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�سرب احلامل للعرق�سو�س يقلل ذكاء وليدها

حذرت درا�سة فنلندية حديثة الن�ساء احلوامل من الإفراط يف تناول 
م�����س��روب ال��ع��رق�����س��و���س، خل��ط��ورت��ه ع��ل��ى من��و اجل��ن��ن وت���اأث���ره على 

م�ستويات ذكاء الأطفال عند الكرب. 
الدورية  يف  ون�سرت  هل�سنكي،  جامعة  يف  باحثون  ال��درا���س��ة  واأج���رى 

الأمركية لعلم الأوبئة.
عاما،   13 اأع��م��اره��م  تبلغ  �سخ�سا   378 حالة  البحث  فريق  وت��اب��ع 
تناولت اأمهاتهم م�سروب العرق�سو�س بكميات متفاوتة اأو مل يتناولنه 

مطلقا خالل فرتة احلمل.
واأظهرت النتائج اأن ال�سباب الذين تناولت اأمهاتهم كميات كبرة من 
اختبارات  يف  غرهم  من  اأقل  اأداًء  �سجلوا  احلمل،  اأثناء  العرق�سو�س 
معدل  يف  نقاط  �سبع  ح��وايل  يعادل  ال��ف��ارق  وك��ان  املعرفية،  التفكر 
الذكاء عن من مل تتناول اأمهاتهم هذا امل�سروب خالل فرتة احلمل 

بهم.
اأداء  اأّثر على  اأن تناول احلوامل للعرق�سو�س  اأي�سا،  ووجد الباحثون 
املهام والذاكرة لدى مواليدهن، وجعلهم عر�سة اأكرث من غرهم اإىل 

.)ADHD( نق�س النتباه وفرط الن�ساط
تزال  ل  للعرق�سو�س  البيولوجية  الآث��ار  اأن  اإىل  البحث  فريق  واأ�سار 
اأجريت على احليوانات  التي  التجارب  الآن، لكن  غر معروفة حتى 
الكورتيزول،  الإن��زمي املعطل لهرمون  امل�سروب يثبط  اأن هذا  ك�سفت 
امل�ستويات الكبرة منه خالل احلمل خطرا على �سحة  الذي ت�سكل 

اجلنن.
يخططن  واللواتي  احلوامل  الن�ساء  الدرا�سة  على  القائمون  ون�سح 
العرق�سو�س على  مل�سروب  ال�سارة  بالآثار  يكّن على علم  باأن  للحمل، 

�سحة اجلنن.
ال��وط��ن��ي لل�سحة  امل��ع��ه��د  2016، و���س��ع  ال��ث��اين  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  ويف 
امل�ستح�سن  غر  فئة  حتت  العرق�سو�س  م�سروب  فنلندا  يف  والرعاية 

للن�ساء احلوامل.

اخلجل من ال�سمنة يزيد م�سكالت الأي�س
اأظ��ه��رت درا���س��ة ج��دي��دة اأن الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ال�سعور 
باخلجل من فرط �سمنتهم ل يبذلون فقط جمهودا كبرا للتخل�س 
من اأوزانهم الزائدة لكن تزيد اأي�سا فر�س اإ�سابتهم باأمرا�س القلب 

وا�سطرابات الأي�س.
وركز الباحثون يف هذه الدرا�سة على ما يعرف با�سم متالزمة الأي�س 
وهي جمموعة خماطر تتعلق باأمرا�س القلب واجللطات وال�سكري. 
ومن يعاين من تلك املتالزمة يعاين كذلك من ثالث على الأقل من 
امل�سكالت اخلم�س التالية: زيادة الدهون يف منطقة اخل�سر والزيادة 
الكولي�سرتول  م�ستويات  وانخفا�س  الثالثية  ال��ده��ون  م�ستوى  يف 

ال�سكر يف الدم. م�ستوى  وزيادة  الدم  �سغط  "اجليد" وارتفاع 
اأن الذين يعانون من اخلجل ب�سبب �سمنتهم  وتو�سلت الدرا�سة اإىل 
زاد احتمال تعر�سهم ملتالزمة الأي�س على الأرجح بن�سبة 41 يف املئة 
الإحباط  م��دى  و�سع  بعد  ذل��ك اخلجل  يعانون من  ل  مقارنة مبن 

ودرجة ال�سمنة يف العتبار.
وقالت رئي�سة فريق البحث ريبيكا برل باحثة علم النف�س من جامعة 
بن�سلفانيا يف فيالدلفيا اإن ال�سعور باخلجل من ال�سمنة يولد �سغطا 
اللتهابات  من  بنوع  والإ���س��اب��ة  ال��دم  �سغط  ارت��ف��اع  ي�ساحبه  نف�سيا 

ورمبا يتحول هذا اخلجل اإىل نوع من القلق املزمن.
واأ�سافت اأن مثل هوؤلء الأ�سخا�س رمبا ينخرطون يف �سلوكيات غر 
�سحية للتغلب على هذا القلق مثل الإفراط يف تناول اأطعمة معينة 
ت�سعرهم بالراحة لكنها حتتوي على م�ستويات مرتفعة من ال�سعرات 

احلرارية.
وخ���الل ال��درا���س��ة فح�ست ب���رل وزم���الوؤه���ا ب��ي��ان��ات م��ن خمتربات 
لدرا�سة خماطر متالزمة الأي�س كما حللت ا�ستبيانات ب�ساأن اخلجل 

من ال�سمنة لنحو 178 من البالغن الذين يعانون من ال�سمنة.
ممن  امل��ئ��ة  يف   32 اأو  �سخ�سا   51 اأن  ال��درا���س��ة  اأظ��ه��رت  واإج��م��ال 

�سملتهم الدرا�سة يعانون من متالزمة الأي�س.
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مهاجرون عر�سة لإجناب اأطفال مبت�سرين 
تفيد درا�سة حديثة اأنه يف اأعقاب مداهمات ت�ستهدف املهاجرين قد تكون 
الن�ساء من اأ�سل لتيني يف الوليات املتحدة اأكرث عر�سة لإجناب مواليد 

مبت�سرين اأو اأقل من الوزن الطبيعي حتى اإذا كن مواطنات اأمريكيات.
وللبحث يف هذه ال�سلة بن �سيا�سات الهجرة ونتائج احلمل در�س الباحثون 
غر  عامل   400 الأمريكية  ال�سلطات  اعتقال  وبعد  قبل  املواليد  بيانات 
اأي��وا يف عام  م�سجل يف جمزر وم�سنع لتعبئة اللحوم يف بن�سلفانيا بولية 
2008.  ويف ذلك الوقت كانت هذه اأكرب مداهمة على مكان واحد يف تاريخ 
الوليات املتحدة. وقالت نيكول نوفاك الباحثة مبركز درا�سات ال�سكان يف 
جامعة مي�سيجان وكبرة الباحثن يف الدرا�سة ت�سببت غارة بو�ستفيل يف 
حالة من اخلوف ال�سديد وال�ستياء بن املهاجرين والأمريكيات من اأ�سل 

لتيني يف خمتلف اأرجاء ولية اأيوا مبا يف ذلك بن الن�ساء احلوامل.
اأن  نعلم  هيلث  ل��روي��رتز  الل��ك��رتوين  بالربيد  ر�سالة  يف  نوفاك  واأ�سافت 
حملهن  وعلى  احل��وام��ل  الأم��ه��ات  على  يوؤثر  اأن  ميكن  العاطفي  ال�سغط 
منو  على  يوؤثر  ب�سكل  التوتر  هرمونات  توازنات  تغير  منها  عدة  باأ�سكال 
احلماية  ت�ساعد يف  اأن  الجتماعي ميكن  الدعم  �سبكات  واأ�سافت  الأجنة. 
من هذه الآث��ار لكن بعد غ��ارة بو�ستفيل عزل اخل��وف النا�س عن بع�سهم 

البع�س مما قلل من الدعم العاطفي وتركهم اأكرث عر�سة للخطر.
اأ�سبوعا من   37 اأ�سبوعا واملواليد بعد   40 وع��ادة ما ي�ستمر احلمل نحو 
احل��م��ل ي��ع��ت��ربون كاملي ال��ن��م��و. لكن ال��ذي��ن ي��ول��دون قبل ذل��ك ع���ادة ما 

يعانون من �سعوبات يف التنف�س. 
اأم��دا مثل �سعف النظر  اأط��ول  وقد يعاين املبت�سرون كذلك من م�سكالت 
تتعلق  م�سكالت  ع��ن  ف�سال  الإدراك���ي���ة  امل��ه��ارات  و�سعف  ال�سمع  و�سعف 
�سجالت  بتحليل  الباحثون  قام  الدرا�سة  اإع��داد هذه  اأجل  ومن  بال�سلوك. 
وخالل  الغارة  بعد  اأ�سبوعا   37 خالل  اأيوا  يف  ولدوا  مولودا   52344

الأ�سابيع املقابلة لها من العام ال�سابق.

مبادرة من في�سبوك وجوجل 
�سد الأخبار الكاذبة 

يف الوقت الذي تت�سلط فيه الأ�سواء على 
اق���رتاب انتخابات  و���س��ائ��ل الإع����الم م��ع 
الرئا�سة الفرن�سية اأطلق موقع في�سبوك 
للتوا�سل الجتماعي وجوجل وعدد من 
املوؤ�س�سات الإخبارية مبادرة �سد الأخبار 

الكاذبة يف فرن�سا.
اإنه �سيعمل مع عدد من  وقال في�سبوك 
البارزة  الفرن�سية  الإخبارية  املوؤ�س�سات 
الفرن�سية  ال�سحافة  وكالة  ذلك  يف  مبا 
وتلفزيون )بي.اإف.اإم( وجملة لك�سرب�س 
و�سحيفة لو موند وغرها ل�سمان عدم 

ن�سر اأخبار كاذبة على �سفحاتها.
اإنها جزء من هذه  اأي�سا  وقالت جوجل 
ا�سم  ال�سركاء  عليها  اأطلق  التي  املبادرة 

كرو�س ت�سيك اأي فح�س وتدقيق.
وكانت �سركة في�سبوك واجهت انتقادات 
اإعادة  ملنع  كافية  جهودا  تبذل  مل  باأنها 
�سفحاتها  ع��ل��ى  ك��اذب��ة  م��ع��ل��وم��ات  ن�سر 
الأمريكية  ال��رئ��ا���س��ة  ان��ت��خ��اب��ات  خ���الل 

العام املا�سي. 
وردا على ذلك اتخذت ال�سركة اإجراءات 

ملحاولة تدارك امل�سكلة.

تفنيد اأ�ساطري عن 
النظافة ال�سخ�سية

على  واملحافظة  بج�سمك  العناية 
املحيطة  البيئة  يف  ون��ظ��ام  ترتيب 
اأن  يجب  هامة  مقت�سيات  هي  بك 

تلتزم بها كل يوم. 
املعدية  الأم�����را������س  اأط����ب����اء  ل��ك��ن 
التي  القواعد  بع�س  اأن  يعتربون 
اعتدنا على مراعاتها تعد اعتقادات 

خاطئة.
  LadyHealth وقد ن�سرت جملة
يتحدث  امل����ج����ال  ه������ذا  يف  م����ق����ال 
احلقائق  بع�س  ع��ن  اخل���رباء  فيه 
امل����ع����روف����ة ال���ت���ي ت���ع���د يف ال���واق���ع 

اعتقاًدا خاطئا. 
���س��ب��ي��ل املثال  وم����ن ���س��م��ن��ه��ا ع��ل��ى 
يقتل  ال�سابون  ب���اأن  يفيد  اع��ت��ق��اد 
اجللد.  ����س���ط���ح  ع���ل���ى  اجل����راث����ي����م 
ال�سابون  اأن  اخل������رباء  واأو�����س����ح 
يغ�سل من يديك كل الأو�ساخ، لكنه 
ل يقتل كل اجلراثيم بل يحد من 
وقائيا  اإج�����راًء  يعترب  م��ا  كميتها، 

جيدا.
املطهرات  باأن  يفيد  اعتقاد  وهناك 
امليكروبات.   ك���ل  ت��ق��ت��ل  ال���ت���ي  ه���ي 
املعدية  الأم����را�����س  اأط���ب���اء  وق�����ال 
مطهرات  اإىل  تعود  امل��ي��زة  ه��ذه  اإن 
 95% –  60 ن�سبة  حتتوي على 
ال����ك����ح����ول.   وه���ن���اك اعتقاد  م���ن 
خاطئ اآخر يفيد باأن ظهور القمل 
 ، ال�سخ�سية  بالنظافة  عالقة  ل��ه 
بينما يف الواقع  يتم انتقال القمل 
توا�سل  اآخ��ر عرب  اإىل  �سخ�س  من 
مبا�سر معه، فال عالقة له مبراعاة 
او عدم مراعاة النظافة ال�سخ�سية. 
ولي�ست هناك اأي�سا عالقة مبا�سرة 
ال�سخ�سية  النظافة  م��راع��اة  ب��ن 
ورائ����ح����ة ال���ف���م ال���ك���ري���ه���ة.  وق���ال 
ناجمة  ال��ظ��اه��رة  تلك  اإن  الأط��ب��اء 
الفم  ع��ن جفاف  الأم���ر  يف حقيقة 

واأمرا�س الأ�سنان واللثة.

يوظف التكنولوجيا 
بحملته الإنتخابية

جلاأ ال�سيا�سي الفرن�سي جان لوك 
لأق�سى  ينتمي  ال���ذي  ميلين�سون 
وهو  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  اإىل  ال��ي�����س��ار 
الرئا�سة  لنتخابات  حملته  يطلق 
اأم�����س الأحد  ل��ي��ون  يف م�����س��رة يف 
الأبعاد  ثالثية  ب�سورة  ا�ستعان  اإذ 
وكاأنه  ي��ب��دو  ج��ع��ل��ت��ه  ه���ول���وج���رام 
يخطب يف نف�س الوقت يف م�سرة 
اأخرى بباري�س. وحاول ميلين�سون 
ت�سبه �سرتات  ارت��دى �سرتة  ال��ذي 
نهرو  ال��راح��ل  الهند  وزراء  رئي�س 
ال�سور  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ا����س���ت���خ���دام 
ح��داث��ة يف  ملحة  لإ���س��ف��اء  املج�سمة 
ب��داي��ة احل��م��ل��ة ال��ت��ي ت��ت��زام��ن مع 
اليمينية  الزعيمة  حملة  انطالق 

مارين لوبان.

كيف يتعامل الوالدان مع ابنتهما املراهقة؟

يبدو املظهر عند الفتاة املراهقة من امل�سائل 

ت�سعر  بداأت  فهي  بالها.  ت�سغل  التي  املهمة 

�سمعت  كّلما  وجنتاها  وحتّمر  باأنوثتها، 

اهتمامها  في�سبح  الآخ��ري��ن،  م��ن  اإط���راًء 

حياتها.  يف  اأول��وي��ة  اخل��ارج��ي  ب�سكلها 

وتتاأكد  نف�سها  اإىل  تنظر  املراآة  اأمام  تقف 

�سورة   ، �سورة  اأجمل  يف  تبدو  اأنها  من 

�سميم  يف  تدخل  يتغري  ال��ذي  اجل�سد 

قلق املراهق عموًما بغ�ض النظر عّما 

اإذا كان ذكًرا اأو اأنثى، اإىل درجة اأن 

�سيًئا  بع�سهم  عند  ي�سبح  اجل�سد 

هذه  ب��وط��اأة  في�سعر  عنه،  غريًبا 

حتدث  ال��ت��ي  ال�سريعة  ال��ت��ح��ّولت 

يتحّداه  اأمامه،  نف�سه  يطرح  الذي  جل�سده 

ويقاومه ويقلقه.

فين�سب قلق املراهق على القامة والوزن 
ويت�ساءل  والأن��ف  والوجه  العام  وال�سكل 
جمياًل  �سيكون  هل  �سكله،  �سيكون  كيف 
اأم ق�سًرا  �سيكون طوياًل  قبيًحا، هل  اأم 
به  م��ا يدفع  ن��ح��ي��اًل؟... وه��ذا  اأم  �سميًنا 
اإىل م��راق��ب��ة وج��ه��ه وج�����س��ده يف امل�����راآة ، 
وي���ربز ه���ذا ال�����س��ل��وك ع��ن��د الإن����اث اأكرث 
م���ن ال���ذك���ور، ورمب����ا ي��ع��ود ال�����س��ب��ب اإىل 
الأهل  يحفز  التي  الهتمامات  اختالف 
القيام  ال��ذك��ور على  امل��راه��ق��ن  اأب��ن��اءه��م 

بها، كممار�سة ن�ساط ريا�سي.
املعا�سر  املجتمع  ن��ظ��رة  اأن  ع��ن  ف�����س��اًل 
تفر�س على البنت اأن تكون جميلة ، ومن 
مبظهر  املبالغ  الهتمام  راهناً  املالحظ 
حتا�سر  ال��ت��ي  اجلميلة  ال��ب��ارب��ي  ال��ف��ت��اة 
فتجدها  عينيها،  وجهت  كيفما  املراهقة 
وال�سحف  ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ال����ربام����ج  يف 
تنت�سر  ح��ي��ث  ال���ط���ري���ق  ويف  وامل����ج����الت 
�سورة  تعك�س  التي  الإع��الن��ي��ة  اللوحات 
املراأة اجلميلة الأقرب اإىل الكمال. ومن 
املراهقة  البنت  تن�سغل  اأن  اإًذا  الطبيعي 

اأكرث من املراهق الذكر ب�سكلها وهندامها 
، وترافق  ولياقة ج�سمها وجمال وجهها 
نف�سية  تغرات  التغّرات اجل�سدية  هذه 
ف��ك��ري��ة ُت�����س��ب��ب ل��ل��م��راه��ق ال��ك��ث��ر من 
ب�سلوك  عنها  ي��ع��رّب  ال��ت��ي  ال���س��ط��راب��ات 
واإم����ا فكاهي  ف��و���س��وي  اأو  ع����دواين  اإم����ا 
ينقلب  اأن  امل��األ��وف  ل��ذا فمن  فيه.  مبالغ 
�سلوك املراهق بحدة، ويتغّر ب�سرعة بن 
والذكاء  احلماقة  وبن  وال�سعادة  احلزن 
وب����ن اخل��ج��ل وال���وق���اح���ة. ي��ع��ك�����س هذا 
التناق�س يف امل�ساعر ما يخاجله من قلق 
باملر�س  �سعور  اإىل  اأحياًنا  ي�سل  وت��وت��ر، 
على  اأن  اإىل  الخ��ت�����س��ا���س��ي��ون  وي�����س��ر   ،
الأهل األ ي�ستخّفوا بهذه املظاهر واإن مل 
تكن خطرة، ويحاولوا قدر ا�ستطاعتهم 
اأو ابنتهم املراهقة �سرط  م�ساعدة ابنهم 
اأن يعرفوا املدخل، فاملراهق عموًما يدافع 
عن حديقة اأ�سراره وي�����حكم اإي�ساد بابها 
اأم�����ام ك���ل م���ن ي���ح���اول اخ���رتاق���ه���ا، ومن 
التي  القلقة  للمراهقة  العامة  املظاهر 

ميكن معاجلتها :

- ال�سعور الدائم بالتعب :
الذهاب  م��ن  امل��راه��ق  وينفر  امل�ساء  ي��اأت��ي 
�سعوره  رغ���م  م��ب��ك��ر،  وق���ت  ال��ن��وم يف  اإىل 
ي��ع��ود اإىل منوه  ال����ذي  ال���دائ���م  ب��ال��ت��ع��ب 
اجل�����س��دي، وب��ال��ت��ايل ي��ظ��ه��ر ع��ل��ى �سكل 
م���ر����س م��ث��ل ال��ر���س��ح ، ع��ل��ى الأه�����ل األ 
يفر�سوا عليه الذهاب اإىل �سريره مبكًرا، 
فاإيقاعه البيولوجي تغر والنوم فرتته 
اأطول ولكنه لي�س عميًقا. ومع ذلك على 
الأهل اأن ين�سحوه بالتخلي عن م�ساهدة 
وقراءة  فرا�سه  اإىل  والذهاب  التلفزيون 

كتاب، وتقلي�س ن�ساطاته الرتفيهية.

- التوتر والنهيار عند البنت :
تركز  ه���دف،  دون  م��ن  امل��ن��زل  يف  تت�سكع 
وتتهرب  مظهرها  يف  كئيبة  هيئة  ع��ل��ى 
وم���ن ات�����س��ال ���س��دي��ق��ات��ه��ا ع��ل��ى الأم يف 
بلطف  ابنتها  اأن تطلب من  هذه احلالة 
لها:  ك��اأن تقول  قلبها  لها ما يف  ت�سّر  اأن 
اليوم؟«  اخل���روج  رغ��ب��ة يف  ل��دي��ك  »لي�س 
ف���اإذا مل جت��ب ع��ن ال�����س��وؤال على الأم اأن 

اأنه  لها  تقول  ب��اأن  لح��ًق��ا،  ال�سوؤال  تعيد 
من حّقها كاأم اأن تقلق عليها ، ويف املقابل 
على الأم اأن تتاأكد اأن عالقتها باأ�سدقائها 
جّيدة، فاملراهق املحاط باأ�سدقاء جيدين 
يتمكن من تخطي ال�سعاب التي يواجهها 

يف احلياة ب�سكل اأف�سل.

- حب ال�سباب :
ي��ظ��ه��ر ح���ب ال�����س��ب��اب ع��ن��د امل���راه���ق بن 
اأنه  والثالثة ع�سرة، ورغم  الثانية ع�سرة 
املراهقن،  بع�س  ع��ن��د  ب��ك��رثة  يظهر  ل 
فاإنهم ي�سعرون بالإحباط لدى ظهوره ، 
اأن يف�ّسروا لبنهم اأن ظهور حب ال�سباب 
تطول  ق��د  امل��راه��ق��ن  ك��ل  ل���دى  م�سكلة 

لكنها تختفي نهائًيا بعد فرتة.
يف  م�س�����اع�����دت�������هم  ع�������ليهم  ل�����ذا   
امل�سكلة،  ملعاجلة  م�ستح�سر  اخ��������تيار 
ب�سبب  وت��وت��ره  لقلقه  تفهمهم  واإظ��ه��ار 
البثور التي جتتاح وجهه، فبذلك ي�سعر 
اأه���ل���ه ي��ف��ه��م��ون��ه، وب���ال���ت���ايل ي�سعر  ب����اأن 

بالراحة.

ما عالقة  اآلم الكتف 
واأمرا�س القلب؟

ال�سخ�س  ك��ان  اإذا  اأن��ه  ك�سفت درا���س��ة ج��دي��دة، 
ال�سبب  يرجع  فقد  الكتف،  يف  اآلم  من  يعاين 
خطر  اإىل  ت����وؤدي  ال��ت��ي  ال��ع��وام��ل،  بع�س  اإىل 
ب��اأم��را���س ال��ق��ل��ب، ول��ي�����س لالإجهاد  الإ���س��اب��ة 

البدين والع�سلي فقط.
الفريق  قائد  هيغمان،  ك��ورت  ال��دك��ت��ور  وق��ال 
يوتا:  بجامعة  الطب  بكلية  والأ�ستاذ  البحثي 
اآلم يف  م���ن  ي���ع���اين  ���س��خ�����س  ه���ن���اك  ك����ان  اإذا 
على  م��وؤ���س��ًرا  ه��ذا  يعد  فقد  الكتف،  ع�سالت 
هذا  يحتاج  فقد  يحدث،  اآخ��ر  �سيًئا  هناك  اأن 
اإىل  ال�سخ�س اإىل فح�س العوامل التي توؤدي 

الإ�سابة باأمرا�س القلب .
ولإجراء هذه الدرا�سة، قام الباحثون بفح�س 
وا�ستنتج  م����اه����ًرا،  ع���ام���اًل   1226 ب���ي���ان���ات 
الباحثون من الدرا�سة اأنه كلما زادت العوامل 
التي توؤدي اإىل خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب 
– مبا يف ذلك ارتفاع �سغط الدم وارتفاع ن�سبة 
ن�سبة  زادت  ال�سكري–  ومر�س  الكول�سرتول 

الإ�سابة باآلم الكتف.

اأكرب  ن�سبة  ل��دي��ه��م  ال��ذي��ن  امل�����س��ارك��ون  وك����ان 
م��ن ه��ذه ال��ع��وام��ل، اأك��رث عر�سة ب��� 4.5 مرة 
اأولئك  م��ن  ال��ك��ت��ف،  ب����اآلم مف�سل  ل��الإ���س��اب��ة 
الذين لي�ست لديهم عوامل الإ�سابة باأمرا�س 
مرات،  ب�ست  عر�سة  اأك���رث  ك��ان��وا  كما  ال��ق��ل��ب، 

لالإ�سابة باأمرا�س اأوتار الكتف.
واأظ����ه����رت ن��ت��ائ��ج ال���درا����س���ة، ال��ت��ي ن�����س��رت يف 
امل�ساركن  اأن  وال��ب��ي��ئ��ي،  امل��ه��ن��ي  ال��ط��ب  جم��ل��ة 
الإ�سابة  خطر  ن�سبة  عندهم  تو�سطت  الذين 
لالإ�سابة  عر�سة  اأق��ل  كانوا  القلب،  باأمرا�س 

باآلم مف�سل الكتف، اأو اأوتار الكتف.
اإجهاد  اأن  نعتقد  كنا  هيغمان:  الدكتور  وق��ال 
ع�سلة الكتف، هو ال�سبب الرئي�س لآلم الكتف، 
اإىل خطر  ت��وؤدي  التي  العوامل  تكون  لكن قد 
الدموية،  والأوعية  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة 

هي الأكرث اأهمية من الإجهاد الع�سلي .
الدم  �سغط  يف  التحكم  اأن  هيغمان  واأ���س��اف 
وعوامل الإ�سابة باأمرا�س القلب الأخرى، قد 

يخفف من ال�سعور باآلم الكتف.
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الطوارئ تعلن عن 145 حالة العام املا�سي
اأطباء مدينة ال�سيخ خليفة يحذرون من 
خماطر ابتالع الأطفال لالأج�سام الغريبة

•• اأبوظبي – الفجر 

ا�ستخرج اأطباء مدينة ال�سيخ خليفة الطبية اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي 
للخدمات ال�سحية "�سحة"،  بطارية ليثيوم على �سكل قر�س �سغر من 
معدة طفلة تبلغ من العمر �سنتان كانت قد ابتلعتها يف غفلة الأهل عنها. 
ي�سهل  التي  الغريبة �سغرة احلجم  الأج�سام  الأطباء من خماطر  وحذر 
ابتالعها من قبل الأطفال خا�سة البطاريات ال�سغرة املوجودة بكرثة يف 
الألعاب. وقال الدكتور عامر عزاز ا�ست�ساري اجلهاز اله�سمي لالأطفال يف 
اأن  باملنظار  البطارية  با�ستخراج  قام  وال��ذي  الطبية  ال�سيخ خليفة  مدينة 
ا�ستخراجها،  تاأخر  حال  يف  للحياة  ومهددة  خطرة  تكون  قد  البطاريات 
حيث ميكن اأن تعلق يف املريء وقد توؤدي اإىل �سعوبة يف التنف�س والتهابات 
الزمالة  ع���زاز واحل��ا���س��ل على  ال��دك��ت��ور  ق��ال  خ��ط��رة. ويف ح��ال��ة الطفلة 
ال�سيخ  مدينة  اإىل  حولت  اأنها  اله�سمي،  اجلهاز  اأم��را���س  يف  الربيطانية 
حيث  الليل،  م��ن  متاأخرة  �ساعة  يف  خا�س  م�ست�سفى  م��ن  الطبية  خليفة 
قّيمها الفريق الطبي والتمري�سي يف الطوارئ وتاأكدوا من ا�ستقرار حالتها 
ال�سريرية واأن البطارية ل تزال يف جمرى الطعام، ثم تقرر عمل منظار 
للمعدة لإزالة البطارية عرب الفم وحتت التخدير العام، وا�ستغرق الإجراء 
اأقل من 10 دقائق دون ال�سرر باجلزء الداخلي من جمرى الطعام، وعادت 

الطفلة اإىل املنزل بعد عدة �ساعات من دخولها اإىل الطوارئ.
وقد ك�سف الدكتور حممد مقدادي، رئي�س ق�سم اجلهاز اله�سمي لالأطفال 
واحلا�سل على البورد الأمريكي يف تخ�س�س اأمرا�س اجلهاز اله�سمي لدى 
 2015 ابتالع لأج�سام غريبة خالل عام  128 حالة  الأطفال عن ورود 
اإىل ق�سم الطوارئ يف  145 حالة م�سابهة  2016 ورود  بينما �سجل عام 
الأج�سام  ابتالع  مقدادي،  الدكتور  وق��ال  الطبية.    خليفة  ال�سيخ  مدينة 
5 �سنوات فهم  اأو   4 الغريبة هو فعل �سائع لدى الأطفال خا�سة يف عمر 
يفح�سون ما حولهم با�ستخدام حوا�سهم، وعادة ما ت�سل الأج�سام املبتلعة 
امل��ريء مما  اإىل ثقب  ت��وؤدي  وق��د  اله�سمي،  اإىل اجلهاز  اأو  الرئة  اإىل  اإم��ا 

ي�سبب �سعوبة البلع وزيادة اللعاب اإ�سافة اإىل الآلم. 
ال�سيخ  مدينة  يف  ال�سلبة  الأج�سام  ا�ستخراج  اإن  مقدادي،  الدكتور  وتابع 
دون  العام  التخدير  حتت  املنظار  با�ستخدام  يتم  ما  ع��ادة  الطبية  خليفة 
احلاجة اإىل تدخل جراحي، اإل اأن هناك حالت ت�ستوجب اإج��راًء جراحياً 
خا�سة لو طال وقت وجود اجل�سم الغريب يف اجلهاز اله�سمي وو�سل اإىل 

الأمعاء اأو حدث متزق اأو التهاب يف جدار املعدة اأو الأمعاء. 
ومن جانبه اأ�سار الدكتور عامر عزاز، العمالت املعدنية هي اأكرث الأج�سام 
الغريبة التي يبتلعها الأطفال يف الدولة وحول العامل، وعادة ما تخرج 80-
%90 من الأج�سام الغريبة من اجل�سم دون تدخل اإل اأن 10-%20 من 
تلك احلالت تتطلب اإزالة باملنظار وما يقارب %1 منها يتطلب اإخراجها 
تدخاًل جراحياً، وهذا عادة ما يحدث يف حال ابتالع الأج�سام احلادة اأو التي 
يزيد قطرها عن 2 �سم وطولها عن 5 �سم. وختم الدكتور عزاز قائاًل، على 
الأهل اإبعاد اأي ج�سم �سغر احلجم عن الأطفال كما يجب احلر�س على 
عدم �سراء الألعاب ال�سغرة التي ي�سهل ابتالعها، والتاأكد من اإقفال فتحة 
البطاريات يف اللعبة با�ستخدام الرباغي وعدم �سراء الألعاب التي ل ميكن 
ابتلع �سيئاً عليهم  باأن الطفل قد  اإقفال بطارياتها.  ويف حال �سك الأه��ل 

التوجه اإىل ق�سم الطوارئ للمعاينة والفح�س.

تعزيزا ملواهب طلبة اجلامعة يف عام اخلري 2017

جامعة الإمارات تنظم "املعر�س اخلريي لل�سور الفوتوغرافية "

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ت�سارك يف ملتقى رواد �سناعة ال�سياحة وال�سفر

•• العني – الفجر 

اخلر  ع��ام  يف  املبدعة  الطالبية  للمواهب  تعزيزا 
–طالب،  الطالبية  الأن�سطة  اإدارة  2017، نظمت 
لل�سور  اخل����ري  "املعر�س   ، الإم������ارات  ج��ام��ع��ة  يف 
من  القا�سم  حممد  ب��در  للطالب  الفوتوغرافية"، 
الهاليل  املبنى  يف  ام�����س،  والق��ت�����س��اد،  الإدارة  كلية 
الكعبي- علي  الدكتور  بح�سور  اجلامعي،  ب��احل��رم 

والت�سجيل  الطلبة  ل�����س��وؤون  اجل��ام��ع��ة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
واأ�سرة اإدارة الأن�سطة الطالبية وطلبة اجلامعة.

