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كيف تبي�ض اأ�شنانك با�شتخدام ق�شر املوز؟

�آالف  وت��ك��ل��ف  م��ره��ق��ة  عملية  ي��ك��ون  �أن  �الأ���س��ن��ان  تبيي�ض  ي�ستطيع 
�لدوالر�ت عند طبيب �الأ�سنان �أو قد تكون عملية جمانية �إن جربت 

��ستخد�م هذه �خلدعة:
م��ا �ل���ذي حت��ت��اج ل��ه؟ ك��ل م��ا حتتاجه ه��و ق�سر م��وز وف��ر���س��اة �أ�سنان 

ومعجون �أ�سنان.
ماذ� تفعل؟ �أفرك �جلانب �خليطي �ل�سميك �لد�خلي من ق�سرة �ملوز 
باأ�سنانك وحاول �إبعاد لثتك و�سفاهك عن �ملعجون و�نتظر مدة 10 
دقائق، قم بقر�ءة كتاب �أو �ساهد فيديوهات مو�سيقية وبعد �نتهاء �ملدة 
�جلب فر�ساة �أ�سنان جافة و�فرك بها �أ�سنانك. ماذ� �الآن؟ قم بتنظيف 
�أ�سنانك بالطريقة �ملعتادة با�ستخد�م فر�ساة ومعجون �الأ�سنان و�ملاء 
مل��اذ� تعد  �أ�سبوعني.  الإز�ل��ة بقايا معجون �مل��وز، وك��رر هذ� يومياً ملدة 
�لطريقة فّعالة؟ ي�ساعد �لبوتا�سيوم و�ملغني�سيوم و�ملنغنيز �ملوجود يف 
�أ�سنان �أكرث  �لق�سرة على تقليل �لبقع على �ملينا. وبهذ� حت�سل على 

بيا�ساً دون ��ستخد�م مو�د كيميائية �أو عالجات باهظة �لثمن.

اإفراط الأم با�شتخدام املوبايل ي�شر جنينها 
�أمهاتهن  ك��ان��ت  �ل��ذي��ن  �الأط���ف���ال  �أن  �إىل  ح��دي��ث��ة  در�����س���ة  ت��و���س��ل��ت 
ي�ستخدمن �لهاتف �ملحمول كثري� �أثناء حملهن يعانون على �الأرجح 
�أمهاتهم  �أق��ر�ن��ه��م �ل��ذي��ن كانت  �أك��ر م��ن  م��ن ف��رط �حل��رك��ة ب�سكل 
�لذي  �لفريق  رئي�سة  بريك�ض  ل��ور�  لكن  قليال.  �لهاتف  ي�ستخدمن 

�أجرى �لدر��سة ال تن�سح �الأمهات بالتخل�ض من هو�تفهن.
و�أو�سحت �أنه لي�ض بو�سعها قول ما �إذ� كان �الإ�سعاع �لكهرومغناطي�سي 
�ل�سادر عن �لهو�تف �ملحمولة، �أو �أي عدد من �لعنا�سر �الأخرى مثل 
�أمناط تربية �الأبناء، بو�سعه تف�سري �الرتباط بني ��ستخد�م �الأمهات 

للهاتف �ملحمول خالل حملهن و�مل�سكالت �ل�سلوكية لالأطفال.
�أق��ول ف�سرو�  �أن  �أري��د  �سكايب  وقالت يف مقابلة لرويرتز هيلث عر 
هذه �لنتائج بحذر وكل �أمر يوؤخذ باعتد�ل. وحللت بريك�ض وزمالوؤها 
بيانات عن �أكرث من 80 �ألف حالة الأم وطفلها يف �لدمنرك و�إ�سبانيا 
و�لرنويج وهولند� وكوريا. وتو�سلو� �إىل �أدلة ثابتة على زيادة خطر 
�لذين ترت�وح  �الأطفال  �ل�سلوكية، وخ�سو�سا فرط حركة  �مل�سكالت 
�أعمارهم بني خم�سة و�سبعة �أعو�م، كلما كان ��ستخد�م �أمهاتهم للهاتف 
�ملحمول ز�ئد� خالل حملهن. وقالت بريك�ض، �لتي تدر�ض للح�سول 
لل�سحة  بر�سلونة  معهد  يف  �حليوي  �لطب  يف  �لدكتور�ه  درج��ة  على 
�لو�سع يف �العتبار  �لنتائج كانت مفاجئة مع  �إن  �إ�سبانيا،  �لعاملية يف 
�ملنبعث  �الإ�سعاع  �أن  فكرة  تدعم  بيولوجية معروفة  �آلية  بعدم وجود 

من �لهاتف �ملحمول قبل �لوالدة يوؤدي �إىل زيادة حركة �ملو�ليد.

الإنرتنت عالج فعال لال�شطرابات العقلية
�أعلن �خت�سا�سيون، �أنه ال ميكن �لتخل�ض من �لعبء �لهائل و�ملتنامي 
من �أمر��ض �ل�سحة_�لعقلية �إال من خالل تو�سع كبري يف �ملو�رد_
و�خت�سا�سيي  �لعياد�ت_�الفرت��سية  مثل  �لنف�سية_�الإلكرتونية 

�لعالج_�لنف�سي على �الإنرتنت.
وقال �الخت�سا�سيون يف �ملوؤمتر �الأوروبي للطب �لنف�سي �إن الإنرتنت 
�إ�سافية كبرية على �لعالج يف ظل  هي �خليار �لوحيد لتوفري قدرة 
�مل��و�رد، وبينما ال تخدم منظومة �ل�سحة �لعقلية �لعاملية  حمدودية 

�سوى نحو %10 من �ملر�سى حتى �الآن.
�ملا�سي،  �الأ�سبوع  منظمة_�ل�سحة_�لعاملية،  �أ���س��ارت  جهتها،  من 
�إىل �أن �ال�سطر�بات_�لعقلية، وخ�سو�ساً �الكتئاب، هي �الآن �ل�سبب 
م�ستوى  على  �حلركة  على  �لقدرة  وعدم  �ل�سحة  العتالل  �لرئي�سي 

�لعامل.
كما ذكرت �أن معدالت �الكتئاب �رتفعت �أكرث من %18 منذ 2005 
و�أن غياب �لدعم لل�سحة �لعقلية �مل�سحوب بخوف عام من �لو�سمة 

يعني �أن �لكثريين ال يح�سلون على �لعالج �لذي يحتاجونه.
�لنف�سي بجامعة كولومبيا  �أ�ستاذ يف �لطب  ك��ر�وز، وهو  وقال مايكل 
للطب  �لعاملية  �لر�بطة  يف  كبري  و�خت�سا�سي  كند�  يف  �لريطانية 
�لنف�سي، �إن �ل�سحة �لعقلية �الإلكرتونية يجب �أن تكون جزء�ً كبري�ً 
من �حلل. و�سرح كر�وز �أمام �ملوؤمتر: ميكننا من خالل نهج ��ستباقي 
�لقدرة  زي��ادة  بو�سعها  للرعاية  �إ�سافية  �فرت��سية  منظومة  توفري 

وحت�سني جودة �لرعاية وجعل رعاية �ل�سحة �لعقلية �أكرث فعالية.
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كيف تختار اأكرث مرحا�ض نظافة ؟
�ملر�كز  يف  �الأ�سا�سية  �مل��ر�ف��ق  من  �لعامة  و�حل��ّم��ام��ات  �ملياه  دور�ت  تعد 
يرتادها عدد كبري من  �لتي  �الأماكن  �لتجارية و�حلد�ئق وغريها من 
نظر�ً  �لكثريين،  ل��دى  هاج�ساً  �حلّمامات  ه��ذه  نظافة  وت�سكل  �لنا�ض، 

الأنها تعتر بيئة خ�سبة النتقال �جلر�ثيم و�لبكترييا.
وتختلف �حلّمامات �لعامة يف نظافتها من مكان الآخر، لكن �ال�ستعمال 
ما  وه��ذ�  ت��اليف خماطرها،  �ل�سعب  �سريعة جتعل من  وبوترية  �ملتكرر 
�ختيار  طريقة  عن  للتحدث  �ل�سهري  برناجمه  عر  �أوز  �لدكتور  دف��ع 
�أقل مرحا�ض تلوثاً يف �حلّمامات �لعاّمة، و�لذي يختلف بح�سب �إذ� كنت 

رجاًل �أو �مر�أة، بح�سب �سحيفة �إيفننغ تلغر�ف �لريطانية.
ويقول �لدكتور �أوز �إن معظم �لنا�ض يبحثون عن بع�ض �خل�سو�سية يف 
�أول مرحا�ض، و�ختيار  �إىل جتنب  �لعاّمة، وهذ� ما يدفعهم  �حلّمامات 
�آخر بعيد عن �لباب، ولهذ� �ل�سبب عادة ما يكون �أول مرحا�ض هو �الأقل 

تلوثاً، ويحتوي على م�ستويات �أقل من �جلر�ثيم و�لبكترييا.
حتليلية  در����س��ة  نتائج  ع��ن  قلياًل  تختلف  �أوز  �لدكتور  ن�سيحة  �أن  �إال 
يف�سلن  ما  ع��ادة  �لن�ساء  �أن  وج��دت  و�لتي  ماغازين،  نيويورك  �أجرتها 
��ستخد�م �آخر مرحا�ض يف �حلّمامات �لعامة، على عك�ض �لرجال �لذين 

ي�ستخدمون �ملرحا�ض �الأول قرب �لباب ب�سكل �أكر.
تلوثاً  �الأك��رث  �ملر�حي�ض  �لتي ترغب بتجنب  �مل��ر�أة  �أن على  وه��ذ� يعني 
�ختيار �ملرحا�ض �الأول قرب �لباب، على عك�ض �لرجال �لذين يف�سل �أن 

يختارو� �ملر�حي�ض �لبعيدة عن �لباب. 

بانكوك تخطط ملنع 
اأطعمة ال�شوارع 

�الأطعمة  جميع  �أن  �إخباري،  تقرير  ذكر 
�سُتمنع  ب��ان��ك��وك  ����س���و�رع  ت��ب��اع يف  �ل��ت��ي 

بحلول نهاية 2017.
وقال و�نلوب �سوو�ندى كبري م�ست�ساري 
�خلطوة  ت���ل���ك  �إن  ب���ان���ك���وك،  حم���اف���ظ 
�خلم�سني  �مل��ن��اط��ق  جميع  على  �ستوؤثر 
يف �لعا�سمة �لتايالندية، بح�سب تقرير 
�أن  وت��ق��رر  ني�سن.  ذي  �سحيفة  �أوردت����ه 
ي��ب��د�أ ���س��ري��ان ه���ذ� �حل��ظ��ر ي���وم �الثنني 
يف ثالث مناطق �سكنية وجتارية �سعبية 
ه��ى ث��وجن ل��ور و�إك��ام��اي وف��ر� خانوجن. 
�ملتجولني  �لباعة  �أن  وب�سبب  ذل��ك  وم��ع 
�أيام �الثنني،  �لعمل  ممنوعون عادة من 
من �ملتوقع �أن يبد�أ �سريان �حلظر �ليوم 
�لثالثاء. وقال و�نلوب �إن �حلي �ل�سيني 
ومنطقة خاو �سان رود �ستكون �الأهد�ف 
�أن  و�ن��ل��وب  و�أ���س��اف  للحكومة.   �ملقبلة 
م�ساحة  على  ��ستولو�  �ملتجولني  �لباعة 
ونحن  �لر�سيف لفرتة طويلة جد�ً  من 
�ملو�د  لبيع  م�ساحة  بالفعل  ل��ه��م  ن��وف��ر 
ب�سكل  �ملنتجات  م��ن  وغ��ريه��ا  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
ل��ن يكون هناك  ل��ذ�  �ل�سوق،  ق��ان��وين يف 

�أي تر�خ يف هذه �لعملية. 

م�شنان يده�شان اجلمهور 
برق�شهما الر�شيق

م�سنان،  �أمل���ان���ي���ان  زوج�����ان  �أده�������ض 
�جل����م����ه����ور ب����اأد�ئ����ه����م����ا �ل�����ر�ئ�����ع، 
�لرق�ض  يف  �ل��ف��ري��دة  ومهار�تهما 
�لر�ق�سني  م���ه���ار�ت  ف��اق��ت  �ل��ت��ي 

�ل�سبان.
ح��ق��ق��ت ن��ي��ال �إه���ري���ن���رت�وت )64 
عاماً( وزوجها ديتمار )70 عاماً( 
�سهرة و��سعة على �الإنرتنت بعدما 
على  ن�سر  فيديو  مقطع  يف  ظهر� 
�الإل��ك��رتوين، وهما  يوتيوب  موقع 

يوؤديان مبهارة رق�سة مده�سة. 
ب��اأن��ه��م��ا ميار�سان  �ل���زوج���ان  وق���ال 
�ل���رق�������ض ����س���وي���ة م���ن���ذ �أك������رث من 
بالعديد من  وف��از�  ع��ام��اً،  ثالثني 
�جلو�ئز على مو�سيقى تنتمي �إىل 
�ل��ث��الث��ي��ن��ي��ات و�الأرب��ع��ي��ن��ي��ات من 

�لقرن �ملا�سي.
وذك���ر �ل��زوج��ان يف ل��ق��اء لهما مع 
باأنهما  ن���ي���وز،  ���س��ي  ب���ي  �إي  ق���ن���اة 
�سغوفان بالرق�ض، و�أنهما �سيتابعا 
�لرق�ض مهما  �ملمتعة يف  رحلتهما 

تقدم بهما �لعمر. 
م��ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب����اأن مقطع 
�ل��ف��ي��دي��و ق��د مت ت�����س��وي��ره، خالل 
فيرت�نز"  ووغي  "بوغي  مهرجان 
يف م���دي���ن���ة الن���د����س���ات �الأمل���ان���ي���ة، 
�آي"  "يو بي  ملا ورد يف موقع  وفقاً 

�الإلكرتوين. 

قر�ض يقتل اأ�شرتالية 
على مراأى من اأهلها 

ق�ست �سابة )17 عاماً( يف جنوب 
هاجمها  �أن  ب��ع��د  �أ���س��رت�ل��ي��ا  غ���رب 
�أهلها  �سمك قر�ض على مر�أى من 
�لذين عجزو� عن �إنقاذها، بح�سب 

ما �أعلنت �ل�سلطات.
وكانت �لفتاة متار�ض ريا�سة ركوب 
�الأم��������و�ج م���ع و�ل����ده����ا ب��ع��د ظهر 
�الإثنني بالقرب من بلدة �إ�سرن�ض 
يف والية �أ�سرت�ليا �لغربية، عندما 
ع�سها �سمك قر�ض و�قتلع رجلها. 
و�سقيقتاها  و�ل��دت��ه��ا  �سهدت  وق��د 
بخدمة  و�ت�����س��ل��ن  ح�سل  م��ا  ع��ل��ى 
و�أف��ادت �سحيفة وي�ست  �الإ�سعاف. 
�بنته  �سمع  �الأب  ب���اأن  �أ�سرتيليني 
�لقر�ض  ي��ج��ره��ا  �أن  ق��ب��ل  ت�����س��رخ 
حت��ت �مل���ي���اه. وع��ن��دم��ا رج��ع��ت �إىل 
�إىل  و�ل���ده���ا  حملها  �مل���ي���اه،  �سطح 

�ل�ساطئ مب�ساعدة �ساب. 
و�أع���ل���ن���ت �ل�����س��ل��ط��ات �مل��ح��ل��ي��ة عن 
�إغ�����الق ���س��اط��ئ و�ي���ل���ي ب���اي حيث 
وق��ع��ت �حل���ادث���ة. وت����زد�د هجمات 
�أ�سماك �لقر�ض يف �أ�سرت�ليا ب�سبب 
�لريا�سات  ورو�ج  �ل�سكاين  �لنمو 

�ملائية، بح�سب خر�ء.

ا كامالاً يف العمل اأف�شل الطرق التي متنحك تركيزاً

�لكثري من �لنا�س ي�شتكون من عجزهم عن �لرتكيز يف عملهم، رغم �أنهم 
يق�شون �شاعات طويلة خلف مكاتبهم دون �أن يتمّكنو� من �إجناز مهامهم.
عن  �لناجمة  �لأعر��س  من  �إنها  عنها  �ملخت�شون  يقول  منت�شرة،  معاناة 
�إمد�د  �إغفال  �أو  �لإره��اق  �أو  �ل�شغط  من  �لغالب  يف  ياأتي  ذهني  خمول 

�جل�شم بال�شو�ئل �لالزمة �أو غريها من �لعو�مل �ملختلفة.
ين�شح  �لذ�كرة،  وتن�شيط  �لفهم  تي�شري  يف  �لرتكيز  لأهمية  نظًر�  لكن 

ب�شيطة  ط��رق  باتباع  �خل���ر�ء 
��شتعادة  ع��ل��ى  �ل���ق���درة  مت��ن��ح 

�أكمل  على  عملهم  و�أد�ء  �لنتباه 
وجه، يف ما يلي �أبرزها:

�لتدرب على �لرتكيز
علم  يف  �ملخت�سة  حم��ج��وب،  ن��وي��رة  �أن�����ض  �لتون�سية  �لطبيبة 
�لنف�ض، قالت �إن �لكثري من �الأ�سخا�ض يعتقدون �أن �لرتكيز 

عملية تلقائية، يف حني �أنه يف �لو�قع فعل عقلي طوعي.
�أن �لرتكيز يتطلب قبل كل �سيء �تخاذ  و�أو�سحت حمجوب 
وجتاهل  م��ا،  بعمل  للقيام  �ل��ك��ام��ل  �هتمامنا  ب��اإع��ط��اء  ق���ر�ر 
من  �آن��ًي��ا  �لعقل  تخلي�ض  مبعنى  �الأخ����رى،  م�ساغلنا  جميع 
تكري�سه  �أج��ل  من  �ل�سفاء  من  ن��وع  وخلق  �ل�سو�ئب،  جميع 

لهدف و�حد وحمدد.
�لرتكيز،  مفاتيح  على  �حل�سول  لل�سخ�ض  يعود  و�أ���س��اف��ت: 
متاما مثلما ن�ستخدم مفاتيح �ل�سيارة لت�سغيل �ملحرك، �أي �أن 
�لرتكيز يظل بالنهاية فعال طوعيا خا�سعا لالإر�دة �لذ�تية، 
و�الأمر نف�سه ينطبق على �ملدة �لتي نريد �ملحافظة خاللها 

على �لرتكيز.
و�أ�سارت حمجوب �إىل �أنه “ميكن للموظف �لتدرب للح�سول 
لكنها  ب�سيطة  بتمارين  �لقيام  ع��ر  �لذهني  �لرتكيز  على 

فائقة �الأهمية، ومن ذلك:
ثم  ث��ان��ي��ة،   30 مل���دة  ���س��يء  �أي  ع��ل��ى  ب��ال��ن��ظ��ر  – �ل��رتك��ي��ز 

حماولة تخّيله عقلًيا مع �إغالق �لعينني.
حماولة  ثم  تعرفونه،  �سخ�ض  وج��ه  مع  نف�سه  �ل�سيء  فعل   �
تخيله عقلًيا بنف�ض �لطريقة وحماولة تذكر مالحمه بدقة. 
� �لتخفي�ض تدريجًيا وببطء �سديد من �سوت �ملذياع �لر�ديو، 
وميكن  متاًما،  �نقطاعه  حلني  لل�سوت  �ال�ستماع  وحماولة 

فعل �الأمر ذ�ته مع �سجيج �ساخب.
متديد �النتباه �لفوري �إىل درجة �لرتكيز

ويعد بلوغ درجة �لرتكيز �إجناًز�، غري �أنه يظل، وفق حمجوب، 
ا يف حال مل يتمكن �ل�سخ�ض من متديد حيزه �لزمني  منقو�سً

ليغطي �أطول فرتة ممكنة من دو�م �ملوظف.
عن  �لعجز  م��ع  �لرتكيز  مرحلة  ب��ل��وغ  يف  �لنجاح  ح��ال  ففي 
�إن  ب��ل  �مل��رج��وة،  �مل�سافة  �لقيمة  مينح  ل��ن  عليه،  �ملحافظة 
تلك  الأن��ه��ا يف  م��ه��دورة  تكون  ق��د  ذل��ك  �مل�ستهلكة يف  �لطاقة 
�حلالة لن ت�سفر عن �لنتيجة �ملنتظرة وهي �أد�ء �لعمل على 

�لوجه �ملطلوب.
من  ع���دد  ت��وف��ري  تتطلب  �ل��رتك��ي��ز  عملية  مت��دي��د  �أن  غ��ري 
�ل��ع��و�م��ل �مل�����س��اع��دة ع��ل��ى ذل���ك؛ م��ا يعني �آل��ًي��ا �الب��ت��ع��اد عن 
نظريتها �لتي تبرتها وت�ستت �نتباه �ل�سخ�ض، فتتد�خل على 

فينتابه  فعله،  ردة  ويثقل  �لعقل  ي�سحن  ما  �ملعطيات،  ذهنه 
خمول وعجز عن �لتفكري حتى يف �أ�سياء ب�سيطة وبديهية.

