانيات  طائفة  من  ثوابت  بحرية  حيوانات  جن�س  هو  )والي�س(  املرجان  اأن  تعلم  هل   •
ت�سمح  فجوات  ذو  لكنه  داخلي  الكل�سي  والهيكل  اأبي�س.  اأو  وردي���اً  يكون  ما  وقليًل  اأح��م��ر،  مت�سعباً  كل�سياً 
للأجزاء احلية بالختباء فيه يف حالة اخلطر. وي�سبه هذا املرجان النباتات يف ن�سوئه ومنوه، فبي�سة واحدة 
ل�سناعة  اأولية  مادة  املرجاين  الهيكل  وي�سكل  �سجرية.  على  كاأزهار  اأغ�سان  على  مرتبة  بوالب  عدة  تعطي 

احللي. 
الوجود، ت�ستعمل بعد قطعها و�سقلها يف  نادرة  اأحجار �سلبة �سفافة  الكرمية هي  اأن الأحجار  •  هل تعلم 
ال�سفافة  ون�سف  ال�سفافة  الكرمية  ن�سف  والأحجار  ال�سفافة  الكرمية  الأحجار  تنتمي  املجوهرات.  �سناعة 
ال�سبينل  جمموعة  الياقوت،  اأو  الكورندن  جمموعة  املا�س،  جمموعة  الأن���واع:  من  عدد  اإىل  املنفذة  وغري 

جمموعة الزبرجد، التوباز، التورمالني، البجادي اأو العقيق، جمموعة الكوارت�س 

الفقري واجلائزة 

ن�ف زهران املعمري
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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نداء خالد �شعدو الزامل 
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.

ملياء عاطف عبداحلليم 
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.

منار و�شفي فايز 
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.

الرمان 
ي��ح��ن��وي امل���ائ���ة غ����رام من 
% ماء  الرمان على 85 
 %  1  - �سكر   %  10  -
 %  3  - الليمون  حم�س 
الياف-   %  2  - ب��روت��ني 
1 م��ل��ي��غ��رام ده���ون - 10 
غ����رام����ات ك��ال�����س��ي��وم - 3 
مليغرام حديد و فيتامني 

C و فيتامني ب.
تقوية  ال������رم������ان  ي���ف���ي���د 
ال���ق���ل���ب و ط������ارد ل���ل���دودة 
ال�����س��ري��ط��ة و م�����س��اع��د يف 
علج الدو�سنتاريا و علج 
والتهاب  الع�سبي  ال��وه��ن 
الغ�ساء املخاطي واذا طبخ 
علج  يف  ���س��اع��د  ����س���رب  و 

ال�سهال ، اما ق�سر الرمان يدخل يف �سناعة الدوية لعلج اجلهاز اله�سمي 
و قرحة املعدة واذا �سرب ع�سري الرمان وحملى بالع�سل فانة يلني المعاء 
ويزيل الم�ساك وي�ساعد يف تنظيف جماري التنف�س و ال�سدر ويطهر الدم 

، للعلج يف�سل اكل اف�سو�س الرمان مع لبة البي�س.

يعمل الزجنبيل على ال�سعور بالدفء ويحارب بقوة نزلت 
اأن الزيوت الطيارة ب�سراب  الربد القار�س يف ال�ستاء، كما 
حرارة  م�ستقبلت  تن�سيط  يف  مهما  دوراً  لها  الزجنبيل 
ثم  وم��ن  الأوردة  ال��دم يف  تدفق  زي��ادة  يعمل  اجل�سم مما 

ال�سعور بالدفء.
يحفز الزجنبيل عملية اله�سم وي�ساعد يف حرق ال�سعرات 
�سريع،  ب�سكل  ال��ده��ون  م��ن  التخل�س  واأي�����س��اً  احل��راري��ة 
على  وي�ساعد  الأي�����س  عملية  الزجنبيل  ت��ن��اول  ويحفز 
تنظيم م�ستوى ال�سكر والكولي�سرتول والدهون فى الدم.
اإن ت��ن��اول ك��وب��اً واح����داً م��ن ���س��اى ال��زجن��ب��ي��ل يف ال�سباح 
ي�����س��اع��دك ع��ل��ى م��واج��ه��ة م��وج��ة ال��ط��ق�����س ال�����س��ئ التي 

ال��زجن��ب��ي��ل مبادة  ي��زخ��ر  ك��م��ا  ال�����س��ت��اء،  ف�����س��ل  ت�سطحب 
والفريو�سات. للبكترييا  "جينجرول" القاتلة 