واأو�سح الدكتور علي الكعبي -نائب مدير اجلامعة 
املعر�س  من  الهدف  اأن  والت�سجيل  الطلبة  ل�سوؤون 
اخلري  العمل  دع��م  يف  الفنون  دور  لرت�سيخ  ي��اأت��ي 
وذل����ك ���س��م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��ع��زز م��ن دور طلبة 
اجل��ام��ع��ة يف امل�����س��ارك��ة ب��اإب��داع��ات��ه��م وم��واه��ب��ه��م يف 
املادي  العطاء  ل��روح  وت�سجيعا   ،2017 اخل��ر  ع��ام 
وامل��ع��ن��وي ع��رب ال���ق���راءة اجل��م��ال��ي��ة ل��ل��وح��ات الفنية 
بلغة ب�سرية عالية الو�سوح ما يعزز من روح الإبداع 

والبتكار ملبدعي جامعة الإمارات.
 وقدم الطالب بدر حممد القا�سم من كلية الإدارة 
الفوتوغرافية  اأع��م��ال��ه  م��ن  جم��م��وع��ة  والق��ت�����س��اد 

الت�سوير  واآل��ة  املتحرك  الهاتف  با�ستخدام  املختارة 
الإماراتية،  الأح��م��ر  ال��ه��الل  جمعية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

ويعود ريع تلك اللوحات لدعم اأن�سطة العمل اخلر 
داخل الدولة وخارجها.

م�����س��اه��د من  لتعك�س  ال��ل��وح��ات  وج�����اءت جم��م��وع��ة 
خليفة"  "برج  مثل  معاملها  واأب����رز  الع�سرية  امل���دن 
اأ�سهر  اإي��ف��ل  وب���رج  ال��ع��امل،  يف  �سحاب  ناطحة  اأع��ل��ى 
عجائب الدنيا ال�سبع يف العا�سمة الفرن�سية باري�س، 
احلياة  طبيعة  تتناول  التي  امل�ساهد  من  وجمموعة 
الطيور  اأن�����واع  ملختلف  اأف��ري��ق��ي��ا  غ��اب��ات  يف  ال��ربي��ة 
للحياة  اخلا�سة  ال�سور  من  وجمموعة  وال��ث��دي��ات، 
امل��ت��ح��دة، وذلك  العربية  الإم�����ارات  ال��ربي��ة يف دول���ة 
2017 التي  ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات م���ب���ادرة ع���ام اخل���ر 

اأطلقتها احلكومة الر�سيدة.
وت�سجيع  رع��اي��ة  تعمل على  الإم����ارات  ك��ون جامعة   
طالب  بها  يتمتع  ال��ت��ي  والثقافية  الفنية  امل��واه��ب 
ال��ال �سفية و�سقلها مبا  امل�����س��ارك��ات  ع��رب  اجل��ام��ع��ة 
يحقق اأهداف اجلامعة يف اإعداد خريجن متميزين 
يف جم�����الت ت��خ�����س�����س��ه��م، ق���ي���ادي���ن وم��ن��ت��ج��ن يف 

جمتمعاتهم.  
حملية  عديدة  م�ساركات  �سمن  امل�ساركة  هذه  وتعد 
ودول���ي���ة ح��ائ��زة ع��ل��ى ع���دة ج��وائ��ز وت��ع��ك�����س الطابع 
الفنية وهي خطوة يف اجتاه  اللوحات  ال�سخ�سي يف 
ب����الأل����وان وال���ع���ط���اء والعمل  م�����س��رة ف��ن��ي��ة غ��ن��ي��ة 

التطوعي خلدمة املجتمع عرب الفنون. 

•• اأبوظبي - الفجر

ملتقى  يف  والثقافة  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  ت�سارك 
رواد �سناعة ال�سياحة وال�سفر بال�سعودية الذي �سيقام 
الريا�س،  الفي�سلية يف  فندق  و9 فرباير يف   8 يومي 
العامة  الهيئة  عليه  ت�سرف  ال��ذي  امللتقى،  ه��ذا  ويعد 
الرائدة،  ال�سعودية  املن�سة  الوطني  لل�سياحة والرتاث 
والوجهات  القطاعات  رائ��دة يف جميع  �سعودية  من�سة 
وال�سركات ال�سياحية املحلية والدولية. وتاأتي م�ساركة 
اإمكانات  ال�سوء على  ت�سليط  بهدف  امللتقى  الهيئة يف 
اأبوظبي  اإم���ارة  يف  والفندقة  وال�سفر  ال�سياحة  قطاع 

وما حققه يف ال�سنوات املا�سية. حيث ي�ست�سيف امللتقى 
وف��وداً دولية عالية امل�ستوى ف�ساًل عن امل�ساركن من 
عدة دول، مبا يتيح للهيئة فر�سة عقد واإبرام العديد 
م���ن الت��ف��اق��ي��ات م���ع ه��ي��ئ��ات ال�����س��ي��اح��ة وال�����س��ف��ر من 
املن�سوري مدير  �سلطان  وق��ال  ال��ع��امل.   دول  خمتلف 
ال�سعودية  يف  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  مكتب 
ي�سكل ملتقى رواد �سناعة ال�سياحة وال�سفر بال�سعودية 
الإقليمية  وال�سياحة  ال�سفر  �سناعة  منو  تعك�س  م��راآة 
�سورة  امللتقى  يف  الهيئة  م�ساركة  وتعك�س  والعاملية. 
اأهمية  على  وتوؤكد  وال�ستثمارية  ال�سياحية  اأبوظبي 
ا�ستثمار ثقافة وت��راث والإم��ارة والتو�سع يف براجمها 

ال�سياحية وتوفر جميع متطلبات التنمية ال�سياحية 
والبيئية امل�ستدامة، الأمر الذي يعزز ح�سور اأبوظبي 
على اخلريطة ال�سياحية الإقليمية والدولية باعتبارها 
واحدة من اأهم الوجهات الرئي�سية الفاخرة يف ال�سياحة 
هذا  يج�سد  املن�سوري  واأو���س��ح  والأع��م��ال.  والرتفيه 
امل��ل��ت��ق��ى ف��ر���س��ة م��ه��م��ة ل��ل��ت��ع��ري��ف مب���ب���ادرات الهيئة 
يتيحه  وما  واأهدافها  وروؤيتها  وم�ساريعها  وبراجمها 
كبرة،  ا�ستثمارية  �سياحية  و�سراكات  فر�س  من  ذلك 
وجذب املقيمن يف هذه الدول لالطالع عن كثب على 
امل�ساريع وال�ستثمارات الإماراتية، وبخا�سة اأّن امللتقى 
ي�سهد ح�سور نخبة كبرة من خرباء القطاع وم�سوؤويل 

العامل،  واملهتمن من حول  وال�سياحة  ال�سفر  وك��الت 
والقرتاحات  والأفكار  املو�سوعات  من  ع��دداً  ويناق�س 
ال��ت��ي ت�����س��ب يف دع���م وت��ط��وي��ر ���س��ن��اع��ة ال�����س��ي��اح��ة يف 
اأبوظبي. وختم املن�سوري بالقول ل �سك يف اأن م�ساركة 
اآفاقاً  �سيفتح  ال��ع��ام  ه���ذا  امللتقى  ف��ع��ال��ي��ات  يف  الهيئة 
جديدة للعمل �سمن ا�سرتاتيجيات الهوية الرتويجية 
الذي  الأم��ر  الهيئة  اأطلقتها  التي  ل��الإم��ارة  اجل��دي��دة 
وال�سياحي  القت�سادي  القطاعن  تنمية  يف  �سي�سهم 
اإليها  وامل�ستثمرين  ال�سياح  من  املزيد  جذب  وبالتايل 
لال�ستفادة من بيئة ا�ستثمارية جاذبة ووجهة �سياحية 

فريدة باأ�سالة الرتاث وغنى الثقافة.

للف�سل الدرا�سي الثاين

جامعة اأبوظبي ت�ستقبل طلبات ت�سجيل الطلبة يف برنامج البكالوريو�س يف القانون
ا�ستمرت اأكرث من 8 �ساعات

م�ست�سفى العني ينجح يف اإجراء عملية جراحية  معقدة لتخلي�س مري�سة من عيب خلقي 
•• اأبوظبي -  الفجر

من  الت�سجيل  طلبات  اأبوظبي  جامعة  ت�ستقبل 
ال��درا���س��ة ���س��م��ن برنامج  ال��راغ��ب��ن يف  ال��ط��ل��ب��ة 
البكالوريو�س يف القانون للف�سل الدرا�سي الثاين 
من العام الأكادميي 2016 2017- وذلك حتى 
يوم  الدرا�سة  تنطلق  حيث  اجلاري،  فرباير   23
املقبل،  يونيو   19 حتى  وت�ستمر  ف��رباي��ر   26
وي��ع��م��ل ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى اإع�����داد ال��ط��ل��ب��ة بقاعدة 
علمية قانونية يف خمتلف جمالت القانون وفقاً 

لأعلى درجات الحرتاف.
واأكد الدكتور هاين دويدار عميد برامج القانون 
البكالوريو�س  برنامج  اأن  على  اأبوظبي  بجامعة 
احليوي  ال���دور  م��ن  اأهميته  ي�ستقي  ال��ق��ان��ون  يف 
واملتنامي الذي يلعبه القانون يف حياتنا اليومية، 
التي  والتحديات  امل�ستجدات  خمتلف  مع  خا�سة 
ن��واج��ه��ه��ا يف ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن والتي 
ملمة  متخ�س�سة  وطنية  ك���وادر  وج���ود  تتطلب 
ب��ال��ع��ل��وم ال��ن��ظ��ري��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وامل���ه���ارات املهنية 
بحرفية  التعامل  م��ن  متكنهم  التي  التطبيقية 
يتوافق  مب��ا  وال��دول��ي��ة  الوطنية  الت�سريعات  م��ع 
اأبوظبي  ال�سيا�سة حلكومة  اأجندة  مع احتياجات 
اأن  اإىل  لف���ت���اُ   ،2030 الق��ت�����س��ادي��ة  وروؤي���ت���ه���ا 
بدقة  لالإملام  الطلبة  تاأهيل  ي�ستهدف  الربنامج 
باملفاهيم والقواعد الأ�سا�سية للقانون والقت�ساد 
التحليل  واأدوات  ال��ب��ح��ث  وم��ن��اه��ج  وال�����س��ري��ع��ة، 
ال�سيا�سية  وال��ت��ط��ورات  ال��ق��ان��ون��ي��ة،  وال�����س��ي��اغ��ة 
على  واأث��ره��م  والتقنية  والإداري����ة  والقت�سادية 

الفكر القانوين، ف�ساُل عن التعرف على قوانن 
حقوق الإن�سان، وقوانن املجتمع املدين، وقوانن 
لأخالقيات  احل��اك��م��ة  وامل���ب���ادئ  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
تف�سر  مبهارات  الطلبة  واإع��داد  املهنة،  ممار�سة 
الن�سو�س القانونية وتطوير احللول للم�سكالت 
القانونية امل�ستحدثة. واأوا�سح الدكتور دويدار اأن 
اأهم ما مييز الربنامج هو حر�س اجلامعة  لعل 
خالل ت�سميمه على اأن يعزز لدى الطلبة القيم 
العربية والإ�سالمية املثلى التي ينبغي على رجال 
ب��ه��ا، وي��وؤه��ل��ه��م للتعرف على  ال��ق��ان��ون الل���ت���زام 
املفاهيم والقواعد الأ�سا�سية للقانون والقت�ساد 
وال�����س��ري��ع��ة الإ���س��الم��ي��ة، وامل��ق��ارن��ة ب��ن احللول 
املختلفة،  وال��ق�����س��ائ��ي��ة  وال��ف��ق��ه��ي��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة 
القانونية  ال���ق���واع���د  ت��ط��ب��ي��ق  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

املختلفة،  ال��وق��ائ��ع  على  ال�سحيحة  وال�سرعية 
املذكرات  ل�سياغة  ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات  والتحلي 
القانونية املبتكرة و�سحف الدعاوي بلغة عربية 
�سليمة ومنطق قانوين �سحيح، واإعداد البحوث 
وال�سرعي  القانوين  البحث  مناهج  وفق  العلمية 

واإجادة م�سادر املعرفة املتنوعة.
اجلدير بالذكر اأن التخرج من الربنامج يتطلب 
ا�ستكمال الطالب والطالبات امللتحقن ل�  129 
للطلبة  الربنامج  ويتيح  معتمدة،  درا�سية  �ساعة 
نخبة من م�ساقات التخ�س�س الختيارية وت�سمل 
تاريخ وفل�سفة القانون، قانون املنظمات الدولية، 
وع���ل���م الإج��������رام وال���ع���ق���وب���ات، وق����ان����ون حماية 
امللكية  وقانون  البيئة،  حماية  وقانون  امل�ستهلك، 

الفكرية، وغرها.

•• العني – الفجر

 اأعلن  م�ست�سفى العن اأحد من�ساآت �سركة ابوظبي 
اآخر  طبي  جن��اح  "�سحة" ع��ن  ال�سحية  للخدمات 
حققه اأطباء جراحة العظام بف�سل اخلربات الطبية  

الوا�سعة واملهارات اجلراحية  التي يتمتعون  بها .
ي��ف��خ��ر م�ست�سفى  ال����ذي  الإجن������از  ه���ذا  وي��ت��ل��خ�����س 
العقد  م��واط��ن��ة  يف  ب��الإع��الن عن  مري�سة  ال��ع��ن 
العظام  ج��راح��ة  اأط��ب��اء  العمر  مت��ك��ن  ال��ث��اين  من 
يف  م��ن جديد   لها  الأم���ل  اإع����ادة  م��ن  امل�ست�سفى  يف 
ان  ح�سرت  ب��ع��د  م��ت��ك��رر  وخ��ل��ع  اأمل  ب����دون  امل�����س��ي 
م�ست�سفيات  اأح��د  من  حمولة  العن  م�ست�سفى  اىل 
الدولة  تبحث عن عالج يخل�سها من اآلم لزمتها 
يف الركبة وعدم ا�ستطاعتها امل�سي بطريقة �سحيحة 
حيث اأنها ت�سعر بالآلم مربحة يف الركبة عند امل�سي 

مع عدم الثبات داخل عظمة ال�سابونة. 
العن، عمل  م�ست�سفى  اىل  املري�سة  و���س��ول  عند 
بالكامل  حالتها  تقييم  اع��ادة  على  الطبي   الطاقم 
واجراء �سل�سلة متكاملة من التحاليل والختبارات 
خمتلف  ي�����س��م  ط��ب��ي  ف���ري���ق  ب���اإ����س���راف   الطبية  
يف  خلع  م��ن  ت��ع��اين  اأن��ه��ا  تبن  حيث   التخ�س�سات  
ول��ك��ن بحالة  ال��رك��ب��ت��ن  ك��ال  ال�����س��اب��ون��ة يف  عظمة 
حادة واأكرث يف الرجل الي�سرى حيث اأن درجة اخللع 
ت�سبب لها اآلم والإعاقة يف احلركة من �سدة اخللع.

وب��ع��ده��ا ق���رر ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي يف ج��راح��ة العظام 
فريق  ت�سكيل  مت  حيث  للمري�سة  ج��راح��ة  اإج����راء 
طبي بقيادة الدكتور ح�سام رحمة ا�ست�ساري جراحة 
العظام يف م�ست�سفى العن لأج��راء عملية جراحية 
من  وذل���ك  وامل��ع��ق��دة  ال�سعبة  العمليات  م��ن  تعترب 
ال�ساق مع تعديل عظمة  اإع��ادة تقومي عظمة  اأج��ل 

حيث  التام  بالنجاح  العملية  تكللت  وقد  ال�سابونة 
خ�����س��ع��ت امل��ري�����س��ة ل��ل��ت��اأه��ي��ل ال���ع���الج���ي وم����ن ثم 
بدون  رجليها  على  مت�سي  وه��ي  امل�ست�سفى  غ���ادرت 
الذي  ال��ك��ب��ر  ال����دور  مثمنًة  ج��ي��دة  �سحة  يف  اآلم  
قام به الطواقم الطبية من اأجل عالجها واجلهود 
الطبية التي بذلت اأثناء الت�سخي�س واأجراء العملية 
العودة   م��ن  م��ن ج��دي��د  وال��ت��ي مكنتها  اجل��راح��ي��ة 

ملمار�سة حياتها الطبيعية بدون اآلم.  
ال��دك��ت��ورة غ��زال��ة باحلج امل��دي��ر الطبي ب��الإن��اب��ة يف 
م�ست�سفى العن قالت اأننا نفخر يف م�ست�سفى العن 
بكافة اجلهود الطبية التي بذلها الطاقم الطبي يف 
رائعا ً على  العظام  وهو يعترب مثاًل  ق�سم جراحة 
اخلربات الطبية واملهارات العلمية التي يتمتع بها 
العالجية  التكنولوجيا  وبف�سل   الطبي  طاقمنا 
امل��ت��ط��ورة وغ����رف ال��ع��م��ل��ي��ات امل��ج��ه��زة وف���ق اأح���دث 

العن  اأطباء م�ست�سفى  والتي متكن  العاملية  املعاير 
عن  النظر  بغ�س  العمليات بنجاح  كافة  اإج��راء  من 

�سعوبتها ومدى تعقيدها .   
واأ�سافت اأن هذا  النجاح يعك�س مدى تطور اخلدمات 
الطبية والعالجية واجلراحية  يف  مل�ست�سفى العن 
وي�سكل مثاًل رائعاً على النتائج الباهرة التي و�سل 

اليها  فريق العمل الطبي املتعدد التخ�س�سات .
يف  العظام  جراحة  ا�ست�ساري  رحمة  ح�سام  الدكتور 
اأجراها  التي  اجل��راح��ة  اإن  ق��ال:  العن   م�ست�سفى 
طريقة  يف  خا�سة  ال��ن��ادرة  اجل��راح��ات  م��ن  الفريق 
اإجرائها حيث كانت تعاين املري�سة من عدم ثبات يف 
النحراف  بالإ�سافة  متكرر  وخلع  الركبة  �سابونة 
يف عظمة ال�ساق وال�سابونة  نتيجة عيب خلقي منذ 
ال�سغر وهو ما �سبب عدم توازن يف الركبة واختالل 

يف احلركة. 
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ملاذا جتتاح العواطف الأطفال ب�سهولة؟
يح�سل ذلك ل�سبب ب�سيط: ل يكون دماغ الطفل نا�سجاً مبا يكفي للتحكم 
عمر  قبل  تطوره  ينتهي  ول  النمو  ط��ور  يف  يكون  بل  اخلا�سة،  بعواطفه 
الرا�سدين  من  م�سّغرة  ن�سخة  الأولد  اعتبار  ميكن  ل  ع�سرة!  اخلام�سة 
اإىل  نظراً  �سغارهم  على  عواطفهم  اإ�سقاط  عن  الأه��ل  ميتنع  اأن  ويجب 
)نقّية(  الأط��ف��ال  ع��واط��ف  تكون  املجموعتن.  ب��ن  ال��ب��ارزة  الخ��ت��الف��ات 
وقوية وعفوية وُتعترب اأعباوؤهم العاطفية هائلة نظراً اإىل ا�سطرارهم اإىل 

النتقال من عاطفة اإىل اأخرى.

ما هي اأهم التو�سيات للأهل؟
يف املقام الأول، يجب اأن يفهموا ما يجعل العواطف اأ�سا�سية واأن يتقّبلوها. 
الفرد  وُت�ستعَمل كلها لتنظيم حياة  �سلبية  واأخ��رى  اإيجابية  ثمة عواطف 
وم�ساعدته على التكّيف مع و�سعه. ي�سمح اخلوف باإنقاذ الذات يف املواقف 
اخلطرة: اإنه اإنذار اأ�سا�سي ملتابعة احلياة. اأما احلزن، في�سمح بجذب انتباه 
الآخرين وك�سب تعاطفهم وي�ستفيد ال�سخ�س الذي يبكي داخلياً وي�سعر 
بالتح�سن. ي�سّكل الفرح من جهته م�سدر ر�سا وينعك�س على كامل اجل�سم 
ويعطي متعة ج�سدية وعاطفية. ينجم الغ�سب عن جرح اأو نق�س اأو خيبة 
وي�سمح للفرد باإثبات نف�سه ويعطيه الطاقة للرف�س والدفاع عن �سحته 
الغا�سب عما يريده وما يرف�سه، لذا  النف�سية واجل�سدية. يعرّب الطفل 
يكون الغ�سب يف حالته )حمركاً للتعبر(. اأخراً ي�سمح ال�سمئزاز برف�س 
املظاهر التي نعتربها �سارة على م�ستوى النظر والروائح... اإنها عاطفة 

ثقافية و�سخ�سية.

كيف نف�ّسر لل�سغار دور العواطف؟
بطريقة  املفهوم  ه��ذا  بالعك�س(  )العك�س   Vice Versa فيلم  ي�سرح 
وافية. ي�سطحبنا هذا الفيلم داخل دماغ فتاة �سغرة ويك�سف عن طريقة 
عمل العواطف والذاكرة. ميكن اأن ن�ستعمل �سخ�سيات ذلك الفيلم مل�ساعدة 
الطفل على ت�سمية عواطفه. وميكن َن�ْسب الألوان اإىل العواطف: الفرح 
والغ�سب  بنف�سجي،  واخل��وف  اأخ�سر،  وال�سمئزاز  اأزرق،  واحل��زن  اأ�سفر، 

اأحمر!

هل يجب اأن ن�سمح للطفل بالتعبري عن جميع عواطفه؟
طبعاً! من واجب الأهل اأن يتقبلوا كل ما ي�سعر به الطفل وي�سّموه بو�سوح. 
ثمة  اإخفائها.  ن�سّجعه على  اأو  التعبر عن م�ساعره  األ مننعه من  يجب 
عبارات خطرة يف هذا املجال: )ا�سمت، توقف عن التظاهر، ل ت�سحك 
ب�سوت مرتفع، ل ت�سرخ، اهداأ(! قد ينكر الرا�سدون عواطفهم اأو مينعون 
التعبر عنها، لكن ل يعرف الأولد من جهتهم ما ي�سعرون به ول يفهمون 
ما ي�سيبهم اأو ما يح�سل مع املحيطن بهم يف مرحلة لحقة. حن مننع 
الطفل من التعبر عن نف�سه، �سنعيق عواطفه ون�سيء اإىل ذكائه العاطفي 

الطبيعي.

كيف نتقّبل العواطف؟
ت��ك��ون ال��ع��واط��ف الأول��ي��ة موجزة 

ج�����داً وت������دوم ب���ن ب�����س��ع ث���وان 
ودق��ي��ق��ت��ن ك��ح��د اأق�����س��ى ثم 

تلك  تقبلنا  اإذا  تتال�سى. 
واعتربناها  العاطفة 

تزامناً  ط��ب��ي��ع��ي��ة 
م����ع احل���ف���اظ 

على الهدوء 

وال�سرامة، �ستمر النوبة من تلقاء نف�سها. يكفي اأن نقول للطفل: )األحظ 
اأنك غا�سب. ل�سَت م�سروراً لأنني اأطلب منك اأن توقف اللعب لال�ستحمام. 
هذا طبيعي، لكن يجب اأن تنفذ ما اأقوله(. �سنعرتف بعواطف الطفل بهذه 

الطريقة في�سعر هذا الأخر بوجود من يفهمه وهذا يكفيه.

هل يجب اأن ن�ساأل الطفل عن �سبب بكائه اأو غ�سبه؟
ال�سوؤال لأن الطفل ل يعرف �سبب ت�سرفاته. بل جتتاحه  ل معنى لهذا 
قّدم  اإذا  املنطق.  ا�ستعمال  عرب  تهدئته  عن  يعجز  دماغه  لأن  العواطف 
داخلياً  يعرف  ل  لكنه  لوالديه،  اإر���س��اًء  ذل��ك  يفعل  قد  منطقياً،  تف�سراً 

حقيقة ما يح�سل.

ما العمل اإذا اجتاحت العواطف الطفل؟
تدوم النوبة العاطفية اأو حلظات الغ�سب واحلزن ال�سديد لدقيقتن كحد 
اأق�سى. ي�سبح الو�سع غر طبيعي اإذا دامت لفرتة اأطول. ي�سر هذا املوقف 
عنها.  التعبر  عن  الطفل  وعجز  النوبة  قبل  ع�سيبة  اأح��داث  وق��وع  اإىل 
تنجم النوبة عن �سل�سلة عواطف �سلبية ويجب اأن يحاول الرا�سدون فهم 
ما ح�سل. يحتاج الطفل اإىل من ير�سم له احلدود كي ي�سعر بالطمئنان 
والأمان والحتواء ويريد اأن يجد من يعانقه ويفهم م�ساعره ويتكلم معه 

بهدوء اإىل اأن متر العا�سفة العاطفية التي جتتاحه.

ماذا لو دامت النوبة؟
يكون البكاء �سرورياً عند وجود خطٍب ما. لذا يجب األ ن�سع امل�سا�سة اأو 
زجاجة احلليب يف فم الطفل لإ�سكاته. ميكن اأن ت�ستعمل الأم التي تعجز 
الطفل  عواطف  لتحرير  العاطفي(  التفريغ  )تقنية  طفلها  تهدئة  عن 
على  الواقعة  النقاط  بع�س  حتفيز  على  التقنية  ه��ذه  ترتكز  وتهدئته. 
خطوط اجل�سم الأ�سا�سية. ميكن حتفيز النقاط عرب مل�سات خفيفة تزامناً 
الطفل  امل�سكلة بكلمات مريحة. حتى لو مل يكن  التعبر �سفهياً عن  مع 
نربة  ي�سمع  حن  ويهداأ  �سيطمئن  الدقيق،  معناه  يفهم  اأو  الكالم  يجيد 

�سوت اأمه ويخ�سع لتدليك ناعم.

هل ي�ستعيد الأهل الهدوء يف الوقت نف�سه؟
طبعاً! حن يعجز الأهل عن تهدئة الطفل، قد ي�سعرون بالعجز والتوتر 
والأمل ويظنون اأنهم غر موؤهلن لرتبيته واأنهم ل يفهمونه ول يجيدون 

ُت�سّهل  اأداة  العاطفي  التفريغ  تقنية  تعطيهم  لكن  �سوؤونه.  تدّبر 
التحكم بالو�سع. �سي�سعرون بالتح�سن فوراً.

خطوات لتهدئة الطفل امل�سطرب
يجب اأن تختار الأم العبارات والكلمات التي توؤثر بالطفل 

واأن تقول الكالم الذي يفكر به ويريد �سماعه.
كيف يفكر الطفل الباكي؟

حددي يف املرحلة الأوىل اجلوانب ال�سلبية:
داخلي(. يف  الرا�سخ  احلزن  )هذا   .1

كلها(. الدموع  )هذه   .2
ما(. خطب  )ثمة   .3

الت�سرف(. جتيد  ل  )اأمي   .4
ال�سديد(. البكاء  )هذا   .5

يف  ال���ع���ال���ق���ة  ال����ع����واط����ف  )ه�������ذه   .6
داخلي(.

قلقة(. )اأمي   .7
البكاء(. عن  التوقف  اأ�ستطيع  )ل   .8

كيف يفكر الطفل الغا�سب؟
حددي يف املرحلة الأوىل اجلوانب ال�سلبية:

غا�سب(. )اأنا   .1
علّي(. ي�سيطر  )الغ�سب   .2

اجلميع(. يخيف  )الغ�سب   .3
يعميني(. )الغ�سب   .4

الغ�سب(. من  )�ساأ�سرخ   .5
مني(. اجلميع  )يخاف   .6

للغ�سب(. كاماًل  جت�سيداً  )اأ�سبحُت   .7
بي(. يتحّكم  )الغ�سب   .8

املرحلة  يف  تخربيه  اأن  ميكن 
يف  �سماعه  اأراد  مبا  الثالثة 

يوم ولدته:
مده�س(. طفل  )اأنت   .1
قّيمة  ه��ب��ة  )اأن������ت   .2

للعامل(.
ج���وه���رة  )اأن��������ت   .3

ثمينة(.
)اأن��������������������������ت   .4

امل�ستقبل(.
حمبوب(. )اأنت   .5
مرغوب(. )اأنت   .6

باأمان(. )اأنت   .7
اخلا�سة  مكانتك  )لك   .8

يف العامل(.

على  الثانية  املرحلة  يف  رك���زي 
الإيجابية:اجل��������وان��������ب 

كله(. احلزن  )زال   .1
الدموع(. )اختفت   .2

الثقة  اأ����س���ت���ع���ي���د  )ب�������������داأُت   .3
تدريجاً(.

احلل(. �ستجد  )اأمي   .4
الهدوء(. اأ�ستعيد  )بداأُت   .5

عواطفي(. جميع  )فّرغُت   .6
مطمئنة(. )اأمي   .7

البكاء(. اأريد  اأعد  )مل   .8

امل���رح���ل���ة  يف  رك��������زي 
اجلوانب  على  الثانية 

الإيجابية:
جميع  اأف���ّرغ  )ب���داأُت   .1

الت�سنجات(.
من  )������س�����اأحت�����رر   .2

اأوجاعي(.
من  )���س��اأت��خ��ل�����س   .3

�سدماتي(.
)���������س��������اأجت��������اوز   .4

خماويف(.
كل  عن  )�ساأتخلى   .5

ما لي�س يل(.
اأ�سرتخي(. اأنا  )ها   .6

للهدوء  )���س��اأ���س��م��ح   .7
بالرت�سخ يف داخلي(.

ن�����وب�����ة  )م�������������������ّرت   .8
الغ�سب(.

الطفل  يعجز  ح��ن 
عن النوم...