نيل ق�شط كاٍف من �لنوم
�حل�سول على ق�سٍط كاٍف من �لنوم لياًل ال ي�سمل بال�سرورة 
ا، وحتى يف حال تعذر على  �جلانب �لكمي و�إمنا �لنوعي �أي�سً
�ملرء �لنوم ل�ساعات كافية لياًل، فاإنه بو�سعه تعوي�ض �لنق�ض 
بالقيلولة يف حال �سمح وقت عمله بذلك، �أو بالن�سبة ملن يعمل 
بدو�م جزئي. �لكاتب �لفرن�سي، برونو كومبي، قال يف كتابه 
�سيء  ك��ل  قبل  ه��و  �ل��ن��وم  “بطل  �إن  �لقيلولة،  ح��ول  �ل�سهري 
�أر�د، وبالقليل من  �إن  �سخ�ض يتمتع بحالة جيدة، وباإمكانه 

�ملمار�سة، �لنوم و�ال�ستيقاظ يف �أي وقت ويف ثو�ٍن قليلة”.
�لنوم يف  20 دقيقة من  �إىل   10 �أن  �إىل  نف�سه لفت  �مل�سدر 
�لنهار تعتر كافية للتخل�ض من �لتعب، �أي �لوقت �ملطلوب 
لالبتعاد قلياًل عن �حلو��سيب و�لهو�تف �لنقالة و�الجتماعات 

و�ل�سو�ساء �مل�ساحبة ليوميات �لنا�ض يف �لعمل.
نهاًر�،  منازلهم  �إىل  بالعودة  عملهم  ي�سمح  ال  ملن  وبالن�سبة 
تن�سح �لطبيبة �لتون�سية �أن�ض نويرة حمجوب با�ستثمار وقت 
�أن تكون ب�سكل  �لر�حة، و�إطفاء جميع �الأجهزة �لتي ميكنها 
�أو باآخر م�سدًر� لل�سوء، ثم �تخاذ و�سعية مريحة قادرة على 
يعرتيها  �ل��ذي  �لتوتر  من  �جل�سم  ع�سالت  جميع  تخلي�ض 

�أثناء �لعمل.
و�إن مل  �ل�سحري”، حتى  “مفعولها  على  نويرة  ت�سدد  ر�حة 
غري  �الرت��خ��اء  الأن  �لبيت؛  يف  �سريره  على  �ل�سخ�ض  ي�ستلق 
�ملذكورة،  �لن�سائح  طبقت  ط��امل��ا  �جل�سم  بو�سعية  مرتبط 
�ال�ستغر�ق يف  �أن  �سبه متطابقة يف �حلالتني، حتى  و�لنتائج 

�لنوم ي�سبح غري �سروري يف هذه �حلالة.

تخ�شي�س وقت للر�حة
ا بالن�سبة للمهن �لتي تطلب �لكثري  �لر�حة �سرورية خ�سو�سً
تتطلب  �لفكرية  �ملهن  �أن  �ملعروف  الأن  �لذهني؛  �جلهد  من 

جهًد� �أكر حتى من �ملهن �ليدوية.
للر�حة،  �ل��وق��ت  ب��ع�����ض  �أخ����ذ  يف�سل  �إن����ه  �ل��ط��ب��ي��ب��ة  وق��ال��ت 
و�الأف�سل من ذلك هو �خلروج من مقر �لعمل و�مل�سي لب�سع 
وهذ�  �لدموية،  للدورة  علمًيا  �سرورية  �حلركة  الأن  دقائق؛ 
من�سوب  من  �لنهاية  يف  ويخف�ض  للج�سم  �لطاقة  مينح  ما 

عن  �الإم��ك��ان  ق��در  باالبتعاد  ا  �أي�سً مرتبطة  �ل��ر�ح��ة  �لتعب. 
�لقهوة  مثل  �لكافيني  على  حتتوي  �لتي  �مل�سروبات  جميع 
بحذر  ذل��ك  فعل  ينبغي  لكن  �لغازية،  و�مل�سروبات  باأنو�عها 
�ل��ع��اد�ت، الأن��ه قد  م��ع ه��ذه  �ملفاجئ  �لقطع  وت��ف��ادي  �سديد، 

يعطي نتيجة عك�سية ب�سبب تعود �جل�سم عليها.
�ل�سلبية، على �ل�سخ�ض  �لتاأثري�ت  �أجل م�سي خاٍل من  ومن 
�ملثال،  �سبيل  ع��ل��ى  �ل��ق��ه��وة  ت��ن��اول  م��ن  ت��دري��ج��ًي��ا  �لتخل�ض 
“�إحد�ث  ل���  جتنبا  �ل�����س��ب��اح،  ف��ط��ور  م��ع  بتناولها  و�الك��ت��ف��اء 
�سدمة” يف تزويد �جل�سم بالكافيني �لذي تعود عليه لتحفيز 

�النتباه وتعزيز طاقة �جل�سم.
�لر�حة  �لتعب ال يقت�سر على مفهوم  �لتخل�ض من  �أن  غري 
�ملتعارف عليهما، و�إمنا قد ت�سمل  �أو حتى �لعقلية  �جل�سدية 
�لنف�سية،  بالر�حة  ويتعلق  �لكثريين،  عن  يغيب  �آخ��ر  جانًبا 
�ل��ر�ح��ة يف مفهومها  �سبيل حتقيق  �مل��ح��وري يف  �ملفهوم  ه��ذ� 
�لعام. �ملخت�سون ين�سحون باختيار مو��سيع حمببة للنف�ض 
للعمل عليها، و�الأهم من ذلك، �ختيار عمل يحبه �أ�سحابه؛ 
الأن �لدر��سات �لعلمية �أثبتت �أن �لقيام بعمل يحبه �ل�سخ�ض 
�لي�سري  وم��ن  �سحيح،  و�لعك�ض  بالتعب  �ل�سعور  �آلًيا  يقل�ض 
مالحظة �أن �ملوظف �ل�سغوف بعمله قد مي�سي �ساعات طو�ل 
�أو  �أن ي�سعر بالتعب  �أن ينتبه لذلك ودون  �أمام حا�سوبه دون 

�الإرهاق.

�لدرد�شة مع �لزمالء
تعتر نويرة �إن �حلديث مع زمالء �لعمل يقلل من �ل�سغط 
ياأخذ  �أاّل  على  �أك��ر،  برتكيز  �لعمل  ��ستئناف  فر�سة  ومينح 
�حلديث حيًز� زمنًيا من �ساأنه �لتاأثري على مردودية �ملوظف 

�أو على �ملناخ �لعام للعمل.
تتطلب  �لتي  �لوظائف  �إىل  خا�ض  ب�سكل  موجهة  �لن�سيحة 
تعتر  �حل��االت  ه��ذه  مثل  يف  و�لدرد�سة  كبرًي�،  فكرًيا  جهًد� 
و�الإرهاق،  �مل�ستمر  �ل�سغط  تفادي  من  متكن  للعقل  ف�سحة 
�لتعامل  على  وقدرته  وظائفه  جتدد  بطاقة  �لعقل  وت�سحن 

مع �ملطلوب منه.
و�لدرد�سة لي�ست بال�سرورة خارج نطاق �لعمل، �أي �أنها ميكن 
�سد  من  نوًعا  �أو  للذهن،  �ملحفز  �لتبادل  من  نوًعا  تكون  �أن 
�سخ�ض  عن  تغيب  قد  مو�سوع  يف  معينة  نقاط  �إىل  �النتباه 

وي�ستح�سرها �آخر.

طريقة �شهلة لإخراج 
ح�شك ال�شمك من احللق!

 "Buzzkito" عر�ست �سفحة
�سهلة  طريقة  "في�سبوك"،  على 
يف  علقت  �سمك  ح�سك  الإخ����ر�ج 

�حللق وهي على �لنحو �لتايل:
ك��ي تطرد ما  ت�سعل  �أن  ح��اول   -

علق يف حلقك.
- تناول قطعة خبز.

زيتون  زي�����ت  م��ل��ع��ق��ة  ت����ن����اول   -
لرتطيب �حللق.

يجب  مار�سيملو  قطعة  تناول   -
ي��ت��م بلعها  ث���م  م�����س��غ��ه��ا ج���ي���د�ً 

فور�ً.
�خلل  مزيج  م��ن  �لقليل  �سرب   -

و�ملاء.
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�ش�ؤون حملية

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة تنظم ندوة زايد اخلري يف العني

حتت �شعار"�لرت�ث �لثقايف و�ل�شياحة �مل�شتد�مة"

متحف ق�شر العني ي�شت�شيف احتفالت "يوم الرتاث العاملي"

كلية القانون يف جامعة الإمارات تنظم ندوة علمية بعنوان " اجلوانب القانونية حلماية الطفل"

•• العني - الفجر

ظمت هيئة �أبوظبي لل�سياحة و�لثقافة يف مكتبة ز�يد 
�ملركزية يف �لعني ندوة ز�يد �خلري، �سارك فيها �سعادة 
ملوؤ�س�سة  �لعام  �لظاهري �ملدير  �سبيب  �أحمد  �لدكتور 
�خلريية  لالأعمال  نهيان  �آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ 
�لتنفيذي  �ملدير  �آل علي  و�الإن�سانية، وعبد�هلل ماجد 
لل�سياحة  �أبوظبي  هيئة  باالإنابة يف  �لكتب  د�ر  لقطاع 
�مل��ث��ق��ف��ني و�ملهتمني  ب��ح�����س��ور ح�����س��د م���ن  و�ل��ث��ق��اف��ة 

وطالب مد�ر�ض �ل�سرطة يف �لعني.
وقد �ساحب �لندوة معر�ض عن �أعمال �خلري بالتعاون 
م���ع ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �الأح���م���ر �الإم����ار�ت����ي ف���رع �لعني، 
ومن  �الإم��ار�ت��ي  �لوطني  بال�سالم  �ل��ن��دوة  و�نطلقت 
ثم �ألقى عبد�هلل ماجد �آل علي كلمة قال فيها : لقد 
كيف  علمنا  و�لت�سامح"،  �لعطاء  "�خلري،  ز�ي��د  علمنا 
بكل  وتثقيفه ومده  وتعليمه  �الإن�سان  بناء  نعمل على 
�ل�سبل �ملتاحة الزده��اره، كونه �سمام �الأم��ان مل�ستقبل 
و�عد ومزدهر، و�ليوم، جنتمع �ليوم حتت مظلة "عام 
خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أطلقه  �ل���ذي  �خلري" 
لن�ستذكر  جنتمع  �ل��دول��ة،  رئي�ض  نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن 
وموؤ�س�ض  �لو�لد  �هلل  ب��اإذن  له  �ملغفور  وخ��ري  عطاء�ت 
"طيب �هلل  �آل نهيان  نه�ستنا �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
ثر�ه"، هذ� �لرجل �ملعطاء �لذي نذر نف�سه منذ �ليوم 

�الأول لتوليه �حلكم خلدمة �لدولة و�أبنائها، و�سنظل 
حلكمته  وم�ستلهمني  وم�����س��ريت��ه،  ل�����س��ريت��ه  �أوف���ي���اء 
�الإن�سانية  �لقيم  تعلمناه يف مدر�سته من  ونهجه وما 

و�لعطاء بال حدود.
لل�سياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  يف  ن�سعى  علي  �آل  و�أ���س��اف 
و�لثقافة على تنفيذ و��ست�سافة �لعديد من �لفعاليات 
"عام �خلري"، وال  مل��ب��ادرة  دعماً  �لعام  ه��ذ�  و�مل��ب��ادر�ت 

عطاء�ت  عند  نقف  ال  �أن  �ملنا�سبة  ه��ذه  يف  لنا  ميكن 
و�ل��دن��ا �ل�سيخ ز�ي��د و�ل��ت��ي �م��ت��دت �إىل خ��ارج �حلدود 
ت��ع��ب��ري�ً ع���ن وح����دة �مل�����س��ري �الإن�������س���اين يف ك���ل مكان 
وز�ي��د �لقائد هو ز�ي��د �الأب وه��و ز�ي��د �الإن�سان �لذي 
يحمل يف قلبه حمبة للجميع ويرى يف �سعبه �أحالمه 

�لكبرية".
�أح����م����د �سبيب  �ل����دك����ت����ور  ����س���ع���ادة  ك��ل��م��ة  ون���اق�������س���ت 

�لظاهري �ملدير �لعام ملوؤ�س�سة �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�آل نهيان ل��الأع��م��ال �خل��ريي��ة و�الإن�����س��ان��ي��ة ع���دد�ً من 
�آل  �سلطان  بن  ز�ي��د  �ل�سيخ  له  للمغفور  و�ملاآثر  �لقيم 
نهيان، "طيب �هلل ثر�ه"، وم�سريته �ملعطاء يف تقدمي 
�خلدمات �الإن�سانية يف كل مكان وزمان ولكل �أجنا�ض 
�ساحب  �إع���الن  �أن  �إىل  كلمته  يف  تطرق  كما  �لب�سر. 
�ل�سمو �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة 
يعد جت�سيد�ً  2017 عاما للخري  "حفظه �هلل" عام 
تقدمي �خلري  �ملوؤ�س�سني يف  �الآب��اء  تو�رثناه من  لنهج 

و�لعطاء لالإن�سانية جمعاء.
و�لقر�ءة  �لثقافة  �إىل  �ملعرفة  ع��امل  من  �أن��ه  و�أ���س��اف 
�إىل �خلري وعلى هذ� �لدرب مت�سي م�سريتنا لت�سجل 
�خلري  لتحقيق  �الإن�����س��ان  �سعي  يف  جم��ي��دة  �سفحات 
�ل��ك��ام��ن يف ذ�ت����ه، ف��اخل��ري ك��ائ��ن يف ه���ذه �الأم����ة منذ 

�سد�رتها.
�ملدير  علي  �آل  ماجد  ع��ب��د�هلل  ك��ّرم  �ل��ن��دوة  ويف ختام 
�لتنفيذي لقطاع د�ر �لكتب باالإنابة يف هيئة �أبوظبي 
�سبيب  �أح��م��د  �ل��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة 
�لظاهري �ملدير �لعام ملوؤ�س�سة �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
و�لعقيد  و�الإن�����س��ان��ي��ة،  �خل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال  نهيان  �آل 
�ل�سرطة  �إد�رة مد�ر�ض  نائب مدير  �لعامري  ر�سا�ض 
يف �لعني، و�الأ�ستاذة خولة حممد �حلوقاين ممثلة عن 

�لهالل �الأحمر �الإمار�تي يف �لعني.

•• العني – الفجر:

�إحياء  يف  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م�ساركة  �سمن 
�ل��ي��وم �ل��ع��امل��ي ل��ل��رت�ث �ل���ذي ي��و�ف��ق 18 
�أبوظبي  هيئة  �أعلنت  ع��ام،  كل  من  �أب��ري��ل 
فعالية  تنظيم  ع��ن  و�ل��ث��ق��اف��ة  لل�سياحة 
 20 يومي  �لعني  ق�سر  متحف  يف  تر�ثية 

و21 �أبريل 2017. 
�الأن�سطة  من  �سل�سلة  �لفعالية  وتت�سمن 
تفاعلية  و�أن�����س��ط��ة  و�لتثقيفية،  �لعائلية 
فلكلورية  ف��ن��ي��ة  وع����رو�����ض  وم�����س��اب��ق��ات 
و�سوق  ح��و�ري��ة  وجل�سات  تعليمية  وور����ض 

للماأكوالت �ل�سعبية.
ع�سر�ً   5 �ل�ساعة  يف  �لفعاليات  وتنطلق 
وت�����س��ت��م��ر ح��ت��ى 10 م�����س��اًء، وت��ه��دف �إىل 
ت��ق��دي��ر �ل����رت�ث �الإم����ار�ت����ي وت��ع��زي��ز هذه 
عر  �ل����زّو�ر  نفو�ض  يف  �الحتفالية  �ل���روح 
م�سابقات  يف  للم�ساركة  �لفر�سة  منحهم 
ت��ر�ث��ي��ة و�أن�����س��ط��ة ل��ل��ع��ائ��الت م��ن خمتلف 
�أن��غ��ام و�أه��ازي��ج فن  �لفئات و�الأع��م��ار على 
�حل��رب��ي��ة �ل��ت��ي مت��ث��ل ج�����زء�ً م���ن �ل���رت�ث 
�ل�سعبي يف �الإمار�ت، والإظهار تنوع �لفنون 
�ل�سعبية يعك�ض �لتنوع �لثقايف و�الجتماعي 
�جلمهور  �سيحظى  �الإم��ار�ت��ي،  للمجتمع 

مب�ساهدة عرو�ض فلكلورية عاملية.
ول��ن�����س��ر �ل�����س��ي��اح��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة ب��ني �ل����زو�ر، 
ينظم متحف ق�سر �لعني جل�سات حو�رية 

يومني،  م���د�ر  على  جماهريية  مب�ساركة 
ح���ول �ل����رت�ث و�ل��ث��ق��اف��ة �ل��ت��ي تنعك�ض يف 
م��ا هو  ب��ق��در  و�لتقاليد،  �ل��ث��ق��ايف  �مل����وروث 

و�ملطبخ  و�للغات  �ملعا�سر  �لفن  يف  �حل��ال 
و�ملتاحف  �ل��ي��دوي��ة  و�حل����رف  و�مل��و���س��ي��ق��ى 
�ملجل�ض �لدويل للمعامل  ويقود  و�الأدب.  

)�أي���ك���وم���و����ض( �ح���ت���ف���االت يوم  و�مل����و�ق����ع 
�ل�����رت�ث �ل��ع��امل��ي ل��ه��ذ� �ل���ع���ام حت���ت �سعار 
�مل�ستد�مة"  و�ل�سياحة  �لثقايف  "�لرت�ث 
�مل�ستد�مة �ل�17  �لتنمية  �أه��د�ف  �إط��ار  يف 
 ،2030 لعام  �مل�ستد�مة  �لتنمية  خلطة 
�ل��ع��امل يف �سبتمر  ق����ادة  �ع��ت��م��ده��ا  �ل��ت��ي 
عقدت  تاريخية  �أمم��ي��ة  قمة  يف   2015
وكانت  ب��ن��ي��وي��ورك.   �مل��ت��ح��دة  �الأمم  مبقر 
�ل�����دول �لتي  دول�����ة �الإم��������ار�ت يف ط��ل��ي��ع��ة 
دع��م��ت خ��ط��ة �ل��ت��ن��م��ي��ة �مل�����س��ت��د�م��ة، حيث 
�آل  ز�ي��د  ب��ن  �هلل  عبد  �ل�سيخ  �سمو  ���س��ارك 
رفيعة  �للجنة  يف  �خلارجية،  وزي��ر  نهيان 
�أ�س�سها  �لتي  باال�ستد�مة  �ملعنية  �مل�ستوى 
�أو�ست  �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة و�لتي 
كما  �مل�ستد�مة".  �لتنمية  "�أهد�ف  بو�سع 
قامت دولة �الإم��ار�ت بدعم هذه �الأهد�ف 
خ��الل موؤمتر قمة �الأر����ض �ل��ذي عقد يف 
ريو دي جانريو عام 2012 ويقع متحف 
ق�سر �ل��ع��ني على ح��اف��ة و�ح���ة �ل��ع��ني من 
مقر�ً  �سبق  فيما  وك���ان  �ل��غ��رب��ي��ة،  جهتها 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  ملوؤ�س�ض 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان 
�ل�سيا�سية  للن�ساطات  وم��رك��ز�ً  نهيان،  �آل 

و�الجتماعية. 

برعاية �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان

مدار�ض العني وموؤ�ش�شات املجتمع املحلي ي�شاركون 
يف احتفالت اليوم العاملي لرتاث ال�شعوب
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نهيان  �آل  خالد  ب��ن  حممد  بنت  �سما  �ل��دك��ت��ورة  �ل�سيخة  وتوجيهات  برعاية 
رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمعية حممد بن خالد �آل نهيان الأجيال �مل�ستقبل �أقامت 
�لعني  بلدية  م�سرح  مبقر  �ل�سعوب  ل��رت�ث  �لعاملي  باليوم  �حتفاال  �جلمعية 
حتت �سعار ) تر�ث �ل�سعوب قناديل و�سموع ( مب�ساركة جمموعة متميزة من 

مد�ر�ض مكتب �لعني �لتعليمي و موؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي.
حيث بد�أت �لفعاليات بال�سالم �لوطني و�لقر�آن �لكرمي ، ومن ثم كلمة رئي�ض 
�ألقتها  �آل نهيان  جمل�ض �الإد�رة �ل�سيخة �لدكتورة �سما بنت حممد بن خالد 
�ليوم  ، جاء فيها: حني ي�سرق فجر هذ�  �الإد�ري للجمعية  �ملدير  نيابة عنها 
�لذي  �ليوم  �ل�سعوب،  ذلك  ل��رت�ث  �لعاملي  باليوم  �لعامل  من كل عام يحتفل 
يحمل دالالت الأهمية �حلفاظ على �لرت�ث �الإن�ساين �لذي بناه �الإن�سان على 
مد�ر حياته على �الأر���ض ؛ ليبقى �ساهد� على قيمة �لعقل �لب�سري و قدرته 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  �الإن�سان، و نحن يف  �لبناء ويف  على �سنع �جلمال يف 
�ملتحدة ن�سع �لرت�ث بكل جو�نبه �ملادية و�لفكرية و�الإن�سانية يف درجة عالية 
�لر��سخ يف وجد�ننا �جلمعي  �الإمي��ان  ذل��ك  ذل��ك من منطلق  و  �الهتمام  من 
�لقيمي  �مل��ري�ث  �مل�ستقبل، هو �حلفاظ على  وبناء  �لتطور  �أول خطو�ت  باأن   ،

و�الأخالقي حيا يف وجد�ن �الأجيال �ملتعاقبة. 
ثم �أ�سارت �سموها �إىل �أن دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة كانت وماز�لت و�ستظل 
؛ لنكمل على تلك  ، نبني جم��د� ح�ساريا  �ل��ع��امل  ك��ل  نبع خ��ري وع��ط��اء على 
�لقو�عد �لتي �أر�ساها �أجد�دنا ، و تبقى �الإمار�ت منارة ح�سارة يف ظل �لقيادة 
و  �لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�سيخ  خليفة  �ل�سمو  ل�ساحب  �لر�سيدة 
نائبه �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء 
حاكم دبي و �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبو ظبي 
نائب �لقائد �الأعلى للقو�ت �مل�سلحة و �إخو�نهم حكام �الإمار�ت - حفظهم �هلل 

- و حفظ �هلل دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة .
حيث  فيها  �مل�ساركة  عرو�سها  بتقدمي  �مل�ساركة  �ملوؤ�س�سات  ب��د�أت  ذل��ك  عقب   
، ومن  بالثقافات  �أوبريت ترحيبي  �لوطنية �خلا�سة  قدمت مدر�سة �الحت��اد 
ثم �أوبريت �سو�لف من �إمار�تي قدمتها مدر�سة �حل�سون، ومتيزت �لفعاليات 
مب�ساركة فقرة �لبيتز� من مركز �لعني للرعاية و�لتاأهيل يف بادرة  لدمج ذوي 
بن  حممد  �ل�سيخ  موؤ�س�سات  وفعاليات  �أن�سطة  كافة  يف  �خلا�سة  �الحتياجات 
�خلا�سة  �لدولية  �ملدر�سة  �ساركت  كما   ، و�لتعليمية  �لثقافية  نهيان  �آل  خالد 
بق�سيدتني لفل�سطني و�لعر�ق، يف حني جاءت م�ساركة مدر�سة حممد بن خالد 
�آل نهيان لالأجيال بلوحة تعر عن حب م�سر لالإمار�ت ، و�ختتمت �لفعاليات 
بلوحة �ليولة �جلماعية لطلبة مدر�سة �لظاهر و�لفائزة بجائزة �ل�سيخ حممد 
بن خالد �آل نهيان الأجمل لوحة تر�ثية لعام 2016م  ، يف �لوقت ذ�ته قامت 

�إد�رة �جلمعية بتكرمي �جلهات �مل�ساركة يف �إجناح �لفعالية . 