�سريان  تن�سيط  على  الزجنبيل  امل��واد احلريفة يف  وتعمل 
الدم بالأغ�سية املخاطية للأنف، مما ميكنها من الت�سدي 
نحو  على  وط��رده��ا  اأف�����س��ل  ب�سكل  املتوغلة  للفريو�سات 

اأ�سرع. 
حيث  ل��ل��غ��اي��ة:  �سهلة  ال��زجن��ب��ي��ل  ���س��اي  حت�سري  ط��ري��ق��ة 
ثم  الزجنبيل  �سرائح  اإل��ي��ه  ت�ساف  و  املغلي  امل��اء  يح�سر 
يغطى ويرتك لفرتة من الوقت، بعد ذلك ي�سفى وي�سرب، 
كما ميكن اإ�سافة الع�سل والليمون لتح�سني النكهة وزيادة 

الفائدة. 

الزجنبيل.. �سر ال�ستاء ملواجهة الربد القار�ش

النجمة اإميا �صواريز عقب ت�صلمها جائزتي اأف�صل ممثلة واأف�صل ممثلة م�صاعدة خالل حفل جوائز غويا 
لل�صينما االإ�صبانية يف العا�صمة مدريد .)رويرتز(

مل يكن عبود يعرف ما �سيحدث له لكنه على كل حال عرف يف النهاية .. كان عبود رجل طيب القلب يقدم 
الي��ام وج��د قطة �سغرية  اح��د  .. ويف  ك��ان حيوان �سغري  اإىل م�ساعدة حتى لو  اإىل كل من يحتاج  م�ساعدته 
م�سكينة ومري�سة ترجتف من الربد فاأخذها معه ايل بيته ال�سغري جدا و�سع لها جلبابا باليا ثم غطاها به 
وحلب املعزة وو�سع لها بع�س احلليب و�سرب هو الباقي .. ا�ستمر احلال هكذا حتى �سفيت القطة وا�ستعادت 
عافيتها فكانت تخرج مت�سي وراءه مثل ظله و�سبحان اهلل كان فالها دائما خري عليه فكلما خرجت وارءه طلبه 
�سخ�سا ما لق�ساء عمل مقابل رزق وفري .. اما اذا نامت يف البيت ومل تلحق به فيكون يومه ب�سيط ورزقه اي�سا 
ب�سيط ويف ذات يوم خرجا معا اإىل ال�سوق الوا�سع فوجد من يعمل لديه يف جو حار خانق لكنه حتمل وعمل 
مب�سقة وجهد حتى تعب جدا ودخل عليه الليل حني انهى عمله وقب�س اجره القليل، ذهب به وا�سرتى بع�س 
الطعام وذات ليلة عند الفجر ا�ستيقظ على لعق القطة ال�سغرية لوجهه .. ازاحها لينام لكن ل فائدة ا�ستمرت 
تداعبه ثم متوء وتذهب اإىل باب البيت عدة مرات حتى اح�س باأن هناك �سيئا ما فقام وخرج وراءه��ا وهناك 
خلف البيت اخذت القطة تنك�س الرتاب وتزيحه ثم تتوقف وتذهب اليه وكاأنها تدعوه لياأتي وينك�س الرتاب 
اي�سا فظن انها تريد ان تق�سي حاجة فقام بازاحة بع�س الرتاب لكنه اح�س بان هناك �سيئا يربز من حتته 
وكان عبارة عن جره �سغرية �سحبها بيده فوجدها قد اقفلت باحكام بقطعة من الفخار اي�سا حملها بيده وهو 
منده�س ويت�ساءل كيف عرفت القطة باأمرها ،هناك يف البيت ا�سطر لك�سر اجلرة فوجدها ممتلئة عن اخرها 
بقطع نقدية وم�سغولت ذهبية، ومل يكن لديه غري الده�سة ال�سديدة والذهول وحينما ادار وجهه لينظر اإىل 
قطته مل يجدها بل وجد باب بيته مغلق فا�سرع وفتح الباب لكنها مل تكن هناك .. منذ ذلك الوقت اختفت 

القطة ومل يرها ابدا لكنه دائما يتذكرها ويقول اين انت يا �ساحبة الف�سل؟ 
هو الن رجل مي�سور احلال جدا وقد خ�س�س بع�س ماله مل�ساعدة املحتاجني الذين مل يكن ي�ستطيع م�ساعدتهم 

وهو فقري .