ت�سرحي  اأن  مي��ك��ن��ك 
ج�سمه  اأن  لطفلك 
ف��ي��ه ب���واب���ات عدة 
ت�������س���م���ح مب�����رور 

العواطف. قد تنغلق تلك البوابات ال�سغرة اأحياناً فَتْعلَق العاطفة داخل 
)البوابة(.  العاطفة على اخل��روج عرب فتح  تلك  اجل�سم. ميكن م�ساعدة 
التالية  الثمانية  النقاط  حتّفزين  فيما  �سريره  على  يتمدد  الطفل  دعي 

تزامناً مع تدليكه بنعومة.
الراأ�س. اأعلى   .1

احلاجبن. جذر   .2
العن. من  اخلارجية  الزاوية  حتى  احلاجب  كامل   .3

العن. بوؤبوؤ  مبوازاة  العينن،  حتت   .4
متاماً. الو�سط  يف  الأنف،  حتت   .5

الذقن. فجوة  و�سط  يف  ال�سفتن،  حتت   .6
احللمتن. مبوازاة  الثدين،  حتت   .7

ال�سدر. عظم  م�ستوى  على  الرتقوة،  راأ�س  حتت   .8

التي تعك�ض  التالية  املريحة  بالعبارات  نف�سه، تفّوهي  الوقت  يف 
تفكري الطفل:

بالعواطف!(. )اأهاًل   .1
للخوف!(. )وداعاً   .2
للغ�سب!(. )وداعاً   .3
للخجل!(. )وداعاً   .4
للحزن!(. )وداعاً   .5

الثقة!(. لقلة  )وداعاً   .6
لالرتباك!(. )وداعاً   .7

الأمان!(. لنعدام  )وداعاً   .8

املنافع  على  الرتكيز  مع  الكلم  من  جديدة  بجولة  ابدئي  ثم 
الإيجابية:

بالهدوء!(. )اأهاًل   .1
الداخلي!(. بال�سالم  )اأهاًل   .2

بال�سجاعة!(. )اأهاًل   .3
بالتفاوؤل!(. )اأهاًل   .4

بالفرح!(. )اأهاًل   .5

باحلب!(. )اأهاًل   .6
بالت�سامح!(. )اأهاًل   .7

بالنف�س!(. بالثقة  )اأهاًل   .8

يجب األ مننعه من التعبري عن م�ساعره اأو ن�سّجعه على اإخفائها

�ساعدوا اطفالكم على تفريغ عواطفهم ال�سلبية

اأو  اأحيانًا  الفرح  اأو  الغ�سب  من  الطفل  ينفجر 
ت�سيبه نوبة بكاء اأو خوف... تتقّلب عواطف 
ال�سغار من دون اأن يجيدوا التعامل معها. كيف 
اأولدنا على تفريغ عواطفهم  ن�ساعد  اأن  ميكن 
اجل�سم  ب��ن  ال��ت��ن��اغ��م  وا���س��رتج��اع  ال�سلبية 

والقلب؟
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العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                       اىل املدعي عليه/ وايدوول لالن�ساءات - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
نعلنكم باأن املدعين قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة  يوم الثنن 2017/2/20 ال�ساعة 8.30 �سباحا  

او  م��ذك��رات  من  لديكم  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  ميثلكم  من  او  باحل�سور  مكلفون  فانتم  ل��ذا 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالث ايام على القل ، ويف حالة تخلفكم فان احلكم �سيكون 

مبثابة ح�سوري ، بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف واحلكم م�سمول املعجل بال كفالة .
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�سية
 276/2017/13
 284/2017/13
293/2017/13

م
1
2
3

ا�سم املدعي
 �سومن ح�سن عبد احل�سن 

حممد جهاجنر عامل عبد العلي 
خودي�س ماهلل �سوباهان ماهلل 

مبلغ املطالبة
22924 درهم + تذكرة العودة
14501 درهم + تذكرة العودة
19472 درهم + تذكرة العودة

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
  الق�شية رقم 2016/4503 ايجارات - املقيدة  يف 2016/10/18  

ال�سيد/ نا�سر �سامل �سامل �سهيل ال�سلمي  
العن - منطقة ال�ساد - بيت  �سعبي رقم 4  هاتف : 0521007970  فاك�س : 

اين  وحيث  �سدكم  علي  عبداهلل  احمد  من  واملرفوعة  اعاله  املذكورة  الق�سية  اىل  بال�سارة 
باحلكم  املحدده  باملهام  للقيام  باأبوظبي  اليجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  من  املنتدب  اخلبر 
التمهيدي  بالق�سية �سابقة الذكر ، فقد مت حتديد يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 
الواحدة ظهرا كموعد لالجتماع باأطراف الدعوى والقيام باملعاينة الالزمة وذلك باأبوظبي ، 
اخلالدية ، غرب 8 ، قطعة ت 34 ، بناية ال�سيخ عمر بن  زايد اآل نهيان ، �سقة رقم 1402 يوجد 
بالنيابة ماكدونالدز - وعليه يرجى احل�سور يف املكان واملوعد املحددين واح�سار من تراهم 

من ال�سهود وكافة الوراق الثبوتية ذات العالقة مبو�سوع الدعوى باللغة العربية.            
اخلبري املنتدب/ م�شطفى حممد �شالح حممود

هاتف : 0508131755     
 Email:Mustafa.absoat@gmail.com

اإجتماع خربة ومعاينة 

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن بيع  عقار بالن�شر للمنفذ �شده      

فى الدعوى رقم 2016/59 بيع عقار مرهون    
طالب التنفيذ : بنك اخلليج الول -  فرع دبي 

عنوانه : اإمارة دبي - ديرة - �سارع ابوبكر ال�سديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �سده : خالد حممد جمال الدين ا�سماعيل 

عنوانه :  اإمارة دبي - منطقة جبل علي الوىل - بناية med65 ار�س رقم 28 �سقة رقم )307( الطابق 3 
اقت�سى احلال  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�ساء ويف  ال�ساعة   2017/2/22 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  ان��ه يف 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبن يف ال�سراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 
مواطني  من  ال�سراء  راغبي  وعلى    )www.emiratesauction.ae للمزادات   الم���ارات  )�سركة  البيع 
ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم 
باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون 
الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية جلل�سة البيع 
وفيما يلي او�ساف املمتلكات : نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�س : 28 رقم املبنى 
: -1 -رقم املبنى : MED 65 - رقم العقار : 307 - رقم الطابق : -3 امل�ساحة : 90 مرت مربع - املقدرة ب��� 

)678.125( درهم   -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا 
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العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

 اعـــــــالن       
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
جا�سم احمد �سعيد علي عبود النقبي اجلن�سية : المارات وطلب الت�سديق على 
حمرر يت�سمن )تنازل( يف ال�سم التجاري دار الرفاع للمقاولت الفنية واملرخ�س 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 615126 ال�سادر 
بتاريخ 2011/9/20 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ ح�سن 
عبد النور ح�سن ، اجلن�سية : ال�سومال -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ ن�سر هذا العالن
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

 اعـــــــالن       
ال�سيد/   : والت�سديقات- خورفكان   العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  انا   تقدم ايل 
ح�سناء ابخاي ، اجلن�سية : الم��ارات وطلب الت�سديق على حمرر يت�سمن )تنازل( يف 
ح�سته البالغة 100% يف ال�سم التجاري اجلنائن لت�سليح املكيفات والثالجات ، ن�ساط 
واملرخ�س   ، الهواء  وتنقية  التربيد  معدات  الهواء  مكيفات  و�سيانة  اإ�سالح  الرخ�سة 
من دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة مهنية رقم 744819 ال�سادر بتاريخ 
 ، هبويل  مليكه  ال�سيدة/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  يف   2016/5/19
اجلن�سية : املغرب -  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة خورفكان �سيقوم 
بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعن من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�شة حممد علي 

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

الكاتب العدل- خورفكان

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة: جليرتي جيميز ) �ض.ذ.م.م(
ذات  القانوين:  ال�سكل   - دي��رة   - �سيتي  في�ستيفال  دبي  fp ملك   003 رقم  العنوان: حمل 
م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة: 645325  رقم القيد بال�سجل التجاري: 1065871 
مب��وج��ب ه���ذا ت��ع��ل��ن دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة ب��دب��ي ب��اأن��ه ق��د مت ال��ت��اأ���س��ر يف ال�سجل 
بتاريخ  دبي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  اأع��اله،  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري 
2016/11/17 وعلى  بتاريخ  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب    2016/11/17
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعن هوروث ماك  العنوان : مكتب 
منطقة   - هولدينجنز  امورك�س  �سركة  ملك   )2016*2105*2104*2103  ( رق��م 
4473961-04 م�سطحباً معه كافة  4473951-04 فاك�س :  برج خليفة -   هاتف  

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن

دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/هوروث ماك  
�سركة  م��ل��ك   )2016*2105*2104*2103( رق����م  م��ك��ت��ب   : ال���ع���ن���وان 
فاك�س   04-4473951 هاتف      - ب��رج خليفة  - منطقة  امورك�س هولدينجنز 
باأنه قد  التنمية القت�سادية بدبي  4473961-04  مبوجب هذا تعلن دائرة   :
جليرتي جيميز ) �ض.ذ.م.م(  وذلك  اأعاله لت�سفية  مت تعين امل�سفي املذكور 
العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2016/11/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب 
مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى     2016/11/17 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اأعاله،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  ب��دب��ي  ال��ك��ائ��ن  امل��ع��ن يف مكتبه  امل�سفي  اإىل  ال��ت��ق��دم 
م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 203
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حبيب الرحمن حاجي �سادي خان ، باك�ستان اجلن�سية 
امل�ستعملة  ال�سيارات  لتجارة  ال�سابر   / يف  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
 - الزرعوين  عبداهلل  حممد  العزيز  في�سل  لل�سيد/  وذلك    514069 جتاري  ترخي�س 

اإماراتي اجلن�سية 
تعديالت اخرى : - مت تعديل ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات اىل 
موؤ�س�سة فردية   -  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم 
)4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف 
يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه 
الجراءات  املذكورة لتباع  العدل  الكاتب  عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�س حيال  اي 

القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 207
ليكن معلوما للجميع بان حارب �سعيد حارب حممد ال�سام�سي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل عرفان علي لياقت 
والر�سيات(  التك�سية  ملقاولت  )الغا�سق  الرخ�سة  يف  اجلن�سية   باك�ستاين   - علي 

تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 627239 
مت تغير ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  
على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س 

حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 205

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ عائدة علي تهامي حنا�سي - اإماراتية  اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  وذلك اىل ، ال�سيد/ حممد كونهي عبد القادر  - هندي 
اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )�سوبر ماركت رو�سة ال�سام( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة 

رقم )536222( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
القانوين من )موؤ�س�سة فردية( اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل  ال�سكل  تعديالت  اخرى : مت تغير 
خدمات(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 208
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ امين عبداهلل �سامل حمدان النقبي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ، ال�سيدة/ اميان �سعيد 
لتلميع  اللوؤلوؤة   / امل�سماة  الرخ�سة  اإماراتية اجلن�سية يف   - امل�سماري  �ساملن فار�س  علي 

وزينة ال�سيارات ( تاأ�س�ست باإمارة عجمان مبوجب رخ�سة رقم 89748   
تعديالت اخرى : ل يوجد. 

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 206
، اردين  اجلن�سية  ال�سعدي  ال�سيد/ حازم ح�سن �سعيد منى  ليكن معلوما للجميع بان 
ال�سيد/ زياد �سعد  البالغة 100%  وذلك اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  يرغب يف 
للحالقة  امللكي  عمان  �سالون  التجارية  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  اردين   ، بدران  حممود 

رخ�سة جتارية رقم 605166 
القانون  احكام   )5( من  فقرة   )14( املادة  وعمالبن�س    - اخلدمات   وكيل  تغير  - مت 
الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن 
تاريخ هذا  ا�سبوعن من  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء  للعلم وانه �سوف يتم 
العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة 

لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 204

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ عائدة علي تهامي حنا�سي - اإماراتية  اجلن�سية ترغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100%  وذلك اىل ، ال�سيد/ �سومي�س كومار بو�سكاران �ساروجام   
مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  املالب�س(  لكي  )الباهر  امل�سماة  الرخ�سة  يف  اجلن�سية  هندي   -

رخ�سة رقم )509392( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
بوكيل  فردية  )موؤ�س�سة  اىل  فردية(  )موؤ�س�سة  من  القانوين  ال�سكل  تغير  مت   : اخرى  تعديالت 
خدمات(.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل  فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة 

مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن جمموعة ) بالن�شر(      

                      اىل املنفذ �سدها: ايندو اريبيان للخدمات الفنية - �س ذ م م    مبا 
ان طالبي التنفيذ اقاموا التنفيذات املو�سحة بالك�سف ادناه- وذلك للزامك ب�سداد 
املبالغ املو�سحة به خالل )15( يوما من تاريخ التبليغ وعليه فان املحكمة �ستتخذ 

الجراءات التنفيذية بحكم يف حال عدم اللتزام بالقرار املذكور.

 ق�شم الق�شايا العمالية  

ر�سم التنفيذ املبلغ املنفذ به  رقم التنفيذ
945 درهم

945  درهم

10640  درهم

  10640 درهم 

اجلهة طالبة التنفيذ 
حممد يا�سن بكاول حممد

قادر يكاول 
حبيب الرحمن حممد 

زين العابدين 

 2017/99
تنفيذ عمايل

 2017/101
تنفيذ عمايل

م
1

2

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/112 تنفيذ جتاري  
مدنية   اعمال  �سركة   - ال�سيارات  مقاعد  لتنجيد  احلمرية  جنمة   -1  : �سدهم  املنفذ  اىل 
2- امر اهلل عبد الرحمن فا�سلي  3- برج دم�سق لتنجيد مقاعد ال�سيارات - �سركة اعمال 
ال�سيارات 5- حامد  الدينا�سور الذهبي لتجارة الإط��ارات وقطع غيار  مدنية 4- موؤ�س�سة 
م�سطفى رحيمي 6- موؤ�س�سة برج ال�ساعة ل�سالح الإطارات  7- غالمر�سا كرامي ر�سائي 
فا�سلي   الرحمن  عبد  حامد   -9 ال�سيارات   مقاعد  لتنجيد  احل��ري��ر  طريق  موؤ�س�سة   -8
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1017036.44( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 

يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.

رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2016/2074  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  لل�سيدات    ال�سحي  اللوت�س  زه��رة  ن��ادي  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
احمد   : وميثله  هزاميه  احمد  ع�سام  كنانة  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
التنفيذية املذكورة اعاله  اأقام عليك الدعوى  البناي   قد  ابراهيم  علي ر�سا 
التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )35157.64(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
املحكمة.  املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 2341  دره��م  ر�سوم خلزينة  او خزينة 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2015/5831  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  العامه  للتجارة  لينك  امرت�س  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/2/4  يف الدعوى املذكورة 
للمدعي  توؤدي  ان  املدعي عليها  بالزام  وا�سق حممود  ل�سالح/في�سل حممود  اعاله 
مبلغ )113258( )مائة وثالثة ع�سر الفا ومائتن وثمانية وخم�سن درهما( وتذكرة 
عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا مامل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات  والزمت املدعي عليها باملنا�سب من امل�ساريف واعفت 
ثالثن  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  فيها.  ن�سيبه  من  املدعي 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/1998  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- مر ب�سر مرا�س خان  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
الفاية للنقل الربي العام - موؤ�س�سة فردية - ل�ساحبها / عي�سى حممد �سعيد بالعري 
الفال�سي وميثله : ابراهيم علي املو�سى احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
والر�سوم  دره��م(   56.150( وق��دره  بالت�سامن مببلغ  �سدهما  املتنازع  بالزام   املطالبة 
التام    ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/2/16 امل��واف��ق   اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
مكتب اإدارة الدعوى   -  اإعادة  اإعالن بالن�شر

 2016/170 جتاري جزئي
اىل املدعي عليها الوىل : موزه خليفة زوجة �سالح عبداهلل �سالح 

حيث ان املدعي / بنك الحتاد الوطني - �س م ع 
اأقامت املدعية الدعوى احلقوقية 2016/170 جتاري جزئي يقت�سي ح�سورك  قد 
املوافق  الثنن  �سباح  اخليمة  ب��راأ���س  املدنية   باملحكمة  ال��دع��وى  ادارة  مكتب  اىل 
ما  وتقدمي  الدعوى  على  ولالإجابة   ، �سباحا  التا�سعة   9.00 ال�ساعة    2017/2/13
اإر�سال وكيل عنك يف  لديك من بيانات ودف��وع ، ويف حالة تخلفك عن احل�سور او 

الوقت املحدد فان املحكمة �ستبا�سر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
لدى/ مكتب اإدرة الدعوى
حرر بتاريخ : 2017/2/6 

 مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�ص اخليمة
دائرة املحاكم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم)2017/887( 

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني  - �ض م ع 
املنذر اليه : يو�سف وليد فريوز وليد النقبي  

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم)2017/886( 

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني  - �ض م ع 
املنذر اليه :جاكادي�سان كورياكوت - هندي اجلن�سية   

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم)2017/885( 

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني  - �ض م ع 
املنذر اليه :عبد ال�سكور قمر الدين غازي - هندي اجلن�سية   

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم)2017/888( 

املنذر : بنك راأ�ض اخليمة الوطني  - �ض م ع 
املنذر اليه : حممد احمد حممد عبداهلل املرا�سده   

الكاتب العدل
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املال والأعمال

اأبو غزالة ي�ستقبل ال�سفرية التون�سية يف عمان
•• عمان – الفجر

يف  التون�سية  ال�سفرة  مكتبه  غزالة يف  اأبو  الدكتور طالل  �سعادة  ا�ستقبل 
عمان، �سعادة ال�سيدة عفيفة املالح مبنا�سبة انتهاء مهامها.  وجرى خالل 
وبحث  الأردن،  يف  مهامها  فرتة  اأثناء  امل�سرتكة  اجلهود  ا�ستعرا�س  اللقاء 
ف��ر���س ال���س��ت��ف��ادة م��ن وج��وده��ا يف تون�س مب��ا ي��خ��دم الأردن وت��ون�����س من 
اأبو غزالة عمق العالقات الردنية  واأكد  امل�سرتكة.   التعاون  خالل برامج 
اأهمية  اإىل  م�سرا  القت�سادية  �سيما  ل  امل��ج��الت،  خمتلف  يف  التون�سية 
تنميتها وتعزيزها، ومثنيا على اجلهود التي بذلتها �سعادتها خالل فرتة 
البلدين.  بن  العالقة  اأوا�سر  تعزيز  يف  �ساهمت  والتي  الردن،  يف  عملها 
ولفت اإىل اأن املجموعة تعمل من خالل مكاتبها املنت�سرة حول العامل، يف 
يعمل  تون�س  يف  املجموعة  مكتب  اأن  اإىل  م�سرا  املهنية،  اخلدمات  تقدمي 
منذ �سنوات طويلة يف تقدمي حماية امللكية الفكرية والعالمات التجارية، 
هذا  يف  ال�سنوات  م��دار  على  ملحوظا  تقدما  حققت  قد  تون�س  اأن  م��وؤك��دا 
املجال، الأمر الذي يوؤكد حر�سها الدائم على مواكبة خمتلف التطورات. 

البلدين  بن  الثنائية  العالقات  مب�ستوى  امل��الح  ال�سفرة  اأ�سادت  بدورها 
الردنية  التجربة  من  ا�ستفادت  بالدها  اأن  على  موؤكدة  كافة،  املجالت  يف 
الناجحة يف العديد من املجالت.  واأ�سارت اإىل اأهمية ا�ستمرار اأطر التعاون 

املختلفة مع خمتلف اجلهات وخا�سة مبا يخدم اقت�ساد البلدين.

اأ�سول اأبوظبي الوطني واخلليج الأول تقفز 
اىل 665.8 مليار درهم قبل تنفيذ الإندماج

•• اأبوظبي - وام :

 665.8 اىل  الول  واخلليج  الوطني  اأبوظبي  بنكي  اأ�سول  اإجمايل  قفز   
تنفيذ  قبل  الإف�ساح عنها  ج��اء  ،والتي   2016 ع��ام  نهاية  دره��م يف  مليار 
الإندماج املرتقب بينهما خالل الربع الول من العام اجلاري وفقا ملا مت 
ارتفاع ودائع  املالية ذاتها  البيانات  . واأظهرت  الإع��الن عنه يف وقت �سابق 
357.2 مليار  اإىل  القرو�س  و  دره��م  402.58 مليار  اإىل نحو  البنكن 

. درهم يف نهاية عام 2016 
وقالت هيئة الوراق املالية وال�سلع يف ت�سريح خا�س لوكالة اأنباء المارات: 
للموافقة  الهيئة  اإىل  بالتقدم  املقبلن  ال�سهرين  خ��الل  البنكان  �سيقوم 

النهائية على ن�سرة الإندماج واجلدول الزمني لتنفيذها .
كيان  اأك��رب  تاأ�سي�س  اىل  �سيف�سي  املرتقب  الإن��دم��اج  اأن  م�سرفيون  واأك��د 
م�سريف يف ال�سرق الو�سط .كما �سي�سجع على قيام اندماجات اأخرى بن 
دولة  يف  البنوك  قطاع  �سمنها  وم��ن  مت�سابهة  قطاعات  يف  تعمل  كيانات 
التكاليف  انخفا�سا يف  املزمع  الإن��دم��اج  يحقق  اأن  املتوقع  ومن  الم���ارات. 
التكلفة  الفائدة من حيث  تتحقق  واأن  �سنويا  درهم  500 مليون  مبقدار 
مل���رة واحدة  الأع���م���ال  ت��وح��ي��د  تكاليف  ت��ق��در  بينما  ���س��ن��وات  ث���الث  خ���الل 
العمومية لكل من  . وكانت اجلمعية  اإماراتي  600 مليون درهم  بحدود 
بنكي اأبوظبي الوطني واخلليج الأول وافقتا بتاريخ 2016/12/7 على 
الإندماج املقرتح وذلك وفقا لأحكام املادة 283 /1 من القانون الحتادي 
رقم 2 ل�سنة 2015 ب�ساأن ال�سركات التجارية . و�سيتم تنفيذ عملية الدمج 
الأول على  بنك اخلليج  ؛ حيث يح�سل م�ساهمو  الأ�سهم  تبادل  اآلية  عرب 
1.254 �سهم من بنك اأبوظبي الوطني مقابل كل �سهم ميلكونه يف بنك 
اخلليج الأول. بعد اإ�سدار بنك اأبوظبي الوطني لالأ�سهم اجلديدة، �سيملك 
م�ساهمو بنك اخلليج الأول نحو 52 % من البنك الدامج، بينما �سيملك 
م�ساهمو بنك اأبوظبي الوطني نحو 48 %، و�ستبلغ ح�سة حكومة اأبوظبي 
واجلهات التابعة لها نحو %37 وعقب امتام الإندماج �سيتم الغاء اإدراج 
اأبوظبي  �سوق  املدرجة لدى  ال�سركات  الأول من �سجل  اأ�سهم بنك اخلليج 

لالأوراق املالية اعتبارا من تاريخ نفاذ الندماج وحل بنك اخلليج الأول.

العقد  ت�سوية  �سعر  للربميل   88.55  دولرا 
الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة

•• دبي - وام :

 � اأبريل املقبل  � ت�سليم �سهر   تراجع �سعر ت�سوية العقد الآج��ل خلام عمان 
لدى تداوله يف بور�سة دبي للطاقة ام�س 0.03 دولر اأمركي للربميل 
الواحد مقارنة ب�سعر ت�سويته اأم�س الأول ليبلغ 55.88 دولر عند ال�ساعة 

12:30 بالتوقيت املحلي 08:30 بتوقيت جرينت�س .
ال�سرق  منطقة  يف  دولية  بور�سة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�سة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �سركات  تزويد  اإىل   � وال�سلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�سط 
باأ�سعار  ال�سوي�س  �سرق  تقع  التي  بالأ�سواق  املهتمن  والعمالء  واملتداولن 

تت�سم بال�سفافية للنفط اخلام.
املتخ�س�سة  البور�سات  اإح��دى   2007 عام  افتتاحها  منذ  البور�سة  وتعد 
على م�ستوى العامل واأ�سبح عقدها الرئي�س وهو العقد الآجل خلام عمان 
ت�سهد منوا  التي  ال�سوق  اإىل  املتجه  للنفط اخل��ام  الأك��رث موثوقية  املعيار 
الآ�سيوية  املنطقة  اقت�سادات  تعك�س  التي  والأداة  ال�سوي�س  �سرق  �سريعا 
ب�سورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي 
وثالث معيار �سعري للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام 

الذي يتم ت�سديره من عمان ودبي.
وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرتونية 
التي ميكن الو�سول اإليها انطالقا من اأكرث من 20 منطقة منها املراكز 

املالية الرئي�سة يف اآ�سيا واأوروبا والوليات املتحدة.

مع و�سول وفد الدولة اإىل اأنقرة 

بدء الجتماع التح�سريي للجنة القت�سادية امل�سرتكة التا�سعة بني الإمارات وتركيا
تبادل اخلربات ونقل املعرفة والتكنولوجيا بن اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية
ال�سحي: ناق�س الجتماع جوانب التعاون يف القطاعات ذات الأولوية على الأجندة القت�سادية للبلدين

•• اأنقرة –الفجر:

ام�س  اأن��ق��رة،  الرتكية،  العا�سمة  �سهدت 
اأعمال  ب��دء   ،2017 فرباير   6 الثنن 
الجتماع التح�سري للجنة القت�سادية 
الإم��ارات وتركيا،  التا�سعة بن  امل�سرتكة 
ب���رئ���ا����س���ة معايل  ���س��ت��ع��ق��د غ�����دا  وال����ت����ي 
املن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  امل��ه��ن��د���س 
�سيم�سك  وزير القت�ساد ومعايل حممد 
الرتكي، ومب�ساركة  ال��وزراء  رئي�س  نائب 
ع���دد م���ن ك��ب��ار م�����س��وؤول��ن م���ن حكومة 

البلدين.
�سعادة  ال��ت��ح�����س��ري  الج���ت���م���اع  ت���راأ����س 
العزيز  عبد  ب��ن  اأح��م��د  حممد  املهند�س 
لل�سوؤون  القت�ساد  وزارة  وكيل  ال�سحي 
القت�سادية، فيما تراأ�س اجلانب الرتكي 
���س��ع��ادة ح�����س��ن��ي دمل����ر ن��ائ��ب وك��ي��ل وزارة 
القت�ساد، وبح�سور �سعادة خليفة �ساهن 
و�سعادة  تركيا،  ل��دى  الدولة  �سفر  امل��رر 
ل�سوؤون  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت  جمعة 
اإىل  القت�ساد،  وزارة  اخلارجية  التجارة 
وممثلي  امل�سوؤولن  كبار  من  عدد  جانب 

موؤ�س�سات حكومية من اجلانبن.
التعاون  اأط��ر  مناق�سة  الج��ت��م��اع  و�سهد 
ال���ق���ط���اع���ات  امل���������س����رتك يف ع�������دد م�����ن 
التفاق عليها خالل  والتي مت  احليوية، 
واأبرزها  ال�سابقة،  الفنية  الج��ت��م��اع��ات 
التجارة  حجم  وزي��ادة  تعزيز  يف  التعاون 
اخل��ارج��ي��ة ع��ل��ى امل�����س��ت��وى ال��ث��ن��ائ��ي بن 
البلدين، واأي�سا عرب الأ�سواق الإقليمية 
الإ�سالمي  التعاون  منظمة  دول  واأ�سواق 
اخلطة  حددتها  التي  الأه���داف  �سوء  يف 
والرامية  للكومي�سك  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ت��ع��زي��ز ال���ت���ج���ارة ال��ب��ي��ن��ي��ة ب���ن ال����دول 

الأع���������س����اء.  ك��م��ا ���س��م��ل امل��ح�����س��ر بحث 
وزيادة  ال�سناعي  التعاون  تطوير  األيات 
واأي�سا  امل�سرتكة،  ال�ستثمارية  الفر�س 
القطاع  يف  ال����ت����ع����اون  جم�������الت  ح������دد 
وامل�����س��روع��ات ال�سغرة  امل���ايل وامل�����س��ريف 
وامل��ت��و���س��ط��ة والب��ت��ك��ار، ق��ط��اع الطران 
امل��ت��ج��ددة والت�سالت  وال��ط��اق��ة  امل���دين، 
واأي�سا  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وامل��ن��ت��ج��ات  وال��ن��ق��ل، 
واملوا�سفات  امل��ع��اي��ر  ال��ت��ع��اون يف جم��ال 
وال�سياحة  احل���الل،  باملنتجات  اخلا�سة 
وال�سحة  التعليم  جم���الت  ع��ن  ف�سال 

وال�سناعات الطبية والدوائية.
اأحمد  امل���ه���ن���د����س حم���م���د  ����س���ع���ادة  ق�����ال 
ب���ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����س��ح��ي وك��ي��ل وزارة 
الق��ت�����س��اد ل��ل�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة، اإن 
املحاور التي مت التفاق عليها ومناق�ستها 
والتح�سرية  الفنية  �سمن الجتماعات 
للجنة القت�سادية امل�سرتكة التا�سعة بن 
الإم��ارات وتركيا، حددت اأطر التعاون يف 
على  الأول��وي��ة  وذات  احليوية  القطاعات 
الأجندة القت�سادية لكال البلدين، ومبا 
العديد  لتفعيل  حقيقية  ف��ر���س  يعك�س 
من ال�سراكات القت�سادية، والتي بدورها 
التبادل  ح��ج��م  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  �ستنعك�س 
القت�سادية  العالقات  وم�سار  التجاري 

الثنائية خالل املرحلة املقبلة.
وتابع اأن الجتماعات �سهدت التفاق على 
خمتلف  يف  القت�سادية  الروابط  تعميق 

كما  وال�ستثمارية،  التجارية  الأن�سطة 
التعاون  لتطوير جوانب  األيات  و�سع  مت 
القطاعات  وتبادل اخل��ربات يف ع��دد من 
امل�����س��ت��ه��دف ت��ع��زي��ز م���ع���دلت ال��ن��م��و بها 
امل�ساريع  واأب��رزه��ا  املقبلة،  املرحلة  خالل 
ال�سغرة واملتو�سطة والبتكار، وال�سناعة 

وال�سياحة.
اأهمية  على  ات��ف��اق  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ت�سجيع رجال الأعمال ل�ستك�ساف فر�س 
بناءة  و�سراكات  م�سرتكة  م�ساريع  اإقامة 
م��ع ن��ظ��رائ��ه��م يف ك��ال ال��ب��ل��دي��ن، وتبادل 
الزيارات بن رجال الأعمال واملبتكرين، 
واأي�سا ت�سجيع التعاون وتبادل اخلربات 
ونقل املعرفة والتكنولوجيا بن اجلامعات 
واملوؤ�س�سات التعليمية والبحثية والقطاع 

اخلا�س يف كال البلدين.
ت��رك��ي��ا حت��ت��ل مكانة  اأن  ال�����س��ح��ي  وت���اب���ع 
التجارين  ال�سركاء  قائمة  على  مميزة 
اإذ جاءت يف املركز ال�ساد�س على  للدولة، 
�سعيد الدول امل�ستوردة من الإمارات، ويف 
املرتبة ال�13 على قائمة الدول امل�سدرة، 
اأن نتائج الجتماعات الفنية  اإىل  م�سرا 
متبادلة  رغ��ب��ة  ع��ك�����س��ت  وال��ت��ح�����س��ري��ة 
مب�ستوى  قدما  امل�سي  يف  اجلانبن  م��ن 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة اإىل 
م�����س��ت��وي��ات م���ت���ق���دم���ة، خ���ا����س���ة يف ظل 
امل�����س��رتك م��ن رج���ال الأعمال  اله��ت��م��ام 
ت���واج���ده���م  ت���ع���زي���ز  وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن يف 

ا�ستثماراتهم  وتنويع  البلدين،  باأ�سواق 
امل����ج����الت احل���ي���وي���ة مثل  يف ع�����دد م����ن 
الزراعة وال�سناعات الغذائية وال�سياحة، 
والتكنولوجيا والنقل والتعليم والرعاية 
ال�����س��ح��ي��ة، وه����ي م���ن ال��ق��ط��اع��ات التي 
ا�ستثمارات  ا�ستقطاب  الدولة  ت�ستهدف 

نوعية بها املرحلة املقبلة.
ومن جانبه، اأكد �سعادة ح�سني دملر نائب 
وكيل وزارة القت�ساد، على قوة العالقات 
القت�سادية الرتكية الإماراتية، وتنوعها 
القت�سادية  القطاعات  كافة  ي�سمل  مبا 
اأجندة  اأن  اإىل  م�سرا  تقريبا،  احليوية 
األيات  الج��ت��م��اع ت��ن��اول��ت ���س��ب��ل ت��ط��وي��ر 
الهتمام  ذات  امل�����ج�����الت  يف  ال����ت����ع����اون 
املالية  اخل�����دم�����ات  وم���ن���ه���ا،  امل�������س���رتك 
وامل�سرفية وتبادل ال�ستثمارات والطاقة 

املتجددة والطران املدين وال�سياحة.
واأ����س���ار اإىل وج����ود اه��ت��م��ام م��ت��زاي��د من 
ا�ستثماراتها  لتعزيز  الرتكية  ال�سركات 
ا�ستعر�س  ك���م���ا  الإم������ارات������ي،  ب���ال�������س���وق 
م�������س���اري���ع اخل�����س��خ�����س��ة ���س��م��ن خطط 
اأن�سطة  ت�سمل  والتي  الرتكية،  احلكومة 
وال�سناعات  ال���ط���اق���ة  ب���ق���ط���اع  ت��ت��ع��ل��ق 
الغذائية واملوانئ ودعا اجلانب الماراتي 
التي  الرتكية  املناق�سات  اإىل  لالن�سمام 

�ستطرح يف هذا ال�سدد.
ال��ت��ع��اون يف اجلوانب  ف��ر���س  ت��ن��اول  كما 
واملعاير  احل����الل  ب��امل��ن��ت��ج��ات  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

�سبل  واأي�������س���ا  امل���ط���ب���ق���ة،  وامل���وا����س���ف���ات 
بالنظم  يتعلق  فيما  التعاون  اأط��ر  تعزيز 
اخلربات  وتبادل  امل�سرفية  والت�سريعات 
وامل����م����ار�����س����ات مب����ا ي���ع���ود ب���ال���ن���ف���ع على 

اجلانبن.
امل�����س��رتك على  العمل  اأه��م��ي��ة  واأك���د على 
ال��ت��ب��ادل التجاري  ت��ع��زي��ز وزي����ادة ح��ج��م 
متقدمة  م�����س��ت��وي��ات  اإىل  ب��ه  وال��و���س��ول 
ال�سراكة  ظل  يف  املقبلة،  ال�سنوات  خالل 
القت�سادية القوية التي جتمع البلدين.

عدد من  ا�ستعرا�س  الجتماع  �سهد  وقد 
والرتكية  الإماراتية  واملوؤ�س�سات  اجلهات 
لتجاربها يف عدد من القطاعات احليوية 
تعزيز  وف����ر�����س  ال���ب���ل���دي���ن  اأ������س�����واق  يف 
�سراكات  وب��ن��اء  امل�����س��رتك��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 

فنية وا�ستثمارية فيها بن البلدين.
و����س���ارك يف الج���ت���م���اع ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل 
ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر ع����ام ه��ي��ئ��ة الإم�������ارات 
ل��ل��م��وا���س��ف��ات وامل��ق��اي��ي�����س، و���س��ع��ادة فهد 
ال�������س���وؤون  اإدارة  م���دي���ر  ال���ت���ف���اق  ع��ب��ي��د 
الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ع��اون ال����دويل ب���وزارة 
اخلارجية والتعاون الدويل، و�سعادة حمد 
بو عميم مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
دب����ي، و���س��ع��ادة م����روان ال�����س��رك��ال املدير 
لال�ستثمار  ال�����س��ارق��ة  لهيئة  التنفيذي 
ممثلن  ومب�ساركة  )�سروق(،  والتطوير 
عن �سركات وموؤ�س�سات اقت�سادية اأبرزها 

�سركة مبادلة –ياه �سات.