مب�شاركة وز�رة �لرتبية و�لتعليم وجمل�س �أبو ظبي للتعليم
كلية العلوم تنظم فعاليات يوم 

الريا�شيات لطلبة مدار�ض الدولة
•• العني - الفجر

يوم  فعاليات   ، �الإم����ار�ت  جامعة  يف  �لعلوم  بكلية  �لريا�سيات  ق�سم  �أط��ل��ق 
�لرتبية  وز�رة  ممثلي  من  ع��دد  بح�سور  ع�سر  �لثالث  �ل�سنوي  �لريا�سيات 
و�لتعليم وجمل�ض �أبو ظبي للتعلم ومب�ساركة و��سعة من طلبة مد�ر�ض �لدولة، 
وذلك �م�ض باحلرم �جلامعي يف مدينة �لعني. و�أكد �الأ�ستاذ �لدكتور �أحمد 
مر�د – عميد كلية �لعلوم-يف كلمته �الفتتاحية، �أن �لن�سخة �حلالية من يوم 
�لريا�سيات تاأتي لت�سلط �ل�سوء على �أهم �إجناز�ت �لباحثني و�ملتخ�س�سني 
يف �جلامعة فيما يخ�ض علوم �لريا�سيات، ملا له من �أهمية يف و�سع مفاهيم 
كثرية �ساهمت يف تطوير �لعلوم �الأخرى كالهند�سة و�لفيزياء، مبا يتما�سى 
مع م�سرية �لتطور �لتي ت�سهدها �لدولة يف كافة �ملجاالت، وذلك من خالل 
خمتلفة.  بطرق  �لعلمية  �لتحديات  وح��ل  �الإب����د�ع  على  �لطالب  م�ساعدة 
وبدوره قال �لدكتور حممد �حلمادي – رئي�ض ق�سم �لريا�سيات – �أن �لهدف 
�لدولة لتخ�س�ض  ��ستقطاب طلبة مد�ر�ض  �لفعالية هو  �لرئي�سي من هذه 
�لريا�سيات وتعريفهم بالر�مج �ملختلفة للبكالوريو�ض و�ملاج�ستري، موؤكد�ً 
�لعمل ملتخ�س�سي  �ملفاهيم �خلاطئة حول تو�فر فر�ض  على �سرورة تغيري 
علوم �لريا�سيات و�أنها حم�سورة على نطاق �لتعليم فقط مما يوؤدي �إىل قلة 
�لطلبة �لذكور يف هذ� �لتخ�س�ض، و�أ�سار �إىل �أن فعاليات �لن�سخة �لثالثة ع�سر 
من يوم �لريا�سيات تاأتي الإحياء ذكرى �أحد علمائها �لذين قدمو� �لكثري يف 
جمال �لريا�سيات وهو حممد بن مو�سى �خلو�رزمي. وقد ت�سمنت فعاليات 
و�خلالق  �لذكي  �لتعلم  حول  �لعلمية  �ملحا�سر�ت  من  عدد  على  �ليوم  هذ� 
و�البتكار يف جمال �لريا�سيات �لتي قدمها نخبة من �الأ�ساتذة يف �جلامعة 
ومتخ�س�سني من وز�رة �لرتبية و�لتعليم وجمل�ض �بوظبي للتعليم وبع�ض 

�لقطاعات �الأخرى من موؤ�س�سات �لدولة.
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 ، نظمت كلية �لقانون يف جامعة �الإم��ار�ت 
�لقانونية  " �جلو�نب  بعنو�ن  ن��دوة علمية 
كلية  مبنى  م�����س��رح  يف  �لطفل"،   حل��م��اي��ة 
�لندوة  وتتناول  �ملعلومات-طالب،  تقنية 
تبيان حقوق �لطفل �لذي يدخل حتت لو�ء 
وهو  وق��ان��ون��ا  �سرعا  �الإن�����س��ان  حقوق  بيان 
�أحد �أبرز �لعنا�سر �لتي تبنى على �أ�سا�سها 
�لطفل وفق  �لقانونية يف حماية  �جلو�نب 
�الأعر�ف و�لقو�نني �لدولية و�ملحلية �لتي 
حول  للطفل  و�ل��ق��ان��ون  �ل��د���س��ت��ور  كفلها 

�لعامل. 
وتهدف �لندوة �إىل تقييم فعالية �حلماية 
�ل�سرعية و�لقانونية �ملقررة للطفل، و�إبر�ز 
�لطفل يف  برعاية  �خلا�سة  دور �جلمعيات 
�أهمية  و�إب����ر�ز  �لقانونية  �حلماية  ت��وف��ري 
و�الأمنية  و�ل��ن��ف�����س��ي��ة  �الأ����س���ري���ة  �حل��م��اي��ة 

للطفل.
و�����س���ت���ع���ر����ض �مل���ت���ح���دث���ون �أب�������رز �مل���ح���اور 
مل��ن��ظ��م��ات حماية  �ل���دول���ي���ة  و�الت���ف���اق���ي���ات 
ح���ق���وق �ل��ط��ف��ل و�ل���ق���ان���ون �ل�������س���ادرة من 
نوفمر  م��ن   20 يف  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  هيئة 
 12 يف  عملياً  طبق  و�ل���ذي   ،1989 ع��ام 
�لقانون  وك��ذل��ك   ،1990 �سبتمر  م��ن 
�ل���ذي �أ����س���دره �مل�����س��رع يف دول���ة �الإم�����ار�ت، 
 2016 3 ل�سنة  �ل��ق��ان��ون �الحت���ادي رق��م 

ب�ساأن حقوق �لطفل. باالإ�سافة �إىل �لنظر 
بالتحليل �لعلمي �إىل �لتد�بري �لتي �تخذت 
من  �جل��ز�ئ��ي��ة  و�حل��م��اي��ة  �لطفل  حلماية 
جهة، ودور و�خت�سا�سات �جلهات �ملعنية يف 
�ملجتمع للقيام مبهامها يف هذ� �ملجال من 

جهة �أخرى.
�لت�سريعي  �لتنظيم  �ل��ن��دوة  ت��ن��اول��ت  ك��م��ا 
�حلماية  يف  �ل���ط���ف���ل  حل����ق  و�ل����ق����ان����وين 
و�لنف�سية  �ل��ب��دن��ي��ة  ���س��الم��ت��ه  ي��ه��دد  مم���ا 

و�الأخالقية و�لعقلية. 

من  �جلنيدي  ح�سني  علي  �لدكتور  وق��دم 
ق�سم �ل�سريعة و�لدر��سات �الإ�سالمية، ورقة 
عمل ح��ول م�����س��وؤول��ي��ات �ل���ويل ع��ن حقوق 
على  �مل��رتت��ب��ة  و�الآث����ار  �ل�سخ�سية  �لطفل 
�الإخالل به، فيما قدم �الأ�ستاذ �لدكتور �أبو 

�لقانون  ق�سم  �لوفا-من  �أب��و  حممد  �لوفا 
�لعلمية  �إ���س��اء�ت من خ��الل ورقته  �ل��ع��ام، 
حول �مل�سوؤولية �جلنائية لو�يل �أمر �لطفل 
ع��ن �الإه��م��ال يف رع��اي��ت��ه يف ق��ان��ون حقوق 
�لطفل �الإمار�تي، فيما ��ستعر�ض �لدكتور 
�لقانون  ق�سم  م��ن  �مل��و���س��ى،  خليل  حممد 
للطفل  �ل�سديقة  �جلنائية  �لعد�لة  �لعام، 

وفق �ملعايري �لدولية حلقوق �الإن�سان،
وق���دم �الأ���س��ت��اذ �ل��دك��ت��ور حممد �الأم���ر�ين 
م���ن ق�����س��م �ل��ق��ان��ون �خل���ا����ض، ورق����ة عمل 
حول مدى مالئمة قانون �لعمل �الإمار�تي 
ل��ل��ع��م��ل يف جمال  �ل���دول���ي���ة  ل��الت��ف��اق��ي��ات 
حماية �لطفل �لعامل، وكانت ورقة �الأ�ستاذ 
ق�سم  من  �مل��رزوق��ي  حممد  ح�سن  �لدكتور 
�ل�سريعة و�لدر��سات �الإ�سالمية يف �لكلية، 
�لتوجيهات  وف����ق  �ل��ط��ف��ل  ح���ق���وق  ح����ول 
و�البتكار�ت  �مل���و�ه���ب  “لك�سف  �ل��ن��ب��وي��ة 

كنموذج عمل .
�أكد �مل�ساركون على مدى  ويف ختام �لندوة 
�لقانونية  و�الأط��ر  �جلو�نب  تعزيز  �أهمية 
ووفق  �لقانون،  مبقت�سى  �لطفل  حلماية 
حلماية  و�الإقليمية  �ل��دول��ي��ة  �الت��ف��اق��ي��ات 
ح��ق��وق �ل��ط��ف��ل �ل��ت��ي �ع��ت��م��دت��ه��ا �جلمعية 
و�لقانون  �مل��ت��ح��دة،  �الأمم  لهيئة  �ل��ع��ام��ة 
ب�ساأن   ،2016 ل�سنة   3 رق���م  �الحت�����ادي 
�إنفاذ هذه  �لطفل وما يرتتب على  حقوق 

�لقو�نني من �آثار يف �ملجتمع. 



ج���ر�ح���ة ت��ك��م��ي��م �مل���ع���دة ه���ي �الآن �أ���س��ه��ر و�أك����رث 
�لعمليات �لتي جترى لعالج �ل�سمنة �ملفرطة، وهي 
�ل�سابقة  �ملقاالت  يف  تعرفنا  ولقد  فعالة،  جر�حة 
و�إر�ساد�ت  �إجر�ئها،  وكيفية  �لعملية،  ماهية  على 
على  �سنتعرف  �مل��ق��ال  ه��ذ�  ويف  بعدها،  �ل�سالمة 

كيفية �ملحافظة على �لوزن بعد �لعملية؟
 sleeve �مل����������ع����������دة  ت�����ك�����م�����ي�����م  ج����������ر�ح����������ة 
و�أك����رث  �أ���س��ه��ر  �الآن  ه���ي   gastrectomy
�ملفرطة،  �ل�سمنة  ل��ع��الج  جت��رى  �ل��ت��ي  �لعمليات 
وه���ي ج��ر�ح��ة ف��ع��ال��ة، ول��ق��د ت��ع��رف��ن��ا يف �ملقاالت 
�إجر�ئها،  وكيفية  �لعملية،  ماهية  على  �ل�سابقة 

بعد  �تباعها  �لو�جب  �الإر�ساد�ت  تعرفنا على  كما 
كيفية  ع��ل��ى  �سنتعرف  �مل��ق��ال  ه���ذ�  ويف  �لعملية، 

�ملحافظة على �لوزن بعد �لعملية؟

�أهم �أ�شباب ثبات �لوزن بعد �لتكميم؟
�حلفاظ  يف  �أ�سابيع  ع��دة  بعد  �جل�سم  ي��ب��د�أ  ع��ادة 
على نف�سه، فيتخذ نف�ض �الإجر�ء�ت �لتي تتخذها 
كمية  فتقل  �ملجاعة  �أج���و�ء  يف  ج�سم  �أي  طبيعة 

�لبول، 
و�إنفاق �ل�سعر�ت، وللتغلب على هذه �لفرتة نن�سح 
مبزيد من �لريا�سة، و�سرب �ملياه، وعدم �اللتز�م 

���س��ع��ر�ت و�ح�����د ك���ل �الأي�������ام، و�حلر�ض  ب���ج���دول 
ع��ل��ى �حل�����س��ول ع��ل��ى ق����در م��ن��ا���س��ب م���ن �لنوم، 

و�لفيتامينات �لالزمة، وخا�سة فيتامني دي.

كيف جتعل عمليتك ناجحة مدى �حلياة؟
�لنجاح  ع��ل��ى  للمحافظة  ك��ث��رية  و���س��ائ��ل  ه��ن��اك 
�لذي حققته بعد عمل �لعملية، و�أهمها �اللتز�م 
مبتابعة �لطبيب وكتابة ما تاأكل وت�سرب  كو�سيلة 
�لدعم  ملجموعات  و�الن�سمام  و�ملتابعة  للمر�قبة 
يف  عنها  �سنتحدث  وغ��ريه��ا  وه���ذه  �الج��ت��م��اع��ي 

مقال �آخر

ل��ل��زي��ادة بعد عملية  وزن���ك  ل��و ع��اد  م���اذ� 
�لتكميم؟

ومن  ك��ث��رية،  �أ�سباب  �لتكميم  بعد  �ل���وزن  ل��زي��ادة 
مبظنة   – �ل�سحية  �ل��ع��اد�ت  تغيري  ع��دم  �أهمها 
مدى  وح��ده��ا  �ستعمل  �لعملية  �أن  وه��ي  خاطئة، 

�حلياة -
 و�أي�سا قليال ما يكون �ل�سبب هو عدم ��ستئ�سال 
جزء منا�سب من �ملعدة فيظل حجم �ملعدة كبري� 

ن�سبيا.
لذ� نن�سح بزيارة �لطبيب ال�ستبعاد �أن 

�أن  من  وللتاأكد  كبري،  �ملعدة  حجم 
ع��اد�ت �سحية  �ملري�ض ال ميار�ض 

خاطئة بعد �لعملية.
ت�سحيح  �الأول  �ل��ق��ر�ر  ي��ك��ون  ث��م 

خالل  م��ن  �ل�سحية  �ل���ع���اد�ت  ه���ذه 
ب��رن��ام��ج ع��الج��ي ���س��ل��وك��ي ث��م در��سة 

�إمكانية عمل جر�حة ثانية - وغالبا ما 
تكون حتويل م�سار - لو عانى �ملري�ض من 

�سمنة مفرطة مرة ثانية.
�إن عملية �لتكميم - مثل كل جر�حات �ل�سمنة 

- لي�ست نزهة يجب تكر�رها عدة مر�ت، ولكنها 
دفعة قوية لالأمام نود �أن تكون 

منها  ن�ستفيد  و�ح����دة؛  م���رة 
بتكر�ر  الأنه  ��ستفادة  �أق�سى 
فاإننا  �ل�����س��م��ن��ة؛  ج����ر�ح����ات 

ن����ب����د�أ ب����دخ����ول م��ن��ط��ق��ة �أق����ل 
للنجاح، وهو  و�أق��ل فر�سا  �أم��ان��ا، 

مطلقا،  منه  ن��ق��رتب  �أال  نتمنى  م��ا 
�لوزن  نفقد  �أن  �لد�ئم  هدفنا  وليكن 

تقليل  م��ع  ب��احل��ي��اة  لن�ستمتع  �ل���ز�ئ���د؛ 
�لوزن  من  �سو�ء  و�مل�ساعفات  �ملخاطر  كل 

بال�سحة  متنياتي  مع  �جل��ر�ح��ات،  �أو  �لز�ئد 
و�لعافية �لد�ئمة.

مـنــ�عـــــات
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�ل�شمع
�إذ� كانت حا�سة �ل�سمع طاغية لدى و�لدتك، يعني 
كافة.  �أ�سئلتك  عن  �إج��اب��ات  تتلقى  كنت  �أن��ك  ذل��ك 
ت�سرح  �لوقت كي  كانت تعطيك  �ملدر�سة،  دو�م  بعد 
و�لدتك  تكن  مل  بالتف�سيل.  �لدر��سي  يومك  لها 

تخجل من �إخبارك بحجم حبها لك.
�ليومية،  �ل�����س��وؤون  يف  ج��د�ً  ومنظمة  متزنة  كانت 
فتخ�س�ض �لوقت للفرو�ض �ملنزلية و�لع�ساء و�لنوم. 
وكانت ت�سّجع �ل�سد�قات، لكن بني �سخ�سني يف كل 
�الأوالد  ي�سببها  �ل��ت��ي  �ملفرطة  �ل�سجة  الأن  م���رة، 
و�لدتك  تتحّملها  �أن  م��ن  �أك��ر  كانت  �ملتحّم�سون 

�حل�سا�سة. 
ن�����س��اأت و�أن����ت ت�سمع ع��ب��ار�ت مثل  �أن���ك  ���س��ك يف  ال 
�سوتك  و)خ��ّف�����ض  ي(  �ل��د�خ��ل  �سوتك  )��ستعمل 
رج��اًء!(. كان منزلك منظماً لكن غري مرّتب على 
�أك��م��ل وج���ه، وك��ان��ت �ل�����س��ج��اد�ت و�أغ��ط��ي��ة �لنو�فذ 
�ملفرو�سات  وكانت  �لفارغة،  �لغرف  �سدى  متت�ّض 
زلت  م��ا  و�لع�سرية.  �لعملية  �لقطع  م��ن  خليطاً 
�الأرجح،  جتري مكاملات هاتفية متكررة معها على 

وت���ك���ون ت��ل��ك �مل���ح���ادث���ات ب��ي��ن��ك��م��ا ط��وي��ل��ة وتعك�ض 
حتى  �ليومية،  �لتفا�سيل  بتقا�سم  �سادقاً  �هتماماً 

بعدما كرت و�أن�ساأت عائلتك �خلا�سة.

�لذوق و�ل�شم
ع��ب��ارة )و�ل��دت��ك لطيفة  �الأرج���ح  ت�سمع على  كنت 
�لذوق  حا�ستا  ك��ان��ت  �إذ�  طفولتك  م��ّر  على  ج���د�ً( 
جيد�ً  �الأم  ه���ذه  ت���درك  ل��دي��ه��ا.  طاغيتني  و�ل�����س��م 
ومتعاطفة  متفهمة  ت��ك��ون  ل���ذ�  �جل��م��ي��ع،  م�ساعر 

بطبيعتها.
 ل��ط��امل��ا ك��ن��ت ع��ل��ى ر�أ�����ض �أول��وي��ات��ه��ا. رمب���ا �سعرَت 
يوماً  ت�����س��ّك  مل  لكنك  �ل�����س��غ��وط،  ببع�ض  �أح��ي��ان��اً 
الأجلك.  ���س��يء  �أي  تفعل  �أن  ومي��ك��ن  حت��ب��ك  ب��اأن��ه��ا 
و�لدتك  تخ�س�ض  �أن  تتمنى  كنت  �أن��ك  يف  �سّك  ال 
تتعب  كانت  الأنها  بنف�سها  لالهتمام  �لوقت  بع�ض 
تعتني  �أن  عليها  غريباً  ولي�ض  م�سوؤولياتها،  م��ن 
باأوالدها وبجميع �ملحيطني بها و�أن تن�سى نف�سها. 
تتذكر  �أمك  كانت  �أ�سقائك،  �لنظر عن عدد  بغ�ض 
تن�سى  وال  �مل��ف�����س��ل��ة دوم�����اً  و�أغ���ر�����س���ك  �أط��ب��اق��ك 

كان  طفولتك.  �أي��ام  من  �ملحرجة  �لق�س�ض  جميع 
منزلها مريحاً لكنه يعّج بالتذكار�ت الأنها حتتفظ 
بجميع �لر�سومات و�ملالب�ض و�لتقارير �ملدر�سية... 
ت�ستطيع هذه �الأم �أن تتاأقلم مع كل طفل و�سرعان 
وت��ق��ّدره��ا يف  �لتي حتبها  �جل��و�ن��ب  �أن  تكت�سف  م��ا 
و�لدتك تختلف كثري�ً عن �لذكريات �لتي يحملها 

�أ�سقاوؤك.

�للم�س
�إذ� كانت حا�سة �للم�ض طاغية لدى و�لدتك، فاأنت 
�إىل �لعناق. كان ميكن معاجلة �أي  مل تفتقر يوماً 
يف  �سلبي  تعليق  �أو  �سيئ  حلم  �أو  �لركبة  يف  �إ�سابة 

�ملدر�سة بعناق كبري ود�فئ من و�لدتك. 
كانت  ل��ذ�  �أهمية حتريك �جل�سم  �الأم  ه��ذه  ت��درك 
�ل��ن�����س��اط��ات �جل�����س��دي��ة، ال �سيما  ع��ل��ى  ت�����س��ج��ع��ك 
هذه  متيل  �لقدم.  ك��رة  مثل  �جلماعية  �لريا�سات 
�إىل تبني �الأ�ساليب �لرتبوية �لهادئة وتركز  �ملر�أة 
�ملظاهر.  من  �أك��رث  �لن�ساطات  على  �أ�سا�سي  ب�سكل 
تكون هذه �الأم من �لنوع �لذي يت�سارك �لن�ساطات 

م���ع �الأوالد وي��ع��ك�����ض م��ن��زل��ه��ا ه���ذه �الأول����وي����ة مع 
�لت�سديد على عامل �لر�حة: كنبات كبرية ومريحة 
�لعائلية، وطاولة كبرية  ومنا�سبة للحظات �لعناق 
يف �ملطبخ مغطاة ب�سناعات حرفية. يعني �الأ�سلوب 
تعّمه  قد  طفولتك  منزل  �أن  �ملت�ساهل  �لتنظيمي 

�لفو�سى �أحياناً، لكنه كان د�فئاً وحميماً وودود�ً.

�لب�شر
�لب�سر  لديها حا�سة  �لتي تطغى  و�لدتك  منحتك 
نعمة �أن تفهم �ملظاهر و�أهميتها يف �ملجتمع �ملعا�سر. 
ريا�سي  ���س��رو�ل  �رت����د�ء  ع��ر  ك��ان��ت لتحرجك  م��ا 
ح��ني ت��اأت��ي الأخ���ذك م��ن �مل��در���س��ة وك��ان��ت تتعاطف 
�ملالب�ض يف  ل�سر�ء  �إىل ميز�نية جيدة  مع حاجتك 
مرحلة �ملر�هقة. رمبا بد� لك �أحياناً �أنها تبالغ يف 
�الهتمام بر�أي �الآخرين ولو على ح�ساب م�ساعرك. 
قد  �لنا�ض  �أن  ت��ع��رف  الأن��ه��ا  وقائية  مقاربة  لكنها 
�ملظاهر.  على  بناًء  من�سفة  غري  �أحكاماً  يطلقون 
توقعاتها  تبقى  ل��ك��ن  م��ن��ك،  �ل��ك��ث��ري  ت��ت��وق��ع  ك��ان��ت 
م���ن ج��م��ي��ع �لطموحات  م�����س��ت��وى  �أع���ل���ى  �ل��ذ�ت��ي��ة 

�الأخرى، وتعني رغبتها يف �أن تكون �أماً مثالية �أنك 
كنت حمظوظاً الأنك ع�سَت يف منزل نظيف ومزّين 
ر  باأ�سلوب جميل مع �أم تخبز لك �لب�سكويت وحت�سّ
�لعاد�ت  تكون  �إليها.  حتتاج  ح��ني  دوم���اً  مالب�سك 

�لتي ميكن  �ال�ستثنائية  �ملهار�ت  من  ج��زء�ً  �ملفيدة 
�سرت�ّسخ  كونها  �أوالده����ا  �إىل  �الأم  ه��ذه  تنقلها  �أن 
فيك منذ �ليوم �الأول عاد�ت �إيجابية �ست�ساعدك يف 

�مل�سي قدماً يف �سن �لر�سد.

تكميم املعدة.. كيف حتافظ 
على وزنك بعدها؟

تتفاعل يف ما بينها وتوؤثر يف عالقاتنا

كــــيف توؤثر حوا�شــــك يف تربيـــة اولدك؟

�لنا�س  وعلى  �أولدن���ا  على  معينة  حا�شة  تطغى  مثلما 
على  تنعك�س  طاغية  حا�شة  �أمهاتنا  حتمل  جميعًا، 
جتربة  على  �شريعة  نظرة  لنلِق  �ل��رتب��وي.  �أ�شلوبهن 
حو��شنا  من  حا�شة  كل  تتفاعل  كيف  ونكت�شف  �لأمومة 

�لطاغية يف ما بينها وتوؤثر يف عالقاتنا.
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العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�صر

                       �ىل �ملدعي عليه/حق نو�ز لالعمال �لفنية - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�القامة نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت 

�ملحكمة لها جل�سة 2017/5/3 �ل�ساعة 8:30  

م�ستند�ت  �و  لديكم من مذكر�ت  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  �و من ميثلكم  باحل�سور 
ويف  و�مل�ساريف  �لر�سوم  �ىل  باال�سافة  �القل  على  �يام  بثالث  �جلل�سة  قبل  للمحكمة 

حالة تخلكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري.
ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
1998/2017/13 
2004/2017/13
1968/2017/13

م
1
2
3

��سم �ملدعي
عبد�لغفار غالم يا�سني

حممد رم�سان غالم ر�سول
حممد �يوب فلك �سري  

مبلغ �ملطالبة
11779 درهم + تذكرة �لعودة
14093 درهم + تذكرة �لعودة
4004 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

��سم �ل�سركة :  �ملعر�ج لتجارة �حلا�شب �لأيل - �س ذ م م
�ل�سكل   - �لبابطني - بور�سعيد  : مكتب رقم 26 ملك وفيقه عبد�لرحمن  �لعنو�ن 
�لقيد بال�سجل  �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة. رقم �لرخ�سة : 675497  رقم 
�لتجاري: 1101202 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بدبي باأنه قد مت 
�لتاأ�سري يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2017/3/19  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  
2017/3/19 وعلى من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني حممد 
�شديق قا�شم �لعاملية لتدقيق �حل�شابات  �لعنو�ن : مكتب ملك �ل�سيخ من�سور 
  04-2219934 فاك�ض:   04-2219920 هاتف     - �لرقة   - دي��رة   - ث��اين  �آل  �حمد   بن 
م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ 

ن�سر هذ� �الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

��سم �مل�سفي/حممد �شديق قا�شم �لعاملية لتدقيق �حل�شابات  
�لرقة -  هاتف   دي��رة -  �آل ثاين -  �ل�سيخ من�سور بن �حمد  �لعنو�ن : مكتب ملك 
�لتنمية  د�ئ�����رة  ت��ع��ل��ن  ه����ذ�  مب��وج��ب   04-2219934 ف���اك�������ض:   04-2219920
�القت�سادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية �ملعر�ج 
لتجارة �حلا�شب �لأيل - �س ذ م م  وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2017/3/19 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2017/3/19  وعلى 
من لديه �أي �عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
�مل�ستند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

انذار عديل بالن�صر
 2017/2298 

�لفردية  �ملوؤ�س�سة  ، ب�سفته مالك  �بو حيدر - لبناين �جلن�سية  �ليا�ض �سكري   : �ملنذر 
�سالون �سيلفا لل�سيد�ت 

مديرها/  وميثلها   - م  م  ذ  ���ض  �لفنية  للخدمات  م��ه��ر�ن  عبد�لعزيز   : �ليها   �مل��ن��ذر 
عبد�لعزيز حممد عبد �لعزيز مهر�ن - م�سري �جلن�سية 

�لطرفني يف  بني  �ملرمة  �ل�سلح  �تفاقية  بنود  تنفيذ  بوجوب  �ليها  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
مركز  ل��دى   2016/11/9 ب��ت��اري��خ  جت���اري  خ��رة  تعيني  ن���ز�ع   2016/401 رق��م  �ل��ن��ز�ع 
�لت�سوية �لودية للمنازعات مبحاكم دبي ويف حالة �المتناع والأي �سبب كان عن تنفيذ 
�الإلتز�مات �ملذكورة يف �التفاقية �سيقوم �ملنذر با�سناد �الأعمال �لو�ردة باالتفاقية ملقاول 
تن�ساأ عن ذلك وذلك على كامل  �لتي قد  و�لنفقات  �لتكاليف  �خر مع حتميلكم كافة 

م�سوؤوليتكم �ل�سخ�سية مع حتميلكم كافة �لر�سوم و�مل�ساريف و�لتعوي�سات.
  الكاتب العدل
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اعالن حم�صر حجز بالن�صر

يف الدعوى رقم 2016/106 بيع عقار مرهون 
مو�سوع �لق�سية : طلب �إذن بيع مال مرهون عبارة عن �ل�سقة �ل�سكنية �لكائنة يف دبي �جلد�ف 
 ، �الر���ض 460  1، رقم  �ملبنى رقم   ،6 �لطابق   ، �ل�سقة رقم 2615   ، بناية بلالزو فري�سات�سثي   ،
�مل�ساحة )163.85( م م ، و�لت�سريح لطالب �لتنفيذ با�ستالم كافة حقوقه وطلباته يف �لالئحة  

طالب �العالن : طالب �لتنفيذ : بنك �ت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود 
�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �سدهما : 1-غريغوري مليخن 2-غلب خاريتونوف  جمهويل حمل 
�القامة  مو�سوع �الإعالن : - نعلنكم بانه مت �حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �سقة 
�سكنية - �ملنطقة : �جلد�ف - رقم �الر�ض 460 - رقم �ملبنى : 1- ��سم �ملبنى ، بالزو فري�سات�سثي 
- رقم �لعقار : 2615 - رقم �لطابق : 6- �مل�ساحة : 1.763.67 قدم مربع ، وفاء للمبلغ �ملطالب 

به )5.673.500( درهم -  وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�صم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/1972   

وكالة  مبوجب  �حمد  حممد  ��سماء  �ل�سيدة/  بالتوقيع  وميثلها  م   م  ذ  �ض   - لال�ستثمار  دب��ي   : �ملنذر 
دبي  دبي - جبل علي - جممع   : �لعنو�ن   - بتاريخ 2015/6/11  م�سدقة حتت رقم 2015/1/129329 

لال�ستثمار - بناية دبي لال�ستثمار - �لدور �خلام�ض - ت : 048122400 - 0554472955 
�ملنذر �ليه : مطعم ومقهي بانو�ض - �ض ذ م م  - وعنو�نها : �ملحالت رقم G05 ، G18 - بناية دبي 

لال�ستثمار - ملك دبي لال�ستثمار - جممع دبي  لال�ستثمار - دبي  ت : 0506464995  -  048835050
بقيمة   )000104  ،  000103( رق��م  �ملرجتعني  �ل�سيكني  قيمة  �سد�د  ب�سرورة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  يخطر 
243.000 درهم للمحلني �ملحالت  رقم G05 ، G18 - بناية دبي لال�ستثمار - ملك دبي لال�ستثمار - 
جممع دبي لال�ستثمار - وذلك يف مدة �ق�ساها ثالثون يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الخطار ويف حالة عدم 
�اللتز�م باملهلة �لقانونية ينذر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�سرورة �خالء �لعني وت�سليمها خالية من �ي �سوغل ، 

كما يلزم �ملنذر �ملنذر �ليه بتقدمي فاتورة نهاية من هيئة مياه وكهرباء دبي. 
  الكاتب العدل
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  اإعالن �صطب قيد

 تعلن وز�رة �القت�ساد باأن �ل�سادة/ �سركة دبليو ��ض �أتكنز و�سركاه ملا ور�ء �لبحار )�جلن�سية : 
�ململكة �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة �لعني )�لعنو�ن : �ض ب : 
20016( - �سارع عود �لتوبة - بناية : م�سرف �بوظبي - �لعني - �ض ب : 20016( و�ملقيدة حتت 
رقم )1656( يف �سجل �ل�سركات �الأجنبية بالوز�رة. وتنفيذ�ً الأحكام �لقانون �الحتادي رقم )2( 
ل�سنة 2015 يف �ساأن �ل�سركات �لتجارية وتعديالته و�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�سنة 2010م 
�إج��ر�ء�ت �لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق  يف �سان �عتماد دليل 
�حلرة بالدولة. يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �العرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل 

�لوز�رة يف ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل :
وز�رة �لقت�شاد

 �د�رة �لت�شجيل �لتجاري
 �س.ب 16036 �لعني

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�صاد

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2012/1082 عقاري كلي 
�ىل �ملدعي عليه/1- بال�ض �نرتنا�سيونال ون ليمتد جمهول حمل �القامة مبا �أن 
�ملدعي / فادمي جريجوريف وميثله : فهد �سلطان علي لوتاه - نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2013/8/21 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/ 
�لتحكيمية  �لدعوى  �ل�سادر يف  �ملحكم  على حكم  بامل�سافة   : فادمي جريجوريف 
 2012/10/24 بتاريخ  �ل�سادر  �ل��دويل  للتحكيم  دب��ي  مركز   2011 ل�سنة   61 رق��م 
و�لزمت �ملدعي عليها بامل�سروفات وخم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2016/546  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-كوميونيكي�سن لينك�ض - �ض ذ م م  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ �ي تي بي منطقة حرة - ذ م م وميثله  : يو�سف حممد ح�سن حممد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ  �لبحر   قد 
وقدره )18.700 دوالر �مريكي( �و ما يعادله مبلغ وقدره )68.630  درهم �إمار�تي( 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ  رفع �لدعوى وحتى 
�ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2017/4/27 �ل�ساعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1045  جتاري جزئي              
م 2-حم�سن عو�ض  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  �لذهبية  1-�لنجمة   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ج��ارو���س��اين جم��ه��ويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ �مل�����س��رف �ل��ع��رب��ي لال�ستثمار 
و�لتجارة �خلارجية - �مل�سرف - فرع دبي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملتنازع �سدهم بالت�سامن و�لت�سامم و�لتكافل بان يوؤدو� للم�سرف �ملتنازع مبلغ 
وقدره )170.300 درهم( و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 2017/1/8 وحتى 
�لتام و �سمول �حلكم  �ل�سد�د  �ل��دع��وى وحتى  تاريخ رف��ع  ، وم��ن  �ل��دع��وى  تاريخ رف��ع 
بالنفاذ �ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/5/9  �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/208 عقاري كلي 
�ن �ملدعي/  �مل��دع��ي عليه / 1- �حمد م��وم��ار جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  ق��د  ع  م  ���ض   - �الإم����ار�ت �ال�سالمي  م�سرف 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م  �لعقار  وت�سليم  �التفاقية  بف�سخ  �ملطالبة 
من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   866.671.55(
تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د.   وح��ددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  
2017/5/3  �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو 
فان �حلكم  �الأق��ل ويف حالة تخلفك  �أي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�سة 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/614  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- جاكوب�ض �نتوني�ض فان تونني جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ ميثاء �نطر�نيك ��سادوريان وميثله : �حمد عبد�هلل حممد ملك 
�أنوهي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة باإ�سد�ر �الأمر بالز�م �ملدعي 
عليه ب�سد�د مبلغ 33.000.0000 درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.15 بالقاعة  �ل�ساعة 9.30 �ض  �ملو�فق  2017/5/2   �لثالثاء   يوم 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/474  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-هيديل �نرتنا�سيونال �الإمار�ت للمقاوالت - �ض ذ م م  جمهول 
ليمتد  كوربوري�سن  �وفر�سيزبايلنج  �سوي�سبورينج  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل 
وميثله : ح�سة �سيف �سامل �سيف �جلابري - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها �ن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )767.353.11 درهم(  
و�لر�سوم  �ل��ت��ام  �ل�����س��د�د  وح��ت��ى  �ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 �لقانونية    و�ل��ف��ائ��دة 
و�مل�ساريف.  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/5/15  �ل�ساعة 9.30 �ض 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1019  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�ملاجد يو�سف عبد�ملاجد حممد  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ �آر بي �م لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م وميثله : حممد مرت�سى يعقوب 
بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  -  قد  �لها�سمي  مرت�سى برهان 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )17.000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و �تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة  12% من �ملطالبة  وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة.   وح��ددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/5/2   �ل�ساعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1048  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  �ل�سام�سي   درو����س��ي  عبد�هلل  �سامل  1-ع��ب��د�هلل   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ د�ر �لتمويل - �ض م ع وميثله : �سيخه حممد �سيف علي 
�ملدعي عليه مببلغ  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أقام عليك  �ملحرزي  قد 
وقدره )111912.23 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من 
تاريخ 2016/12/21 وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. 
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  �مل��و�ف��ق  2017/5/1   ي��وم �الث��ن��ني   وح��ددت لها جل�سة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2541   

�ملنذر  : جمموعة دي ��ض هياث كري �إنك 
�ملنذر �ليه : هيلث �إنوفي�سن بار� لتجارة �ملنتجات �ل�سيدالنية - ذ م م 

دوالر   )221090.65( وق��دره  مبلغ  �سد�د  ب�سرعة  �ليه  �ملنذر  �ملنذر  ينذر 
�ملرت�سدة بذمته ل�سالح �ملنذرة وذلك خالل 10 �يام من تاريخ �لن�سر و�ال 
�لقانونية يف مو�جهتكم  باتخا �الج��ر�ء�ت  �لقيام  �ملنذرة  �ىل  �ست�سطر 
لكافة  حتملكم  عن  ف�سال  �لبيان  �سالفة  باملديونية  بالوفاء  ملطالبتكم 

�لتعوي�سات و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �التعاب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2491   

�ملنذر : �سامل حممد خمي�ض حممد �ل�سدي
�ملنذر �ليها : �سركة �ل�سفر�ن للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

�ملتاأخر مببلغ وقدره 126000  �ليها ب�سرورة �سد�د قيمة �اليجار  �ملنذر  لذلك : ينذر 
درهم عن �ل�سيكات �ملرجتعة �خلا�سة  حملني �رقام 1 & 8 �لطابق �الر�سي - مبني بي 
1 - �ملقامني على �الر�ض رقم )0-466( رقم �لبلدية )318-1135( - �لكر�مة - دبي - ما 

ي�ستجد حتى �الخالء �لفعلي خالل مدة �ق�ساها 30 يوم من تاريخه. 
يف حالة عدم �اللتز�م باملهلة �لقانونية ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�سرورة �إخالء �لعقار 

وت�سليمه خايل من �ل�سو�غل
يلزم �ملنذر �ليه بتقدمي فاتورة نهاية من هيئة مياه وكهرباء دبي.  

  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2551   

�ملنذر  : بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع - بوكالة �ملحامية موزه �خلظر 
�ملنذر �ليه : على حروز قدور �لبدوي �ل�سحي 

بوكالتنا عن �ملنذر بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع جئنا مبوجب هذ� �النذ�ر �لعديل 
قدره  و�لبالغ  �ملنذرة  مع  تعاملكم  نتيجة  ذمتكم  يف  �ملرت�سد  �ملبلغ  �سد�د  بوجوب  ننذركم 
/1670495.41/ )مليون و�ست مائة و�سبعني �لف و�ربعمائة وخم�سة وت�سعني درهم وو�حد 
�آ�سفني  �الن��ذ�ر و�ال �سن�سطر  تاريخ ن�سر هذ�  � يام من  و�ربعني فل�ض( خالل مهلة �سبعة 
�لقانونية  �الرب��اح  �ىل  باال�سافة  �ملبلغ  هذ�  ب�سد�د  اللز�مكم  �ملخت�ض  �لق�ساء  �ىل  للجوء 
�ال�سافية �ملرتتبة و�تعاب �ملحاماة و�مل�ساريف متحفظني كامل �لتحفظ عن حقنا باملطالبة 
لالمو�ل  حت�سيال  �مالككم  على  �حلجز  �ىل  و�سوال  �عمالكمت  نتيجة  و�ل�سرر  بالعطل 

�ملطالب بها.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2562   

�ملنذرة : �سركة �لنابوده لال�ستثمار �لعقاري - �ض ذ م م - ب�سفتها �ملوؤجرة 
 �ملنذر �ليه : حممد عبد�هلل حممد �سريف �لعلي - ب�سفته �مل�ستاأجر )جمهول حمل �القامة(
��ستاأجر �ملنذر �ليه من �ملنذرة �لوحدة رقم  : )c201( �لو�قع يف منطقة �لق�سي�ض ملدة �سنة 
من 25 يونيو 2015 حتى 24 يونيو 2016 ، باإجمايل �جرة �سنوية بقيمة =/169.400 درهم ، 
 ثم �متنع �ملنذر �ليه عن �سد�د �الجرة �مل�ستحقة وهي عبارة عن مبلغ وقدره 52.160 درهم 
درهم   52.160  /  = وق���دره  مبلغ  �مل�ستحقة  �الج���رة  ب�سد�د  �ليه  �مل��ن��ذر  تخطر  �مل��ن��ذرة  ل��ذ� 
تاريخ  يوما من  )30(  ثالثني  بذلك خالل  �لوفاء   ، ويف حالة عدم  �لعقد  و��ستحقاقات 
�النذ�ر �ست�سطر �ملنذرة �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بال�سد�د وباالخالء وفقا 

للقو�نني ذ�ت �ل�سلة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2560   

�ملنذر : موؤ�س�سة �لزبري للتجارة �لعامة  بوكالة �ملحامية/جنالء �حمد بديوي 
�ملنذر �ليه : يا�سر عبد�هلل �حمد خمي�ض �لعامري - �إمار�تي �جلن�سية 

)جمهول حمل �القامة(
فان �ملنذرة تكلف �ملنذر �ليه ب�سرعة �سد�د مبلغ 379.076 درهم �لثابت بال�سيكات 
�ملو�سوفة �عاله وذلك خالل خم�سة �يام من تاريخ تبلغكم هذ� �لتكليف و�ال 
�ملنذر  �لز�م  �ملبلغ مع  بهذ�  �ملنذرة القامة دعوى ق�سائية للمطالبة  �ست�سطر 
ومقابل  �ملبلغ  عن  �لتاأخريية  و�لفائدة  �لق�سائية  و�لر�سوم  بامل�ساريف  �ليه 

�تعاب �ملحاماة. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/2561   

�ملنذرة : �سركة �لنابوده لال�ستثمار �لعقاري - �ض ذ م م - ب�سفتها �ملوؤجرة 
 �ملنذر �ليه :�سركة �جلودة �لعاملية للمقاوالت - �ض ذ  م م  - ب�سفته �مل�ستاأجر )جمهولة حمل �القامة(
�ملرر ملدة �سنة من  �لو�قع يف منطقة   )S2( : ملنذرة �لوحدة رقم� �ليه من  �ملنذر  ��ستاأجر 
، ثم  دره��م  �سنوية بقيمة =/52.910  �ج��رة  باإجمايل   ، 30 مايو 2015 حتى 29 مايو 2016 
درهم   7.752 وق��دره  مبلغ  عن  عبارة  وه��ي  �مل�ستحقة  �الج��رة  �سد�د  عن  �ليه  �ملنذر   �متنع 
درهم   7.752/  = وق���دره  مبلغ  �مل�ستحقة  �الج���رة  ب�����س��د�د  �ل��ي��ه  �مل��ن��ذر  تخطر  �مل��ن��ذرة  ل��ذ� 
تاريخ  من  يوما  ثالثني   )30( خ��الل  بذلك  �ل��وف��اء   ع��دم  حالة  ويف  �لعقد،  و��ستحقاقات 
�النذ�ر �ست�سطر �ملنذرة �ىل �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية للمطالبة بال�سد�د وباالخالء وفقا 

للقو�نني ذ�ت �ل�سلة. 
  الكاتب العدل

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
حمكمة عجمان االحتادية للح�صور اال�صتئنافية/ مكتب اإدارة الدعوى

للم�صتاأنف �صده للح�صور امام مدير اإدارة الدعوى
اإعادة االإعالن ن�صرا 

�لدعوى �ال�ستئنافية رقم )695( ل�سنة )2017( م  ��ستئناف جتاري جزئي 
 يف �لق�سية �ملدنية رقم )1129( ل�سنة )2016(م جتاري جزئي �سادر بتاريخ  2016/10/17. 