موؤ�س�سة �سعود بن �سقر وبنك راأ�س اخليمة الوطني يوقعان اتفاقية للحلول التمويلية

موؤ�س�سة الإمارات واإك�سون اخلليج يجددان �سراكتهما يف برنامج
 بالعلوم نفكر  بهدف متكني ال�سباب الإماراتي من الإبداع العلمي والتقني

على  اإحلاحاً  الأك��رث  التحديات  ملواجهة 
م�ستوى الدولة  

كلر  ال�سيدة  �سرحت  الإط���ار  ه��ذا  ويف 
التنفيذي  الرئي�س  �سكوت  وودك���راف���ت 
للموؤ�س�سة قائلًة: من املنطقي اأن يتزايد 
املبتكرة.  التقنية  احل��ل��ول  على  الطلب 
امل�ستقبل  الإب���داع هو  ب��اأن  واإمي��ان��اً منها 
دائماً  الإم���ارات  موؤ�س�سة  قيادة  حر�ست 
ع��ل��ى ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة خ��ل��ق بيئة 
م��وات��ي��ة مت��ك��ن ال�����س��ب��اب الإم���ارات���ي من 
والتقنية،  العلمية  اإب��داع��ات��ه��م  ع��ر���س 
وقدراتهم  العلمية  مهاراتهم  وتطوير 
من  ومتكينهم  التحليلي،  التفكر  على 
التحول اإىل م�ساركن فاعلن يف التو�سل 
اإىل حلول خالقة للم�سكالت املجتمعية 
على امل�ستوين املحلي والعاملي. ومن هذا 
املنطلق ي�سعدنا للغاية جتديد �سراكتنا 
ال�سرتاتيجية مع �سركة اإك�سون موبيل 
ال���ت���ي ن�����س��ت��ه��دف م���ن خ��الل��ه��ا حتفيز 
ال�سباب الإماراتي وت�سجيعهم والحتفاء 
بهم يف ربوع الإمارات ودعمهم من اأجل 
وخدمات  منتجات  اإىل  اأفكارهم  حتويل 

•• اأبوظبي- الفجر:

املوؤ�س�سة  وهي  الإم��ارات  موؤ�س�سة  اأعلنت 
ال�ستثمار  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  الوطنية 
ال�سباب  وتنمية  متكن  ويف  الجتماعي 
الإم���ارات���ي ال��ي��وم ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سركة 
�سراكتهما  جت���دي���د  اخل���ل���ي���ج  اإك�������س���ون 
“بالعلوم  برنامج  لدعم  ال�سرتاتيجية 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ���س��ب��ي��ل  يف  نفكر”. 

والتقدم القت�سادي يف دولة الإمارات.
انطلق  ق��د  نفكر  بالعلوم  برنامج  وك��ان 
اإط���ار  يف   2012 ع���ام  م��ن  �سبتمرب  يف 
جهود موؤ�س�سة الإم��ارات بهدف ت�سجيع 
الذين  الإم������ارات������ي  ال�������س���ب���اب  ومت���ك���ن 
15 و35 عاماً  ب��ن  اأع��م��اره��م  ت���رتاوح 
على ت�سميم وتطوير ابتكارات يف جمال 
على  وت�سجيعهم  والتكنولوجيا  العلوم 
اخ��ت��ي��ار ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا جماًل 
لدعم  املهنية  وم�����س��ارات��ه��م  ل��درا���س��ت��ه��م 
التي  ال���ط���م���وح���ة  الأه�����������داف  حت���ق���ي���ق 
تن�سدها دولة الإمارات يف جمال التنمية 
العلمية  امل��ه��ارات  وتطبيق  ال�سناعية. 

املحتملن  للم�ستثمرين  ملمو�سة ميكن 
احت�سانها وتبنيها.

وم����ن ج��ان��ب��ه ع��ل��ق ال�����س��ي��د ب����ول ثي�س، 
م��دي��ر ف����رع ���س��رك��ة اإك�������س���ون م��وب��ي��ل يف 
دولة الإم��ارات، قائاًل: »جت�سد ال�سراكة 
موبيل  واإك�سون  الإم���ارات  موؤ�س�سة  بن 
التعاون يف اأح�سن �سوره، اإذ اأن ا�ستهداف 
ال�سباب وت�سجيع الطالب على اأن ي�سلكوا 
طريق العلوم والتكنولوجيا هو ال�سبيل 
الذي ي�سمن حت�سيل الطالب للم�ستوى 
مهند�سن  ليكونوا  املطلوب  التعليمي 
يوؤدي  م��ا  وه���و  امل�ستقبل  يف  وم��ب��دع��ن 
ب�سرية  ك��وادر  بناء  اإىل  املطاف  نهاية  يف 
ماهرة وقادرة على املناف�سة. اإننا نحاول 
الهتمام  اإىل  الإماراتي  ال�سباب  توجيه 
على  وت�سجيعهم  والتكنولوجيا  بالعلوم 
امل���ج���الت مب���ا ي�سمن  ه����ذه  ال��ع��م��ل يف 

م�ستقباًل م�ستداماً لوطنهم«.
موبيل  اإك�����س��ون  �سركة  لتوقعات  ووف��ق��اً 
مل�����س��ت��ق��ب��ل ال��ط��اق��ة ي��ح��ت��اج ال���ع���امل اإىل 
ال��ط��اق��ة بن�سبة  اإن���ت���اج  رف���ع م�����س��ت��وي��ات 
لتغطية  احلالية  امل�ستويات  عن   25%

ا�ستهالكه بحلول عام 2040. ويرتجم 
هذا النمو اإىل زيادة مماثلة يف الحتياج 
اإىل مهنين يف قطاع الطاقة وهي حقيقة 
اإذا  خ�سو�ساً  م��ت��زاي��دة  اأه��م��ي��ة  تكت�سب 
اأن عدد الطالب الذين يختارون  علمنا 
والتكنولوجيا  العلوم  جم��الت  يف  مهناً 
والهند�سة والريا�سيات يقل با�ستمرار. 

وتلتزم موؤ�س�سة الإمارات و�سركة اإك�سون 

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

لتنمية  �سقر  ب��ن  �سعود  موؤ�س�سة  اأب��رم��ت 
ال�����س��ب��اب وب���ن���ك راأ�������س اخليمة  م�����س��اري��ع 
خدمات  لتقدمي  تفاهم  م��ذك��رة  الوطني 
لأ�سحاب  ت��ن��اف�����س��ي��ة  ب���اأ����س���ع���ار  مت��وي��ل��ي��ة 
امل�����س��اري��ع م���ن اأع�������س���اء امل��وؤ���س�����س��ة، حيث 
الداعمة  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ن  ال��ب��ن��ك  ي��ع��ت��رب 
ل��الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة، ول��ه ���س��راك��ات قوية، 
ت��ه��دف اإىل خ��دم��ة جم��ت��م��ع الأع���م���ال يف 
اإطار اجلهود  الإم��ارة، وتاأتي التفاقية يف 
الرامية لتوفر احللول التمويلية مل�ساريع 
مبداأ  ومن  واملتو�سطة،  ال�سغرة  ال�سباب 
اإىل  وا���س��ت��ن��اداً  املوؤ�س�سية  ال�سراكة  تعزيز 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��وؤ���س�����س��ة ���س��ع��ود ب��ن �سقر 
لتنمية م�ساريع ال�سباب الرامية اإىل تعزيز 

التعاون مع اجلهات الأخرى.
اإ���س��م��اع��ي��ل رئي�س  ���س��رح ي��و���س��ف حم��م��د 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا مل��وؤ���س�����س��ة ���س��ع��ود ب��ن �سقر 
لتنمية م�ساريع ال�سباب باأن هذه التفاقية 
تاأتي متا�سيا مع توجهات القيادة الر�سيدة 

العام  ال��ق��ط��اع��ن  ال���دول���ة مب�����س��اه��م��ة  يف 
واخلا�س يف دعم م�ساريع ال�سباب املواطن 
للنهو�س وامل�ساهمة يف القت�ساد الوطني، 
باأ�سعار  ح��ل��ول مت��وي��ل��ي��ة  ت��وف��ر  وب��ه��دف 
اأع�ساء  ال�سباب  م�ساريع  لتمكن  مناف�سة 
املوؤ�س�سة من متويل احتياجات م�ساريعهم، 
وال�ستفادة مما يقدمه بنك راأ�س اخليمة 

ال��وط��ن��ي م��ن خ��دم��ات تلبي ح��اج��ات بيئة 
الأعمال وخا�سة م�ساريع ال�سباب. 

التنفيذي  الرئي�س  اإجن��الن��د  بيرت  وق���ال 
اإن دعم  ال���وط���ن���ي،  راأ������س اخل��ي��م��ة  ل��ب��ن��ك 
م�ساريع ال�سباب خيار ا�سرتاتيجي، يوليه 
جمل�س اإدارة البنك اأهمية خا�سة، وي�سعه 
على قائمة اأولوياته، وذلك لتعزيز قدرات 

الإم���ارات���ي، ومتكينهم  ال�����س��ب��اب  وخ����ربات 
البناء  عملية  يف  ال��ف��اع��ل��ة  امل�����س��اه��م��ة  م��ن 
اأن  كما  ال��دول��ة،  ت�سهدها  التي  والتطوير 
التفاقية جاءت لتعك�س التعاون وال�سراكة 
اعتماد  اأن  موؤكداً  الطرفن،  بن  الفعالة 
امل����ع����اي����ر ال���ع���امل���ي���ة يف ت����ق����دمي احل���ل���ول 
ال��ت��م��وي��ل��ي��ة ب��اأ���س��ع��ار ت��ن��اف�����س��ي��ة ي��ع��زز من 
مكانة جمتمع الأعمال يف الدولة و�سمعته 

العاملية يف هذا املجال.
ال��ك��ي��ب��ايل م��دي��ر موؤ�س�سة  واأف�����ادت م���رمي 
ال�سباب،  م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود 
اإىل  م�ستمر  وب�سكل  ت�سعى  املوؤ�س�سة  ب��اأن 
�ساأنها  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ن  ���س��راك��ات  ع��ق��د 
على  بالنفع  ت��ع��ود  م�سافة  قيمة  ت��ق��دمي 
م�ساريع اأع�سائها، ونحن على ثقة اأن من 
�ساأن هذه التفاقية اإمداد اأع�ساء املوؤ�س�سة 
بحلول تتما�سى مع احتياجات م�ساريعهم 

مبا يعزز فر�س جناحها.
اإ�سماعيل  حممد  يو�سف  التفاقية  ووق��ع 
بن  �سعود  ملوؤ�س�سة  العليا  اللجنة  رئي�س 
وبيرت  ال�����س��ب��اب،  م�����س��اري��ع  لتنمية  ���س��ق��ر 

اإجن���الن���د ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذ ل��ب��ن��ك راأ����س 
اخليمة، وذلك بح�سور عدد من امل�سوؤولن 
اإىل  ا�سماعيل  يو�سف  واأ���س��ار  اجلهتن،  يف 
الدور املهم الذي تقوم به هذه التفاقيات 
لتعزيز  الرئي�سية  ال��دع��ائ��م  م��ن  ك��واح��دة 
ال���ت���ع���اون الق���ت�������س���ادي، مب����ا ي�����س��اه��م يف 
ال�����س��ب��اب املواطن  امل���زي���د م���ن  ا���س��ت��ق��ط��اب 
حتويل  يف  وم�ساعدتهم  الأف��ك��ار،  اأ�سحاب 
ال�ستقرار  حتقق  م�ساريع  اإىل  اأف��ك��اره��م 
والزده����ار الق��ت�����س��ادي، مب��ا يعود بالنفع 
عليهم ب�سفة خا�سة واإم��ارة راأ�س اخليمة 

ب�سفة عامة.
توقيع  “ياأتي  ا�سماعيل  يو�سف  واأ���س��اف 
ه����ذه الت��ف��اق��ي��ة م���ع ب��ن��ك راأ������س اخليمة 
تنوي  التي  التفاقيات  ل�سل�سلة  ام��ت��داداً 
م�ساريع  لتنمية  �سقر  بن  �سعود  موؤ�س�سة 
اجل����اري،  ال��ع��ام  خ���الل  توقيعها  ال�����س��ب��اب 
اأ�سحاب  ال�����س��ب��اب  مت��ك��ن  اإىل  وال���ه���ادف���ة 
امل�سرتك،  التعاون  امل�ساريع، وعمال مببداأ 
راأ�س  ت�سهده  ال��ذي  النمو  ظل  يف  وخا�سة 

اخليمة.

موبيل بدعم فر�س التعليم يف الإمارات 
جمالت  يف  ال�سباب  م�ساركة  لت�سجيع 
العلوم والتقنية والهند�سة والريا�سيات 
اأهم مورد من موارد  مما يعزز من قوة 
يوؤدي  فالتعليم  �سعبها.  وه���و  ال���دول���ة 
التعليم  وج��ودة  القت�سادي  النجاح  اإىل 
على  معاً  العمل  على  املواطنن  ت�ساعد 

بناء جمتمعات قوية وقادرة ومزدهرة. 

التفاق على تعزيز حجم التجارة اخلارجية بينيا وعرب الأ�سواق
 الإقليمية  وت�سجيع القطاع اخلا�ض ل�ستك�ساف فر�ض اإقامة م�ساريع م�سرتكة
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املال والأعمال

التقى جلنة الأمن العام للأمم املتحدة ب�ساأن التمكن القت�سادي للمراأة

حمدان بن حممد يح�سر افتتاح اجتماعات جلنة الأمني العام لالأمم املتحدة ب�ساأن التمكني القت�سادي للمراأة

�سيمونا  ال�سيدة  القناعة  هذه  يف  وت�ساركني  امل�ستدامة  التنمية  حول  عاملي  ح��وار 
للجنة  ال�سريك  الرئي�س  �سوي�سرا  ايكيا  ل�سركة  التنفيذية  الرئي�سة  �سكاربالجيا 
حيث متكنا يف �سوء تطابق وجهات النظر من اإيجاد جتمع نخبة من الن�ساء على 
الهتمام  معهن  الرابط  كان  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  التميز  من  عال  م�ستوى 
مب�ساألة رفع م�ستوى متكن املراأة على امل�ستوى القت�سادي.” واأ�سار فخامته اإىل 
مواطن  ت�سحيح  اأج��ل  من  طويلة  �سنوات  م��دار  على  العامل  بذلها  التي  اجلهود 
م�ستوى  على  عموما  امل���راأة  حياة  يف  ال�سيا�سية  املمار�سات  خلفتها  التي  ال�سعف 
العامل .. منوها اإىل اأن تقدم ن�سبي قد اأحرز يف حتقيق العديد من تلك الأهداف 
بينما مل يحظ اجلانب القت�سادي يف هذه الأجندة بذات القدر من الهتمام ما 
جعل هذه اجلزئية حمور النقا�سات يف اجتماع اللجنة احلايل يف دبي. ووجه رئي�س 
اللجنة  اأه��داف  دعم  للم�ساركة يف  العامل  اإىل جميع حكومات  الدعوة  كو�ستاريكا 
وكذلك  احلكومية  غر  واملنظمات  اخلا�س  القطاع  جانب  اإىل  جهودها  وم���وؤازرة 
الإعالم وهي القطاعات التي عملت اللجنة معها عن قرب خالل املرحلة املا�سية 
لتحقيق تلك الأهداف موؤكدا احلاجة اإىل زيادة م�ستوى م�ساركة احلكومات كجزء 
اأ�سيل يف اجلهود الرامية اإىل رفع م�ستوى م�ساركة املراأة يف املجالت القت�سادية 
مبا ي�سمن ا�ستدامة تلك اجلهود يف امل�ستقبل. و�سدد �سولي�س على اأهمية التوا�سل 
يف  باإيجابية  للم�ساركة  ودعوتها  العامل  اأن��ح��اء  �ستى  يف  واحلكومات  اللجنة  بن 
ومن  معهم  اللجنة  لتوجد  واملهم  احليوي  املو�سوع  هذا  حول  الدائرة  املناق�سات 
من  ملزيد  العملية  الإج����راءات  من  اأو���س��ع  طيف  بتفعيل  الكفيلة  ال�سبل  خاللهم 

الدعم للمراأة يف جمال متكينها اقت�ساديا. 
وخالل كلمتها اأمام اجلل�سة الفتتاحية لجتماع جلنة الأمن العام لالأمم املتحدة 
رفيعة امل�ستوى ب�ساأن متكن املراأة اأكدت معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي 
وزيرة دولة للت�سامح ع�سوة اللجنة اأن م�ساألة متكن املراأة تاأتي كاأولوية حتر�س 
عليها القيادة الر�سيدة يف دولة الإمارات وتعمل على دعمها وتر�سيخها يف م�سرة 
واإ�سهامها يف  امل��راأة احل�ساري  لدور  تعزيزا  الدولة  ت�سهدها  التي  والنماء  التقدم 
قيادة  القمة  من  يبداأ  التزامنا  اإن   “ معاليها  وقالت  امل�ستدامة.  التنمية  عملية 
وحكومة وذلك من خالل اإدراج مو�سوع متكن املراأة �سمن اخلطة ال�سرتاتيجية 
اإذ اأن حتقيق امل�ساواة بن الرجل وامل��راأة ي�سكل جزءا ل يتجزاأ من روؤية  الوطنية 
املراأة  اإىل حماية  تهدف  والتي  للدولة  الوطنية  الأجندة  ومن   2021 الإم��ارات 
من كل اأ�سكال التمييز والعمل احلثيث على توفر كل مقومات الدعم وامل�ساندة 
واأ�سادت معايل لبنى القا�سمي بالدعم  لها وبلوغ اأرقى امل�ستويات يف هذا املجال”. 

الكبر من قبل “ اأم الإمارات “ �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك رئي�سة الحتاد 
الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى  الرئي�سة  العام  الن�سائي 
الوطنية  “ ال�سرتاتيجية  اإط��الق �سموها  وال��ذي يتجلى يف  لالأمومة والطفولة 
لتمكن وريادة املراأة يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 2015-2021” والتي 
املوؤ�س�سات احلكومية  ال�سراكات مع  تاأ�سي�س  اإىل  اإطار عمل حموري يهدف  ت�سكل 
وموؤ�س�سات املجتمع املدين واملنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من اأجل و�سع 
اخلطط وبرامج العمل التي جتعل دولة الإم��ارات دائما يف م�ساف الدول الأكرث 
امل�ستمرة من  باملتابعة  اأ�سادت معاليها  امل��راأة. كما  تقدما ل�سيما يف جمال متكن 
اآل مكتوم رئي�سة جمل�س الإمارات  قبل �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد 
للتوازن بن اجلن�سن والتي حتر�س من خاللها على تفعيل موؤ�سرات التوازن بن 
اجلن�سن يف خمتلف املجالت الأمر الذي ميثل دافعا كبرا يف النهو�س مب�سرة 
اإيجابي  املراأة ومتكينها وتطوير قدراتها وتوظيف مهاراتها وخرباتها على نحو 

وفعال يف قطاعات العمل املتنوعة.
وحول التعاون بن دولة الإمارات وهيئة الأمم املتحدة تناولت معايل وزيرة الدولة 
للت�سامح انتخاب الدولة ع�سوا يف املجل�س التنفيذي للهيئة املعنية بامل�ساواة بن 
اجلن�سن ومتكن املراأة لفرتتن متتاليتن “ 2013-2015 “ و “ 2016-

2018 “ .. وقالت “ اإن امل�ساهمة الإماراتية “لهيئة الأمم املتحدة للمراأة” بلغت 
ال��دع��م لفتتاح  ك��ل  ال��دول��ة  اأمريكي يف ح��ن قدمت  12 مليون دولر  م��ن  اأك��رث 
مكتب متابعة تابع للهيئة يف اأبوظبي ليكون حلقة و�سل مع دول جمل�س التعاون 
امل�ستوى  رفيع  الفريق  ح��دد  “ لقد  معاليها  واأ�سافت   . “ العربي  اخلليج  ل��دول 
مقومات  للمراأة  القت�سادي  التمكن  ح��ول  املتحدة  ل��الأمم  العام  لالأمن  التابع 
من  والتعاقد  التوظيف  جمال  يف  واخلا�س  العام  القطاع  ممار�سات  يف  التح�سن 
�سمن العوامل املحورية ال�سبع للتمكن القت�سادي للمراأة ويرتبط هذا التح�سن 
املبادرات  اأه��م  اإح��دى  الأع��م��ال  ل��رائ��دات  الفر�س  تكافئ  برنامج  مبا�سرة مببادرة 
“موؤ�س�سة  بدعم  والتي حتظى  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  الرئي�سية حتت مظلة 
لإ�سراك  انعكا�سا  املبادرة  هذه  ولت�سكل  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  باملراأة”  لالرتقاء  مناء 
خمتلف اجلهات الفاعلة يف دعم العمل امل�سرتك على امل�ستوى الوطني”. واأو�سحت 
الإماراتيات  الفر�س لرائدات الأعمال �سيتيح ل�سيدات الأعمال  اأن برنامج تكافوؤ 
املجال لتح�سن الفر�س التعاقدية لأعمالهن مع �سعي الربنامج لتاأ�سي�س �سراكات 
قوية من �ساأنها احلد من التحديات التي حتول دون متكن املراأة اقت�ساديا. وعن 
امل��راأة بوجه عام على ال�سعيد العاملي �سددت معايل  اإ�سهام دولة الإم��ارات يف دعم 

•• دبي-وام:

 اأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي اأن املراأة يف 
دولة الإمارات حتظى بكل الدعم وامل�ساندة يف �سوء توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  حممد بن را�سد 
ال�سيخ  ال�سمو  قبل �ساحب  امل�ستمرين من  والدعم  املتابعة  وبف�سل  “رعاه اهلل” 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة اإذ 
حتر�س القيادة الر�سيدة على منح املراأة كافة املقومات التي تكفل لها اإثبات ذاتها 
اإيجابي يخدم جمتمعها وي�سهم يف تاأكيد فر�س تقدمه  وتوجيه طاقتها باأ�سلوب 
وازدهاره ما اأهلها للو�سول اإىل اأرقى املنا�سب واأرفعها.   جاء ذلك خالل اجتماع 
�سموه مع عدد من اأع�ساء جلنة الأمن العام لالأمم املتحدة رفيعة امل�ستوى ب�ساأن 
ام�س  انطلقت  التي  اللجنة  اجتماعات  هام�س  على  للمراأة  القت�سادي  التمكن 
اأفريقيا بح�سور ع�سوة  الأو�سط و�سمال  ال�سرق  يف دبي للمرة الأوىل يف منطقة 
اللجنة معايل �سامية �سلوحو ح�سن نائبة رئي�س جمهورية تنزانيا املتحدة ومعايل 
جنالء بنت حممد العور وزيرة تنمية املجتمع ومعايل جميلة بنت �سامل م�سبح 
املهري وزيرة دولة ل�سوؤون التعليم العام ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
رئي�سة  نائبة  امل��ري  غ��امن  منى  و�سعادة  الحت���ادي  الوطني  املجل�س  ل�سوؤون  دول��ة 
جمل�س الإم��ارات للتوازن بن اجلن�سن. واأ�سار �سمو ويل عهد دبي اإىل الهتمام 
الأطراف  كل  والتعاون مع  ال�سراكة  قنوات  بتفعيل  الر�سيدة  القيادة  توليه  الذي 
الدولية املعنية بتمكن املراأة على ال�سعيد العاملي حيث تعمل دولة الإمارات على 
الإ�سهام  بدور حموري وفاعل يف هذا الإطار .. وقال �سموه : “ نحن حري�سون على 
توطيد ج�سور التعاون مع كل اجلهات ال�ساعية ل�سمان مقومات احلياة الكرمية 
للمراأة يف املنطقة والعامل ومنحها نوعية حياة اأف�سل يف �ستى بقاع الأر�س؛ فهذه 
ال�سعيد  الإم��ارات على  ا�سرتاتيجية عمل حكومة  التي تت�سمنها  ذاتها  الأه��داف 
التي  ال�سمانات  التمتع بكافة  امل��راأة يف  الدولة حلق  تاأكيدا على احرتام  الداخلي 
اأدوارها على  تكفل لها ولأ�سرتها ال�سعادة وال�ستقرار ومتكنها من القيام بجميع 
واأو�سح �سموه اأن املراأة تت�ساوى يف احلقوق والواجبات مع الرجل  النحو الأمثل”. 
وفق ما اأقره الد�ستور الإماراتي ويف �سوء القانون الذي و�سع الأطر املحددة لذلك 
القت�سادية  الوطن  ق��درات  بناء  امل�ساركة يف  واأن  الكاملة  امل�ساواة  اأ�سا�س من  على 
واجب على كل من الرجل واملراأة بينما يبقى التميز يف جمال العمل مرهونا بقدرة 
ال�سيخ حمدان  �سمو  واأ�ساد  اأه��داف��ه.  والإب���داع يف حتقيق  البتكار  على  كل منهما 
منوها  املجالت  املتحدة يف خمتلف  الأمم  بجهود  مكتوم  اآل  را�سد  بن  بن حممد 
باإ�سهامات اللجنة نحو تعزيز فر�س املراأة وتو�سيع دائرة م�ساركتها القت�سادية .. 
موؤكدا �سموه اأن دولة الإمارات حري�سة اأن ت�سع جتربتها يف جمال متكن املراأة يف 
متناول كل من ي�سعى لالطالع عليها وا�ستلهام ما حققته من اإجنازات وال�ستفادة 
الأمن  جلنة  اأع�ساء  م��ن  احل�سور  اأع���رب  جانبهم  م��ن  الناجحة.   نتائجها  م��ن 
العام لالأمم املتحدة خالل الجتماع عن خال�س ال�سكر والعرفان لدولة الإمارات 
اللذين  الكبرين  والرتحاب  ال�ست�سافة  حل�سن  و�سعبا  حكومة  املتحدة  العربية 
الإماراتية  للتجربة  التقدير  بالغ  موؤكدين   .. دبي  يف  اللجنة  اأع�ساء  بهما  قوبل 
املتميزة يف جمال دعم املراأة ومتكينها ومنحها اأ�سباب النجاح دون متييز اأو انحياز 

للرجل على ح�سابها .
واأ�سار ممثلو اللجنة اإىل التاأثر الكبر للدعم الإماراتي يف دفع جهود متكن املراأة 
على ال�سعيدين الإقليمي والدويل والرغبة يف موا�سلة التعاون املثمر والبناء يف 
هذا امل�سمار و�سول اإىل حتقيق الأهداف املن�سودة والتي تتطابق مع اأهداف التنمية 
امل�ستدامة التي اأطلقتها الأمم املتحدة يف العام 2015.  ح�سر الجتماع كل من 
كو�ستاريكا وفومزيلي مالمبو  دولة  امل��راأة يف  �سوؤون  وزي��رة  األيخاندرا مورا مورا 
وكيلة الأمن العام لالأمم املتحدة واملديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة 
 “ ايكيا  ل�سركة  التنفيذية  الرئي�سة  �سكاربالجيا  و�سيمونا   “ اأفريقيا  جنوب   “
�سوي�سرا “ واألي�سيا غرون جونزالي�س اأ�ستاذة وباحثة مبعهد البحوث القت�سادية 
“ املك�سيك “ واأمادو خمتار با ال�سريك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ملبادرة الإعالم 
الإفريقي “ ال�سنغال “ واإليزابيث فا�سكويز امل�سوؤولة التنفيذية واملوؤ�س�سة ل�سركة 
“وي كونيكت” “ الوليات املتحدة الأمريكية “ وفيزا فرحان الرئي�سة التنفيذية 
 “ “ باك�ستان  املحدودة  اخلا�سة  للطاقة  بوك�س  موؤ�س�سة  ومديرة  بوك�س  ل�سركة 
ورينانا جابفال رئي�سة منظمة الن�ساء يف العمالة غر النظامية “ الهند “ وتينا 

فوردهام املدير والع�سو املنتدب ملوؤ�س�سة “�سيتي ري�سر�س” “ اململكة املتحدة » .
  من جهة اأخرى التقى �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم باأع�ساء 
نائبة  امل��ري،  �سعادة منى غامن  للتوازن بن اجلن�سن، بح�سور  الإم��ارات  جمل�س 
املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ن  اللجنة  اجتماع  هام�س  على  وذل��ك  املجل�س،  رئي�سة 
رفيعة امل�ستوى ب�ساأن التمكن القت�سادي للمراأة، الذي ي�ست�سيفه املجل�س يف دبي 
للحدث  اجليد  التنظيم  على  �سموه  واأثنى   . اجل��اري  فرباير   7-6 يومي  خ��الل 
لفريق  متمنيا  املهمة،  العاملية  الفعاليات  ا�ست�سافة  يف  دب��ي  �سجل  يعك�س  وال��ذي 
املجل�س كل التوفيق يف حتقيق اأهدافه لالرتقاء مب�ساركة املراأة يف منظومة البناء 
والتطوير يف دولتنا.   ح�سر اللقاء اأع�ساء املجل�س: �سعادة د.عبدالرحيم العو�سي 
اخلارجية  ب��وزارة  القانونية  لل�سوؤون  ال��دويل  والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد 
الحتادية  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ل��وت��اه  نا�سر  اهلل  عبد  و�سعادة  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
للتناف�سية والإح�ساء و�سعادة نورة ال�سويدي مديرة الحتاد الن�سائي العام و�سعادة 
هدى الها�سمي م�ساعد املدير العام لال�سرتاتيجية والبتكار مبكتب رئا�سة جمل�س 
الوزراء و�سعادة رمي الفال�سي الأمن العام للمجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة 
عام  اأم��ن  �سالح  �سم�سه  و�سعادة  املجتمع  تنمية  وزارة  وكيل  �سهيل  �سناء  و�سعادة 
اآل مكتوم ويل عهد  املجل�س. كما ح�سر �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
املتحدة رفيعة  العام لالأمم  الأمن  ام�س اجلل�سة الفتتاحية لجتماع جلنة  دبي 

امل�ستوى ب�ساأن التمكن القت�سادي للمراأة وذلك يف فندق فور�سيزونز دبي.
وي�سهد الجتماع - الذي ي�ستمر يومن وياأتي �سمن اأول انعقاد للجنة الدولية يف 
منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا - م�ساركة لفيف من امل�سوؤولن احلكومين 
وممثلي اجلهات الدولية واملوؤ�س�سات العاملية املعنية بدعم املراأة وتعزيز م�ساركتها 

يف جهود التنمية العاملية ل�سيما على ال�سعيد القت�سادي .
رفيعة  اللجنة  اأع�ساء  ح�سرها  التي  الفتتاحية  اجلل�سة  خ��الل  احل�سور  وتابع 
امل�ستوى ويف مقدمتهم معايل �سامية �سلوحي ح�سن نائبة رئي�س جمهورية تنزانيا 
�سولي�س  غيرمو  لوي�س  كو�ستاريكا  جمهورية  رئي�س  لفخامة  م�سجلة  كلمة   -
الرئي�س ال�سريك للجنة اأعرب فيها عن حتياته لدولة الإم��ارات العربية املتحدة 
قيادة و�سعبا وبالغ تقديره لإجنازاتها يف خمتلف امليادين ل�سيما يف جمال متكن 
املراأة والدور املهم الذي ت�سهم به الدولة يف دعم ر�سالة اللجنة عرب ع�سويتها فيها 