�مل�ستاأنف/ بنك �سادر�ت �ير�ن 
�مل�ستاأنف �سده/ غلوم �حمد حممود حممد �لبلو�سي.  

�نت مكلف باحل�سور �مام مدير �لدعوى يف حمكمة عجمان �الحتادية �ال�ستئنافية، يوم 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/5/2  �سخ�سيا �و بو��سطة وكيل معتمد وتقدمي كافة �مل�ستند�ت 
خالل ع�سرة �يام من تاريخ ��ستالم �العالن ومن �سمنها مذكرة جو�بية على �لدعوى 
�ال�ستئنافية �ملرفوعة من �مل�ستاأنف ، ويف حال عدم ح�سورك �سخ�سيا  �و بو��سطة وكيلك 

�ملعتمد فان �ال�ستئناف �سي�سمع يف غيبتك ، حرر �العالن يف  2017/4/18
 مكتب ادارة الدعوى 

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية اال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

يف الق�صية رقم 2017/865 جتاري كلي ال�صارقة
�إعادة �إعالن �ملدعي عليه باالإحالة 

�ىل �ملدعى عليهما : 1- حممد عبد�هلل جمعه �ل�سري 2- �لدكتور معاوية �ل�سنار 
�ملذكور رقمها �عاله  �لدعوى  �قام عليكما  �لتجاري - قد  : بنك دبي  �ملدعي  �ن  حيث 
لدى هذه �ملحكمة ، وتطالبك فيها باأد�ء مبلغ وقدره 35.469.634.68 درهم ، باال�سافة 
للفائدة �لقانونية بو�قع 12% �سنويا، باال�سافة اللز�مكم بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
�الأوىل(  �لكلية  �ملحكمة )�لد�ئرة  �مام هذه  �ملحاماة - لذلك يقت�سي ح�سورك  �تعاب 
�لثامنة و�لن�سف من �سباح يوم 2017/4/25م - وذلك لالجابة على  �ل�ساعة  يف متام 
�لدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ،  ويف حال تخلفك عن �حل�سور �و عدم �ر�سال 

وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �ستبا�سر نظر �لدعوى يف غيابك.  
  مكتب اإدارة الدعوى 

اأمني ال�صر        

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

  اإعالن بالن�صر 
  الدعوى رقم 2016/6021 - الدائرة املدنية اجلزئية الثانية 

�ىل �ملدعى عليه  : �سركة مالتي فليك�ض ميدل �ي�ست - �ض م ح - ذ م م 
رقم  �لدعوى  ليمتد يف  �سور(  )�وف  �يه  ��ض  بعلبكي غروب  �سركة   : �ملدعي  بان  نعلمك 

2016/6021  �لد�ئرة �ملدنية �جلزئية �لثانية قد رفعت �لدعوى �ملذكورة �عاله
يطالب فيها  : بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 27364 درهم )�سبعة وع�سرون 
�لف وثالثمائة و�ربعة و�ستون درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة 
�نتم   - �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  وبالر�سوم   ، �ل�سد�د  متام   وحتى  �لق�سائية 
مكلفون باحل�سور �مام �لد�ئرة �جلزئية �لثانية مبحكمة �ل�سارقة �الحتادية �البتد�ئية 
مدعي  بو�سفك   ، �عاله  رقمها  �ملذكور  �لدعوى  يف  للنظر  وذلك    ،2017/4/25 بتاريخ 

عليه - حترير يف 2017/4/18 
 حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�صارقة  االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
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�شعر خامات »الأوبك« ي�شل 
52.60 دولرا للربميل 

•• فيينا -وام:

تر�جع �سعر �سلة خامات �وبك ب�سكل طفيف �م�ض �الأول �ىل 52.60 دوالر� 
للرميل مقارنة ب�سعر �ليوم �لذي قبله وهو 52.94 دوالر� للرميل. 

�الإنتاج  �سيا�سة  م�ستوى  يف  مرجعا  تعد  �لتي  �الأوب���ك  خامات  �سلة  وت�سم 
وخ��ام مزيج �سحارى �جلز�ئري  �الإم��ار�ت��ي  م��رب��ان  خ��ام  �لتالية:  �الأن���و�ع 
و�الإير�ين �لثقيل و�لب�سرة �خلفيف �لعر�قي وخام �لت�سدير �لكويتي وخام 
�لقطري  �لبحري  و�خل��ام  �لنيجريي  �خلفيف  ب��وين  وخ��ام  �لليبي  �ل�سدر 
م��ري�ي وجري��سول  �لفنزويلي  و�خل��ام  �ل�سعودي  �لعربي �خلفيف  و�خل��ام 

�الأنغويل وربيع �خلفيف �لغابوين و�أورينت �الكو�دوري.

مليار درهم �شايف اأرباح بنك الإمارات   1.87
دبي الوطني يف الربع الأول من العام احلايل

•• دبي -وام:

حقق بنك �الإمار�ت دبي �لوطني نتائج مالية قوية يف �لربع �الأول من �لعام 
�حلايل �نعك�ست من خالل �رتفاع �سايف �أرباحه بن�سبة �أربعة يف �ملائة مقارنة 
بنف�ض �لفرتة من �لعام �ملا�سي وبزيادة و�حد يف �ملائة مقارنة بالربع �ل�سابق 

له لي�سل �إىل 1.87 مليار درهم.
و�أظهرت �لنتائج �ملالية �لف�سلية لبنك �الإمار�ت دبي �لوطني �لتي �سدرت 
�الأد�ء  �أن  �حل��ايل  �لعام  من  �الأوىل  �لثالثة  �ل�سهور  يف  �أد�ئ���ه  ب�ساأن  �م�ض 
�ملخ�س�سات  و�نخفا�ض  �لنفقات  �سبط  خ��الل  من  دعما  �سهد  �لت�سغيلي 
�ل�سابق  بالربع  مقارنة  �ملائة  يف  و�حد  بن�سبة  �لفائدة  دخل  �سايف  وحت�سن 

نتيجة منو �لقرو�ض ف�سال عن حت�سن �لهو�م�ض.
�حلايل  �لعام  من  �الأول  �لربع  يف  دره��م  مليار   3.6 �لدخل  �إجمايل  وبلغ 
مرتفعا بن�سبة �أربعة يف �ملائة مقارنة بالربع �ل�سابق ومرت�جعا بن�سبة �سبعة 
�الأرباح  �نخفا�ض  نتيجة  �ل�سابق  �لعام  من  �لفرتة  بنف�ض  مقارنة  �ملائة  يف 

�لناجتة عن بيع �ال�ستثمار�ت.
وبلغ �إجمايل �أ�سول �لبنك 452 مليار درهم يف نهاية مار�ض �ملا�سي مرتفعا 
بن�سبة و�حد يف �ملائة مقارنة بنهاية �لعام �ملا�سي وحت�سنت ن�سبة �لقرو�ض 
تغطية  ن�سبة  �كت�سبت  ح��ني  يف   % �مل��ائ��ة  يف   6.3 �إىل  �لقيمة  منخف�سة 
�لقرو�ض زخما �إ�سافيا لت�سل �إىل 122.5 يف �ملائة وبقيت ن�سبة �لقرو�ض 
�إىل �لود�ئع م�ستقرة عند حدود 92.5 يف �ملائة وهي �سمن �لنطاق �لذي 
ت�ستهدفه �الإد�رة �إذ �رتفعت قرو�ض �لعمالء بن�سبة �إثنني يف �ملائة مقارنة 

بنهاية �لعام �ملا�سي لت�سل �إىل 295.3 مليار درهم.
�ملائة  يف  ثالثة  بن�سبة  �لعمالء  ود�ئ��ع  �رت��ف��اع  �ملالية  �لنتائج  �أظ��ه��رت  كما 
وحت�سن  دره���م  مليار   319.2 �إىل  لت�سل  �ملا�سي  �ل��ع��ام  بنهاية  مقارنة 
�سايف دخل �لفائدة بن�سبة و�حد يف �ملائة مقارنة بالربع �ل�سابق على خلفية 

حت�سن �لهو�م�ض.
وبينت �ي�سا �رتفاع �إجمايل دخل �لر�سوم �الأ�سا�سية بن�سبة 27 يف �ملائة يف 
�لربع �الأول من �لعام �حلايل مقارنة بالربع �ل�سابق له وذلك على خلفية 

حت�سن �لدخل من �ل�سرف �الأجنبي و�أ�سعار حتويل �لعمالت.
تكلفة  ت��ر�ج��ع  نتيجة  �أ���س��ا���ض  نقطة   80 �إىل  �مل��خ��اط��ر  تكلفة  وحت�سنت 
�ملائة  23 يف  بن�سبة  �أقل  �أي  639 مليون درهم  �لبالغة  �لقيمة  �نخفا�ض 
قيد  �إع��ادة  عمليات  ذلك  يف  �ساهم  �ملا�سي  �لعام  من  �الأول  بالربع  مقارنة 

وحت�سيالت بقيمة 364 مليون درهم.
�ملال  ر�أ����ض  م��ن  �الأول  �ل�سق  ن�سبة  �نخفا�ض  �إىل  �ملالية  �لنتائج  و�أ���س��ارت 
ب�سد�د  �الأرب��اح �ملحتجزة قد متت مو�زنتها  �ملائة نظر� الأن  17.8 يف  �إىل 
توزيعات �الأرباح. وقال ه�سام عبد �هلل �لقا�سم نائب رئي�ض جمل�ض �الإد�رة 
و�لع�سو �ملنتدب يف جمموعة بنك �الإمار�ت دبي �لوطني يف تعليق له على 
هذه �لنتائج �إن �لبنك متكن من ت�سجيل بد�ية م�سجعة للعام �حلايل من 
خالل حتقيق منو بن�سبة �أربعة يف �ملائة يف �سايف �الأرباح ومزيد من �لدعم 
و�ل�سيولة  �لتمويالت  ج��ودة  حت�سن  يف  �نعك�ض  �ل��ذي  �لعمومية  مليز�نيته 
�إىل جانب ن�سب ر�أ�ض �ملال �لقوية. و�أ�ساف �أن وحد�ت �خلدمات �مل�سرفية 
�أول  بنجاح  ت�ستكمل  �أن  �لبنك متكنت من  �الأ�سول يف  و�إد�رة  �ال�ستثمارية 
طرح �أويل لالكتتاب �لعام يف دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة للعام �حلايل 

مع �إطالق �سركة �الإمار�ت دبي �لوطني ريت.

انطالق فعاليات ملتقى الإعالم 
البرتويل لدول التعاون يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام:

�لدولة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
ل��دول جمل�ض  �لبرتويل  �الإع��الم  فعاليات ملتقى  �م�ض  �نطلقت  �هلل  حفظه 
�لطاقة حتت �سعار  و�ل��ذي تنظمه وز�رة  باأبوظبي  �لثالثة  �لتعاون يف دورت��ه 

“�الإعالم �لبرتويل �خلليجي و�الجتاهات �مل�ستقبلية للطاقة« .
ي�سارك يف �مللتقى معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ض �ملزروعي وزير �لطاقة 
ومعايل �لدكتور �سلطان بن �أحمد �سلطان �جلابر وزير دولة رئي�ض جمل�ض 
�أبوظبي  ب��رتول  ل�سركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض  لالإعالم  �لوطني  �ملجل�ض  �إد�رة 
�لوطنية “�أدنوك” وجمموعة �سركاتها ونخبة من �لوزر�ء وكبار �مل�سوؤولني 
�حلكوميني و�خل��ر�ء و�ملتخ�س�سني يف جمال �لنفط و�لغاز وجمموعة من 

�مل�ست�سارين و�الإعالميني �ملتميزين و�ملوؤثرين حمليا وخليجيا و�إقليميا .
�إ�سرت�تيجية �الإعالم �لبرتويل لدول  �إطار �جلهود لتفعيل  ويقام �مللتقى يف 
�إب��ر�ز دور قطاع �لنفط و�إجن��از�ت �ل�سناعة  جمل�ض �لتعاون �لتي ت�سعى �إىل 
على  وحر�سها  �لعاملي  �القت�ساد  يف  وم�ساهماتها  �ملجل�ض  ب��دول  �لبرتولية 
حماية �لبيئة. ويهدف �مللتقى �إىل تاأ�سي�ض �إعالم برتويل متخ�س�ض يف �ملنطقة 
ي�ساهم يف تنفيذ �إ�سرت�تيجية �الإعالم �لبرتويل لدول جمل�ض �لتعاون لدول 
�خلليج �لعربية . وعلى هام�ض �مللتقى تكرم �الإمار�ت �ليوم �لفائزين بجائزة 
�الإعالم �لبرتويل يف دورتها �الأوىل . وقال معايل �سهيل بن حممد فرج فار�ض 
�ملزروعي وزير �لطاقة : ن�سعى من خالل هذ� �مللتقى �لتفاعلي و�حلو�ري �إىل 
�مل�ساهمة يف تعزيز قدر�ت �الإعالميني �لعاملني يف قطاع �لنفط و�لغاز عر 
�ال�ستفادة من �لتجارب �ملتميزة و�الطالع على �أف�سل �ملمار�سات �لعاملية و�أهم 
�خلر�ت �حلكومية يف �ملنطقة و�لعامل يف هذ� �ملجال حر�سا منا على مو�كبة 

�ملتطلبات �لتنموية ��ستعد�د�ً للمرحلة �لقادمة.

زائر وم�شارك يف ختام معر�ض عجمان حلقوق المتياز والعالمات التجارية وقطاع التجزئة  2000

»اإمباور« توقع عقود جديدة بقيمة 62 مليون درهم يف الربع الأول من العام 2017
•• دبي-الفجر:

�لتريد  الأنظمة  �الإم��ار�ت  موؤ�س�سة  �أعلنت 
�ملركزي �إمباور، �أكر مزود خلدمات تريد 
�ملناطق يف �لعامل، عن توقيع عقود جديدة 
�م���ار�ت���ي خالل  دره���م  م��ل��ي��ون   62 بقيمة 

�لربع �الأول من هذ� �لعام.
�لرئي�سي خلف  �ل�سبب  فاإن  الإمباور  ووفقا 
�ل��ع��ق��ود �جلديدة  �ل���زي���ادة يف ع���دد وق��ي��م��ة 
بتقنيات تريد  �لعمالء  ثقة  يعود الزدي��اد 
�لكبرية  فعاليتها  نتيجة  وذل���ك  �مل��ن��اط��ق، 
مقارنة بخدمات �لتريد �لتقليدية. حيث 
�أع��ل��ن��ت �ل�����س��رك��ة م���وؤخ���ر� ع��ن �زدي�����اد عدد 
مع  عميل  �ل�65،000  ليتجاوز  عمالئها 
�أن ي�سهد  �ملتوقع  2016. ومن  نهاية عام 
�لعمالء وعدد  ع��دد  زي���ادة يف   2017 ع��ام 

�لعقود �ملوقعة على حد �سو�ء.
وق���ال ���س��ع��ادة �أح��م��د ب��ن ���س��ع��ف��ار، �لرئي�ض 
�لتنفيذي الإمباور: نحن �سعد�ء باأن نحقق 
�لعام.  من  �الأول  �لربع  خالل  �لنجاح  هذ� 
جديدة  ه��ام��ة  خ��ط��وة  ف��ه��ذه  لنا  وبالن�سبة 
�لعقود  �ل�سركة.  وجن��اح  تقدم  طريق  على 
ت��دع��م جهودنا يف حتقيق  ���س��وف  �جل��دي��دة 
و�سنتابع  �لبيئية  �ل��ك��ف��اءة  م��ع��اي��ري  �أع��ل��ى 
تريد  خدمات  �أف�سل  تقدمي  على  �لعمل 
الأننا  �لعاملية،  �ملعايري  �أع��ل��ى  وف��ق  مناطق 

دولرا للربميل �شعر ت�شوية العقد   53.67
الآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة 

•• دبي -وام:

� تر�جعه منذ بد�ية  � ت�سليم يونيو �ملقبل  و��سل �سعر ت�سوية �لعقد �الآجل خلام عمان 
�الأ�سبوع �حلايل لدى تد�وله يف بور�سة دبي للطاقة �إذ خ�سر �م�ض 0.19 دوالر �أمريكي 
للرميل �لو�حد مقارنة ب�سعر ت�سويته �أم�ض �الأول ليبلغ 53.67 دوالر عند �ل�ساعة 
 � بتوقيت غرينت�ض. وتهدف بور�سة دبي للطاقة   08:30 �ملحلي  بالتوقيت   12:30
وهي �أول بور�سة دولية يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط لعقود �لطاقة �الآجلة و�ل�سلع � �إىل 
�سرق  تقع  �لتي  باالأ�سو�ق  �ملهتمني  و�لعمالء  و�ملتد�ولني  �لنفط  �إنتاج  �سركات  تزويد 
عام  �فتتاحها  منذ  �لبور�سة  وتعد  �خل��ام.  للنفط  بال�سفافية  تت�سم  باأ�سعار  �ل�سوي�ض 
�لرئي�ض  عقدها  و�أ�سبح  �لعامل  م�ستوى  على  �ملتخ�س�سة  �لبور�سات  �إح��دى   2007
�إىل �ل�سوق  وهو �لعقد �الآجل خلام عمان �ملعيار �الأكرث موثوقية للنفط �خلام �ملتجه 
�لتي ت�سهد منو� �سريعا �سرق �ل�سوي�ض و�الأد�ة �لتي تعك�ض �قت�ساد�ت �ملنطقة �الآ�سيوية 
ب�سورة متفردة و�أكر عقد من نوعه يف �لعامل من حيث �لت�سليم �لفعلي وثالث معيار 
�ل��ذي يتم ت�سديره من  �لوحيد للنفط �خل��ام  �لعامل و�ملعيار  �سعري للنفط �خل��ام يف 
عمان ودبي. وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف كافة �أعمالها �أرقى �الأنظمة �الإلكرتونية 
�ملالية  �مل��ر�ك��ز  منها  منطقة   20 م��ن  �أك���رث  م��ن  �نطالقا  �إليها  �ل��و���س��ول  ميكن  �ل��ت��ي 
�ملايل  دبي  د�خ��ل مركز  �لبور�سة  �ملتحدة.  وتقع  و�ل��والي��ات  و�أوروب���ا  �آ�سيا  �لرئي�سة يف 
�لعاملي � وهو منطقة مالية حرة مت �إن�ساوؤها لتعزيز �خلدمات �ملالية يف دولة �الإمار�ت 
مقا�سة  تتم  كما  �ملالية  للخدمات  دب��ي  �سلطة  قو�نني  �إىل  وتخ�سع   � �ملتحدة  �لعربية 
و�سمان جميع �لتد�والت من خالل جمموعة تابعة لبور�سة �سيكاغو �لتجارية. يذكر 
�أن بور�سة دبي للطاقة م�سروع م�سرتك بني دبي �لقاب�سة و�سندوق �ال�ستثمار �لعماين 
و�سركات  عاملية  مالية  موؤ�س�سات  متتلك  كما  �لتجارية  �سيكاغو  بور�سة  وجمموعة 
متخ�س�سة يف تد�ول عقود �لطاقة منها غولدمان �ساك�ض وجي بي مورغان ومورغان 

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

للدولة  جن��اح��اً  يعتر  جن��اح��ن��ا  �أن  ن��وؤم��ن 
ككل.

ملتزمة  �إم��ب��اور  �سعفار:  ب��ن  �سعادة  وت��اب��ع 
�ملرتبة  لتكونفي  دب��ي  بجهود  �الل��ت��ز�م  ك��ل 
�لب�سمة  �الأق���ل يف  �مل��دن  ب��ني  عاملياً  �الأوىل 
خدمة  تقنيات  ت��ق��دم  ظ��ل  ويف  �ل��ك��رب��ون��ي��ة 
تريد �ملناطق فاإن �إمباور قادرة على توفري 
�أف�سل �خلدمات وذلك بو��سطة فريق عمل 
يف  لل�سركة  �ملعّمقة  و�ملعرفة  �خل���ر�ء  م��ن 

هذ� �ملجال. 
�إمباور  م���ع  �ل��ت��وق��ي��ع  ت��خ��ت��ار  ف��ال�����س��رك��ات 
وثقة  �لعاملي  �لريادي  �ل�سركة  ملوقع  نظر� 
�لتي  �ملبنية على �ف�سل �خلدمات  �لعمالء 

تقدمها �ل�سركة.
وت�سهد خدمة تريد �ملناطق منو� كبري� يف 
منطقة �ل�سرق �الأو�سط خ�سو�سا مع تبني 
�النبعاثات  خف�ض  على  �مل�ساعدة  �لتقنيات 
تعززه خدمة  �ل��ذي  �الأم��ر  وه��و  �لكربونية 
�سادر  تقرير  �أ���س��ار  حيث  �مل��ن��اط��ق.  ت��ري��د 
�ل�سركة  �الأ�����س����و�ق،  ���س��ف��اف��ي��ة  �أب���ح���اث  ع���ن 
�أن  �الأ���س��و�ق،  در��سة  �ملتخ�س�سة يف  �لعاملية 
حجم �ل�سوق �لعاملي خلدمة تريد �ملناطق 
دوالر  م��ل��ي��ار  ب�11.2  ي��ق��در  ك���ان  و�ل�����ذي 
�أن ي�سل  2015، من �ملتوقع  �أمريكي عام 
 2024 عام  �أمريكي  دوالر  مليار  ل�17.3 

وبن�سبة منو �سنوية تقدر ب�5.1%.