ممثلة يف �سخ�س معايل ال�سيخة لبنى بنت خالد القا�سمي وزيرة دولة للت�سامح .
رفيعة  اللجنة  جهود  يف  الأ�سيل  ال�سريك  باأنها  الإم���ارات  دول��ة  فخامته  وو�سف 
امل�ستوى ب�ساأن متكن املراأة واأهدافها .. وقال “ اإن دعم دولة الإم��ارات يتجلى يف 
جانب منه يف ا�ست�سافة اجتماعات اللجنة يف دبي وتهيئة املناخ الداعم لهذا احلوار 
تقديره  عميق  عن  معربا   .. امل��رج��وة  النتائج  ويحقق  امل��اأم��ول  النحو  على  لياأتي 
لكل ما تقدمه دولة الإم��ارات من اأوجه العناية لهذا احلدث الذي ي�سعى لإيجاد 
فخامة  وق��ال    . “ العاملي  القت�سادي  العمل  �ساحة  على  للمراأة  اأرح��ب  م�ساحة 
لوي�س غيرمو �سولي�س “ ت�سرفت بدعوة معايل بان كي مون الأمن العام ال�سابق 
القت�سادي  التمكن  ب�ساأن  امل�ستوى  اللجنة رفيعة  اإىل  املتحدة لالن�سمام  لالأمم 
ياأتي يف قلب  الرئي�سي  اللجنة كون مو�سوعها  باأهمية ر�سالة  للمراأة وقد �سعرت 

كرافد  دوره��ا  وتفعيل  الهدف  هذا  بتحقيق  الكامل  الدولة  التزام  على  القا�سمي 
الإم���ارات على توفر  دول��ة  اإىل حر�س  .. م�سرة  املجال  ه��ذا  العاملية يف  للجهود 
يتعر�سن  الالتي  الالجئات  والفتيات  للن�ساء  الالزم  والدعم  الرعاية  اأوجه  كافة 
والعمل على و�سع حد  والنزاعات  احل��روب  ح��الت  امل��راأة يف  لالنتهاكات ومتكن 
للعنف �سد املراأة بكافة اأ�سكاله من اأجل تقلي�س العوامل التي توؤثر �سلبا على املراأة 
موؤكدة احلاجة اإىل معاجلة تلك التحديات �سمن خطة �ساملة ومتكاملة لكونها 

ت�سكل حلقة مهمة يف م�ساألة التمكن القت�سادي للمراأة.  
ويف كلمة األقتها نيابة عن حرم �سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل 
مكتوم رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بن اجلن�سن رحبت �سعادة منى غامن املري 
امل�ستوى  رفيعة  املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ن  باأع�ساء جلنة  املجل�س  رئي�سة  نائبة 
اأفريقيا.  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  للجنة  اجتماع  اأول  �سمن  دب��ي  يف 
للتوازن  الإم��ارات  تعاون جمع بن جمل�س  الجتماع هو ثمرة  اأن هذا  واأو�سحت 
بن اجلن�سن واللجنة رفيعة امل�ستوى خالل الأ�سهر املا�سية يف حن ياأتي انعقاد 
هذا الجتماع املهم يف دبي يف �سوء الإجنازات امل�سرفة لدولة الإمارات فيما يتعلق 
بتمكن املراأة الذي ت�سعه قيادتنا الر�سيدة �سمن الأهداف الرئي�سة ل�سرتاتيجية 
الدولة .. م�سرة اإىل تكليف �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
بتفعيل  للمجل�س  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
“موؤ�سر التوازن بن اجلن�سن” ال�سادر عن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي واأن 
تكون دولة الإمارات �سمن اأف�سل 25 دولة يف العامل يف هذا املجال بحلول العام 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه  ال��ذي  الكبر  بالدعم  ونوهت   .2021
را�سد اآل مكتوم للمراأة .. موؤكدة قيمة واأثر هذا الدعم الذي و�سفته باأنه ياأتي يف 
مقدمة اأ�سباب جناح املراأة يف حن اأ�سارت اإىل ال�سبق الذي اأحرزته دولة الإمارات 
على امل�ستوى العاملي باإ�سدار �سموه قرارا يف العام 2012 باإلزامية متثيل العن�سر 
الن�سائي يف جمال�س اإدارات جميع الهيئات وال�سركات احلكومية يف الدولة ليوؤهل 
القرار لف�سل جديد يف �سجل اإجن��ازات دولة الإم��ارات يف جمال دعم املراأة وزيادة 
م�ساحة م�ساركتها يف املجتمع و�سمن خمتلف جمالت العطاء.  واأ�سادت بالدعم 
وعلى  للمراأة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  توليه  ال��ذي  وال��ق��وي  املتوا�سل 
مدار �سنوات طويلة اإذ كان لإ�سهامات �سموها عظيم الأثر يف و�سول املراأة اإىل هذا 
امل�ستوى املتقدم من التمكن يف دولتنا حيث تكللت تلك اجلهود يف العام 2015 
الإمارات  دولة  امل��راأة يف  وري��ادة  لتمكن  الوطنية  �سموها لال�سرتاتيجية  باإطالق 
املراأة  متكن  لعملية  الوا�سح  املرجعي  الإط���ار  مبثابة  لتكون   2021-2015
بن  للتوازن  الإم���ارات  جمل�س  تاأ�سي�س  اإىل  الكلمة  وتطرقت  الإم���ارات.  دول��ة  يف 
اجلن�سن يف العام 2015 وقالت �سعادة منى املري “ اإن املجل�س جاء ليوجد �سياقا 
موؤ�س�سيا جديدا داعما للمراأة بالعمل مع خمتلف اجلهات املعنية وجميع الأجهزة 
التي ميكن عربها  الفر�س  اأج��ل حتديد  اخلا�س من  القطاع  وكذلك  احلكومية 
مزيدا  ومنحها  والعطاء  العمل  ميادين  خمتلف  يف  امل��راأة  م�ساركة  دائ��رة  تو�سيع 
من المتيازات التي توازن دورها مع دور الرجل ك�سريكن يف عملية التنمية “ . 
وتناولت نائبة رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن بن اجلن�سن النجاح الذي حققته 
املراأة على �سعيد العمل القت�سادي يف دولة الإم��ارات .. وقالت “ اإنه من دواعي 
الفخر والعتزاز اأن يكون هناك يف الدولة اليوم اأكرث من 23 األف �سيدة اأعمال 
يدرن م�ساريع ترتاوح قيمتها ما بن 45 و50 مليار درهم ما يعد دليال وا�سحا 
يربهن بلغة الأرقام املدى املتقدم الذي و�سلت اإليه املراأة يف امل�ساركة القت�سادية 
الت�سريعية  بالأطر  امل�سمولة  الدعم  مقومات  من  لها  دولتنا  متنحه  ما  �سوء  يف 
والتنظيمية التي تكفل لها ممار�سة الأن�سطة القت�سادية ب�سكل متواز مع الرجل 
دون متييز اأو تفرقه. واألقت ال�سيدة فومزيل مالمبو وكيلة الأمن العام لالأمم 
املتحدة واملديرة التنفيذية لهيئة الأمم املتحدة للمراأة كلمة اأكدت يف م�ستهلها اأن 
دولة الإمارات العربية املتحدة تعد �سريكا موؤثرا للجنة م�سرة ملا اأحرزته الدولة 
من اإجنازات عززت من خاللها ريادتها الإقليمية يف عدة م�سارات ل�سيما يف جمال 

امل�ساواة بن اجلن�سن والتمكن القت�سادي للمراأة.
من  الكبرة  والإ�سهامات  الإماراتية  للقيادة  ال�سديدة  بالروؤية  مالمبو  واأ�سادت 
الرئي�سة  العام  الن�سائي  الحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  جانب 
ملا  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�سة  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأعلى 
لتلك الإ�سهامات من اأثر يف توثيق روابط التعاون بن دولة الإمارات وهيئة الأمم 
املتحدة للمراأة مبا يف ذلك تاأ�سي�س مكتب الأمم املتحدة للمراأة يف اأبوظبي والذي مت 
افتتاحه يف اأكتوبر املا�سي .. وقالت: “ يلتزم املكتب بالعمل مع دولة الإمارات وباقي 
دول املنطقة لتعزيز جهود التوازن بن اجلن�سن و�سمان التطبيق الفعال خلطة 
2030 مبا يت�سق مع اجلهود املبذولة لتمكن  الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة 
كما اأ�سادت امل�سوؤولة الأممية بدور  املراأة اقت�ساديا وتقليل الفجوة بن اجلن�سن”. 
�سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد اآل مكتوم رئي�سة جمل�س الإمارات للتوازن 
بن اجلن�سن رئي�سة موؤ�س�سة دبي للمراأة ودعمها امل�ستمر للمراأة يف كافة اجلوانب 
املجتمعية خا�سة على م�ستوى عملية التمكن .. وقالت: “اإنه من دواعي ال�سعادة 
اآل  اأن جند مثل هذا الدعم القوي من �سمو ال�سيخة منال بنت حممد بن را�سد 
امل�سرتك  ال��ه��دف  املتوا�سلة  جهودها  خ��الل  م��ن  ترعى  ف�سموها  ل��ل��م��راأة؛  مكتوم 
تقوم على  امل��راأة على حياه كرمية  اإىل حتقيقه وهو �سمان ح�سول  ن�سعى  ال��ذي 
مبداأ امل�ساواة .. اإننا نتطلع ملوا�سلة العمل معا لتعزيز جهود التمكن القت�سادي 
للمراأة وحتقيق التنمية امل�ستدامة وح�سد كافة الطاقات املجتمعية للم�ساهمة يف 
احلراك العاملي الهادف اإىل حتقيق التوازن بن اجلن�سن«. ووجهت وكيلة الأمن 
ال�سكر  بالغ  للمراأة  املتحدة  الأمم  لهيئة  التنفيذية  واملديرة  املتحدة  العام لالأمم 
اجتماعات  ا�ست�سافة  جم��ال  يف  جلهوده  اجلن�سن  بن  للتوازن  الإم���ارات  ملجل�س 
اللجنة يف دبي ودعم الأعمال التمهيدية التي ت�سبق رفع اللجنة لتقريرها النهائي 
ملعايل الأمن العام لالأمم املتحدة ال�سهر املقبل. وثمنت مالمبو ما اأحرزته دولة 
“ اإن  .. وقالت  امل��راأة  املتحدة من تقدم كبر يف جم��ال متكن  العربية  الإم���ارات 
الدولة قامت يف �سوء توجيهات القيادة الإماراتية بو�سع �سيا�سات واكبت ما جاء 
يف تقرير اللجنة رفيعة امل�ستوى من روؤى واأهداف .. م�سيدة بالدعم الكبر الذي 
وب�سفة  منوهة  للمراأة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  يوليه 
اإدارات  جمال�س  الن�سائي  التمثيل  بالإلزامية  �سموه  اأ�سدره  ال��ذي  القرار  خا�سة 
ال�سركات واملوؤ�س�سات احلكومية “ .  واأثنت وكيلة الأمن العام لالأمم املتحدة على 
اللجنة  لقيته  ملا  امتنانها  ال�سارقة معربة عن خال�س  اإم��ارة  يف  “مناء”  موؤ�س�سة 
من تعاون ودعم من جانب املوؤ�س�سة عند العمل على مبادرة برنامج ريادة الأعمال 
الن�سائية مبا لهذا الربنامج من اأثر يف زيادة امل�ساركة القت�سادية للمراأة م�سرة 
اإىل اأن اللجنة �سرتكز خالل يومي انعقادها يف دبي على اأثر ال�سيا�سات واملمار�سات 
بتن�سيق تلك اجلهود مع  الكفيلة  وال�سبل  اأثرها  اللجنة وتعظيم  يف تعزيز جهود 
املبادرات الأخرى ذات ال�سلة.  وقالت اإن اللجنة على �سبيل املثال �ستوايل متابعة 
العام  يف  الع�سرين”  “جمموعة  دول  ق��ادة  اتفق عليه  ما  بتحقيق  الكفيلة  ال�سبل 
نحو  وال�سعي  العمل  ل�سوق  ام���راأة  مليون   100 من  اأك��رث  دخ��ول  ب�ساأن   2014
جمموعة  مطالبة  وكذلك  امل�ساواة  وع��دم  الفقر  من  واحل��د  العاملي  النمو  زي��ادة 
الدول ال�سناعية ال�سبع الكربى املوؤ�س�سات وال�سركات يف عامي 2015 و2016 
األقت �سيمونا �سكاربالجيا  امل��راأة.   من جهتها  اإىل متكن  الرامية  املبادئ  بتبني 
العام  الأمن  للجنة  ال�سريك  الرئي�س  �سوي�سرا  ايكيا  ل�سركة  التنفيذية  الرئي�سة 
لالأمم املتحدة رفيعة امل�ستوى ب�ساأن متكن املراأة كلمة اأعربت فيها عن بالغ ال�سكر 
والمتنان لدولة الإمارات العربية املتحدة واإمارة دبي ل�ست�سافة اجتماع اللجنة 

وملا وجدته من دعم من قبل جمل�س الإمارات للتوازن بن اجلن�سن.
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املال والأعمال

ي�ست�سيفه اك�سبو ال�سارقة بالتعاون مع غرفة ال�سارقة واملعهد امل�سريف

»املعر�س الوطني للتوظيف« ينطلق 15 اجلاري برعاية �سلطان القا�سمي
املدفع: �سوق العمل الإماراتي ديناميكي وبتطور اإيجابي م�ستمر لتحقيق »روؤية الإمارات 2021«

»دبي الذكية« و«اآي بي اأم« ي�سعان خارطة الطريق للحو�سبة الإدراكية للإمارة

تركز التفاقية على الرتقاء مب�ستوى اخلدمات احلكومية وتنمية وتطوير الطاقات الب�سرية

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رعاية �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�سارقة، اأعلن مركز اك�سبو 
ل�ست�سافة  ا�ستعداداته  بدء  عن  ال�سارقة 
»املعر�س  م���ن  ع�����س��ر  ال��ت��ا���س��ع��ة  ال��ن�����س��خ��ة 
الذي تنطلق   »2017 الوطني للتوظيف 
فرباير   17-15 الفرتة  خالل  فعالياته 

اجلاري.
ويقام املعر�س الوطني للتوظيف بالتعاون 
مع غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة ومعهد 
واملالية،  امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ات  الإم�����ارات 
كراعي  امل�����س��ل��ح��ة  ال�����ق�����وات  ومب�������س���ارك���ة 
بالتيني، وبنك ال�سارقة الإ�سالمي ووزارة 
املوارد الب�سرية والتوطن كرعاة ذهبيون، 
وب���دع���م م���ن دائ������رة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 

حكومة ال�سارقة.
املعر�س  الإع��الن عن موعد انطالق  جاء 
خالل موؤمتر �سحفي عقد ام�س  الإثنن 
�سعادة  ب��ح�����س��ور  ال�������س���ارق���ة،  اك�����س��ب��و  يف 
ال��دك��ت��ور ط���ارق ���س��ل��ط��ان ب��ن خ���ادم ع�سو 
رئي�س  ال�سارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س 
دائ�����رة امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة، و����س���ع���ادة �سيف 
ملركز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��دف��ع  حم��م��د 
العربي  الحت����اد  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة  اك�سبو 
و�سعادة  ال��دول��ي��ة،  وامل��وؤمت��رات  للمعار�س 
جمال اجل�سمي املدير العام ملعهد الإمارات 

للدرا�سات امل�سرفية واملالية.
الذي  للتوظيف  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س  وُي��ع��د 
جهة   70 اأك��رث من  العام  ه��ذا  ي�ست�سيف 

انطالقاً  ال�سارقة،  ونائب حاكم  ويل عهد 
م��ن اإمي��ان��ه��ا ب���اأن ت��ق��دم ال���دول ُيقا�س مبا 

تقّدمه احلكومات ملواطنيها.
داأبت  ال�سارقة  حكومة  اإن  خ��ادم  بن  وق��ال 
م��ن��ذ ع��ق��ود ع��ل��ى اإط�����الق امل����ب����ادرات التي 
ت�سب يف م�سلحة املوارد الب�سرية  وت�سهم 
الوطنية  وال��ك��ف��اءات  ال���ك���وادر  ت��ط��وي��ر  يف 
اإىل  ل��دي��ه��م و����س���وًل  ال��ر���س��ا  ورف���ع ن�سبة 
يف  ال�سخاء  على  ي�سجعهم  مبا  اإ�سعادهم، 
ال��ب��ذل والعطاء والإب����داع والب��ت��ك��ار، وهو 
�سعادة  على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  ال���ذي  الأم���ر 
اإ�سعاد  وم����ن  م��ع��ه��م  امل��ت��ع��ام��ل��ن  ج��م��ه��ور 

املجتمع ككل.
ال�سارقة  ح��ك��وم��ة  اأن  خ����ادم  ب��ن  واأ����س���اف 
ال�سارقة  اإطار توجيهات حكومة  عملت يف 
وال�سرتاتيجيات  الآل����ي����ات  و����س���ع  ع��ل��ى 

اأه�����م معار�س  اأح�����د  ح��ك��وم��ي��ة وخ���ا����س���ة، 
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  ال��ت��وظ��ي��ف 
العمل  فر�س  اأف�سل  يوفر  حيث  املتحدة، 

والتدريب للخريجن الإماراتين.
واأك���د ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور ط���ارق �سلطان بن 
خ����ادم ع�����س��و امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
الب�سرية،  امل����وارد  دائ����رة  رئ��ي�����س  ال�����س��ارق��ة 
امل����وارد  اإىل  ت��ن��ظ��ر  ال�����س��ارق��ة  ح��ك��وم��ة  اأن 
الب�سرية بو�سفها ركيزة التطوير والتقدم 
م�سروع  يف  ال����زاوي����ة  وح���ج���ر  احل�������س���اري 
مع  ان�سجاماً  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سديدة  ال��روؤي��ة 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة وتوجيهاته 
ال�سيخ  ل�سمو  احلثيثة  واملتابعة  احلكيمة، 
القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حممد  ب��ن  �سلطان 

املنا�سبة  ال��ع��م��ل  ف��ر���س  ب��ت��وف��ر  الكفيلة 
ملوظفي  ال�سعادة  وحتقيق  ال��دول��ة،  لأب��ن��اء 
احلكومة ور�سم البت�سامة على وجوههم.

العمل على  توا�سل  الدائرة  اأن  اإىل  واأ�سار 
تطوير مفهوم التوظيف من خالل تبنيها 
النظم الإلكرتونية احلديثة، بهدف اإيجاد 
يف  ل��الإم��ارات��ي��ن  منا�سبة  وظيفية  فر�س 
وال�سياحة،  امل�سارف  كافة مثل  القطاعات 
لفتاً اإىل الدور احليوي للدائرة يف توفر 
متخ�س�سة  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ف��ر���س 
ال��ق��ط��اع اخلا�س  ا���س��ت��ه��داف  م���ن خ����الل 
الدائم  وال�����س��ع��ي  الإم���ارات���ي���ن،  لتوظيف 
لتاأهيل املوظفن وتدريبهم ب�سكل جماين 

لالرتقاء بعملهم ومهاراتهم.
لإم���ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  املجل�س  ع�سو  واأث��ن��ى 
ال�سارقة رئي�س دائرة املوارد الب�سرية على 

املعر�س  ي�سهده  ال���ذي  امل��ل��ح��وظ  ال��ت��ط��ور 
مثنياً  ع��ام،  بعد  ع��ام��اً  للتوظيف  الوطني 
وغرفة  ال�سارقة  اك�سبو  مركز  جهود  على 
ال���ت���ج���ارة وال�����س��ن��اع��ة ومل��ع��ه��د الإم�������ارات 
تنظيم  يف  وامل��ال��ي��ة،  امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ات 
ال���ذي يحظى باهتمام  امل��ه��م  ه��ذا احل���دث 
واخلا�س  ال���ع���ام  ال��ق��ط��اع��ن  م��وؤ���س�����س��ات 
الدولة  م�ستوى  على  الإم��ارات��ي  وال�سباب 
والإمارة، معرباً عن �سكره للرعاة وللقطاع 
الوا�سح  دعمه  على  خا�س  ب�سكل  امل�سريف 

جلهود التوظيف ب�سكل دائم.
واأعلن بن خادم عن اإطالق الدائرة مبادرة 
خالل معر�س التوظيف تتمثل يف توفر 
�ساعة تدريبية جمانية للباحثن عن عمل 
والأ�سلوب  والتعامل  اليتيكيت  فنون  يف 
والهندام وفنون اإجراء املقابالت وقانوين 
الب�سرية«  و«امل�������وارد  وال���ع���م���ال«  »ال��ع��م��ل 
الباحثن  مل�ساعدة  وذل��ك  الأداء،  وتقييم 
املعر�س،  اأي���ام  ف��ر���س وظيفية ط���وال  ع��ن 
مبا ُيعزز دور املوظف والباحث عن وظيفة 
بالتعاون  ل��ه،  املنا�سبة  الوظيفة  اإي��ج��اد  يف 

مع نخبة من املتخ�س�سن يف هذا املجال.
م���ن ج���ان���ب���ه، اأك�����د ����س���ع���ادة ���س��ي��ف حممد 
اك�سبو  مل��رك��ز  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  امل��دف��ع 
ال�سارقة رئي�س الحتاد العربي للمعار�س 
الوطني  املعر�س  اإن  الدولية،  وامل��وؤمت��رات 
للتوظيف بات اأحد اأهم فعاليات التوظيف 
املوؤ�س�سات  باهتمام  التي حتظى  الدولة  يف 
ال�سباب  وك���ذل���ك  واخل���ا����س���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
فر�س  عن  الباحثن  املواطنن  وال�سابات 

عمل منا�سبة لهم.

جمموعة �سركات “اينوك” حتقق 
حجم مبيعات قيا�سية يف 2016

•• دبي-الفجر

حققت جمموعة “اينوك” حجم مبيعات قيا�سية بلغت نحو 245 مليون 
برميل من املنتجات النفطية، بن�سبة منو و�سلت حتى 9 % خالل ال�سنوات 

اخلم�س، رغم حتديات الو�سع القت�سادي العاملي احلايل.
وناق�س جمل�س اإدارة املجموعة خالل اجتماعه ال�سنوي يف الثاين من �سهر 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  برئا�سة  ف��رباي��ر، 
دراجون  اينوك مبا فيها  �سركات  العمل ملجموعة  اأداء  »اينوك«،  جمموعة 
اأويل لعام  2016 ووافقت على خطط وميزانية عام 2017 املتوائمة مع 

التوجه الإ�سرتاتيجي للمجموعة.
ز جهودها وا�ستثماراتها يف العمل على  واأعلنت جمموعة اينوك اأنها �سرتكِّ
عدد من امل�ساريع احليوية كم�سروع تو�سعة م�سفاة »اينوك« يف منطقة جبل 
علي، اإ�سافة اإىل تعزيز القدرة ال�ستيعابية ملن�ساآت التخزين وزيادة املبيعات 
اإذ تاأتي هذه  اأ���س��واق ال��دي��زل ووق��ود الطائرات وغ��از ال��ب��رتول املُ�����َس��ال،  يف 
اأهداف  املُعلََنة  والتي تتوافق مع  امل�ساريع �سمن الإ�سرتاتيجية اخلم�سية 

»خطة دبي 2021«.
واأو�����س����ح ����س���ع���ادة ���س��ع��ي��د حممد 
العربية  الإم������ارات  اإن  ال��ط��اي��ر: 
اقت�سادياً  من���واً  ت�سهد  امل��ت��ح��دة 
م���ت�������س���اع���داً، ف���م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
ب�سكل  الطاقة  على  الطلب  ينمو 
متزايد، لذلك يجب على �سركات 
ال��ن��ف��ط ال��وط��ن��ي��ة ال��رتك��ي��ز على 
التي  امل�������س���اري���ع  يف  ال����س���ت���ث���م���ار 
ت���ب���وء دوراً  ال����دول����ة م���ن  مت��ك��ن 
جمال  يف  اإقليمياً وعاملياً ريادياً 
تو�سيع  يف  وت�������س���اه���م  ال���ط���اق���ة، 
نطاق الطاقة اخل�سراء والتنمية 

امل�ستدامة، اإ�سافة اإىل تعزيز اأمن الطاقة يف الدولة.
واأو�سح �سعادة �سيف حميد الفال�سي الرئي�س التنفيذي ملجموعة »اينوك«: 
اأن املرحلة الراهنة ل�سوق النفط  والغاز العاملي حتتاج  اإن »اينوك« تدرك 
لتطوير اخلطط التي تدعم توجهات دولة الإمارات العربية املتحدة، نحو 
تنويع م�سادر الطاقة، واحلفاظ على الدور الإ�سرتاتيجي الرائد للدولة 

كالعب رئي�س وهام يف �سوق النفط والغاز العاملي. 
الطلب  زي����ادة  وال��ت��ي تت�سمن  ال��راه��ن��ة  امل��رح��ل��ة  اإن  ال��ف��ال���س��ي:  واأ����س���اف 
الإلتزام  علينا  تفر�س  ال��ن��ف��ط،  اأ���س��ع��ار  وانخفا�س  ال��ط��اق��ة  م�����س��ادر  على 
املال،  راأ����س  و�سبط  القيمة،  �سل�سلة  تكامل  ح��ول  تتمحور  باإ�سرتاتيجية 
و�سمان الكفاءة الت�سغيلية، وهذا ما تتمتع به اينوك، من خالل ال�سيولة 
النقدية وراأ�س املال القوي. و�سن�ستمر بالرتكيز على تنويع م�سادر الدخل 
�سل�سلة  عرب  التكامل  وتعزيز  امل�ستدامة،  التنمية  عمليات  يف  بال�ستثمار 

القيمة اخلا�سة بقطاع الطاقة.
من اجلدير بالذكر اأن عملية ال�ستحواذ على �سركة دراغون اأويل �ساهمت 
غ��از ونفط متكاملة، ما عزز  اإىل جمموعة  »اي��ن��وك«  يف حتويل جمموعة 
الدور املحوري الذي تقوم به يف منظومة اإمداد الطاقة ملختلف القطاعات 

يف اإمارة دبي. 
�سركات  جمموعة  يف  الأع��م��ال  ت��ط��ورات  الإدارة  جمل�س  اج��ت��م��اع  ون��اق�����س 
التي تعك�س التزام املجموعة برت�سيخ  اجلديدة  امل�ساريع  “اينوك” واأبرز 
مكانتها الوطنية الرائدة وم�سدر فخر لدولة الإم��ارات العربية املتحدة، 
الطاقة  من  دب��ي  احتياجات  تلبية  يبقى  للمجموعة  الأول  الهدف  اأن  اإذ 
وتعزيز البنية التحتية كم�سروع تو�سيع �سبكة حمطات التزود بالوقود يف 
دبي واملخطط ا�ستكماله بحلول العام 2020، وت�سمل هذه اخلطوة اأعمال 
التجديد يف املواقع الرئي�سة يف دبي وت�سييد 54 موقعاً جديداً، كما يهدف 
البيع  ذلك خدمات  املجموعة، مبا يف  وتنويع خدمات  تعزيز  اإىل  امل�سروع 

بالتجزئة واخلدمات التكميلية الأُخرى.
وتن�سجم هذه امل�ساريع مع التوجهات الإ�سرتاتيجية لل�سركة والرامية اإىل 
�سّد احتياجات الطاقة يف دولة الإمارات، كما تقوم بتو�سعة نطاق العمليات 
ت�سهيل  اأج���ل  م��ن  ال�����س��روري��ة  التحتية  البنى  يف  وال�ستثمار  الت�سغيلية 

التنمية ال�ساملة يف دبي.

توا�سل الإيجابية يف اأ�سواق املال 
الإماراتية مع افتتاح جل�سة الثنني

•• اأبوظبي - وام:

املال  اأ����س���واق  ال��ت��ع��ام��الت يف  ع��ل��ى ح��رك��ة  ت��وا���س��ل��ت الي��ج��اب��ي��ة م�سيطرة 
الإماراتية مع انطالق جل�سة ام�س 6 فرباير 2017 و�سط ا�ستمرار تركز 

اجلزء الأكرب من ال�سيولة على ا�سهم ال�سركات ذات الدراج املزدوج.
ومع انتهاء ال�ساعة الوىل من عمر اجلل�سة ارتفع املوؤ�سر العام ل�سوق دبي 
املايل بن�سبة %0.42 اىل 3663 نقطة يف حن منا املوؤ�سر العام ل�سوق 

اأبوظبي لالأوراق املالية بن�سبة %0.01 بالغا 4490 نقطة.
وقال اخلبر املايل جمال عجاج ان التعامالت جيدة ب�سكل عام وذلك رغم 

ا�ستمرار امل�ساربات على ا�سهم ال�سركات مزدوجة الدراج.
ووا�سل �سهم جمموعة “جي اف ات�س” ال�ستحواذ على اجلزء الكرب من 
بالتوقيت   11 ال�ساعة  املتداولة عليه يف متام  ال�سهم  وبلغ عدد  ال�سيولة 
املحلي 58 مليون �سهم بقيمة 160 مليون درهم ت�سكل ما ن�سبته 50% 

من اجمايل قيمة ال�سفقات املربمة يف �سوق دبي املايل.

•• دبي-الفجر:

اأم  املدرجة يف بور�سة   اأعلنت �سركة اآي بي 
 ،)NYSE:IBM( :نيويورك حتت الرمز
ومكتب دبي الذكية، ام�س الثنن 6 فرباير 
2017 عن خططهما لإطالق مركز خمت�س 
يف م���ب���ادرات احل��و���س��ب��ة الإدراك����ي����ة يف دبي. 
طريق  خارطة  اإر�ساء  على  املركز  و�سي�سرف 
تطوير  يف  ي�سهم  مب��ا  الإدراك��ي��ة،  للحو�سبة 
للمتعاملن  امل��ق��دم��ة  احلكومية  اخل��دم��ات 
تقنيات احلو�سبة  با�ستخدام  وذل��ك  دب��ي،  يف 
اإىل  ال��ت��ع��اون  ه��ذا  �سيف�سي  الإدراك���ي���ة. كما 
تزويد اجليل املقبل من املحرتفن باملهارات 
البيانات  حتليل  جم��الت  �سمن  ال�سرورية 
اجلوالة  والتقنيات  ال�سحابية  واحلو�سبة 

واحلو�سبة الإدراكية وتقنية بلوك ت�سن. 
التفاقية  �ست�سهم هذه  اأخ��رى،  ناحية  ومن 
اإيجاد البيئة الداعمة للطاقات الب�سرية  يف 
والب���ت���ك���ار، مب���ا ي��ن�����س��ج��م م���ع م���ب���ادرة دبي 

بلوك  لتقنية  دب���ي  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ذك��ي��ة 
ت�سن 2020. ويف هذا ال�سياق، قالت �سعادة 
مدير  ب�سر،  بن  بطي  بنت  عائ�سة  الدكتورة 
هذا  تعاوننا  يوؤكد  الذكية:  دب��ي  مكتب  ع��ام 
مع �سركة اآي بي اأم  التزامنا بتنمية املهارات 
ال�سرورية �سمن جمال تقنية املعلومات، مبا 
الب�سرية  الطاقات  وتنمية  تعزيز  يف  ي�سهم 
واحلو�سبة  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  جم���ال  �سمن 
بلوك  وتقنية  التنقل  واإمكانية  ال�سحابية 
ت�سن، ف�ساًل عن دمج الإمكانيات املتطورة 
ال����ت����ي ت��ت��ي��ح��ه��ا احل���و����س���ب���ة الإدراك�������ي�������ة يف 
اخلدمات احلكومية املقدمة للمتعاملن يف 
دبي ليحقق لهم ال�سعادة الق�سوى. واأ�سافت 
�سعادتها: نحن نبتكر يف جمال التكنولوجيا 
ون�سّخر  القطاع اخلا�س،  رواد  بالتعاون مع 
�ساحب  روؤي��ة  لتحقيق  املتاحة  التقنيات  كل 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
ح��اك��م دب���ي، رع���اه اهلل، يف حت��وي��ل دب���ي اإىل 

الأر�س.  وجه  على  والأذك��ى  الأ�سعد  املدينة 
�ستعمل كل من  وكجزء من هذه التفاقية، 
اجلهات  م��ع  اأم  ب��ي  اآي  و�سركة  الذكية  دب��ي 
بغر�س حتويل  دب��ي،  املختلفة يف  احلكومية 
تقنيات  اإىل  الرقمية  احلكومية  اخل��دم��ات 
احلو�سبة الإدراكية. وكان كل من مكتب دبي 
الذكية بال�سراكة والتعاون مع دائرة التنمية 
القت�سادية، قد اأعلن يف اأكتوبر املا�سي، عن 
اإط��الق م��ب��ادرة �سعد، وه��ي خدمة حكومية 
وات�سون  نظام  بوا�سطة  الإدراكية  للحو�سبة 
من �سركة اآي بي اأم.  ويتمتع �سعد بقدرة على 
فهم اللغة الطبيعية، وحتليل وتدقيق قواعد 
وا�ستنباط  والتعلم  ب�سرعة،  �سخمة  بيانات 
مقدرته  جانب  اإىل  املعامالت،  من  النتائج 
يف  امل�ستخدمن  ت�ساعد  حلول  تقدمي  على 
التعاون  و�سركز  مدرو�سة.  ق���رارات  اتخاذ 
بناء  ع��ل��ى  ال��ذك��ي��ة  اأم” ودب���ي  ب��ي  “اآي  ب��ن 
اجلهات  لتمكن  ال��الزم��ة  امل��ه��ارات  وتعزيز 
املختلفة  التطبيقات  تطوير  من  احلكومية 

ب��ا���س��ت��خ��دام ت��ق��ن��ي��ات احل��و���س��ب��ة الإدراك����ي����ة، 
“بلوك  وتقنية  ال�سخمة  البيانات  وحتليل 
منح  ع��ل��ى  ال��ط��رف��ان  �سيعمل  ك��م��ا  �ساين”. 
امل���ط���وري���ن فر�سة  ط����الب اجل���ام���ع���ات م���ن 
اخلا�سة  بلوميك�س  من�سة  يف  ال����س���رتاك 
اخل����ربات  ل��ي��ك��ت�����س��ب��وا  اأم،  ب���ي  اآي  ب�����س��رك��ة 

بيئة  تطبيقاتهم يف  ال�سرورية عرب جتربة 
خا�سة بخدمات احلو�سبة ال�سحابية. ويذكر 
متكن  �سحابية  من�سة  اأن “بلوميك�س” هي 
واإطالق  اب��ت��ك��ار  م��ن  وامل��ط��وري��ن  املوؤ�س�سات 
ب�سرعة  �سحابية  بيئة  يف  التطبيقات  واإدارة 

وي�سر.