للعالمات �لتجارية �ملحلية د�خل �لدولة 
وخارجها.

ومن جهته قال �ملهند�ض �أن�ض �ملدين، نائب 
ملجموعة  �لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ض  �لرئي�ض 
جد�  ف��خ��وري��ن  نحن  �لقاب�سة:  �ن��دك�����ض 
بنجاح �لدورة �لثالثة من معر�ض عجمان 
�لتجارية  و�ل��ع��الم��ات  �الم��ت��ي��از  حل��ق��وق 
�أكرث  ��ستقطبت  و�ل��ذي  �لتجزئة  وقطاع 
�أننا  وك��م��ا  وم�����س��ارك  ز�ئ����ر   2000 م���ن 
ف��خ��وري��ن ب�����س��ر�ك��ت��ن��ا م��ع غ��رف��ة عجمان 
�ملعلومات  لتبادل  مثالية  من�سة  لتوفري 
�لر�غبني يف منح حقوق  ب��ني  و�خل���ر�ت 
و�مل�ستثمرين  عليها،  و�حل�سول  �المتياز 
�لذين يتطلعون لبدء �أعمالهم �لتجارية 

من �إمارة عجمان.
هذ� و�سهدت فعاليات �ملعر�ض خالل �ليوم 
�لثاين �لعديد من �ل�سفقات و�التفاقيات 
غ���رف���ة عجمان  وق���ع���ت  �مل����رم����ة، ح���ي���ث 
�لتابعة  �أ�سو�ق  �سركة  مع  �سر�كة  �تفاقية 

و�لدولية،  و�القليمية  �ملحلية  �لتجارية 
�لذي  �لكبري  بالتنوع  �سعادته  �أ���س��اد  كما 

�سهدته �لعالمات �مل�ساركة.
مدير  �ل�سويدي  �سامل  �سعادة  وك��رم  ه��ذ� 
و�ملوؤ�س�سات  �جل��ه��ات  عجمان  غ��رف��ة  ع��ام 
�لر�عية ملعر�ض عجمان حلقوق �المتياز 
�لتجزئة  وق��ط��اع  �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل��ع��الم��ات 
وذلك يف فندق �وبريوي مبنطقة �لزور�، 
على  حري�سة  عجمان  غ��رف��ة  �ن  م��وؤك��د� 
�حلكومية  �جل��ه��ات  م��ع  �سر�كتها  تعزيز 
وفعاليتها  معار�سها  الخ���ر�ج  و�خل��ا���س��ة 
وجمتمع  رو�د  ت��دع��م  ����س���ورة  �ف�����س��ل  يف 
�الع���م���ال ب�����س��ك��ل ع�����ام. ك��م��ا �أك�����د حممد 
تنمية  لقطاع  �لتنفيذى  �ملدير  �جلناحي 
�للجنة  ورئ��ي�����ض  و�الإ���س��ت��ث��م��ار  �الأع���م���ال 
جديد�  ف�سال  �سطر  �ملعر�ض  �أن  �ملنظمة 
�قت�ساد  ل��دع��م  عجمان  غ��رف��ة  متيز  م��ن 
و�لدولة  خ���ا����ض  ب�����س��ك��ل  ع��ج��م��ان  �م�����ارة 
عالمة   100 ل���  الف���ت  بح�سور  ع��م��وم��ا 

•• عجمان-الفجر: 

معر�ض  ف��ع��ال��ي��ات  �أم�����ض  م�����س��اء  �ختتمت 
و�لعالمات  �الم���ت���ي���از  حل���ق���وق  ع��ج��م��ان 
�لتجارية وقطاع �لتجزئة 2017 و�لذي 
عجمان  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمته 
للموؤمتر�ت  �ندك�ض  �سركة  مع  بالتعاون 
و�قليمية  حم��ل��ي��ة  مب�����س��ارك��ة  و�مل��ع��ار���ض 
ودول���ي���ة و����س��ع��ة ���س��ه��دت م�����س��ارك��ة 100 

عالمة جتارية من 13 دولة.
�ل�����س��ي��خ �ل���دك���ت���ور ماجد  وق������ام م���ع���ايل 
ب����ن ���س��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ���ي�������ض �ل����دي����و�ن 
�الأمريي بعجمان بتفقد �جنحة �ملعر�ض 
و�ل��ع��الم��ات �ل��ت��ج��اري��ة �مل�����س��ارك��ة، وذلك 
رئي�ض  �ملويجعي  عبد�هلل  �سعادة  بح�سور 
�أ�ساد  حيث  عجمان،  غرفة  �إد�رة  جمل�ض 
ب��ال��ت��ن��وع �ل��ك��ب��ري �ل���ذي ي�����س��ه��ده �ملعر�ض 
�العمال  رو�د  توجيه  ي��ع��زز  �ل���ذي  �الم���ر 
ل��ل��ب��دء مب�����س��اري��ع ن��اج��ح��ة مب���ا ي�����س��ب يف 
منو �القت�ساد و��ستد�مته، وكذلك تبادل 
�جلهات  بني  �ل�سر�كات  وتعزيز  �خل��ر�ت 
يعتر  �مل��ع��ر���ض  و�ن  ال���س��ي��م��ا  �ل��ع��ار���س��ة 

من�سة دولية.
و�أك����د ���س��ع��ادة ع��ب��د�هلل �مل��وي��ج��ع��ي رئي�ض 
�لقيادة  �ن  عجمان،  غرفة  �إد�رة  جمل�ض 
�ل���ر����س���ي���دة ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت���وف���ري كافة 
�سبل �لدعم ل��رو�د ور�ئ��د�ت �العمال من 
�ملعنية بذلك، كما  خالل توجيه �جلهات 
بتنظيم  عجمان  غرفة  حر�ض  على  �أك��د 
ت���دع���م جمتمع  م��ت��خ�����س�����س��ة  م���ع���ار����ض 
�مل�ساركة  وك���ذل���ك  ع����ام  ب�����س��ك��ل  �الع���م���ال 
يف �ل��ع��دي��د م��ن �مل��ع��ار���ض �ل��ك��رى د�خل 
�لدولة وخارجها مب�ساركة ُنخب من رو�د 
الختيار  وتوجيههم  �مل��و�ط��ن��ني  �الع��م��ال 
�لرتويج  وكذلك  ناجحة  نوعية  م�ساريع 

ل��ال���س��ت��ث��م��ار�ت �حلكومية  دب���ي  مل��وؤ���س�����س��ة 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز �ل��ت��ع��اون و�ل�����س��ر�ك��ة بني 
�لطرفني ووقع من جانب غرفة عجمان 
���س��ع��ادة ع���ب���د�هلل ���س��ع��ي��د �ل��ن��ع��ي��م��ي ع�سو 
جانب  وم��ن  عجمان  غرفة  �إد�رة  جمل�ض 
�أ�سو�ق �ل�سيد يو�سف �ل�سيد �سرف  �سركة 

�ملدير �لتنفيذي.
�تفاقية �سر�كة  كما وقعت غرفة عجمان 
يف  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  ���س��وق  فر�ن�سايز  م��ع 
�ل��ذي يزيد من  �الم��ر  �لفر�ن�سايز  قطاع 
دور غرفة عجمان يف توجيه رو�د �العمال 
ودعمهم يف هذ� �لقطاع �حليوي بالتعاون 
�ملعنية، وّقع من جانب  مع كافة �جلهات 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان حم��م��د �جل��ن��اح��ي �ملدير 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذى ل���ق���ط���اع ت��ن��م��ي��ة �الأع����م����ال 
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ن��ة  ورئ��ي�����ض  و�الإ���س��ت��ث��م��ار 
لفعاليات �ملعر�ض، ومن جانب فر�ن�سايز 
�سوق جا�سم �لب�ستكي �لرئي�ض �لتنفيذي.

�سر�كة بني غرفة  �تفاقية  كما مت توقيع 
ع��ج��م��ان و�ن��ع��ت��ن��ي ووق����ع �الت��ف��اق��ي��ة من 
جانب غرفة عجمان جميلة كاجور مدير 
�إد�رة تنمية �عمال �الإمتياز �لتجاري ومن 
�لرئي�ض  �لزعابي  عبد�هلل  �نعتني  جانب 

�لتنفيذي.
�مل��ع��ر���ض �لعديد  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��ه��دت  ك��م��ا 
�جلهات  بني  و�التفاقيات  �ل�سفقات  من 
�ل����زو�ر  وب���ني  ب��ب��ع�����ض،  بع�سها  �مل�����س��ارك��ة 
�لباحثني عن فر�ن�سايز وعالمات جتارية 

ناجحة من جهة �أخرى.
�مل��ع��ر���ض ك���رم �سعادة  ويف خ��ت��ام ف��ع��ال��ي��ات 
�إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  �مل��وي��ج��ع��ي  ع��ب��د�هلل 
و�لعالمات  �جلهات  كافة  عجمان  غرفة 
�لتجارية �مل�ساركة يف �ملعر�ض، ووجه لهم 
�ل�سكر على حر�سهم بالتو�جد يف �ملعر�ض 
و�مل�ساركة يف �سنع من�سة عاملية للعالمات 

جتارية حملية و�قليمية وعاملية من 13 
دولة عربية و�أجنبية.

�لن�سامة،  �سركة   � حممد  م���رو�ن  و����س��اد 
بجهود �ملنظمني موؤكد� على جناح �ملعر�ض 
�ل�سركة  �ن  و�أو����س���ح  �ل��ث��ال��ث��ة  ن�سخته  يف 
�ملالب�ض  منتجات  م��ن  ع���دد  ��ستعر�ست 
و�لعطور و�ل�ساعات وغريها من �ملنتجات 
�لتجارية  �لعالمات  ع��دد  بزيادة  وطالب 
�ل��ق��ادم��ة جلذب  �لن�سخ  �ل��ع��ار���س��ة خ��الل 

�كر عدد من �لزو�ر ورو�د �العمال.
و�كدو� جا�سم عبد�لو�حد و�حمد �ل�سبري 
�لعالمات  م�����س��ارك��ة  �أن  ن�����س��ري،  وفي�سل 
�لوطني �سمن  و�لثوب  كندورة  �لتجارية 
جمموعة �سركات �ملدين، له دور كبري يف 
تعريف �لزو�ر بجودة �ملنتجات �ملعرو�سة، 
�مل�ساركة  �لكبري للعالمات  �لتنوع  �ن  كما 
�ملعر�ض،  �جن�����اح  يف  ك��ب��ري  دور  ل���ه  ك����ان 
�لر�ئد  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  ب�����دور  و������س����ادو� 
و�سركة �ندك�ض يف تنظيم معر�ض متميز 
ب�سكل  �لتجارية  للعالمات  �لكثري  ��ساف 

خا�ض و�القت�ساد بوجه عام.
للع�سل  �مللكي   � �مل�سري  �بر�هيم  و�و�سح 
�الوىل  �مل�ساركة  �ن��ه��ا  �لنحل،  ومنتجات 
ع��ل��ى جن���اح م�ساركته  و�ك���د  �مل��ع��ر���ض،  يف 
و�ل���ت���ع���ري���ف مب��ن��ت��ج��ات �ل�����س��رك��ة ل����زو�ر 
�النتاح  مت��ي��ز  �أن  �إىل  م�����س��ري�  �مل��ع��ر���ض، 
يف  �حلديثة  �الالت  و��ستخد�م  بال�سركة 

ذلك.
م����ن ج���ان���ب���ه���م���ا وج����ه����ا ر������س����د ع���ب���د�هلل 
 � “هيلثي و�ي  وعبد�لرحمن عبد�ملح�سن 
كادي” �ل�سكر �جلزيل �ىل غرفة عجمان 
على تنظيم معار�ض متخ�س�سة ومن�سة 
و�ل�سر�كات  �خل���ر�ت  ت��ب��ادل  تتيح  دول��ي��ة 
بني �لعار�سني من جهة وبني �لعار�سني 

و�لزو�ر من جهة �آخرى.

ل�سركة  �الإن���ت���اج���ي���ة  �ل���ق���درة  وت�����س��ل  ه����ذ� 
ومئتني  مليون  م��ن  �أك���رث  �إىل  “�إمباور” 
وخم�سني �ألف طن من �لتريد. وهي تقدم 
خدمات تريد مناطق �سديقة للبيئة لعدد 
م��ن �مل�����س��اري��ع �ل���ب���ارزة يف �إم�����ارة دب���ي مثل 
جمموعة جمري� وجمري� بيت�ض ريزيدن�ض 
ومركز دبي �ملايل �لعاملي و�خلليج �لتجاري 
ومدينة دبي �لطبية و�أبر�ج بحري�ت جمري� 
و�بن  ج��اردن��ز  ودي�سكفري  ج��م��ري�  ونخلة 
بطوطة مول وحي دبي للت�سميم و�ملنطقة 

�لعاملية لالإنتاج �الإعالمي وغريها. 

�أحمد �ل�سبري في�سل ن�سري

مرو�ن حممد ر��سد عبد�هلل جا�سم عبد�لو�حد

�لتكرمي

توقيع �تفاقية جانب من �ملعر�ض

�بر�هيم �مل�سريعبد�لرحمن عبد�ملح�سن

زيارة �ل�سيخ ماجد 
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�شيتي �شكيب اأبوظبي2017.. مرتادفة 
الأداء يف دعم جاذبية القت�شاد الوطني

•• اأبوظبي-وام: 

�ل�11  دورت���ه  يف  �أبوظبي2017  �سكيب  �سيتي  معر�ض  فعاليات  �سهدت 
ح�سد  يحاكي  الفتا  �إق��ب��اال  للمعار�ض  �لوطني  �أبوظبي  مركز  يف  �ملقامة 
�لعامل  دول  خمتلف  من  وموؤ�س�سة  �سركة   100 جت��اوز  �ل��ذي  �لعار�سني 
و�سط تقدير�ت باأن يعزز هذ� �حلدث �الإ�ستثماري من زخم �لتفاوؤل �لذي 
�الإم���ار�ت ب�سكل عام خالل  �أبوظبي ودول��ة  �م��ارة  �لعقاري يف  �لقطاع  ميز 

�لفرتة �الأخرية بح�سب تقييم ذوي �الإخت�سا�ض.
ويف ت��ق��دي��ر �ل��رئ��ي�����ض �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��وق �أب��وظ��ب��ي ل�����الأور�ق �مل��ال��ي��ة ر��سد 
�لذي هو  �لعقاري  �لقطاع  لي�ض فقط يف  للتفاوؤل ما يرره  فاإن  �لبلو�سي 
�الأكر و�الأن�سط يف �ل�سوق �ملايل، و�إمنا �أي�سا يف قطاعات �ل�سياحة و�لنقل 
تناف�سية  رفع  يف  �الأد�ء  مرت�دفة  كونها  �الإ�ستثماري،  و�لرتويج  و�لتجارة، 

بيئة �الإقت�ساد �لوطني و�لتي ي�سكل �ملعر�ض قوة دفع لزيادة ن�ساطها.
�لعار�سني، وما تز�من معه  �ملعر�ض من زخم يف عدد  ومبوجب ما �سهده 
�أيام  �لتي متتد لثالثة  �لعر�ض  ف��رتة  �لز�ئرين خ��الل  ع��دد  زي��ادة يف  من 
�أخرى على جناح �مارة �بوظبي يف �سناعة  ��سارة �يجابية  فقد �سكل ذلك 
�ملعار�ض وعك�ض �ملكانة �ملتميزة و�حلرفية �لعالية �لتي باتت تتمتع بها يف 

هذ� �لنوع من �ل�سناعة �لتي تعد ر�فد� مهما لالإقت�ساد �لوطني .
�لعار�سني  ق��و�ئ��م  �أن  �ملعر�ض  خ��الل  �أي�سا  للنظر  �لالفتة  �الم���ور  وم��ن 
�ل�سوق  يف  قيادية  موؤ�س�سات  من  جديدة  م�ساركات  ت�سمنت  �ل��دورة  لهذه 
مثل �سركات �لعبار وتايجر ودبي لال�ستثمار �لعقاري، وجمموعة �بوظبي 
كريات  �ىل  باالإ�سافة  ه��ذ�   . �لعقارية  �خليمة  ور�أ���ض  وه��ي��در�،  �لقاب�سة، 
�سركات �لتطوير �لعقاري �لتي طاملا �أعطت �ملعر�ض قوة �جلذب ، مثل �لد�ر 
�لعقارية، بلووم تي دي �آي �سي، �إيجل هيلز وغريها �لكثري. �الأمر �لذي عزز 
وو�سع د�ئرة �مل�ساركة �لدولية من دول مثل تركيا و�ململكة �ملتحدة و�ملالديف 

و�أذربيجان و�لبو�سنة وكند� و�ل�سني و�لهر�سك وقر�ض و�لرتغال.
موؤمتر �سيتي �سكيب �أبوظبي ناق�ض �لبيئات �الإ�ستثمارية �لعقارية �جلديدة 
�لتي تتعاطى وتتجاوب مع �مل�ستجد�ت �الإقت�سادية من جهة، ومع ما و�سفه 
طبعت  كانت  �لتي  �الأ�سعار  يف  �لت�سحيحية  �ل��دورة  نهاية  باأنه  �ملتحدثون 

�الأ�سو�ق �لعقارية �ملحلية و�الإقليمية عموما خالل �ل�سنو�ت �الأخرية.
لتعديل  و��سحة  �جت��اه��ات  �حلالية  �ل���دورة  يف  �ملتاحة  �لعرو�ض  و�أظ��ه��رت 
�مل�ساريع مبا يتالءم مع ظروف �ل�سوق �حلالية وذلك جلهة �لتو�سع يف بناء 
من  عالية  ن�سبة  تقدمي  مع  جديدة،  مو�قع  ويف  عملية،  �الأك��رث  �لعقار�ت 
توفري خيار�ت  ل�سمان  وذلك  �إن�ساء منخف�سة،  باأ�سعار  �ال�سغر  �لوحد�ت 
باأ�سعار معقولة. ومل يقت�سر هذ� �لتوجه على �ل�سركات �ملحلية و�خلليجية، 
بل كان �سمة عامة للم�ساريع و�لفر�ض �ال�ستثمارية �لتي قدمتها �ل�سركات 

�لدولية، �سو�ء يف �لقطاعات �ل�سكنية �أو �لتجارية و�مل�ساريع �ل�سياحية.
و���س��ه��دت �ل��ن��ق��ا���س��ات و�ل��ط��روح��ات �ل��ت��ي ح��ف��ل ب��ه��ا م��ع��ر���ض �سيتي �سكيب 
�بو ظبي  منها يف  يوجد  �لتي  �حل��رة،  �ملناطق  �أبوظبي، حديثا يف وظائف 

خم�ض مناطق ،ت�ستهدف ��ستقطاب �ال�ستثمار�ت وفر�ض �لتوظيف.
باأنها  �خل��ر�ء  من  �لعديد  و�سفه  ما  �ىل  �لطروحات  بع�ض  تطرقت  كما 
�الأ�سهم  جاذبية  على  يبني  ب��اأن  �مل��ايل  لل�سوق  �لعنا�سر  متكاملة  فر�سة 
للتفاوؤل،  تدعو  مب��وؤ���س��ر�ت  ت�سحيح،  مرحلة  م��ن  خرجت  �لتي  �لعقارية 

ظهرت بع�ض مالحمها يف �أ�سعار وتد�والت �الأيام �لقليلة �ملا�سية.
�أعرب  �لبلو�سي،  ر��سد  �ملالية،  ل��الأور�ق  �أبوظبي  ل�سوق  �لتنفيذي  �لرئي�ض 
�أك��رث من جانب. فمكرر�ت  �لتفاوؤل ملمو�سة يف  ب��اأن موجبات  عن قناعته 
ربحية قطاع �لعقار و�سلت �ىل 10 مر�ت يف نهاية �سهر مار�ض، مع و�سول 
�الأ�سعار �ىل م�ستويات �سديدة �جلاذبية لال�ستثمار متو�سط وطويل �الأمد 
معروفة  ميز�ت  �ىل  م�سري�  �أبوظبي،  يف  �لعقاري  �ل�سوق  به  يتميز  �ل��ذي 
�ال�ستقطاب  ودرج���ة  �لتنبوؤ  و�سهولة  �ال�ستقر�ر  جلهة  �لعقار  ع��ائ��د�ت  يف 

�لت�سغيلي �لذي يتوزع على خمتلف �لقطاعات.