خلل زيارة ر�سمية لليابان لتبادل اخلربات والطلع على اأبرز املمار�سات يف جمال حماية امل�ستهلك وامللكية الفكرية

اقت�سادية دبي توقع اتفاقية مع موؤ�س�سة التجارة اخلارجية اليابانية حلماية حقوق امللكية الفكرية لل�سركات اليابانية
لوتاه: الرتكيز على ا�ستدامة البيئة ال�ستثمارية وحفظ م�سالح امل�ستهلكن من الغ�ض التجارية
ال�سام�سي: بحث الق�سايا والتحديات التي تواجه ال�سركات اليابانية و�سبل التعاون امل�سرتك

•• دبي-الفجر:

 ق��ام وف��د م��ن ق��ط��اع ال��رق��اب��ة التجارية 
التنمية  دائ�����رة  يف  امل�����س��ت��ه��ل��ك  وح��م��اي��ة 
الق��ت�����س��ادي��ة ب��دب��ي ب���زي���ارة ر���س��م��ي��ة اإىل 
ال��ي��اب��ان وذل���ك يف اإط���ار ت��ب��ادل اخلربات 
املمار�سات  اأب��رز  على  والط��الع  واملعرفة 
املتبعة يف جمال حماية امل�ستهلك وامللكية 
ال��ف��ك��ري��ة. وت���اأت���ي زي�����ارة ال���وف���د �سمن 
ا�سرتاتيجية اقت�سادية دبي الرامية اإىل 
القطاعن احلكومي  ال�سراكة مع  تعزيز 
وبحث  الأ���س��ع��دة،  على جميع  واخل��ا���س 
يف  املهنية  درج����ات  ل��ب��ل��وغ  ال��ت��ع��اون  �سبل 
التعامل مع الق�سايا التي تنتهك حقوق 
وامللكية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  اأ���س��ح��اب 
الفكرية، وبالتايل احلفاظ على ال�سمعة 
بوابة  باعتبارها  دب��ي  لإم����ارة  ال��ت��ج��اري��ة 

ل�ستدامة الأعمال وتناف�سيتها عاملياً.
علي  حممد  دبي  اقت�سادية  وفد  وتراأ�س 
را���س��د ل���وت���اه، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
امل�ستهلك،  وح��م��اي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رق��اب��ة 
وت��ن��وع��ت اأج��ن��دة ال��زي��ارة ال��ت��ي ا�ستمرت 
ك��ل م��ن مدينتي طوكيو  اأي���ام يف   5 مل��دة 
واأو�ساكا، و�سملت لقاءات وزيارات لكربى 
عن  ف�ساًل  العاملية،  وال�سركات  امل�سانع 
الج���ت���م���اع���ات ال��ر���س��م��ي��ة م���ع ع����دد من 

الهيئات احلكومية اليابانية املتخ�س�سة، 
وال��ت��ي اأث���م���رت ب��ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة تعاون 
التجارة  وموؤ�س�سة  دب��ي  اقت�سادية  ب��ن 
اخلارجية اليابانية بهدف حماية حقوق 

امللكية الفكرية لل�سركات اليابانية.
وعلى النحو ذاته، قال حممد علي را�سد 
لوتاه: ترتبط دبي ب�سراكة ا�سرتاتيجية 
وجتارية مع اليابان اإذ تعترب دبي موطناُ 
للعديد من املنتجات اليابانية ف�ساًل عن 
على  ال��ي��اب��ان��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  ت�ستحوذ  ذل���ك 
ومنها  الإم����ارة،  يف  كبرة  �سوقية  ح�سة 
الإلكرتونية،  والأجهزة  ال�سيارات،  قطاع 

واملعدات، وغرها من املنتجات.
اقت�سادية  ح��ر���س��ت  امل��ن��ط��ل��ق  ه���ذا  وم���ن 
مع  لال�ستفادة  ال��ي��اب��ان  زي���ارة  على  دب��ي 
والتحديات  الق�سايا  وب��ح��ث  اخل����ربات، 
التي تواجه ال�سركات اليابانية يف جمال 
الغ�س التجاري والتقليد، و�سبل التعاون 
امل�����س��رتك��ة ل��ف��ل��رتة ���س��وق دب���ي م���ن هذه 

الظواهر ال�سلبية اإن وجدت.

واأ�ساف لوتاه: اأطلع الوفد خالل اأجندة 
املمار�سات يف كربيات  اأب��رز  على  زياراتها 
ال�����س��رك��ات، وم��ن��ه��ا ع��ل��ى �سبيل امل��ث��ال ل 
احل�سر: �سركة ني�سان، وبانا�سونيك، اإىل 
جانب ذلك عقد الوفد لقاءات ثنائية مع 
وال�سناعية  التجارة  وزارة  م��ن  ممثلن 
اخلارجية  التجارة  وموؤ�س�سة  اليابانية، 
ال��ي��اب��ان��ي��ة، وم��ك��ت��ب ب������راءات الخ�����رتاع 
ال��ي��اب��اين، وع��دد م��ن اجل��ه��ات احلكومية 
ال��ع��م��ل يف جم���ال حماية  اآل���ي���ة  مل��ن��اق�����س��ة 
التجار  حقوق  حفظ  وكيفية  امل�ستهلك، 

من اأ�سحاب العالمات التجارية. 
واأ�سار لوتاه اإىل اأن اقت�سادية دبي وقعت 
التجارة  م��وؤ���س�����س��ة  م���ع  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 
اخلارجية اليابانية حلماية حقوق امللكية 
تن�سيق  بهدف  طوكيو  ومقرها  الفكرية 
امل�سرتكة  واحل���م���الت  اجل��م��اع��ي  ال��ع��م��ل 
التي  الفكرية  امللكية  انتهاكات  ملكافحة 
اإمارة  يف  اليابانية  ال�سركات  ت��واج��ه  ق��د 
اأن التفاقية ه��ي ج��زء من  دب��ي، م��وؤك��دا 

تعزيز  امل�ستمرة يف  دبي  اقت�سادية  جهود 
اأ�سحاب  م�����س��ال��ح  حل��م��اي��ة  ال�������س���راك���ات 
العالمات التجارية، وكذلك تعزيز مكانة 

دبي كوجهة جتارية تناف�سية.
تقدميي  عر�س  الزيارة،  اأجندة  وتخللت 
ق�سايا  اأول  م��دي��ر  ال�����س��ام�����س��ي،  مل�����س��ه��ور 
حقوق امللكية الفكرية يف اقت�سادية دبي، 
حتدث خاللها عن اأنظمة امللكية الفكرية 
التجارية،  ال��ع��الم��ات  حل��م��اي��ة  دب���ي  يف 
ونظام بوابة امللكية الفكرية الإلكرتونية، 
املقدمة  والق�سايا  ال�سبطيات  ون��ت��ائ��ج 
الندوة  يف  ذل���ك  وج���رى   ،2016 ل��ل��ع��ام 
التي عقدت يف مكتب التجارية اخلارجية 
اليابانية، بح�سور عدد من امل�سوؤولن يف 
كربى  م��ن  وممثلن  احلكومي،  القطاع 

ال�سركات ال�سناعات اليابانية.
الفكرية  امللكية  تعترب  ال�سام�سي:  وق��ال 
من ال�سرورات امللحة التي يجب توافرها 
امللكية  اأن  ك��ل م��دي��ن��ة جت��اري��ة، ح��ي��ث  يف 
القت�سادية  التنمية  اأ�سا�س  هي  الفكرية 

ا�ستدامة  يف  ت�ساهم  حيث  والجتماعية، 
ا�ستقطاب  وت�سجيع  ا�ستثمارية  البيئة 
روؤو�س الأموال الأجنبية، وكذلك حماية 
التجارية  الغ�س  من  امل�ستهلكن  م�سالح 
عرب �سمان احل�سول على �سلع وخدمات 
والق�ساء  فيها،  املدفوعة  املبالغ  ت�ستحق 
على الظواهر ال�سلبية واملتمثلة يف �سراء 

الب�سائع املقلدة.
من  العر�س  ناق�س  ال�سام�سي:  واأ���س��اف 
على  املنطوية  املهام  دبي  اقت�سادية  قبل 
من  الفكرية،  امللكية  حقوق  حماية  اإدارة 
والوكالت  ال��ع��الم��ات  اأ���س��ح��اب  ح��م��اي��ة 
اأ�سكال  جميع  على  والق�ساء  التجارية 
العمال  قطاع  وتوعية  التجاري،  الغ�س 
للملكية  ال��ق��ان��ون��ي��ة  احل��م��اي��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
وت�سجيعهم  املبتكرين  وحماية  الفكرية 
وتنفيذ حمالت  والب��ت��ك��ار،  الب���داع  على 
تفتي�سية على املن�ساآت التجارية والأ�سواق 
وامل�����س��ت��ودع��ات ل��ل��ت��اأك��د م���ن خ��ل��وه��ا من 

املنتجات املقلدة واملغ�سو�سة. 
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العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/392  عمايل جزئي

القامة مبا  التنظيف جمهول حمل  1-يوني�سن خلدمات   / املدعي عليه  اىل 
اأق���ام عليك  ان امل��دع��ي /كونهي حم��ي ال��دي��ن ك��ون��وم��ب��ورات بوتيا ب��وراي��ل ق��د 
درهم(   40358( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  رق���م  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB167136824AE
2017/2/22 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8442  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى م���ع���ازمي - اع���م���ال م��دن��ي��ة جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /م�سطفى غ��ازي حممد غ��ازي ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   97852( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  رق���م  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة 
mb164916315ae  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/14 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا  القا�سي   8.30 �س مبكتب  ال�ساعة 
قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

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

اىل امل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د خ��ال��د العبد جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /
البي�س  ح�سن  ���س��امل  املحامية/حنان  مبالكتها  ممثله  للمحاماة  ال�سيويف  موؤ�س�سة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي  ا�سماعيل  بخ�س  خدا  ا�سحاق  وميثله:عبيد  ال�سميلي 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )99333 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل. رقم ال�سكوى MB164030360AE  وحددت لها 
لذا    ch1.A.5:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/21 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/52  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-كوول فايل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / نفيد �ساحيد حممد �سردار  قد 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   12200( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB167394826AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/2/20 امل��واف��ق  الث��ن��ن  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 بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2016/1974  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- مايكروتوب للكمبيوتر ذ.م.م 2- نور الدين حممد ذياب اليف جمهويل 
العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية )امل�سرف(  امل�سرف  املدعي/  ان  حمل القامة مبا 
وميثله : عبداهلل خمي�س غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مبلغ  املدعي  للم�سرف  يوؤديا  بان  والتكافل  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي  بالزام 
. وحددت  املحاماة  اتعاب  وقدره )1775510 درهم( والفوائد والر�سوم وامل�ساريف ومقابل 
 Ch 2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة   2017/2/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة  لها 
لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/821  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-رافيندرا راجاجو با ليه بي�ساين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام  قد  علي  اآل  الناخي  عبداهلل خمي�س غريب   : ���س.م.ع وميثله  ال�سالمي  دب��ي  بنك   /
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك والزام املدعي 
اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم  تعوي�س  للمدعية  دره��م   )1.042.419( مببلغ  عليه 
املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/2/16 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3141 تنفيذ جتاري
اي�����س��ت منطقة ح���رة ذ.م.م   ب��ان�����س��ون م��ي��دل  امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1-  اىل 
ميدل  التنفيذ/�سوتيك�س  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
اي�ست ���س.م.ح   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )82443.84( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/55  عقاري كلي

  / املدعي  ان  القامة مبا  ب��اول هو�س جمهول حمل  / 1-كري�ستيان  املدعي عليه  اىل 
م�سرف المارات ال�سالمي �س.م.ع  وميثله:حممد عبدامللك م�سطفى اهلي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك وبالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )923.258/72( وق��دره  مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي 
يوم  لها جل�سة  وح��ددت  ال�سداد  املطالبة وحتى متام  تاريخ  والفائدة 9% من  املحاماة 
Ch 1.B.8  لذا فاأنت  الثنن املوافق 2017/2/13   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة : 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8645  عمايل جزئي
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  للمفرو�سات  روزا  1-م�����س��ن��ع   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي / فتوح العزب احمد البهن�سي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   14448( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
 MB1676169356AE/2016:ال�سكوى رق���م  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/2/20 امل��واف��ق  الث��ن��ن  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 بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3320 تنفيذ جتاري
�����س.ذ.م.م   لال�ستثمار  ميدي�ست  اك�سنتيال  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ر���س��ا روؤف علي 
حممد ابراهيم   قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )242473( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- نورتن خلدمات الكهروميكانيكية �س.ذ.م.م  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ادميكو لالعمال الكهروميكانيكية 
�س.ذ.م.م وميثله:خالد حممد �سعيد بوج�سيم   قد اأقام عليكم الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال��زام��ك��م ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
فان  وعليه  املحكمة    او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )88442.50(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
            يف  الدعوى رقم 2016/6927  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ���س.ذ.م.م  الفندقيه  لل�سقق  ريت�سموند  عليه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/15  يف الدعوى املذكورة 
مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ان  عليها  املدعي  ب��ال��زام  بي�ستا   ب��ه��ادور  ل�سالح/جاناك  اع��اله 
)27619 درهم( )�سبعة وع�سرون الف و�ستمائة وت�سعة ع�سر درهما( وتذكرة عودة اىل 
وطنه عينا او ما يقابلها نقدا وهو مبلغ )2000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة 
�ساحب عمل اخر والزمت املدعي عليها بامل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2016/1835  جتاري  جزئي                                        
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ال�سلوقي   علي  حممد  اني�س  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/13  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/ي�سلم عو�س عبد اهلل العبادي : بالزام املدعي عليه بان 
والفائدة  دره��م  و�ستن  واربعمائة  ال��ف  وثالثن  ثالثة  مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي 
والزمته   2012/3/22 احلا�سل يف  ال�ستحقاق  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية 
مبثابة  حكما  امل��ح��ام��اة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات 
التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثن  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/695  عقاري كلي                                            

اىل املحكوم عليه/1- مهدي رم�سان جهانفر  جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/بنك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/1/10 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
الإم����ارات دب��ي الوطني ���س م ع ب��ال��زام امل��دع��ي عليه ب��ان ي���وؤدي اىل امل��دع��ي  مبلغ وقدره  
وخم�سة  وثمامنائة  ال��ف  وخم�سون  وثالثة  ومائة  مليون  )اثنن  دره��م   2.153.845.09
واربعون درهم وت�سعة فل�س( وفوائد قانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية 
احلا�سل يف 2016/7/28 وحتى متام ال�سداد والزمت املدعي عليه بامل�ساريف والف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست مازاد عن ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم  اليوم  لال�ستئناف خالل ثالثن يوما اعتبارا من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2542   جتاري جزئي                               

 / املدعي  ان  القامة مبا  البلو�سي  جمهول حمل  املدعي عليه /1 -ماجد احمد عي�سى عبد اهلل   اىل 
البنك التجاري الدويل �س م ع  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 
املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري  مبثابة  املحكمة  حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم   2017/1/31
بندب اخلبر ا مل�سريف املخت�س �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته بعد الطالع على ملف الدعوى 
النتقال للبنك املدعي كاأمر لزم لالطالع على ملف املدعي عليه لديه من واقع ال�سجالت والدفاتر 
ونظام احلا�سب الىل على ح�سابه والطالع على  على ا�سول امل�ستندات  وعلى ما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم 
وكذا ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة واملرا�سالت الورقية واللكرتونية ان 
وجدت لبيان ما مت احل�سول عليه من ت�سهيالت وانواعها وقيمتها و�سروط املنح والفوائد ومدة ال�سداد 
احل�ساب  ت�سفية  مع  اخ��رى  مبالغ  واي��ة  وامل�سروفات  والعمولت  الرب��اح  او  الفوائد  احت�ساب  وطريقة 
وحددت مبلغ خ�سة الف درهم كامانة للخبر  والزمت املدعي ب�سدادها.   وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 

. Ch.2.D.19 الثالثاء  املوافق 2017/2/14 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة

رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/613   عقاري كلي                                  

اىل املدعي عليه /1 - حممد العلمي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / لويدز تي ا�س 
ب��اأن املحكمة حكمت  اأع��اله وعليه نعلنكم  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  بي بنك بي ال �سي -  قد 
�ساحب  املخت�س  امل�سريف  اخلبر  بندب     : التايل  التمهيدي  احلكم    2017/1/22 بتاريخ 
ال��دور  من خ��رباء اجل��دول تكون مهمته الط��الع على ملف الدعوى وما به من م�ستندات 
وللخبر يف �سبيل اداء املامورية النتقال اىل اي جهة حكومية او غر حكومية يرى لزومها 
النتقال اليها لالطالع على ما بها من م�ستندات تعينه على اداء املامورية ، كذا �سماع اقوال 
ومالحظات من يرى لزوما ل�سماعه دون حلف مين ، وبحث دفاع الطرفن الواقعي والرد 
عليه ، وقدرت امانة مقدارها ع�سرون الفا درهم على ذمة اتعاب اخلبر ، وتلزم البنك املدعي  
ب�سدادها خزينة املحكمة. وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الحد  املوافق 2017/2/26 ال�ساعة 

. Ch.1.B.1 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/3  تظلم عقاري                
اىل املتظلم �سده / 1- ثروة ا�سكان لال�ستثمار �س ذ م م وميثلها مديرها ال�سيد/ 
اأن التظلم  اآل ج��ار اهلل   جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ب��ن نا�سر  ب��ن حممد  يا�سر 
اق��ام عليك  ال�سويدي    قد  الر�سة  الهي وميثله : حممد عبيد خلفان  /داني�س 
التحفظي  ال�سادر يف احلجز  القرار  تظلم من  اعاله ومو�سوعه  املذكور  التظلم 
رقم 40 ل�سنة 2016 والر�سوم وامل�ساريف.    وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �سباحا   11.00 ال�ساعة    2017/2/12
ب��احل�����س��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات اأو 
فاإن  الأق��ل ويف حالة تخلفك  اي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�سة  للمحكمة  م�ستندات 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2016/1549 ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-�سركة كاليندي�سن�ست و�سركاوؤه املحدودة جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /داينا �ستي زرعوين اي ان �سي   قد ا�ستاأنف 
بتاريخ  كلي  2016/328 جت��اري   : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/ 
2016/10/13    وحددت لها جل�سه يوم الحد   املوافق 2017/3/5   ال�ساعة 
او  ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم  بالقاعة رقم  10.00 �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/6  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-تريد لينك لل�سياحة وال�سحن - �س ذ م م  2- ح�سن �سفر علي 
خطريان 3- املنوه للتجارة - �س ذ م م   4- حممد كاظم عبا�سعلي جم�سيدي  جمهويل 
ابراهيم حممد احمد  اي��ران وميثله :  حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم  حممد القا�سم   قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(    3.940.181.42( وق��دره  مببلغ  والت�سامن   بالتكافل 
التام   ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  والفائدة   16% من  املحاماة  واتعاب 
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/2/16   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/2852  جتاري جزئي                    

م    م  ذ  �س  الداخلي  الت�سميم  تنفيذ  او لالعمال  ار  بي  يو  1-  دي   / املدعي عليه  اىل 
والتكييف  الكهروميكانيكية  �سينا�س لالعمال  املدعي/  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  م    م  ذ  �س   - �سيماكو   -
والفائدة   املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   94390( وق��دره  مببلغ  عليه 
املعجل  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  التام  ال�سداد  الق�سائية وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من 
ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/2/15    بال كفالة  وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00232/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/03535/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

 اىل املنفذ �سده: كرياتيف ايديا للدعاية والعالن - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  املها للعقارات    
 ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- اخالء املاجور وت�سليمه خاليا من �سواغله 
2- الزام املنفذ �سده ب�سداد بدل ايجار من 2015/2/25 وحتى اخالء الفعلي 

بواقع 125000 درهم لل�سنة  
3- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/00323/2017 / جتاري    
ال�شادر يف الدعوى رقم 03/01288/2016  جتاري - ايجارات بالن�شر

اىل املنفذ �سده: دوم للعقارات   
جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ:  فيورت للتجارة العامة - �س ذ م م   
ال�سادر ل�ساحله يف الدعوى املذكورة اعاله والقا�سي بالتي:

1- الزام املوؤجر بان يوؤدي للم�ستاأجر مبلغ 15000 درهم قيمة ال�سمان 
2- الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

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

اتخاذ الجراءات القانونية املنا�سب لتنفيذه.
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
   اعالن حكم بالن�شر 

يف الدعوى  0209288 جتاري ل�شنة 2016  ايجارات 
اىل املحكوم عليه : او�س ا�سكاي للو�ساطة التجارية - �س ذ م م 

جمهولة حمل القامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/2/1 يف 

الدعوى املذكورة اعاله  ل�سالح /عبيد غامن عبد الرحمن املطيوعي 
ثمانية   98.583.00 وق��دره  مبلغ  ب�سداد  امل�ستاأجرة  عليها  املدعي  بالزام   : اول 
القيمة  عن  وذل��ك  للمدعي  دره��م  وثمانون  وثالثة  وخم�سمائة  الف  وت�سعون 

اليجارية للفرتة من 2014/10/15 ولغاية 2015/4/15 
ثانيا : بالزام املدعي عليها امل�ستاأجرة مب�ساريف الدعوى. 

وملا كان هذا احلكم قد �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد ال 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/00234/2017 / جتاري 
اإىل املدعي عليه: خيرب لل�سفريات - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : ال�سويب للعقارات - �س ذ م م  وحممد �سريف حممد رفيع عبد الغفور القا�سم 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00234/2017  جتاري  اإيجارات اأمام املركز بطلب اإلزامكم بالتايل: 

 مطالبة مالية - الزام املدعي عليه ب�سداد ما قد ي�ستجد من اجره من تاريخ 2016/12/31    وحتى تاريخ الخالء الفعلي التام
ت��اري��خ 2016/7/1 وحتى تاريخ  ال��دع��وى م��ن  ���س��داد الأج���رة للعن حم��ل  امل��دع��ي عليه ميتنع ع��ن  اإخ���الء عقار   -
الإن��ذار فتم  تعذر  انه  اإل  بتاريخ  2016/11/16   باإنذار عديل  املدعي عليه  اأع��ذر  املدعي  اأن  ورغ��م   2016/12/31
اإعالنه باجلريدة بتاريخ  2016/12/6  ب�سداد الإيجار اأو الإخالء اإل اأنه مل يحرك �ساكنا الأمر الذي كان معه اأن 

اأقام املدعي تلك الدعوى للق�ساء له بطلب الإخالء الثابت باخالل املدعي عليه ب�سداد الأجرة 
تاريخ  تاريخ 2016/7/1 وحتى  الدعوى من  الج��رة للعن حمل  �سداد  املدعي عليه ميتنع عن  - مطالبة مالية 
اإنذاره  ورغ��م  دره��م  بالدعوى فرت�سد يف ذمته مبلغ 54000  واملرفق  املرجتع  اليجار  �سيك  2016/12/31  حيث 
بتاريخ   اجل��ري��دة  يف  بالن�سر  ب��اإع��الن��ه  ف��ب��ادره  اإع��الن��ه  فتعذر  الي��ج��اري��ة  القيمة  ب�����س��داد    2016/11/16 ب��ت��اري��خ 

2016/12/6   اإل اأنه مل يحرك �ساكنا فاأقاما املدعي تلك الدعوى للق�ساء له ب�سداد الجره املتاأخرة.  
- مطالبة مالية اأن عقد الإيجار ت�سمن الن�س يف البند  مالحظة بال�سفحة الوىل على غرامة رجوع ال�سيك دون 
�سرف مببلغ )1000 درهم( وقد ارجتع عدد 2  �سيك واحد دون �سرف الأمر الذي يكون معه املدعي عليه ملزم 

ب�سداد مبلغ 2000 درهم كغرامة رجوع �سيكات  حيث اأنه اأقر بها بتوقيعه على عقد الإيجار. 
اإلزام بت�سليم م�ستندات اأن امل�ستاأجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه ولبد من تطهر املاأجور من تلك 
اللتزامات ليمكن اإعادة النتفاع به لذا فاأن املدعي يطلب الق�ساء باإلزام املدعي عليه ب�سداد قيمة ا�ستهالكه من 

املياه والكهرباء لدى هيئة كهرباء ومياه دبي. 
- مطالبة مالية اإلزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى. 

وقررت اللجنة الق�سائية اإعادة اإعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/2/7  ال�ساعة 3 م�ساء 
اأمام اللجنة الق�سائية  )اللجنة الرابعة( بالدائرة البتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات اليجارية لنظر 
الدعوى وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اإىل ثالثة اأيام من تاريخ الن�سر فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ص املنازعات اليجارية
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العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8517  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  العازلة  للمواد  املدعي عليه / 1-الريامي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ان املدعي / با�سم رم��زي لبيب ام��ن  قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )173696 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من 
 MB165704497AE/2016:تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام رقم ال�سكوى
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/3/6 امل��واف��ق  الث��ن��ن  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch.1.A.1
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8341  عمايل جزئي

القامة  ���س.ذ.م.م جمهول حمل  لل�سياحة  ان�سنتف  1-جلوبال   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي / رودا �سيال كا�سرتو جونزال�س  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   10380( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167370143AE وحددت لها 
جل�سة يوم الثنن املوافق 2017/2/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 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 بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/439  عمايل جزئي

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  1-الرغبة   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  املدعي /غ��الم ح�سن حممد حنيف  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
  MB166866158AE/2016 درهم( والر�سوم وامل�ساريف . رقم ال�سكوى
مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة   2017/2/16 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
القا�سي  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2013/380  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده:1- �سركة جلف �سورز املتحدة ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان طالب التنفيذ:ميلفن جون تايلر
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�سة وهي عبارة عن وحدات عقارية - 
املنطقة:مر�سى دبي - رقم الر�س : 184 - ا�سم املبنى : اتالنتك تاور 2 - ارقام 
ال��وح��دات:)1502/1501( - والفلتن رقم:)RG-01 - RP-01( الكائنة 
مبنطقة مر�سى دبي - رقم الر����س:184 وف��اء ملبلغ املطالبه وذل��ك للعلم مبا 

جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/4282  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جربيل يون�س لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
احمد  قد  التنفيذ/حممد علي حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )1000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2016/4416  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �س   - الكهروميكانيكية  لالعمال  موتوكيف  �سده/1-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد مامون مياه حممد 
حبيب اهلل  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
او  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )12526.70( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع 
خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1078( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/3326 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- ا�س ا�س ار انرتنا�سيونال للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثلها 
مديرها العام  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/موؤ�س�سة �سيكون ملواد 
البناء ل�ساحبها ال�سيد/�سبيح طاهر دروي�س امل�سري وميثله:هند �سامل �سعيد 
التنفيذية املذكورة اع��اله والزامك  اأق��ام عليك الدعوى  حممد اجل��اب��ري   قد 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )796287( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1991  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- مهند ح�سن زيتوين  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
مروة م�سلط ال�سيد وميثله : خمتار حممد باقر غريب   قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي للمتنازعة مببلغ وقدره )90000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/2/16 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 بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1604  ا�شتئناف جتاري    
مبا  القامة  حمل  جمهول  ديالو   خمتار   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
قد  �����س.ذ.م.م  ال��ع��ام��ة  للتجارة  جعفر  �سيد  �سركة   / امل�ستاأنف  ان 
جزئي  جت��اري   2016/509 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف/ 
ي���وم الث��ن��ن  املوافق  ل��ه��ا جل�سه  ب����ت����اري����خ:2016/10/27 وح����ددت 
 ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/2/20
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/53 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- فاطمة ح�سن  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد 
اأق��ام عليك  ال��زب��ادي   قد  �سيف  �سعيد  �سيف  ح�سن حممود حممد حب�س وميثله:را�سد 
لتجارة  ا���س  اي جي  �سركة  وت�سفية  وال��زام��ك بحل  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى 
مواد البناء �س.ذ.م.م وتعين اخلبر احل�سابي املخت�س �ساحب الدور يف اجلدول م�سفيا 
ان  القانون على  التاأ�سي�س واحكام  امر  الت�سفية وفقا لحكام  ان ينجز  قانونيا لها على 
تتحمل ال�سركة م�ساريف الت�سفية مبا فيها اتعاب امل�سفي على ان ينجز الأمورية خالل 
�ستة ا�سهر تبدء من تاريخ ا�ستالم املهمة وابقت الف�سل يف امل�ساريف اىل ما بعد تقدمي 
امل�سفي لتقريره   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/2101  مدين جزئي

جمهول  م��اراك��ار   انديكاتوبيديكايل  م��اراك��ار  حممد   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  النعيمي  قد  حمل القامة مبا ان املدعي/ �سامل را�سد علي �سند 
 120000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
لها جل�سة  والفائدة 9% وح��ددت  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
 Ch 1.B.10 يوم  اخلمي�س املوافق  2017/2/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�ص الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/2053  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- فيكنزا فور�س للتجارة ���س.ذ.م.م  جمهول حمل 
جروج  ومي��ث��ل��ه:روك��ز  ليتفنينكو   لودميال   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
 2016/4169 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  حبيقه 

عمايل جزئي بتاريخ:2016/12/25     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/3/5 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�ص الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
       اإعالن �شحيفة التما�ص اعادة النظر

                 يف  الدعوى 2016/12  التما�ص اعادة نظر عمايل
جمهول  الليل   اب��و  النعيم  عبد  العزيز  عبد  ح�سن   -1  / �سده  امللتم�س  اىل 
التدخن  ل����وازم  ل��ت��ج��ارة  ���س��ن��دب��اد  موؤ�س�سة  امللتم�س/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�����س.ذ.م.م  نعلنكم ب��ان امللتم�س اق��ام عليكم ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وحددت 
ال�����س��اع��ة:08:30 �س  امل�����واف�����ق:2017/2/14  ال��ث��الث��اء  ي��وم  ملحكمة جل�سة  لها 
لكم  بانه  ونخطركم  ح�سورها  عليكم  يتوجب  وال��ت��ي   ch1.A.1:بالقاعة
احلق بتقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات موقع عليها منكم ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2015/753 تنفيذ مدين  

اىل املنفذ �سده/1-  حممد حممود مهدي ابراهيم  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
هيثم رفعت ح�سن حممد ابو املجد  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )200( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة ، 2- ب�سحة ونفاذ 
العقد املربم بن املدعي واملدعي عليه يف مات�سمنه من بيع املركبة رقم:11423/خ�سو�سي دبي 
من نوع بي ام دبليو طراز 1993 مببلغ الفن درهم واملبينة ب�سحيفة الدعوى و الزامه بت�سجيل 
هذه ال�سيارة وحتويلها يف ا�سمه لدى ال�سلطات املخت�سة اعتبارا من تاريخ �سدور عقد البيع او 
متكن املدعي من القيام بتلك الجراءات على نفقة املدعي عليه بعد ا�ستيفاء اجراءات و�سروط 
الت�سجيل لدى تلك ال�سلطات .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
       اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/2676  جتاري جزئي
ان  ���س��ورجن��ون جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  امل��دع��ي عليه / 1-ج���اي ر بوليكاربيو  اىل 
املدعي/بنك دبي ال�سالمي �س.م.ع قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان 
مبثابة  املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2017/1/19  حكمت  املحكمة 
باجلدول  ال��دور  �ساحب  امل�سريف  اخلبر  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  احل�سوري 
وما  فيها  املقدمة  وامل�ستندات   الدعوى  على ملف  الط��الع   - كالتي:  وتكون مهمته 
ع�سى ان يقدمه اخل�سوم - النتقال ملقرات طريف الدعوى والط��الع على املرا�سالت 
الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة الف درهم كاتعاب اخلبر 
والزمت املدعي ب�سدادها ، وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/2/22 

.  ch1.B.6:ال�ساعة:08:30 �س يف القاعة
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/15  اأمر اأداء

حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للمجوهرات  ل�سوي�س   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/جموهرات ال�سمال �س.ذ.م.م .

البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����س���ت�������س���دار  ط���ل���ب 
درهم   )32000( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:2017/1/17 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
   اعالن ح�شور امل�شتانف �شده  بالن�شر 
يف ال�شتئناف  03/01516/2016 / �شكني  

اىل امل�ستانف �سده : ايانا افيت�سينكو  
مبا اأن امل�ستانف  : فردان علي فردان الفردان - وعقارات الفردان 

قد اأقام �سدكم ال�سئناف  03/01516/2016/ �سكني  امام املركز بطلب بالتايل : 
تعديل احلكم امل�ستاأنف - قبول ال�ستئناف �سكال ، تعديل احلكم امل�ستاأنف والق�ساء 

جمددا. 
مطالبة مالية  - الزام املدعي عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى.  

املوافق  الثالثاء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
الثانية(  ال�ستئنافية  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  امام  م    3.30 ال�ساعة   2017/2/21
بالدائرة ال�ستئنافية واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى 
ف��اأن��ت مكلف   . الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  امل�سافة اىل ثالثة  م��دة  بتق�سر  اأم��ر  وق��د   ،
يرجى   . وم�ستندات  دف��اع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  قانونا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
مراعاة موعيد انعقاد اجلل�سات يف �سهر رم�سان حي �ستنعقد اللجان البتدائية يف 

متام ال�ساعة الواحدة ظهرا
يتم ا�سدار هذه الوثيقة الكرتونيا ول تتطلب اي ختم اوتوقيع

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/00360/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : مول اوف اريبيا - �س ذ م م 
 مبا اأن املدعي : �ساحباد للتجارة - ذ م م   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00360/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية -  الزام املدعي عليهما الوىل والثانية بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان 
يوؤدويا اىل املدعية مبلغ وقدره 243.577.80 درهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا 

ت�سري من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام 
ف�سخ عقد ايجار �ساري - انه ا�ستاأجر من املدعي عليه املاجور املبن �سلفا ويرغب يف ف�سخ 
انتهاء املدة لال�سباب التية : مل تلتزم املدعي عليهما وحتى تاريخه بت�سليم  العقد قبل 
الوحدات امل�ستاأجرة اىل املدعية ببنود العقد و�سداد مبلغ الدفعة املقدمة بال�سافة لر�سم 

اليجار.   
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الحد  املوافق 2017/2/12 
واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة  ال�سابعة(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  3.00م  ال�ساعة 
مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سر مدة امل�سافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
     اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 
يف الدعوى 02/00216/2017 / �شكني  

اىل املدعى عليه : موؤ�س�سة خليفة للتجارة العامة  وربيع ر�ساد علي بيبي  
 مبا اأن املدعي : عبد اهلل ابراهيم عبداهلل الدبو�س    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00216/2017 /�سكني ايجارات امام املركز بطلب 
الزامكم بالتايل

ب��دون مربر  العقد  املدعي عليه ميتنع عن جتديد  ان   - ايجار  جتديد عقد 
قانونا رغم انتهائه يف 2016/12/14  

مطالبة مالية - انه يطلب زيادة القيمة اليجارية للماجور واخطر املدعي 
عليه بذلك يف 2016/9/6 ال انه ميتنع عن ال�ستجابة بدون مربر.  

مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
الثالثاء  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اعالنكم  الق�سائية  اللجنة  وق��ررت 
املوافق 2017/2/21  ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة التا�سعة( 
لنظر  الإيجارية  املنازعات  ف�س  مركز  مبقر  واملنعقدة  الإبتدائية  بالدائرة 
الن�سر.  تاريخ  اي��ام من  امل�سافة اىل ثالثة  اأم��ر بتق�سر مدة  ، وقد  الدعوى 
دفاع  م��ن  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  قانونا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 

وم�ستندات  

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
   اعالن حكم غيابي بالن�شر 

يف الدعوى  2016/4165  -  ايجارات 
اىل املحوم عليه :�سبا يو�سف ارايا - جمهول القامة   

جمهول حمل الإقامة 
نعلمكم بان اللجنة الق�سائية الإبتدائية باملركز حكمت بجل�ستها 2016/7/26 يف 

الدعوى املذكورة اعاله  
ل�سالح / حممد بن �ساحي بن �سعيد 

حكمت اللجنة مبثابة احل�سوري :  
بالزام املدعي عليها باخالء العن - حمل الدعوى - وت�سليمها خالية من �سواغلها 
، مع الزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره  174000 درهم ، وما ي�ستجد من بدل 
اليجار اعتبارا من 2016/4/21 وحتى تاريخ الخالء الفعلي بواقع بدل ايجار 

�سنوي مقداره 120000 درهم والزمتها بامل�ساريف.  
ال  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  قد  احلكم  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة احل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما اعتبارا من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل �سار نهائيا قابال للتنفيذ 
مركز ف�ص املنازعات اليجارية

مركز ف�ص املنازعات اليجارية

العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/8085  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ري���ف���ويل )ف����رع م��ن م�����س��اري��ع ري��ف��ويل ������س.ذ.م.م( 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /جيفان دينزل �سراو قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )41835 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB167040641ae
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�ساعة   2017/2/22
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/60  عمايل جزئي

القامة  �����س.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  العامة  للتجارة  1-م��وك��ت��ي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي / حممد �سعيد حممد ا�سرف  قد 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   35378( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB167579100AE وحددت لها 
جل�سة يوم الثنن املوافق 2017/2/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 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 بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/8605  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  املدعي عليه / 1-امل��زاي��ا احلديثة ملقاولت  اىل 
اأق����ام عليك الدعوى  ���س��ه��اب  ق��د  امل��دع��ي / وائ���ل ط��ه ح�سن  الق���ام���ة مب��ا ان 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )5767 درهم( وتذكرة عودة  ومو�سوعها 
مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم الثنن املوافق 
2017/2/20 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ص ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11938 بتاريخ 2017/2/7   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/7876  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-زهران خلدمات المن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �ساجد حممود حممد منظور  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )25200 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.A.2 بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/2/15 املوافق 
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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خلل حما�سرته يف )راأ�ض اخليمة للكتاب(:

خالد الظنحاين: الأديب م�سوؤول وما يكتبه م�سوؤولية جتاه جمتمعه ووطنه
ق����ّدم ل��ل��م��ح��ا���س��رة ال�����س��اع��ر ن��ا���س��ر البكر 
�سرداً  بداية  يف  ا�ستعر�س  حيث  الزعابي، 
اأنه  موجزاً عن �سرة الظنحاين مو�سحاً 
وتقّلد منا�سب  الفجرة،  دبا  من مواليد 
اإداري��ة وثقافية عدة، منها رئا�سة جمل�س 
واأ�س�س  الثقافية  الفجرة  جمعية  اإدارة 

بيت ال�سعر يف الفجرة. 
ك���م���ا ح�����س��ل ع���ل���ى اع���ت���م���اد اأك�����ادمي�����ي يف 
معتمد  كا�ست�ساري  ال���س��ت�����س��ارات،  جم��ال 
تورنتو  كلية  م��ن  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
بدرجة  ب��ك��ن��دا  الأع���م���ال  لإدارة  ال��دول��ي��ة 
امتياز، وح�سل على جائزة ال�سيخ را�سد بن 
العلمي اجلامعي2000م،  للتفوق  �سعيد 
ويعّد الظنحاين من اأبرز �سعراء الإمارات، 
اإذ �سارك يف العديد من املهرجانات املحلية 
اأدبية  ن���دوات  واأق���ام  وال��دول��ي��ة،  والعربية 
البلدان  خم��ت��ل��ف  يف  ع����دي����دة  و����س���ع���ري���ة 
الأوروب�������ي�������ة، وت���رج���م���ت ق�������س���ائ���ده اإىل 
والأملانية  والفرن�سية  الإجنليزية  اللغات 
والإ�سبانية واملاليالم الهندية، اإىل جانب 
كونه �ساحب م�سروع ثقايف اإماراتي يعمل 

عليه منذ عدة �سنوات.
الظنحاين  خ���ال���د  الأدي��������ب  ا���س��ت��ه��ل  ث����م 
امل��ح��ا���س��رة ب�����س��وؤال »م����اذا ن��ري��د م��ن عام 
اخلر؟« والذي كان عنوان مقال ل�ساحب 
اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
ح��اك��م دب���ي، �سمن م��ب��ادرة »ع���ام اخلر« 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ال��دول��ة، حفظه  اآل نهيان رئي�س  زاي��د  بن 
اهلل، م�ستلهماً الظنحاين ما جاء يف املقال 
مدخاًل ملو�سوعه؛ كيف ميكن لالأديب اأن 
ُيحِدث فرقاً يف حياته وجمتمعه، وم�سرة 

وطنه؟.
وقد ق�سم الظنحاين املحا�سرة اإىل ثالثة 
حم����اور، ب��داأه��ا بكيف مي��ك��ن ل��الأدي��ب اأن 
ي��ح��دث ف���رق���اً يف ح��ي��ات��ه؟ وم����ا ه���ي اأهم 
اتباعها  ع��ل��ي��ه  ي��ت��وج��ب  ال��ت��ي  اخل���ط���وات 
لإحداث فرقاً يف م�سرته الإبداعية، وقال 
م�سوؤولية  يكتبه  وم��ا  م�سوؤول  الأدي���ب  اأن 
ما  وه���و  ووط��ن��ه،  وجمتمعه  نف�سه  جت���اه 

ي�����س��ع خ��ط��اب��ه يف م��رت��ب��ة ع��ال��ي��ة ونافذة 
وموؤ�س�سات  اأف�������راد   م���ن  ل��ل��م�����س��ت��ه��دف��ن 

املجتمع.
وت���ط���رق اإىل جت����ارب ع��رب��ي��ة وع��امل��ي��ة يف 
الإب����داع����ي����ة، كرحلة  ب��ال��ك��ت��اب��ة  الل����ت����زام 
بح�سوله  تكللت  وال��ت��ي  حم��ف��وظ  جنيب 
1988م، فقد كان  على جائزة نوبل عام 
يلزم نف�سه بعدد �ساعات معينة يكتب فيها 
اآيل، وغابرييل ماركيز، والذي  بان�سباط 
وحتى  �سباحاً   6 ال�ساعة  م��ن  يكتب  ك��ان 
كّتاب ُكرث  لدينا  اأن  مو�سحاً  ظهراً،   12
يلزمون  ول  وق��ت��ه��م،  ي��ن��ظ��م��ون  ل  ول��ك��ن 

اأنف�سهم باحرتام وقت الكتابة.
الثاين  حم�����وره  يف  ال��ظ��ن��ح��اين  وت����ن����اول 
للمحا�سرة، كيف يحدث الأدي��ب فرقاً يف 
جمتمعه؟، �سخ�سية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
القا�سمي  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال��دك��ت��ور 

ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���الحت���اد حاكم 
يف  ب���ارزة  عالمة  يعترب  وال���ذي  ال�سارقة، 
يكتِف  ف�سموه مل  العربية،  الثقافة  جبن 
ب��اإح��داث ف��رٍق يف املجتمع الإم���ارات���ي، بل 
من  والعاملي،  العربي  املحيط  اإىل  تخطاه 
خالل ا�سهاماته البناءة ورعايته احلثيثة 
والتنموية  والعلمية  الثقافية  للم�ساريع 
على امل�ستوين املحلي والعاملي، اإىل جانب 
بالعديد  والعاملية،  العربية  املكتبة  ردف��ه 
من املوؤلفات التي اأطامت اللثام عن كثر 
تناولها  ال��ت��ي  ال��ت��اري��خ��ي��ة  م���ن احل��ق��ائ��ق 

�سموه يف موؤلفاته.
اإحداث  ويكمل، وهنا يربز دور الأدي��ب يف 
ف����رٍق يف امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف، م���ن خ���الل ما 
ي��ط��رح��ه م���ن ب��ع�����س ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات املهمة 
يف  ف��رق��اً  التي حت��دث  الواقعية  وال��ن��م��اذج 

امل�سهد الأدبي.

اإىل  حديثه  خ��الل  الظنحاين  تطرق  كما 
اأطلقته  والذي  »جمتمع«  الثقايف  امل�سروع 
والذي  عبيد،  �ساحلة  الإماراتية  الأديبة 
يعتمد على عدة ارتكازات حمورية اأهمها 
اجل��دل وال��ذي يتم بعقد جل�سات حوارية 
بن  الثقايف  التعاي�س  خلق  بهدف  فكرية 
وغرها  متنوعة،  واأدب��ي��ة  فكرية  اأجنا�س 
ف�ساًل  امل�سروع،  ي�سمها  التي  املحاور  من 
ع���ن م���ب���ادرة ال�����س��اع��ر الإم����ارات����ي اأحمد 
ال�سعرية  امل��واه��ب  تبني  يف  عبيد  حممد 

املبدعة وطباعة دواوينهم ال�سعرية.
اأن  الأدب����اء  دور  اأن  اإىل  الظنحاين  ول��ف��ت 
الإم����ارات  اأدب����اء  اإىل   ���س��دوره��م  يفتحوا 
ال�سباب، ودور دور الن�سر اأن تاأخذ باأيديهم 
وهذه  الن�سر،  على  وت�ساعدهم  وتوجههم 
م�����س��وؤول��ي��ة ���س��روري��ة ك��ي ل ت��ك��ون هناك 
اأمناط واأجيال الأدب  فجوة وقطيعة بن 

املختلفة يف الدولة.
الثالث  حم�������وره  ال���ظ���ن���ح���اين  وحت�������دث 
ف��رق��اً يف  ي��ح��دث  اأن  ل��الأدي��ب  كيف ميكن 
الوطن؟ م�ست�سهداً بجهود فردية اأ�سهمت 
املعرفية  وال��ث��ق��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة  التنمية  يف 
باإ�سهامات فاعلة كتجربة الأديب الإماراتي 
امل�سهد  اأث�����رى  وال�����ذي  ال�����س��اي��غ،  ح��ب��ي��ب 
الأدب��ي والثقايف يف الإم��ارات بالعديد من 
املنجزات الإبداعية، مما دعا جمموعة من 
الكتاب والأدباء العرب، وعدد من احتادات 
ال�سايغ  حبيب  لرت�سيح  العربية؛  الكتاب 
اأول  بذلك  ليكون  ل���الآداب،  نوبل  جل��ائ��زة 

مر�سح خليجي للجائزة.
جممع  جت��رب��ة  اإىل  الظنحاين  لفت  كما 
اأبوظبي للفنون والذي ا�ستقبل 98 فناناً 
عام  يف  افتتاحه  منذ  ال���دول  خمتلف  م��ن 
�ساحب  ال��ي��اف��ع��ي  اأح��م��د  واأن  2012م، 
الفكرة والذي اأن�ساأ املجمع لي�سبح من�سة 
لع�ساق الفن يف الإمارات، موفراً لهم بيئة 

فنية متكاملة.
الثقافية  ك��ّت��اب  دار  رح��الت  اإىل  وت��ط��رق، 
والتي تعك�س اأهمية التبادل الثقايف �سواء 
ال��دول، حيث  اأو ما بن  بالن�سبة لالأفراد 
للم�ساركن  ثقافية  م��ادة  الرحالت  توفر 

خارج الدولة، وقد نظمت عدة رحالت.
�سهاب  ال��دك��ت��ور  ب��ت��ج��رب��ة  ا�ست�سهد،  ك��م��ا 
غ��امن يف الهند فلدى غ��امن ع��دة دواوين 
جائزة  على  ح�سل  وق��د  الهندي،  بال�سعر 
يح�سل  ع��رب��ي  اأول  وه��و  العاملية  ط��اغ��ور 

عليها.
ويف اخلتام حتدث الظنحاين حول جتربته 
ال�سخ�سية حملياً وعاملياً والتي بداأها منذ 
م�ساركات  على  ا�ستملت  حيث  2008م، 
ثقافية واأدبية يف عدة عوا�سم ودول منها 
وبراغ، ومدريد،  واأملانيا وهولندا  فرن�سا، 

والهند.
وع��ق��ب امل��ح��ا���س��رة ���س��ه��دت ال��ق��اع��ة عدة 
للمحا�سر  اجلمهور  قبل  م��ن  م��داخ��الت 
الأ�سئلة  اأج��اب على جميع  ب��دوره  وال��ذي 
امل��وج��ه ح���ول م��و���س��وع امل��ح��ا���س��رة » كيف 

ميكن لالأديب اأن ُيحدث فرقاً؟«.

ح�سور لفت لالإمارات يف اجلنادرية 
و40 فعالية جتذب الزوار

وال���رتاث  للثقافة  ال��وط��ن��ي  امل��ه��رج��ان  امل�����س��ارك يف  الإم�����ارات  �سجل ج��ن��اح 
املا�سي.. حيث  الفعاليات اخلمي�س  بدء  31 ح�سورا لفتا منذ  اجلنادرية 

تفاعل اجلمهور مع فعاليات واأن�سطة اجلناح البالغة 40 فعالية متنوعة.
و�سهد اجلناح - الذي ت�سرف عليه هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة - اإقبال 
كبرا من رواد املهرجان الذين تفاعلوا مع عرو�س الفرق التي قدمت األوانا 
عدة من الفن ال�سعبي الرتاثي الإماراتي على �سوء الأهازيج والأحلان مبا 

عك�س حبهم للرتاث ولهذا اللون من الفن ال�سعبي.
املواد  م��ن  بالكامل  م�سنوع  وه��و  الأرك����ان  م��ن  ال��ع��دي��د  اجل��ن��اح  ويت�سمن 
الرتاثية الطبيعية التقليدية ومقام على امتداد م�ساحة 5 اآلف مرت مربع 
ويج�سد الرتاث الإماراتي الأ�سيل ويعك�س ما تعج به البالد من مقتنيات 

تراثية وفنون �سعبية.
وعرب �سعيد حمد الكعبي رئي�س ق�سم احلرف واملنتجات التقليدية يف هيئة 
اأبوظبي لل�سياحة والثقافة امل�سرف على جناح الدولة عن �سعادته بالإقبال 
الكبر على جناح دولة الإمارات.. معتربا ذلك دافعا لتقدمي الأف�سل ومبا 
اأن  تاريخها خ�سو�سا  لالإبداع على مدى  التواقة  الإماراتية  ال��روح  يعك�س 

تاريخ الإمارات زاخر مبا �سنعه اإن�سانها.
وقال الكعبي يف ت�سريحات لوكالة اأنباء الإمارات “وام” اإن جناح الدولة يف 
املهرجان يعك�س احل�سور الإماراتي القوي على ال�ساحة الثقافية ال�سعبية 
ما ي�سهم يف تعزيز �سورتها كوجهة �سياحية عاملية مبالمح عربية خال�سة.

واأ�سار اإىل اأن الفعاليات املتعددة التي يقدمها اجلناح جذبت رواد املهرجان 
الذين اأبدوا اإعجابهم بها حيث ت�سمنت ا�ستعرا�سات فلكلورية تربز املوروث 
املحلي اإىل جانب فعاليات البيئة البحرية التي ت�سم عرو�سا حية للبحارة 
وا�ستعرا�س كيفية �سناعة �سباك ال�سيد والقراقر وفن اجلالفة ومتليح 

ال�سماك وفلق حمار اللوؤلوؤ واأهازيج اأهل البحر.
اجلنادرية  مهرجان  زوار  جذبت  التي  الفعاليات  م��ن  اأن  الكعبي  واأ���س��اف 
�سقاري  توا�سل  يف  ال�سقارة  رك��ن  �ساهم  حيث  لل�سقارة  احلية  العرو�س 
الدولة مع اجلمهور من حيث ال�سرح الوايف لأنواع ال�سقور العربية كما اأتاح 
هذا الركن للجمهور اأخذ ال�سور التذكارية مع ال�سقور م�سرا اإىل اأن فنون 

ال�سلة والربابة يف اخليمة الرتاثية قوبلت با�ستح�سان كبر من الزوار.
ال�سعبية  امل��ن��ت��ج��ات  وم��ن��ه��ا بع�س  ال��رتاث��ي��ة يف اجل��ن��اح  امل��ن��ت��ج��ات  اأن  وب���ن 
بثناء  حظيت  التقليدية  ال�سعبية  والأك�����الت  املحلية  ال��ي��دوي��ة  واحل����رف 
اجلمهور.. م�سرا اإىل تخ�سي�س ركن كامل لتقدمي فنون الطهي والعديد 
من الأكالت الإماراتية ال�سعبية التقليدية اأمام جمهور املهرجان اإ�سافة اإىل 
ركن القهوة العربية الذي �سجل تفاعال مع زوار اجلناح وهو الركن الذي 
بالعر�س  ال��زوار لال�ستمتاع  اآلف  املا�سية توافد  ال��دورات  م��دار  �سهد على 
احلي لطريقة �سناعة القهوة العربية على الطريقة الإماراتية وال�ستمتاع 
الفولكلور  ع��رو���س  على  الكبر  ب��الإق��ب��ال  الكعبي  واأ���س��اد  املميز.  مبذاقها 
املعار�س  اإىل  اإ�سافة  و”احلربية”  “اليولة” و”الرزفة”  مثل  الإم��ارات��ي 
الإماراتية  العالقات  �سور  الأول  يج�سد  حيث  اجلناح  يف  الثالثة  الفنية 
ال�سعودية.. فيما يطرح الثاين تاريخ دولة الإمارات ومدينة العن لأهميتها 
املتنوعة  ال�سور  معر�س  ثم  والجتماعية  والتاريخية  والثقافية  الرتاثية 

الذي يحوي الرتاث الإن�ساين الجتماعي لدولة الإمارات.
وقال اإن اجلناح ا�ستطاع التعبر عن موروث الإمارات مبا يحمله من قيمة 
الإمارات  يف  احلياة  لتطور  تاريخيا  ت�سل�سال  تقدميه  خ��الل  من  واأ�سالة 
واأن�سطته  فعالياته  عرب  الآن  تعي�سها  التي  الكربى  النه�سة  اإىل  و�سول 

املتنوعة التي ي�ست�سيفها ب�سكل يومي.

من خلل اإبداعات الأطفال الفنية يف فئة الفنتازيا والواقع 

قوى خارقة حتّلق بخيال ال�سغار نحو الآفاق يف بينايل ال�سارقة لالأطفال  

دبي للثقافة تطلق برنامج املر�سد الثقايف
املر�سد  برنامج  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  اأطلقت   
لال�ست�سارات  ي���ا����س  ���س��رك��ة  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  ال��ث��ق��ايف 
وتاأهيل  ت��دري��ب  اأن جنحت يف  بعد  وذل��ك  وال��ت��دري��ب 
الدفعة الأوىل والبالغ عدد منت�سبيها 11 موظفا من 

اإدارة املواقع الرتاثية واإدارة متحف الحتاد.
واأقيمت الدورة الأوىل خالل الفرتة من 19 �سبتمرب 
اإىل  الربنامج  ويهدف هذا   2016 نوفمرب   21 اإىل 
رفع م�ستوى اأداء الكوادر الإماراتية يف جمال الإر�ساد 
على  والثقافة  ال�سياحة  دع��م  يف  للم�ساهمة  الثقايف 
م�ستوى الإمارة وذلك من خالل منح ال�سباب فر�سة 
نظرا  وذلك  الدرا�سة  مقاعد  على  والتاأهيل  التدريب 

لأهمية الدور الذي يقوم به املر�سد الثقايف.
امل����وارد  اإدارة  اآل حم��م��د م��دي��ر  ع��ل��ي  ف��اط��م��ة  وق��ال��ت 
اأنه من واقع  الب�سرية يف هيئة دبي للثقافة والفنون 
خمتلف  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  تاأهيل  لأهمية  اإدراك��ن��ا 
الذي  الربنامج  هذا  باإطالق  قمنا  الثقافية  املجالت 
�سيعمل على توفر جمموعة من املر�سدين الثقافين 
للعمل يف خمتلف املواقع الثقافية والأثرية والرتاثية 

التي  باملهارات  وتزويدهم  الإم���ارة  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
ت�����س��اع��ده��م ع��ل��ى ت��ق��دمي اخل��دم��ات ال��الزم��ة مبهارة 

فائقة. 
عمل  ف��ر���س  اإي���ج���اد  يف  ب��رن��اجم��ن��ا  ي�سهم  اأن  ون���اأم���ل 
م��رم��وق��ة ل�سباب الإم�����ارات خل��دم��ة ق��ط��اع ح��ي��وي يف 
الإم������ارات مب��ا ي��ع��زز ه��وي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ب��ن املقيمن 

والزوار وال�سياح.
قادرين  مر�سدين  تخريج  يف  اأي�سا  الربنامج  وي�سهم 
واحل�سارة  التاريخ  يف  العليا  درا�ساتهم  موا�سلة  على 

الإ�سالمية اأو الإر�ساد ال�سياحي.
للثقافة على  اإط��ار حر�س دبي  املبادرة يف  وتاأتي هذه 
تلبية متطلبات واحتياجات املجتمع املحلي والإقليمي 
واحل�سارة  ال���ت���اري���خ  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  ال����ك����وادر  م���ن 

الإ�سالمية والإر�ساد ال�سياحي.
وي�����س��اع��د ال��ربن��ام��ج اجل��دي��د ع��ل��ى مت��ك��ن املوظفن 
التقنية  تعزيز مهاراتهم  احلالين واجلدد من حيث 
م�سادر  اإىل  للو�سول  لهم  امل��ج��ال  واإت��اح��ة  احل��دي��ث��ة 

املعرفة.

•• راأ�س اخليمة –الفجر:

ا�ست�ساف املقهى الثقايف مبعر�ض راأ�ض اخليمة للكتاب يف دورته 
يف  الظنحاين  خالد  الإماراتي  والإعلمي  ال�ساعر  العا�سرة 
فرقًا؟«،  ُيحِدث  اأن  للأديب  ميكن  »كيف  بعنوان  حما�سرة 
بح�سور حممد ح�سن ال�سبب، مدير عام غرفة جتارة و�سناعة 
رئي�ض  نائب  الع�سم،  اأحمد  والأديب  بالوكالة،  اخليمة  راأ�ض 
راأ�ض  يف  الحتاد  فرع  ورئي�ض  الإم��ارات  واأدب��اء  كتاب  احتاد 
وجمهور  والإعلمين،  واملثقفن  الأدباء  من  وعدد  اخليمة، 

املقهى الثقايف.

•• ال�شارقة –الفجر:

اإىل ف�ساء  اأح��الم الأطفال مع واقعهم، ويتحول الفن  يف مكان تتنازع فيه 
التعبر عن خيالهم حول ما يحيط  ال�سغار على  يتناف�س  رحب لالإبداع، 
اأح�����داث، م��ن خ���الل ر���س��م م�ساهد ت���رثي ع��امل��ه��م، وتعك�س مدى  ب��ه��م م��ن 
حر�سهم واهتمامهم على اإنقاذ العامل، وبكل ما يحتاجونه للبقاء على قيد 

احلياة، وجلعل هذا العامل مكاناً اأف�سل من اأجل غٍد اأجمل.
هذا ما يتناوله ركن الفنتازيا والواقع، اإحدى فئات بينايل ال�سارقة لالأطفال 
 15 15 يناير اجلاري وت�ستمر حتى  يف دورته اخلام�سة، التي انطلقت يف 
الفنية  الإب��داع��ات  وي�ستعر�س  للفنون،  ال�سارقة  متحف  يف  املقبل،  فرباير 

لالأطفال من داخل دولة الإمارت وخارجها.
وك��ان��ت ال��ق��وى اخل���ارق���ة، وه��زمي��ة ال�����س��ر، وغ�����س��ب الطبيعة، واحل��ي��اة يف 
امل�ستقبل، واللعب يف الف�ساء، جميعها حماور لالأعمال الفنية لالأطفال يف 
ركن الفنتازيا والواقع، التي حاكت اأحالمهم وخيالتهم الوا�سعة، وحّلقت 
الأر�س  كوكب  الأحيان  الكثر من  وتعدت يف  العامل،  اأنحاء  بهم يف جميع 
املختلفة،  اأفكارهم  من  الأطفال  �سنعها  اأخ��رى  وكواكب  املريخ  اإىل  لت�سل 

واأمنياتهم اجلميلة ليكون لهم عاملهم اخلا�س.
وبرز يف ركن الفنتازيا والواقع العديد من الأعمال الفنية التي حملت عنوان 
الأطفال،  التي يعي�سها  الكثر من اجلماليات  عك�ست  بخيالك”،  “انطلق 
بحيث حاكت كل �سي من حولهم، فر�سمت الوجوه ال�ساحكة واجلميلة التي 
بع�س  يف  ُر�سمت  فيما  التقليدية،  باملالب�س  الأح��ي��ان  من  الكثر  يف  تزينت 
واأي��اٍد تتكلم لتعك�س عمق ووعي الأطفال  الأحيان على �سكل ورود �ساحكة 
اأمناط جديدة للعنا�سر  بالكثر من الأمور حولهم، وقدرتهم على ابتكار 

املختلفة.
تقنيات  با�ستخدام  الأط��ف��ال  �سنعها  التي  الفنية  الأع��م��ال  بع�س  وعك�ست 
امللونة،  ال�����س��ح��ف  واأوراق  ال��ب��ي�����س��اء،  ال�����ورق  ق�����س��ا���س��ات  م��ث��ل  خم��ت��ل��ف��ة، 
العنا�سر  م��ن  ال��ع��دي��د  حت��وي��ل  على  ق��درت��ه��م  وال�����س��رام��ي��ك،  وال�سل�سال، 
وبراعتهم  توؤكد على موهبتهم  ور�سومات  اأ�سكال جميلة  اإىل  بهم  املحيطة 
يف اإيجاد روابط جديدة، والك�سف عن عالقات مميزة بن العنا�سر املختلفة 

يف عاملهم اخلا�س.
وا�ستطاعت فئة الفنتازيا والواقع، تغذية الإبداع وال�سمات الإبداعية لدى 
الأطفال، واإنتاج اأعمال فنية مميزة ومبتكرة، من عامل اخليال اخلا�س بهم 
والتي مل تنقطع عن العامل الواقعي بل اأ�سافت اإليه الكثر من اجلماليات 
التي يتمناها الأطفال، فيما جتاوزت بع�س الأعمال الفنية الواقع وحاولت 
اإيجاد اإطار جديد ميثل حلوًل للم�سكالت على كوكب الأر�س باأ�سلوب فني 

مبدع يجمل الظواهر املختلفة يف حميطهم.
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حققت جماهريية وا�سعة وانت�سارًا منقطع النظري

نوال الزغبي: اأنا مقتنعة ب�سيا�سة الأغنية املنفردة
العاملية  اإىل  حايل(  مع  )عمبحكي  اأغنية  و�سول  على  • نهنئك 

فيل  العاملي  املو�سيقي  ن��ف��ذه  )رمي��ك�����ض(  خ��لل  م��ن 
رومانو. ماذا عن تفا�سيل هذا التعاون؟

)ع��م��ب��ح��ك��ي مع  ع��امل��ي  ج���ي(  ��ل )دي  ي��ف�����سّ اأن   -
اأغ��اٍن عربية  لها على  لتنفيذ رميك�س  ح��ايل( 

اأي  اإىل  ي�سعدين كثراً، وي�سر  اأمر  كثرة 
لي�س يف  ناجحة،  الأغ��ن��ي��ة  ح��ّد 
العامل العربي فح�سب اإمنا يف 
اأ�سر  اأي�ساً.  الأجنبية  ال��دول 
اخ��ت��ار )ي��ا جدع(  اأن���ه  اإىل  هنا 
ُتنفذ  اأنها مل  اإل  الفائت  العام 

اأجهلها.  اإن��ت��اج��ي��ة  لأ���س��ب��اب 
ي�سع  ���س��ن��وي��اً،  ع���م���وم���اً، 

على  ع��ي��ن��ي��ه  روم�����ان�����و 
اأغ������ن������ي������ة ع����رب����ي����ة 

زال(  )م��ا  املا�سي  العام  انتقى  وه��و  )الرميك�س(،  طريقة  على  لتوزيعها 
للفنانة �سمرة �سعيد، وفوجئت حن علمت اأنه اختار اأغنيتي بعدما 

اأعجب كثراً بها.