هيئة كهرباء ومياه دبي تن�شئ حمطة لتوليد 
الكهرباء تعمل بالطاقة املائية املخزنة يف حتا

•• دبي -وام:

�سيتم  �لتي  �ل��ر�ئ��دة  �مل�ساريع  من  ع��دد�  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  �عتمدت 
�لكهرباء  لتوليد  حمطة  �إن�ساء  مقدمتها  يف  ياأتي  و�لتي  حتا  يف  تنفيذها 
بتقنية �لطاقة �لكهرومائية بال�سخ و�لتخزين وبقدرة �نتاجية ت�سل �إىل 
250 ميجاو�ت وذلك باال�ستفادة من �ملياه �ملخزنة يف �سد حتا �لذي تبلغ 
�سعته �لتخزينية 1716 مليون جالون ف�سال عن خز�ن �آخر علوي �سيتم 
�إن�ساوؤه يف �ملنطقة �جلبلية ب�سعة 880 مليون جالون ويرتفع نحو 300 
3 كيلومرت�ت بني  تبلغ نحو  �أفقية  �ل�سد وعلى م�سافة  مرت عن من�سوب 

�خلز�نني.
�الأه����د�ف  حتقيق  يف  للم�ساهمة  �لهيئة  ج��ه��ود  �إط����ار  يف  �مل�����س��روع  وي��اأت��ي 
�أمر  �لتي  �ل�ساملة  و�ن�سجاما مع �خلطة  دبي  الإم��ارة  �لطموحة  �لتنموية 
بها �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة، 
رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي رعاه �هلل، لتطوير منطقة “حتا” وتعزيز 

قدر�تها �الجتماعية و�القت�سادية.
وتبلغ تكلفة م�سروع �إن�ساء �ملحطة �لكهرومائية يف منطقة حتا نحو 1.92 
مليار درهم و�ستكون �ملحطة �الأوىل من نوعها يف منطقة �خلليج �لعربي، 
كما �سيوفر �مل�سروع عدد� من �خلدمات �الأخرى يف جماالت �لري و�ل�سيطرة 
على �لفي�سانات وتخزين �ملياه �لعذبة حيث �ستقوم توربينات تعتمد على 
�لطاقة �ل�سم�سية ب�سخ �ملياه من �ل�سد �إىل �خلز�ن �لعلوي.. وخالل زيادة 
�الإنتاج، يتم ت�سغيل توربينات ت�ستفيد  �لطلب على �لطاقة و�رتفاع تكلفة 
من قوة �ندفاع �ملياه �ملنحدرة من �خلز�ن �لعلوي لتوليد �لكهرباء وتزويد 
�سبكة هيئة كهرباء ومياه دبي.. و�ست�سل كفاءة �إنتاج �لكهرباء �إىل 90% 

مع ��ستجابة فورية للطلب على �لطاقة خالل 90 ثانية.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ملنتدب  �لع�سو  �لطاير،  حممد  �سعيد  �سعادة  و�أو���س��ح 
لهيئة كهرباء ومياه دبي، �أن �لهيئة �أ�سدرت طلب تقدمي �لعرو�ض لتعيني 
��ست�ساري �مل�سروع نهاية �لعام �ملا�سي، وتلقت عدد� من �لعرو�ض من كرى 
الختيار  �ملقدمة  �لعرو�ض  در����س��ة  حاليا  ويجري  �ال�ست�سارية،  �ل�سركات 

��ست�ساري �مل�سروع و�لبدء يف �إ�سد�ر مناق�سة تنفيذ �ملحطة �لكهرومائية.
و�أ�سار �لطاير �إىل �أن �ملبادر�ت �لتي �عتمدتها �لهيئة �سمن �خلطة �لتنموية 
�إ�سر�ك مو�طني �ملنطقة يف �مل�ساريع �لتي  �إىل  �ل�ساملة ملنطقة حتا تهدف 
يف  د�ئ��م��ة  وظيفة   200 نحو  تبلغ  عمل  ف��ر���ض  وت��وف��ري  تنفيذها  �سيتم 
300 وظيفة يف مركز  �ملجاالت �لفنية و�الإد�ري��ة و�لت�سغيلية، و�أك��رث من 
�لزو�ر و�الأن�سطة �خلارجية و�ملر�فق �ل�سياحية �ملرتبطة بامل�سروع، �إ�سافة 

�إىل �أكرث من 2000 وظيفة �أثناء تنفيذ �مل�سروع.

حاكم الفجرية يلتقي امل�شاركني يف امللتقى الدويل اخلام�ض لل�شخور ال�شناعية والتعدين
•• الفجرية -وام:

بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �لتقى 
�الأعلى  �ملجل�ض  ع�سو  �ل�سرقي  حممد 
حاكم �لفجرية يف ق�سر �سموه بالرميلة 
بح�سور �ل�سيخ مكتوم بن حمد �ل�سرقي 
و�ل�����س��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن ح��م��د ب���ن �سيف 
�ل�سرقي �مل�ساركني يف “�مللتقى �خلام�ض 
�لذي  و�لتعدين”  �ل�سناعية  لل�سخور 
نوفتيل  فندق  �أم�ض يف  �أعماله  �نطلقت 

بالفجرية.
بن  حمد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  وب��ارك 
من  �مل��ب��ذول��ة  �جل��ه��ود  �ل�سرقي  حممد 
و�لقائمني  �مل��ل��ت��ق��ى  يف  �مل�����س��ارك��ني  ق��ب��ل 
ع��ل��ي��ه م��ت��م��ن��ي��ا ل��ه��م �ل��ن��ج��اح و�خل����روج 
و�لتن�سيق  �لتعاون  خطط  تدعم  ب��روؤى 
�ال�ستثمار  جم���ال  يف  بينهم  �مل�����س��رتك 
�ل��ت��ع��دي��ن��ي وت�����رثي جت���ارب���ه���م يف هذ� 

�ل�سياق.
لالطالع  �مل��وؤمت��ر  �سيوف  �سموه  ودع���ا 
على جتربة �الإمار�ت و�لفجرية �لر�ئدة 
يف جمال �ل�سخور �ل�سناعية و�لتعدين 

و�ىل �ل��ع��م��ل ع��ل��ى ف��ت��ح �آف����اق ن��وع��ي��ة يف 
�أن  م��وؤك��د�  �لتعديني  �ال�ستثمار  جم��ال 
�لقو�نني  م��ن  �أر���س��ت جمموعة  �ل��دول��ة 
�ملعدنية  �ل������رثو�ت  الإد�رة  و�الأن���ظ���م���ة 
و�لتعدين وللت�سجيع على �ال�ستثمار يف 

�لقطاع �لتعديني.
�مللتقى  �سيوف  تقدم  �للقاء  نهاية  ويف 
�ل�سمو  �ساحب  �إىل  و�لتقدير  بال�سكر 

على  �ل�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  �ل�سيخ 
�لكبري  و�ل����دع����م  �ال���س��ت��ق��ب��ال  ح���ف���اوة 
الأعمال موؤمترهم. ح�سر �للقاء �سعادة 
حممد �سعيد �ل�سنحاين مدير �لديو�ن 
�الأم��������ريي و����س���ع���ادة �مل���ه���ن���د����ض حممد 
�إد�رة  رئ��ي�����ض جم��ل�����ض  �الأف����خ����م  ���س��ي��ف 
�لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ف��ج��رية  موؤ�س�سة 
مدير  �ل�سقر  ع���ادل  �ملهند�ض  و���س��ع��ادة 

�ل�سناعية  للتنمية  �لعربية  �ملنظمة  عام 
مدير  قا�سم  علي  و�ملهند�ض  و�لتعدين 
عام موؤ�س�سة �لفجرية للمو�رد �لطبيعية 
وخالد �حلو�سني مدير �إد�رة �جليولوجيا 
و�لرثوة �ملعدنية يف وز�رة �لطاقة وعدد 
م��ن ك��ب��ار �مل�����س��وؤول��ني يف ق��ط��اع �لتعدين 
و�خل��ر�ء �مل�ساركني يف �مللتقى من كافة 

�لدول �لعربية و�لعامل.

�ل�����دويل  �مل��ل��ت��ق��ى  ف���ع���ال���ي���ات  �أن  ي���ذك���ر 
و�لتعدين  �ل�سناعية  لل�سخور  �خلام�ض 
ت�ست�سيفه  �ل��ذي  له  �مل�ساحب  و�ملعر�ض 
�لطبيعية  ل��ل��م��و�رد  �ل��ف��ج��رية  موؤ�س�سة 
�سعار  �أي���ام حت��ت  م��د�ر ثالثة  على  تقام 
“ مب�ساركة ما  “مو�ردنا خري مل�ستقبلنا 
دولة   20 م��ن  متخ�س�ض  �أل���ف  ي��ق��ارب 

عربية و�أجنبية. 

% منو التجارة اخلارجية لراأ�ض اخليمة يف 2016  11.8
�إج���م���ايل حجم  �أن  �ل�����س��م��ي��ل��ي  و�أ�����س����اف 
�خليمة  ر�أ���ض  الإم��ارة  �خلارجية  �لتجارة 
�ل��وزن بلغ  �ملا�سي من حيث  �لعام  خالل 
68،644،584،751 كيلوجر�م، تتوزع 
بقيمة 63،634،723،748 كيلوجر�م 
 4،594،499،244 و  ل���ل�������س���ادر�ت، 
كيلوجر�م للو�رد�ت و 415،361،759 

كيلوجر�م الإعادة �لت�سدير.
ب��ن جمعة رئي�ض  و�أف�����ادت رج���اء حم��م��د 
ر�أ�ض  بغرفة  �القت�سادية  �لدر��سات  ق�سم 
ر�أ����ض  �إم�����ارة  و�رد�ت  ح��ج��م  �أن  �خل��ي��م��ة 
عام  يف   16.4% ب��ن�����س��ب��ة  ز�د  �خل��ي��م��ة 
حيث   ،2015 ب���ع���ام  م��ق��ارن��ة   2016
�لعام  يف  �ل�����و�رد�ت  �إج��م��ايل  قيمة  بلغت 
حني  يف  دره�����م،  م��ل��ي��ار   3.53 �مل��ا���س��ي 
كانت قيمة �ل��و�رد�ت 3.03 مليار درهم 
�إمارة  �سادر�ت  و�سجلت   ،2015 عام  يف 
%6 يف  ر�أ�ض �خليمة زيادة بن�سبة بلغت 
 3.78 بلغت قيمتها  2016، حيث  عام 
�لقيمة  ك���ان���ت  ح����ني  يف  دره�������م،  م���ل���ي���ار 

�الإجمالية لل�سادر�ت 3.56 مليار درهم 
يف عام 2015، �أما �إعادة �لت�سدير فقد 
2.79 مليار درهم يف عام  بلغت قيمتها 
 ،14.3% بلغت  �رتفاع  بن�سبة   2016
 2.4 �لت�سدير  �إع���ادة  قيمة  كانت  حيث 

مليار درهم يف عام 2015.
بالتوزيع  يتعلق  فيما  �أنه  رجاء  و�أ�سافت 
�خلارجية  �ل��ت��ج��ارة  خلريطة  �جل��غ��ر�يف 
غري �لنفطية الإمارة ر�أ�ض �خليمة خالل 
2016، فقد �حتلت �ملنطقة �حلرة  عام 
بر�أ�ض �خليمة �ملركز �الأول يف �ل�سادر�ت 
مليون   971 ب��ح��و�يل  �الإم�����ارة  ل��د�خ��ل 
�إجمايل  م��ن   27.5% وبن�سبة  دره����م 
�ليابان  ت��ل��ت��ه��ا  �خل��ي��م��ة،  ر�أ�������ض  و�رد�ت 
%18 م���ن �إج���م���ايل �ل������و�رد�ت  ب��ن�����س��ب��ة 
ثم  دره����م،  م��ل��ي��ون   638 ت��ق��ارب  بقيمة 
تقارب  �إجمالية  بقيمة  �أفريقيا  ج��ن��وب 
%11 من  وبن�سبة  دره��م  400 مليون 
بن�سبة  �ل�سني  بعدها  �ل���و�رد�ت،  �إجمايل 
درهم،  مليون   204 ب��اإج��م��ايل   5.8%

ثم �لواليات �ملتحدة �الأمريكية باإجمايل 
بن�سبة  دره�������م  م���ل���ي���ون   184 ي����ق����ارب 
%5.2، بعدها و�رد�ت من فنلند� بن�سبة 
%4.12 من �إجمايل و�رد�ت �إمارة ر�أ�ض 
�خليمة، ثم �سلطنة عمان بن�سبة 4.1% 
و�لهند   ،4% بن�سبة  �لبحرين  وبعدها 
 2.1% ن�سبتها  و�إي���ر�ن   3.1% بن�سبة 

من �إجمايل قيمة و�رد�ت ر�أ�ض �خليمة. 
�مل���رك���ز �الأول  ���س��ل��ط��ن��ة ع���م���ان  و�ح���ت���ل���ت 
ل�������س���ادر�ت �إم�����ارة ر�أ������ض �خل��ي��م��ة بقيمة 
مليون   906.8 تقريباً  بلغت  �إجمالية 
�إج����م����ايل  م�����ن   24% ب��ن�����س��ب��ة  دره�������م 
�ل�سادر�ت، تليها �لكويت باإجمايل يقارب 
 ،22.6% وبن�سبة  دره��م  مليون   855
 559 باإجمايل  قطر  �إىل  �ل�سادر�ت  ثم 
بعدها   ،14.8% وبن�سبة  دره��م  مليون 
�لهند بن�سبة %12.7 وبقيمة �إجمالية 
ب��ل��غ��ت ت��ق��ري��ب��ا 480 م��ل��ي��ون دره����م، ثم 
مليون   281 يقارب  باإجمايل  �لبحرين 
�إجمايل قيمة  %7.4 من  بن�سبة  دره��م 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

حجم  �رتفاع  �خليمة  ر�أ���ض  غرفة  �أعلنت 
�لتجارة �خلارجية لالإمارة يف عام 2016 
بن�سبة بلغت 11.8 % مقارنة مع �لعام 
حتليلي  ت��ق��ري��ر  يف  ذل���ك  ج���اء   ،2015
�أعدته �إد�رة �لدر��سات و�لتعاون �لتجاري 
�ل��و�ردة من  �لبيانات  بناًء على  بالغرفة، 
د�ئ���رة �جل��م��ارك ب��ر�أ���ض �خل��ي��م��ة. و�أ�سار 
م�ساعد  �ل�سميلي  ر����س��د  �أح��م��د  �لدكتور 
�لتجارية  �خل��دم��ات  لقطاع  �لعام  �ملدير 
�إىل �رت��ف��اع يف حجم  وت��ط��وي��ر �الأع���م���ال 
ل����الإم����ارة يف عام  �ل���ت���ج���ارة �خل���ارج���ي���ة 
حيث   ،11.8% بلغت  بن�سبة   2016
�خلارجية  �لتجارة  �إج��م��ايل  قيمة  بلغت 
2016، مقابل  10 مليار دره��م يف عام 
 ،2015 ع����ام  يف  دره�����م  م��ل��ي��ار   9.04
من  �الأك����ر  �لن�سيب  ل��ل�����س��ادر�ت  وك����ان 
فقد  �خل��ارج��ي��ة،  �لتجارة  قيمة  �إج��م��ايل 
بلغت ن�سبتها %37.4 باإجمايل 3.78 
مليار درهم، تاأتي بعدها �لو�رد�ت بن�سبة 
3.53 مليار درهم،  باإجمايل   34.9%
ثم �إعادة �لت�سدير بقيمة �إجمالية بلغت 

2.79 مليار درهم وبن�سبة 27.7%.

�ل�����س��ادر�ت، ت��اأت��ي ب��ع��ده��ا �ل��ي��م��ن بن�سبة 
%3.9 بعدها �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
بن�سبة %2.97 وكينيا بن�سبة 2.94% 
وبعدها ميناء جبل علي بن�سبة %2 ثم 
باقي  توزعت  فيما   ،1% بن�سبة  �لعر�ق 
ق��ي��م��ة �ل�������س���ادر�ت و�ل�������و�رد�ت ع��ل��ى دول 

�أخرى.
�لدول  ���س��د�رة  �سلطنة عمان يف  وج��اءت 
�مل��ع��اد �ل��ت�����س��دي��ر �إل��ي��ه��ا م��ن �إم�����ارة ر�أ�ض 
درهم  مليار   1.243 باإجمايل  �خليمة 
 44.5% �إىل  و���س��ل��ت  ك��ب��رية  وب��ن�����س��ب��ة 
من �إجمايل قيمة �إعادة �لت�سدير، تليها 
�إجمالية  بقيمة  بلغاريا  �لثاين  �ملركز  يف 
وبن�سبة  دره����م  م��ل��ي��ون   920.8 ب��ل��غ��ت 
 224 ب��اإج��م��ايل  �أذرب��ي��ج��ان  ث��م   ،33%
%8، بعدها �ل�سوق  مليون درهم بن�سبة 
 102.8 باإجمايل  �خليمة  بر�أ�ض  �حلرة 
مليون درهم بن�سبة %3.7، تاأتي بعدها 
 87 تقريباً  بلغت  �إجمالية  بقيمة  قطر 
مليون درهم بن�سبة %3.1 من �إجمايل 
قيمة �ملعاد ت�سديره، ثم جورجيا بن�سبة 
 ،1.1% بن�سبة  �ل��ع��ر�ق  ث��م   2.67%
و�ململكة  �ل��ك��وي��ت  �ل���ت���و�يل  ع��ل��ى  ب��ع��ده��ا 

�لعربية �ل�سعودية وخمازن �ل�سفن.

كجزء من برناجمها للم�شوؤولية �لجتماعية �ملوؤ�ش�شية

الدار العقارية ت�شتثمر 250 مليون درهم اإماراتي لتطوير حديقة »رمي �شنرتال بارك« يف جزيرة الرمي 
•• اأبوظبي-الفجر:

�أعلنت �سركة �لد�ر �لعقارية، �لر�ئدة يف 
جمال تطوير و��ستثمار و�إد�رة �لعقار�ت 
يف �أبوظبي، �م�ض عن نيتها �إطالق “رمي 
جديدة  عامة  حديقة  بارك”،  �سنرت�ل 
ق���دم مربع  م��ل��ي��ون  ع��ل��ى م�ساحة  مت��ت��د 
�إمار�تي يف  250 مليون درهم  وبتكلفة 
يف  �إكتمالها  �ملقرر  وم��ن  �ل��رمي،  جزيرة 

�لعام 2018.
بارك”  �سنرت�ل  “رمي  حديقة  وتعتر 
�لرئي�سي يف جزيرة  �ملخطط  من  ج��زء�ً 
ممار�سة  ع�����س��اق  و�ست�ستقطب  �ل����رمي، 

�أنو�عها،  مبختلف  �لريا�سية  �لن�ساطات 
و�ست�سم �حلديقة جامعاً يت�سع ل� 2000 
�ملائية،  �مل���ر�ف���ق  م���ن  و�ل��ع��دي��د  م�����س��ل��ي 
و�مل��ط��اع��م، وحم����ال �ل��ت��ج��زئ��ة، وج����د�ر�ً 
ل��ل��ت��زل��ج، ومالعب  ل��ل��ت�����س��ل��ق، وح��دي��ق��ة 
ع��دي��دة خم�س�سة  وم��ن��اط��ق  ري��ا���س��ي��ة، 
لالألعاب، حيث �ستوفر �حلديقة م�ساحة 
و�لرتفيه.  للت�سوق  �لعا�سمة  حديثة يف 
ويف �إطار دعم ريادة �الأعمال �الإمار�تية، 
م�����س��اح��ة خم�س�سة من  �ل����د�ر  ���س��ت��وف��ر 
لل�سركات  �حلديقة  يف  �لتجزئة  حم��ال 

�ملحلية.
�سعادة  ق��ال  �خلطوة،  ه��ذه  على  وتعليقاً 

حممد خليفة �ملبارك، �لرئي�ض �لتنفيذي 
ل�سركة �لد�ر �لعقارية:

�سنرت�ل  رمي  حديقة  م�سروع  �سي�سكل 
�حلافل  �سجّلنا  �إىل  مهمة  �إ�سافًة  ب��ارك 
ُد  ب���االإجن���از�ت �ل��ع��ق��اري��ة، وه��و م��ا يج�سِّ
هنا �لعام نحو مزيد من �لتنمية يف  توجُّ
�الإمارة؛ من جهة، ويوؤكد حر�سنا �لد�ئم 
على �مل�ساركة يف ر�سم �ل�سورة �حل�سارية 
�مل�ستقبلية للعا�سمة �أبوظبي من خالل 
فريد�ً  منطاً  ت�سيف  نوعية  ��ستثمار�ٍت 
�ملدينة  �سكان  حياة  على  �لرفاهية  م��ن 
وزو�رها؛ من جهة �أخرى نفخر باإطالق 
ه����ذ� �مل�������س���روع و�ل������ذي ���س��ي��ح��ت��وي عند 

وخدمية  ترفيهية  مر�فق  على  �كتماله 
وجت����اري����ة م��ت��ك��ام��ل��ة مت��ت��د ع��ل��ى طول 
�لو�جهة �لبحرية، و�سي�ستقطب خمتلف 
�لفئات �ملجتمعية �لتي تبحث عن مكان 
رفيعة  م�ستوياٌت  فيه  تتو�فر  ��ستثنائي 
ومر�فق  و�لت�سلية  �لرتفيه  و�سائل  من 

�لت�سوق �لر�قية.
جمموعة  لتقدم  �حلديقة  تطوير  ومت 
متنوعة من �ملعامل �ملميزة و�ملر�فق �لتي 
�لطبيعية،  �لبحرية  �لو�جهة  تطل على 
4 كيلومرت�ً،  مل�سافة  مبا يف ذلك متنزه 
�لتعليمية  �ل��ف��ر���ض  ت��وف��ري  ع��ن  ف�����س��اًل 
�ملحميات  ح����ول  ل����ل����زو�ر  و�ل��رتف��ي��ه��ي��ة 

�لطبيعية و�أنو�ع �لنباتات يف �ملنطقة. 
وك��ان��ت ق��د �أع��ل��ن��ت �ل����د�ر ب��االأم�����ض عن 
بقيمة  ب����ردج����ز  ذ�  مل�������س���روع  �إط���الق���ه���ا 
�لد�ر  م�ساريع  �سمن  دره��م  مليار   1.3
�مل��ت��و���س��ط يف جزيرة  �ل��دخ��ل  الأ���س��ح��اب 