عامليًا،  اأغانيك  تنت�سر  اأن  لك  يعني  • ماذا 
رومانو  فيل  ع��ن  امل��ع��روف  اأن  خ�سو�سًا 
النجاح الكبري الذي حتّققه حفلته 

كونها ت�ستقطب الآلف؟
- ل �سك يف اأنه اأمر ي�سعدين كثراً، 
رومانو  يلعب  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
مّرة خالل حفلة  لأول  الأغنية 
ال�سنة،  راأ����س  مبنا�سبة  عاملية 
اأغاين  �ستكون �سمن  كذلك 
مالٍه ليلية �سخمة كثرة 
يف العامل. �سبق اأن خ�ست 
جتربة مماثلة من خالل 
اخترت  التي  )ال��ل��ي��ايل( 
عربية  كاأغنية  لتن�سّم 
بار(  )ال��ب��ودا  البوم  اإىل 
ف�ساًل عن  ب��اري�����س،  يف 
ع���م���ري(  )ط��������ول  اأن 
طريقة  ع��ل��ى  وزِّع�����ت 
)ال������رمي������ك�������������س( يف 
)دي  م����ن  م���ي���ام���ي 
جي( عاملي، وحققت 
جن��اح��اً يف ع��دد كبر 
الليلية  امل���اله���ي  م���ن 
بينها  م�����ن  ال����ك����ب����رة، 

ملهى مادونا ال�سهر!

الأغنية  �سّحة  ما   •
مع  رينها  حت�سّ ال��ت��ي 
ال�ساب  امل�سري  امللحن 

م�سطفى جاد؟
)مافي�س  ب��ع��ن��وان  الأغ��ن��ي��ة   -
و�سجلناها  ن���ف���ذن���اه���ا  زّي��������ه(، 
اأك��رث من عامن وك��ان من  منذ 
األبوم  اإىل  اأ���س��ّم��ه��ا  اأن  امل��ف��رت���س 
الوقت  ���س��ي��ق  اأن  اإل  ج�����دع(،  )ي���ا 
مل ي�����س��م��ح ب���ذل���ك، ل����ذا ق���ررت 
اإطالقها  ال��ف��ن(  )ع���امل  �سركة 

منفردة. 
باملوعد  ل�ست على علم  اأنني  اإل 
اأذك���ر هنا اأن  امل��ح��دد ل�����س��دوره��ا. 
م�سطفى جاد اأحد امللحنن اجلدد 
واملجتهدين جداً الذين اأحب ح�ّسهم 

الفّني واملو�سيقي.

باأن  م��ّرة  م��ن  اأك��رث  �سرحت   •
لإ���س��دار  ال��ن��ّي��ة  ل��دي��ك  لي�ست 
نهائيًا  ابتعدت  هل  كامل.  األبوم 
نحو  واجتهت  الألبوم  �سيا�سة  عن 
اإ���س��وة مبعظم  امل��ن��ف��ردة  الأغ��ن��ي��ة 

الفنانن؟
مها  �سّ ب��اإم��ك��اين  كثرة  اأغ���اٍن  جعبتي  يف   -
اإىل األبوم كامل، وجميعها ناجحة. يف الوقت 

الراهن،
املنفردة،  الأغ��ن��ي��ة  ب�سيا�سة  مقتنعة  اأن���ا   
مبنزلة  اأطلقها  واح���دة  ك��ل  اأن  خ�سو�ساً 
األ��ب��وم ب��ح��ّد ذات���ه ك��ون��ه��ا حت��ق��ق جناحاً 

ت�ساعدياً وانت�ساراً وا�سعاً وتاأخذ حقها املطلوب.

ل �سك يف اأن ل جناح ي�ساهي رهجة الألبوم، اإل اأنها باتت لالأ�سف تختفي 
ب�سرعة كبرة. وحن ت�سّور اأغنية منه على طريقة الفيديو كليب فهي 
لن حتقق الرهجة ذاتها التي حتققها اأغنية جديدة منفردة. اأنا مقتنعة 
اإليه  اأدري بعد ما �ستوؤول  اأما خطواتي املقبلة فال  بخطوتي هذه راهناً، 

الأمور.

النجاح  يحقق  يعد  مل  الأل��ب��وم  اأن  بذلك  تق�سدين  ه��ل   •
املطلوب؟

- مل اأق�سد ذلك، بل كنت اأتكلم عن رهجة الألبوم وانت�ساره. اأريد اأن اأ�سر 
اإىل اأن الفنان ل ميلك القدرة على التحكم بالألبوم بل هي مهمة ال�سركة 
املنتجة، وثمة �سركات ت�سّوق له بطريقة �سحيحة يف حن يوؤثر البع�س 

�سلباً على انت�ساره. 
لن  األبوم حقق جناحاً كبراً  اأغنية ثانية من  الفنان  ر  ُي�سوِّ كذلك حن 

ت�سهد الرهجة نف�سها كما اأول اأغنية �سّورها منه. 
اأنا اليوم قادرة على اإنتاج اأغاٍن منفردة على مدار عام و�سّمها اإىل األبوم، 
ولكن هاج�سي الأول والأخر النجاح واإ�سدار اأعمال جميلة. رمبا اأ�سدر 
األبوماً ول ياأتي بالنجاح املطلوب، فيما اأطلق اأغنية منفردة وحتقق جناحاً 

منقطع النظر!

بالتفا�سيل. اأخربينا  جديد.  وكليب  اأغاٍن  لثلث  رين  • حت�سّ
اث��ن��ت��ان منها خالل  ت�سدر  اأن  اأغ����اٍن ج��دي��دة على  ��ر خلم�س  اأح�����سّ ب��ل   -

كليب. الفيديو  طريقة  على  �ساأ�سّورها  وجميعها   ،2017

املقبلة؟ اأعمالك  �ستحمله  الذي  اجلديد  • ما 
فيه  يرغب  ما  مع  تتما�سى  اأنها  اأي  الع�سر،  تواكب  جديدة  اأغ��اٍن  هي   -
النا�س اليوم. مّرت 20 عاماً على م�سرتي الفّنية، قّدمت خاللها الأنواع 
والألوان واللهجات كافة، من ثم اأ�سعى دوماً اإىل اأن حتمل اأعمايل جديداً 
اأحاول العودة اإىل اأمناط معينة  يتفاعل اجلمهور معه، لذا تراين مثاًل 

قّدمتها يف املا�سي، ولكن مع احلر�س على اأن تواكب الع�سر اأكرث.

الذي  النجاح  كان  هل  حايل(،  مع  )عمبحكي  اإىل  بالعودة   •
حققته على قدر توقعاتك؟

فيل  مثل  عاملياً  ج��ي(  )دي  اأن  والدليل  كبراً،  جناحاً  الأغنية  حققت   -
لتوزيعها على  العربية  الأغ��اين  اختارها من بن عدد كبر من  رومانو 

طريقة )الرميك�س(.

رّدك؟ ما  �سليبا.  جان  امللحن  مع  تعاونك  البع�ض  • انتقد 
اأت��ع��اون معه  - ا�ستغرب ه��ذا الن��ت��ق��اد. ه��ل ج��ان �سليبا ط���اٍه م��ث��اًل واأن���ا 
كملحن؟ اأقول لكل من انتقدين وقبل اأن يحا�سبني اأن يفعل كجان �سليبا 

ويحقق النجاحات نف�سها التي ح�سدها من خالل الأغاين.

البعد  كل  بعيدة  عفوية  ب�سخ�سية  الأغنية  كليب  يف  • ظهرت 
عن الر�سانة واجلّدية.

واملراأة  والغيورة(  )ال�سقية  الفتاة  اأك��ون  اأن  اأحببت  جديدة.  فكرة  هي   -
املت�سلطة اإىل حّد ما يف عالقاتها العاطفية، والأنانية نوعاً ما والتي تاأخذ 

حقها بنف�سها.

ما؟ مكان  يف  ت�سبهك  • هل 
بالتوفيق  )ادع��وا يل  اأك��ون مثلها.  اأن  اأح��اول  باأنني  لي�س كثراً، علماً   -

ليتحقق ذلك( )�ساحكة(.

يعني اأنك حتبن اأن تكوين اأنانية يف احلياة؟! • هذا 
الذين  الأك��رث جناحاً يف احلياة هم  الأ�سخا�س  اأن  بالتاأكيد، خ�سو�ساً   -

يت�سفون بالأنانية، ف�ساًل عن اأنني اأرف�س اأن اأكون �سعيفة!

الكليب؟ �سيناريو  يف  تتدخلن  • هل 
- اأتدخل يف كل �ساردة وواردة، ويف التفا�سيل كافة!

الأمر؟ يتقبل  هل  املخرج،  عن  • ماذا 
اأ�ساعده واأم��ّده باأفكار اأرغب فيها. كن على ثقة يف اأن  - بالتاأكيد، كوين 
به. وبالتايل،  اأح�سا�سي يف كل عمل قمت  اأ�سع  ملا حالفني لو مل  النجاح 
ح��ن اأت���ع���اون م��ع خم���رج م��ع��ن ون��ح��ق��ق م��ع��اً ال��ن��ج��اح ل اأت����ردد يف تكرار 

التجربة معه اأكرث من مّرة لأنه بات يفهمني اأكرث.

مع  )عمبحكي  كليب  يف  موجودة  ب�سمتك  اأن  ذلك  يعني  هل   •
حايل(؟

التي �سّورتها. مثاًل ب�سمتي  الكليبات كافة  اإمنا يف  - لي�س فيه فح�سب 
ال��ربازي��ل لت�سوير )ط���ول عمري(  اخ��ت��ي��ار  م��وج��ودة يف )دل��ع��ون��ا(، ويف 
و�سعتها  اأف��ك��ار  وغرها  الأزي���اء،  واختيار  فيه  ال�سال�سا  رق�سة  واعتماد 

�سخ�سياً مع احرتامي الكبر للمخرج ح�سن �سوكت.

• ظهرت تقودين ال� Vespa. كيف ت�سفن هذه التجربة وهل 
تعّلمت قيادتها خ�سي�سًا لأجل الكليب؟

- �سراحة، مل اأتعلم قيادتها �سابقاً اإل اأنني كنت م�سّرة على اإ�سافتها اإىل 
الكليب. قلت جلو بو عيد اإنني لن اأقود دراجة هوائية كوين فعلت ذلك يف 

كليب )روحي يا روحي(.
 �سعرت باخلوف بداية وواجهت �سعوبة يف قيادتها ب�سكل �سحيح، وكنت 
اإ����س���راري وح��ب��ي لعملي  اأن  اإل  ل����الأذى،  ال��وق��وع وال��ت��ع��ر���س  على و���س��ك 

جعالين اأتخطى ذلك واأحقق هديف.

عيد؟ بو  جو  املخرج  مع  الأفق  يف  يلوح  جديد  تعاون  من  • هل 
- بالتاأكيد. يجمعنا تعاون جديد يف املرحلة املقبلة.

املقبل؟ الكليب  يف  ال�سخ�سية  ب�سمتك  �سرنى  • هل 
- �ساأطلب من جو و�سع اأفكاره مع احلر�س على عر�س اأفكاري اخلا�سة، 

فاإما يقنعني اأو اأقنعه.

البعد  هذا  �سبب  ما  والإع��لم.  الأ�سواء  عن  فرتة  ابتعدت   •
غري املربر؟

اإىل  بقوة  اأع��ود  اليوم  اأن��ا  وه��ا  �سائبة،  اأجدها  ا�سرتاتيجية مل  ال�سبب   -
الأ�سواء!

• هل �سحيح اأن لديك النية للهجرة اإىل الوليات املتحدة بعد 
اأربع �سنوات؟

- �سحيح، فاإن مل يتح�ّسن و�سع البلد �ساأهاجر بعد اأربع �سنوات. اإنه قرار 
نهائي اتخذته مل�سلحة اأولدي ولتاأمن امل�ستقبل لهم!

�سنوات؟ اأربع  بعد  الفن  اعتزالك  اإمكان  اإىل  ذلك  ي�سري  • هل 
- ل �سك يف اأنني �ساأبتعد عن الفن والغناء فور هجرتي اإىل اأمركا، ولكن 

اأمتنى اأن تتح�ّسن حال البلد كي ل اأجد نف�سي اأمام قرار مماثل!

والأخري؟ الأول  �سغفك  عن  �ستتخلن  • وهل 
- لالأ�سف نعم، فما من �سيء يدفعني اإىل البقاء يف البلد اإن مل يتح�سن 

الو�سع فيه!

اليام؟ هذه  يف  للعمال  الفني  امل�ستوى  عن  • ماذا 
�سعراء  ثمة  اأن  اإىل  م�سرة  ع��ال،  الراهنة  الفّنية  الأعمال  م�ستوى  اإن   -
بامل�ستوى املطلوب، والأغ��رب من  اأغ��اين لي�ست  املا�سي كتبوا  كثرين يف 

ذلك اأنها ُكتبت لكبار النجوم الراحلن، على حّد قولها.
 وت�سيف يف ال�سياق نف�سه اأن الو�سع الفني يف حالة ممتازة، فاليوم ثمة 
غربلة يف الأغاين وبات الفنان يح�سب األف ح�ساب قبل اإ�سدار اأي اأغنية 

ويختارها بدّقة، خ�سو�ساً مع افتقار ال�ساحة اإىل �سركات الإنتاج.
مرحلة  لكل  اأن  الزغبي  تو�سح  الفّنية  م�سرتها  يف  مرحلة  اأجمل  وعن 
نكهتها اخلا�سة، �سواء كانت جميلة اأو العك�س، م�سرة اإىل اأن الأيام املقبلة 
�ستكون اأف�سل واأجمل كونها �سخ�ساً متفائاًل، كما تذكر. ورداً على �سوؤال 
حول �سبب عدم بروز جنوم يف الغناء كما يف ال�سابق، جتيب نوال: )يحاول 
فنانون كثرون تقليد منط و�سوت هذا النجم اأو ذاك، ولكن اأي فنان اإن 
مل ميلك �سخ�سيته اخلا�سة ومنط غناء فريداً و�سوتاً ميّيزه عن غره 

فهو لن يحقق النجاح ول النجومية(.

وفاء عامر وحممد رجب �سيفا �سرف 
)يا تهدي يا تعدي(

البع�س  ب��ع�����س��ه��م  ال���ن���ج���وم  م�������س���ان���دة 
ال���ب���ط���ولت  يف  الأوىل  جت����ارب����ه����م  يف 
بن  ���س��ائ��ع  اأم����ر  امل��ط��ل��ق��ة،  ال�سينمائية 
ال���ن���ج���وم امل���������س����ري����ن... ف���ع���ل���ى م����دار 
تاريخها، �سهدت ال�سينما امل�سرية اأمثلة 
ال��ع��دي��د من  م��ن خاللها  ك��ث��رة، ظهر 
النجوم الكبار يف اأدوار �سرفية ل تتعدى 
ال���ث���واين امل���ع���دودة ع��ل��ى ال�����س��ا���س��ة دعماً 
عادة  يكون  ال��ذي  الفيلم،  لبطل  منهم 
ما يخو�س جتربته الأوىل مع البطولة 

املطلقة.

ويف هذا الإطار، ويف حترك جتاه �سباك 
امل�سري  امل���خ���رج  ا���س��ت��ع��ان  الإي���������رادات، 
عامر  وف���اء  بالفنانة  احل��ل��ف��اوي  خ��ال��د 
ال�����س��اب حممد رج��ب ك�سيفي  وال��ن��ج��م 
���س��رف يف ف��ي��ل��م )ي���ا ت��ه��دي ي��ا تعدي(، 
اأول بطولة مطلقة للفنانة اآينت عامر، 
ن�سف  اإج���ازة  مو�سم  يف  عر�سه  وامل��ق��رر 
امل�سرية  العر�س  الدرا�سي يف دور  العام 

والعربية.
واعرتف احللفاوي باأنه كان متخوفاً من 
اأن ي�سارك الفيلم يف �سباق مو�سم اإجازة 

اإي���رادات،  م��ن دون حتقيق  ال��ع��ام  ن�سف 
لكون بطليه اآينت عامر وحممد �ساهن 
البطولة  م��ع  جتاربهما  اأول  يخو�سان 
احللفاوي  واعترب  املطلقة.  ال�سينمائية 
رجب  وحممد  عامر  وف��اء  م�ساركة  اأن 
�ستمنح  مهمة،  اإ���س��اف��ة  ���س��رف  ك�سيفي 
اأن  خ�سو�ساً  ال��ق��وة،  م��ن  ن��وع��اً  الفيلم 
اآي���نت و���س��اه��ن م��ا زال يف ب��داي��ة رحلة 
جنومية ال�سباك، وعندما تظهر �سمن 
م�ساهد الفيلم وجوه فنية معروفة لها 
ذلك  ف��اإن  درامية،  اأو  كوميدية  ب�سمات 

العمل.  م��ع  اجلمهور  تفاعل  م��ن  يزيد 
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��ال��ت وف����اء ع��ام��ر التي 
ل�سقيقتها:  كم�ساندة  التجربة  خا�ست 
ال��ن��ج��اح، وم�ساركتي يف  )اأمت��ن��ى لآي���نت 
واأمتنى  لها،  ودع��م  م�ساندة  هي  الفيلم 

اأن اأراها اأح�سن ممثلة يف العامل(.
ُيذكر اأن فيلم )يا تهدي يا تعدي( يدور 
حول فتاة مكافحة تعمل يف جمال تعليم 
يف  وي�سارك  لل�سيدات،  ال�سيارات  قيادة 
اآينت عامر وحممد  اإىل جانب  بطولته 

�ساهن، كل من �سلوى خطاب واإدوارد.

حمققة  ال�سنوات،  مّر  على  الآخ��ر  تلو  النجاح  ح�سدت  الكلمة.  معنى  بكل  جنمة  �سيفتنا 
جماهريية وا�سعة وانت�سارًا منقطع النظري. هي النجمة الذهبية نوال الزغبي التي مل 

تفقد بريقها الفّني يومًا، وبف�سل جهدها اخلا�ض ومثابرتها حافظت على ا�ستمراريتها 
بعدما  العاملية  اإىل  به  و�سلت  جديدًا  اإجن��ازًا  حتقق  اليوم  هي  وها  وجنوميتها. 

على  لتوزيعها  حايل(  مع  )عمبحكي  اأغنيتها  رومانو  فيل  العاملي  املو�سيقي  اختار 
تطّل  ظلها،  وخّفة  املعتادة  و�سراحتها  الكبري  بتوا�سعها  )الرميك�ض(.  طريقة 

املقبلة،  واأعمالها  اجلديد،  اإجنازها  عن  لتتحدث  ال�ستثنائية  النجمة  هذه 
ونظرتها اإىل الفن، ونيتها الهجرة، وغريها من موا�سيع يف هذا اللقاء.
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املــحافظة عــلى الــ�سالة 
تعــالـج الكـتئـاب

الزوجية،  ال��ع��الق��ات  يف  وال�ست�ساري  ال��رتب��وي  النف�س  علم  اأ���س��ت��اذ  ن�سح 
بالكتئاب  امل�سابن  ال�سهل،  را�سد  الدكتور  وامل��راه��ق��ة،  الأط��ف��ال  و�سلوك 
باملحافظة على ال�سالة، ومراجعة الطبيب املخت�س، وحماولة جعل الفكر 

اإيجابياً، وممار�سة اأفعال اإيجابية، وو�سع اأهداف واقعية واإجنازها.
وقال ال�سهل يف تغريدة ن�سرها على ح�سابه ب�‘‘تويرت‘‘: ‘‘اإن البع�س يردد 
هو  الكتئاب  اأن  مو�سحاً  ال�سحيح‘‘،  معناها  معرفة  دون  الكتئاب  كلمة 
ملدة  باحلياة  املتعة  وف��ق��دان  �سديداً  حزناً  ي�سبب  عقلي؛  نف�سي  ا�سطراب 

اأ�سبوعن على الأقل، ولي�س كل �سخ�س حزين م�ساباً بالكتئاب.

للح�سول  فواكه  اأنواع    5
على بطن م�سطحة وم�سدودة

حتلم جميع الن�ساء دون ا�ستثناء باحل�سول على بطن م�سطحة دون بروز 
ي�سوه مظر ر�ساقتها وجمال قوامها. ولذلك ت�سعن دوماً لتباع الأنظمة 
الغذائية واحلميات، ف�ساًل عن ممار�سة التمارين الريا�سية لتحقيق هذا 

احللم ال�سعب.
 ولكن وبالإ�سافة لكل ما�سبق ذكره ميكنك ال�ستعانة بتناول بع�س الفواكه 
ذات ال��ف��وائ��د امل��ت��ع��ددة وال��ت��ي ت�����س��اع��دك يف احل�����س��ول ع��ل��ى ب��ط��ن م�سدود 

ومم�سوح �سنعرفك عليها الآن:
يف  ج��داً  فعالة  م��واد  على  الأخ�سر  التفاح  يحتوي  الأخ�سر:  -1التفاح 
والأمعاء،  القولون  تنظف  �سحية  مركبات  اإىل  بالإ�سافة  الدهون.  حرق 

وحترق الدهون وتق�سي على ال�سموم.
البوليفينول  ومركبات  واملتنوعة  الرائعة  الفيتامينات  جانب  اإىل  ذل��ك 

املوجودة فيه ولذلك ين�سح بتناول التفاح الأخ�سر اأكرث من مرة يومياً.
الذي  الأم��ر  اجل�سم  يف  امل��وج��ودة  والأم���الح  املياه  امل��وز  ي��وازن  امل��وز:   2-
واحدة  م��وزة  بتناول  ين�سح  لذا  والن�ساط.  واخلفة  بالراحة  �سعورا  مينح 

فقط يومياً ل اأكرث.
عمل  توازن  فهي  �سي.  بفيتامن  الغنية  الفواكه  اأكرث  من  البابايا:   3-
اله�سم.  عملية  وت�سهل  ال�سموم  وتطرد  الأم��ع��اء  وتنظف  اجل�سم  اأج��ه��زة 

ولهذا ال�سبب ميكن لتناولها اأن مينحك بطناً م�سطحاً.
اأن ينظف �سموم  الريق  الليمون الطازج على  الليمون: ميكن لع�سر   4-
لذا  �سي  بفيتامن  �سيمدك  اأن��ه  عن  ف�ساًل  ذل��ك  الدهون  ويحرق  اجل�سم 

وا�سبي على تناوله �سباحاً.
الربوميلن  اأنزمي  من  مهم  تركيز  على  الأنانا�س  يحتوي  الأنانا�س:   5-
ال���ذي ميت�س ال��ربوت��ي��ن��ات ومي��ن��ح كمية ه��ام��ة م��ن الأل��ي��اف غ��ر القابلة 
ل��ل��ذوب��ان الأم����ر ال����ذي ي�����س��اه��م يف ف��ق��دان ال����وزن واحل�����س��ول ع��ل��ى بطن 

م�سدودة.

ما هي وظائف الطحال ؟ واين يوجد ؟
الي�سر  اجل��ان��ب  مبا�سرة يف  احل��اج��ز  احل��ج��اب  ي��وج��د حت��ت  الطحال 
ومن ال�سعب ت�سنيفه وحتديد �سفاته لن وظائفه متعددة ومتنوعة 
ومتعلقة بالكبد والدم والدورة الدموية واهم وظائفه هي تلك التي 
يف  كبرا  دورا  ويلعب  الحمر  ال��دم  خلاليا  خ��زان  وان��ه  بالدم  تت�سل 
وي�ساعد  الم��را���س،  و�ستي  واللتهابات  العدوي  عنا�سر  �سد  الدفاع 
اجل�سيمات  بتدمر  وي��ق��وم  الح��م��ر  ال���دم  خ��الي��ا  تكوين  يف  الطحال 

احلمراء املتك�سرة حمررا بذلك البيلروبن واحلديد .
كيف كان اول �سكل من ا�سكال الكتابة ؟

فقد  م�سورة،  كتابة  اي  ر�سومات  عن  عبارة  كانت  الكتابة  ا�سكال  اول 
كان القدماء ير�سمون كتابتهم على الواح من الطن وعلى اجلدران 
واول �سور حقيقية للورق كانت ورق الربدي، بعدها ا�ستخدم الرومان 
واليونانيون فر�ساة رفيعة من �سعر ذيول احليوانات يف الكتابة وكان 

العرب قدميا ي�ستخدمون ري�س الطيور يف الكتابة .

مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�س  ان  تعلم  • هل 
ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 

حجري فوق نهر ملي�س يف تركيا 
 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�س  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 

مرت 
ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�س  هي  الأر�س  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 

فنهر  الأمزون  نهر  يليه  ميال   40157 طوله  و  النيل  نهر  هو  العامل  يف  الأنهار  اأطول  اأن  تعلم  • هل 
امل�سي�سبي 

فيه  عمق  اأكرب  و  مياًل  مليون   64 م�ساحته  و  الهادي  املحيط  هو  العامل  حميطات  اأكرب  اأن  تعلم  • هل 
قدماً   36201

�سخمة جوفية  مياه  خزانات  حتتها  تخفي  ال�سحراء  رمال  اأن  تعلم  • هل 
 ، املتو�سط  البحر  حو�س  بالد  يف  الزيتون  �سجر  ويكرث   ، ال�سالم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�سن  اأن  تعلم  • هل 

واأن �سجر الزيتون تعمر 200 �سنة
يف  املمثالت  اإحدى  اإرتدته  وقد   . مرتا   80 هو  العامل  يف  زفاف  ف�ستان  ذيل  اأطول  طول  اأن  تعلم  • هل 

اأحدالأفالم الأجنبية
الذين   ، العرب  البحارة  اإىل  ذلك  بعد  ونقلوها   ، البو�سلة  اإخرتعوا  الذين  هم  ال�سينيون  اأن  تعلم  • هل 
التجارية  اأ�سفارهم  بعد  البو�سلة  بجلب  البندوقية  اأه��ل  ق��ام  وق��د  الأطل�سي  املحيط  �سمال  يجوبون  كانوا 

اإىل بالد امل�سرق 
املقدوين  الإ�سكندر  هو  العملة  على  �سورة  و�سع  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
الألغاز حل  يف  فراغه  وقت  يق�سي  كان  بونابرت  نابليون  اأن  تعلم  • هل 

حطاب الغابة 

عائ�شة خليفة الغيثي
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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�شاره نا�رص الهاجري 
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.

ج�اهر عبداهلل 
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.

خل�د عبدالرحمن املعمري 
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.

الزيتون
ح�������������س������ب م����ع����ه����د 
 ”AP John“
ال�سرطان  لأبحاث 
ف����اإن  اأم����ري����ك����ا،  يف 
 10 اإىل   8 ت��ن��اول 
حبات من الزيتون 
الأخ�سر اأو الأ�سود 
م������������ع ال�������وج�������ب�������ة 
الأ�سا�سية ي�سهم يف 
�سرطان  م��ك��اف��ح��ة 
ال������ك������ب������د؛ ن�����ظ�����راً 
على  لح������ت������وائ������ه 
“�سكوالن”،  م��ادة 
الأوليك،  وحم�س 
ي�ساهمان  ال��ل��ذي��ن 
يف تاأخر اأو اإيقاف 

منو الأورام ال�سرطانية، كما ي�سهم اخلل الذي ينقع فيه الزيتون غالباً يف 
حرمان خاليا الأورام من الغذاء وي�سبب موتها.

حّذر موقع )بولد �سكاي( الهندي املعني ب�سوؤون ال�سحة، 
من خطورة بع�س الأطعمة التي يقدم الكثر على تناولها 
�سعراتها  وك���رثة  ب��ال��ده��ون  لت�سبعها  وذل���ك  ال��ن��وم،  ق��ب��ل 

احلرارية.
الأطعمة  تناول هذه  املوقع يف تقريره على جتنب  و�سدد 
ال�سحة،  على  خ��ط��ورة  ت�سكل  حيث  للنوم،  التوجه  قبل 
وياأتي على راأ�س هذه قائمة الأطعمة، )البيتزا والربجر(، 
لأنها حتتوي على طبقة من اجلنب والكثر من املكونات 
احلرارية  ال�سعرات  من  تزيد  بالدهون،  الغنية  الأخ��رى 

باجل�سم التي توؤثر على القلب.
على  لحتوائها  ولذلك  )ال�سوكولتة(،  القائمة  و�سمت 

�سعرات حرارية عالية جداً، ت�سبب يف زيادة الوزن و�سعوبة 
�سعرات  على  لحتوائها  احل��م��راء(  )اللحوم  ثم  اله�سم، 

حرارية عالية، ت�سبب انتفاخا باملعدة، وتزيد الوزن.
م���ن )الأطعمة  اأي�����س��اَ  ال��ت��ح��ذي��ر  ال��ت��ق��ري��ر مت  وب��ح�����س��ب 
امل�سنعة( والتي حتتوي على �سعرات حرارية ون�سبة عالية 

من الدهون والأمالح، ت�سبب م�ساكل ال�سحية.
قبل  تناولها  مت  اإذا  خ��ط��ورة  ت�سبب  التي  الأط��ع��م��ة  وم��ن 
النوم هي )رقائق البطاط�س( حيث تعد من املواد الغذائية 
ال�سيئة التي يجب جتنبها قبل الذهاب للنوم، كما اأنها من 
العنا�سر الغذائية التي توؤدى اإىل زيادة يف الوزن، وت�سبب 

م�ساكل �سحية.

اأطعمة يجب جتنبها قبل النوم خلطورتها على ال�سحة

ال�سد كيارا يراقب جروه وهو يلعب يف حديقة احليوان يف ماغدبورغ، باأملانيا )اأ ف ب(

حمل احلطاب فاأ�سه وبلطته وذهب اإىل الغابة يحتطب وقد �سحب معه اأبنه لأول مرة ودخل احلطاب الغابة 
واأخذ يتجول فيها وينظر، ال�سجار املختلفة منها ال�سغر والكبر وال�سخم لكنه مل يقطع �سيئا ف�ساأله ابنه 
وبعد حوايل  وه��ذا مو�سمها  بني  يا  �سجرة مثمرة  اإنها  فقال  اأب��ي  يا  تقطعها  مل��اذا ل  هنا  �سجرة كبرة  هناك 
�سهرين موعد ثمارها فحرام علي قطعها لقد كنت اأحمل اليك التوت منها - وتركها وتقدم لالمام قليال واأخذ 
يحتطب بع�س الغ�سان اجلافة وجذع �سجرة مك�سور بفعل �سيخوخته فجاء البن اليه وقال تعال وانظر يا 
اأبي هذه �سجرة جميلة عري�سة وخ�سبها جيد اأقطعها فنظر اليه احلطاب وقال انها �سجرة �سابة �ستعطينا يف 
امل�ستقبل اخلر الكثر اأتركها تاأخذ دورتها يف احلياة، ثم اأ�سار ابنه على �سجرة اخرى وقال اذن اأقطع هذه فدار 
احلطاب حولها وقال اأحب هذه ال�سجرة واأحب ان اأجل�س يف جذعها الذي ي�سبه الكوخ ال�سغر فكنت احتمي 
فيها من املطر واتناول من جذعها مادة �سمغية اأتاجر فيه فاأتركها فت�سعيد ن�ساطها، يا اأبي اأحرتت معك هيا 
هذه ال�سجرة املتينة �سنك�سب من ورائها الكثر فقال احلطاب بل �سنخ�سر الكثر فهذه تثمر النبق الذي حتبه 
فقال الولد اذن ل خ�سب اليوم فقال الب �سنجد حاجتنا ل تقلق ان عملنا هذا يتطلب الرحمة وال�سرب ميكننا 
البحث داخل هذه الغابة الكبرة عن ال�سجار ال�ساقطة واجلذوع املك�سورة وغرها لكن دعنا ل نخ�سر ا�سجارا 
مثمرة رمبا تطعمنا وتطعم غرنا اي�سا فهناك من يعتمد على ثمار الغابة يف معي�سته واإن اأنت اتخذت هذا 
املبداأ يف حياتك ان تعطي كل �سيء حي حقه يف ان يحيا ف�سيبارك اهلل فيه ومينحك الرزق من عنده ولتفعل ما 

عليك واأترك هلل يفعل ما ي�ساء .