�لرمي.
وتوفر  �أب�����ر�ج  �ستة  �مل�����س��روع  ويت�سمن 

1272 وحدة �سكنية. 
وقامت �لد�ر بطرح عرو�ض �لبيع خالل 
معر�ض �سيتي �سكيب يف �أبوظبي. وي�سم 
�ل�سكني  للمجمع  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل��خ��ط��ط 
�مل��م��ي��ز يف ج��زي��رة �ل���رمي جم��م��وع��ة من 
�مل�����س��اري��ع �ل��ت��ط��وي��ري��ة �ل���ري���ادي���ة  مثل 
�سن و�سكاي تاور، و�أبر�ج �لبو�بة، وبرج 

�لقو�ض. 
“مري�”  م�سروع  �ملجمع  يحت�سن  كما 
خم�س�ض  م�������س���روع  �أول  ي��ع��ت��ر  �ل�����ذي 
الأ����س���ح���اب �ل����دخ����ل �مل���ت���و����س���ط و�ل�����ذي 
ي��ون��ي��و م���ن �لعام  ���س��ه��ر  �إط���الق���ه يف  مت 
%90 من  �أك��رث من  2015، ومت بيع 

�لوحد�ت مع ��ستمر�ر عمليات �لبناء. 
�لقريب  مبوقعها  �ل��رمي  جزيرة  تتميز 
من منطقة �الأعمال �ملركزية يف جزيرة 
�لو�سول  �سهولة  �إىل  باالإ�سافة  �مل��اري��ه 
و�لتنقل  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ع��ا���س��م��ة  ق��ل��ب  �إىل 
ب���ني �ل��وج��ه��ات �الأخ�����رى �ل��رئ��ي�����س��ي��ة يف 

�لعا�سمة.
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نقاط   3505 باالإغالق عند  �لعام  �لذي جنح موؤ�سره 
ويف  �الأم�����ض.  جل�سة  مع  مقارنة   0.28% ن�سبته  بنمو 
�سوق �أبوظبي ل��الأور�ق �ملالية فقد توىل �سهم �ت�ساالت 
�ملرتفع �ىل 17.65 درهم قيادة �لدعم وذلك باالإ�سافة 
�الإحتاد  بنك  �سهم  مقدمتها  ويف  �لبنوك  �أ�سهم  لبع�ض 
مل�ستوى  % قافز�   6.5 �أك��رث من  �ل��ذي ك�سب  �لوطني 
5.20 درهم يف حني �سعد �سهم بنك �بوظبي �لوطني 
ب��اأن��ه��ا ممهدة  �أُع��ت��رت  10.95 در�ه���م يف خ��ط��وة  �ىل 
الإخرت�ق �ل�سهم حاجز 11 درهما جمدد�. وقال و�سطاء 

•• اأبوظبي-وام:

عززت �أ�سو�ق �ملال �الإمار�تية من ر�سيد مكا�سبها يف جل�سة 
خا�سة  �لقيادية  �الأ�سهم  �سريحة  و��سلت  بعدما  �م�ض 
�ملزيد  و�سط  �سعودها  �لعقاري  �لقطاع  �سمن  �ملدرجة 
من �لتح�سن يف �سهية �لتد�ول. وك�سبت �لقيمة �ل�سوقية 
الأ�سهم �ل�سركات �ملتد�ولة نحو 4.4 مليار درهم وفقا ملا 
يظهره �لتحليل �ليومي للتعامالت. و��ستمر �سهم �عمار 
ب�سعوده �لقوي لليوم �لثاين على �لتو�يل بالغا م�ستوى 

7.57 درهم وجتاوزت قيمة �ل�سفقات �ملرمة عليه 84 
مليون درهم يف خطوة و�سفت باأنها تعك�ض �لتفاوؤل �لذي 
توجهات  عن  �عالنها  بعد  �ل�سركة  م�ساهمو  ب��ه  ي�سعر 
�يجابية خالل �لفرتة �لقادمة يف يخ�ض عملها.. كذلك 
فقد كان الإقر�ر ��سرت�تيجية �إعادة هيكلة ر�أ�سمال �سركة 
تقريبا   10.8% بن�سبة  �ل�سهم  �سعود  يف  دور�  �ر�بتك 
�ساعد� �ىل 0.931 درهم و�سط تد�والت مكثفة بلغت 
قيمتها 120 مليون درهم. ومل يختلف �لو�سع بالن�سبة 
لبقية �أ�سهم �لقطاع �لعقاري �ملدرجة يف �سوق دبي �ملايل 

�إن وترية �الإيجابية يف �رتفاع م�ستمر خا�سة  يف �ل�سوق 
من قبل كبار �ملتد�ولني �لذين نفذو� �سفقات �سر�ء على 
و�لبنوك.  �لعقار  قطاعي  �سمن  مدرجة  قيادية  �أ�سهم 
�الأيام  خ��الل  �لتح�سن  تو��سل  �مكانية  �ىل  م�سريين 
�لقادمة يف حال زيادة حجم �ل�سيولة �ملتد�ولة. ويف �طار 
�حلديث عن �ل�سيولة فقد تو��سلت عند م�ستويات جيدة 
وبلغت قيمة �ل�سفقات �ملرمة 530 مليون درهم وعدد 
�سهم نفذت من خالل  407 ماليني  �ملتد�ولة  �الأ�سهم 

6172 �سفقة.

»اإمداد« توقع اتفاقية خدمات جمع النفايات العامة مع »اإمارات«

اأ�شهم العقار ترفع مكا�شب الأ�شواق الإماراتية اىل 4.4 مليار درهم

الإمارات ت�شارك يف اجتماعات الربيع 2017 
ملجموعة البنك الدويل و�شندوق النقد الدويل

•• دبي-الفجر: 

ت�سارك دولة �الإمار�ت ممثلة بوز�رة �ملالية يف �جتماعات �لربيع 2017 ملجموعة 
�لعا�سمة �الأمريكية  �لنقد �لدويل و�ملزمع عقدها يف  �لبنك �لدويل و�سندوق 

و��سنطن يف �لفرتة �لو�قعة بني 21 ولغاية 23 �أبريل. 
ويرت�أ�ض معايل عبيد حميد �لطاير، وزير �لدولة لل�سوؤون �ملالية وفد �لدولة 
�مل�سارك يف �جتماعات �لربيع 2017 ملجموعة �لبنك �لدويل و�سندوق �لنقد 
�لدويل و�لذي ي�سم يف ع�سويته معايل مبارك ر��سد �ملن�سوري حمافظ م�سرف 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة �ملركزي، و�سعادة خالد علي �لب�ستاين �لوكيل �مل�ساعد 
�ملخت�سني  من  وع��دد  و�لدولية  �القليمية  �ملالية  و�ملنظمات  �لعالقات  لقطاع 
�لعربية يف  �ملجموعة  �سيرت�أ�ض معاليه  �ملركزي، كما  و�مل�سرف  �ملالية  وز�رة  يف 
هذه  ت�سكل  معاليه:  وقال  و�ملالية.   �لنقدية  لل�سوؤون  �لدولية  �للجنة  �جتماع 
حول  و�لتباحث  �ملحورية  �لق�سايا  ملناق�سة  هامة  تفاعلية  من�سة  �الجتماعات 
�خلر�ت،  وت��ب��ادل  و�ل��ع��امل��ي  �الإقليمي  �ل�سعيد  على  �جل��اري��ة  �ل��ت��ط��ور�ت  �آخ���ر 
فاملتغري�ت �لتي ي�سهدها �القت�ساد �لعاملي، وم�ستقبل �حلكومات ودورها يف �إد�رة 
�مل�ستقبل، يتطلب ت�سافر جميع �جلهود عاملياً، بهدف تعزيز �لنمو �القت�سادي 
�ق�ساد  وبناء  �لعامل  دول  لدى خمتلف  و�ال�ستثمار  �القت�سادية  �لتنمية  ودعم 

عاملي �أكرث �سالبة و��ستد�مة لالأجيال �لقادمة.
و�جتماع  �لعربية،  �ملجموعة  �جتماع  يف  له  �ملر�فق  و�لوفد  معاليه  و�سي�سارك 
 – �ملالية  وز�ر�ت  وك��الء  و�جتماع  و�ملالية،  �لنقدية  لل�سوؤون  �لدولية  �للجنة 

�للجنة �ملالية و�لنقدية يف �سندوق �لنقد �لدويل .
�مل�سوؤولني  من  لفيف  مع  �لثنائية  �للقاء�ت  من  جمموعة  معاليه  �سيعقد  كما 
و�ملخت�سني �لدوليني، ويف مقدمتهم كري�ستني الغارد، مدير عام �سندوق �لنقد 
�لتنفيذي للمجموعة �لعربية فى  �لدويل، و�لدكتور حازم �لببالوي، �لرئي�ض 
للمجموعة  �لتنفيذي  �ملدير  ح�سن  م��ريز�  و�لدكتور  �ل���دويل،  �لنقد  �سندوق 

�لعربية يف جمموعة �لبنك �لدويل. 
�لدولية  �للجنة  �جتماعات  عقد   2017 �لربيع  �جتماعات  فعاليات  وت�سمل 
لل�سوؤون �لنقدية و�ملالية ب�سندوق �لنقد �لدويل، �إىل جانب تنظيم �لفعاليات 
تركز  �لتي  �ل�سحفية،  و�ملوؤمتر�ت  �الإقليمية،  �الإعالمية  و�جلل�سات  و�لندو�ت، 
و�لنظام  �لعاملية  �ملالية  و�الأ���س��و�ق  �لدولية،  و�لتنمية  �لعاملي،  �القت�ساد  على 
�ملايل �لعاملي.  و�ستجمع �جتماعات �لربيع ل�سندوق �لنقد �لدويل وجمموعة 
و�لتنمية،  �ملالية  ووزر�ء  �ملركزية،  �لبنوك  حمافظي   2017 �ل��دويل  �لبنك 
مو�سع  �لق�سايا  ملناق�سة  و�الأكادمييني  �خلا�ض،  �لقطاع  من  �مل�سوؤولني  وكبار 
�الهتمام �لعاملي، ومنها �الآفاق �القت�سادية �لعاملية، و��ستئ�سال �لفقر، و�لتنمية 

�القت�سادية، وفعالية �ملعونات.  

الرئي�ض التنفيذي لـ »اآبار« : 10 مليارات 
درهم قيمة حمفظة ال�شركة العقارية 

•• اأبوظبي-وام:

ك�سف �ملهند�ض �سعيد �ملحريبي �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة �آبار �لعقارية �أن 
قيمة حمفظة �ل�سركة �لعقارية تبلغ 10 مليار�ت درهم تتوزع بني �أر��ض 
قطاع  يف  �ال�ستثمار  على  تركز  �ل�سركة  �ن  .وق��ال  جاهزة  ومبان  وعقار�ت 
�ل�سيافة خالل �ملرحلة �ملقبلة حيث متتلك فندقا حتت �الإن�ساء يف �سارع 
�أن  %50 من �الأعمال �الإن�سائية به على  �ملركز �لتجاري بدبي مت �أجناز 

. يتم �إجنازه بالكامل بحلول 2020 
تو�جد  “ �أن  “ و�م  �الإم����ار�ت  �أن��ب��اء  لوكالة  �ملحريبي يف ت�سريح  و�أ���س��اف 
�ل�سركة يف معر�ض �سيتي �سكيب �أبوظبي 2017 ياأتي الأ�ستعر�ض �مل�ساريع 
�لتي مت �إجنازها وقيد �الإن�ساء منها م�سروع المار يف �ساطئ �لر�حة �أبوظبي 
�إىل ثالث  �لوحد�ت مابني غرفة  فيه  تتوزع  �سكنية  �أب��ر�ج   4 ويتكون من 
غرف وي�سم 435 وحدة �سكنية �إ�سافة �إىل 5 وحد�ت للبيع بالتجزئة ومت 

�إجناز 95 % من �مل�سروع .
كايت”  “ذ�  م�ساريع  ب��ني  ت��ت��وزع  �لعقارية  �ل�سركة  حمفظة  �أن  و�أ���س��اف 
69 وح��دة �سكنية  �ل��ذي يوفر  �ل��رمي و ذ�وي��ف  �لو�قع يف جزيرة  �ل�سكني 
– جاهز لل�سكن  �إ�سافة �إىل برج �لدرة  ومكتبا وم�ساحات �لبيع بالتجزئة 
�لتجاري قيد  �أب��ر�ج �خلليج  للبيع ف�سال عن  �سكنية  215 وح��دة  وي�سم 
منطقة  وفنادق  وجتارية  مكتبية  م�ساحات  وت�سم  بدبي  �لو�قعة  �الإن�ساء 
�أبنية �سكنية  3 فنادق و3  �جل��د�ف �لو�قعة يف طريق �خليل بدبي وت�سم 

�إ�سافة �إىل م�سروع �سقق �سكنية .
و�أ�سار �إىل �أن �آبار �لعقارية تعد م�ستثمر� ��سرت�تيجيا طويل �الأجل يهدف 
�ل�سنو�ت  يف  �سريعاً  �أبوظبي حيث حققت منو�ً  �لعقار�ت يف  �سوق  لتطوير 
�الأخرية، وجنحت يف بناء حمفظة ��ستثمارية قوية يف �أبوظبي من خالل 
�سر�كات مع �مل�ستثمرين و�مل�ستخدمني �لنهائيني. تعمل �آبار �لعقارية على 
رئي�سي  ب�سكل  ت�سم  �لتي  �ملتكاملة  �مل�ساريع  من  و��سعة  جمموعة  تطوير 
قطاع �لوحد�ت �ل�سكنية و�ملكاتب، وعدد�ً من م�ساريع �ل�سيافة و�ملباين ذ�ت 
�ال�ستخد�م �ملتعدد يف �الإمار�ت. ونوه �إىل �أن �آبار �لعقارية تلتزم بدعم روؤية 
2030 حلكومة �أبوظبي و�مل�ساهمة يف حتقيق �لنمو �القت�سادي �لطويل 
�الأجل للمدينة، و�لعمل مع غريها من �ل�سركات �لعقارية �ملحلية لعر�ض 
�لفر�ض �ال�ستثمارية �لو�عدة �لتي يتمتع بها �لقطاع �لعقاري يف �أبوظبي.

وفود » التعاون « تتطلع على منظومة 
ال�شفر الذكي يف مطار اأبوظبي

•• ابوظبي-وام:

�طلعت وفود دول جمل�ض �لتعاون لدول �خلليج �لعربية، �مل�ساركة يف �أعمال 
�لتعاون  �مليد�نية بدول  و�لزيار�ت  �ملطار�ت  �أمن  مل�سوؤويل  �ل�31  �الجتماع 
�لذي �ختتم �أعماله على منظومة �ل�سفر �لذكي يف مطار �أبو ظبي �لدويل.   
�ملطار  �أم���ن  �سرطة  ق�سم  و�أع��م��ال  م��ه��ام  ع��ن  ���س��رح  �إىل  �ل��وف��ود  و��ستمعت 
وتفتي�ض  �حلقائب  فح�ض  يف  �مل�ستخدمة  �حلديثة  و�الأج��ه��زة  و�الأن��ظ��م��ة 
�مل�سافرين ومنظومة �ل�سفر �لذكي لت�سهيل �إجر�ء�ت �ل�سفر ب�سال�سة دون 
�النتظار با�ستخد�م �لتقنيات �حلديثة يف �إنهاء معامالت �مل�سافرين و�أبرز 

�لنتائج �لتي حققها و�لفو�ئد �لتي عادت عليهم منذ تطبيقها.
  كما �طلعت �لوفود �لتي ر�فقها �لعميد علي عتيق بن الحج مدير �الإد�رة 
�لعربية  �الإم����ار�ت  دول��ة  وف��د  دب��ي رئي�ض  ب�سرطة  �مل��ط��ار�ت  �لعامة الأم��ن 
تطور  ح��ول  مل�سروع  �حلديثة  �الأن��ظ��م��ة  ع��ن  م��ي��د�ين  عر�ض  على  �ملتحدة 
م�سروع نظام �ملنافذ �الإلكرتونية و�لذي يحتوي على �لعديد من �الأنظمة 

�لتي توفر �الأمن و�الأمان وتقدم خدمات متميزة للم�سافرين.

•• دبي-الفجر:

يف  �ل���ر�ئ���دة  �ل�����س��رك��ة  “�إمد�د”،  وق��ع��ت 
الإد�رة  �ملتكاملة  �حل��ل��ول  ت��وف��ري  جم���ال 
�تفاقية  �مل��ر�ف��ق وم��ق��ره��ا دب���ي، م���وؤخ���ر�ً 
تعاون على مدى 3 �سنو�ت مع “�إمار�ت« 
�أكر مزودي  و�حدة من   ،)Emarat(
�مل��ن��ت��ج��ات �ل��ب��رتول��ي��ة يف �الإم���������ار�ت، يف 
�سبيل توفري حمفظة متكاملة ومبتكرة 
مبا  �لعامة،  �لنفايات  جمع  خدمات  من 

يتو�فق مع �أف�سل �ملمار�سات �مل�ستد�مة. 
خدمة  ع��ل��ى  �الت��ف��اق��ي��ة  ن��ط��اق  وي�ستمل 
الإم�����ار�ت، مبا  �لتابعة  �حل��ي��وي��ة  �مل��ر�ف��ق 
�إىل جانب �الأتريوم  47 حمطة  يف ذلك 
و�ملكتب �لرئي�سي وور�سة �لعمل �ملركزية 

وم�ساكن �لعمال.
�ل�����س��ر�ك��ة مب��ث��اب��ة �الإ�سافة  وت��اأت��ي ه���ذه 
�الأحدث لقاعدة عمالء �إمد�د، �لتي ت�سهد 
لت�سم نخبة  الفتاً  و�ت�ساعاً  منو�ً مطرد�ً 
�لقطاعات  �ل��ر�ئ��دة يف خمتلف  �الأ���س��م��اء 
�حليوية، مبا فيها �لنفط و�لغاز. وتعك�ض 
لدى  �ملتاحة  �لعالية  �الإمكانات  �خلطوة 
لي�ض على �سعيد توفري خدمات  �إم��د�د، 
�لربحية  م�ستويات  تعزز  �لتي  �ل�سيانة 

يف  و�إمن���ا  فح�سب،  �لت�سغيلية  و�ل��ك��ف��اءة 
يتعلق  فيما  �ل��ع��م��الء  �ح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
�ملمار�سات  �أف�سل  وف��ق  �لنفايات  ب����اإد�رة 
و�أعلى �ملعايري �لعاملية �ملعتمدة يف جمال 
�لبيئة و�ال�ستد�مة. وقال حممود ر�سيد، 
�إم��د�د: نتطلع  �لعمليات يف �سركة  مدير 
�إىل �لعمل عن كثب مع “�إمار�ت”  قدماً 
�لعاملة  �ل�سركات  �أبرز  �إحدى  باعتبارها 
�ل���ن���ف���ط، و�ل����ت����ي تظهر  ق����ط����اع  ����س���م���ن 
�لتز�ماً قوياً مب�سوؤولياتها جتاه �لعمالء 
و�ملجتمع و�لبيئة، وهو ما ي�سب يف �سلب 

�أولوياتنا �ال�سرت�تيجية يف �إمد�د. 
هامة  فر�سة  �جلديدة  �التفاقية  ومتثل 
وقدر�تنا  �ل��ع��ال��ي��ة  �إم��ك��ان��ات��ن��ا  الإث����ب����ات 
�إد�رة  خ��دم��ات  �أف�����س��ل  لتوفري  �مل��ت��ط��ورة 
�خلا�سة  �الحتياجات  يلبي  مبا  �مل��ر�ف��ق، 
�لقطاع  ه����ذ�  مل��ث��ل  �مل��ل��ح��ة  و�مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�حل����ي����وي.  ون���ل���ت���زم م���ن ج��ان��ب��ن��ا برفد 
�إمار�ت باأحدث خدماتنا �لذكية، ال �سّيما 
�ملتو�فقة  �ل��ن��ف��اي��ات  وج��م��ع  �إد�رة  ح��ل��ول 
و�ملتو�ئمة مع  �لدولية  �ملعايري  �أعلى  مع 
��سرت�تيجيتنا �لطموحة، �لتي ت�ستهدف 
تقدمي م�ساهمات قيمة لدفع عجلة منو 
ودعم  �ملحورية  �القت�سادية  �لقطاعات 

م�سرية �لتنمية �القت�سادية �لتي تقودها 
دولة �الإمار�ت.

م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ن��ب��ي��ل ب��ن ب��ط��ي، مدير 
تاأ�سي�ض  ي�سعدنا  �إم�����ار�ت:  يف  �ل�سيانة 
�ل��ط��ري��ق لتحقيق  م��ت��ني مي��ه��د  ت���ع���اون 
بروؤية  مدعومني  �لطموحة،  تطلعاتنا 
م�سرتكة حتتم علينا �لوفاء مب�سوؤولياتنا 

�لبيئية و�ملجتمعية و�لوطنية. وتتما�سى 
�مل�ستمر  �سعينا  م��ع  �جل��دي��دة  �التفاقية 
و�سريعة  ����س��ت��ب��اق��ي��ة  خ���دم���ات  ل��ت��وف��ري 
وفعالة بال�سكل �لذي يرقى �إىل م�ستوى 
تطلعات عمالئنا.  وياأتي �ختيارنا الإمد�د 
�ل��ت��ع��اون مع  م��ن حر�سنا على  �ن��ط��الق��اً 
على  توفري خدمات  �ل��ر�ئ��دة يف  �جلهات 

و�ملوثوقية  �ل���ك���ف���اءة  م���ن  ع��ال��ي��ة  درج����ة 
و�لتميز. وكلنا ثقة باأّن �خلطوة �جلديدة 

�ستدعم تطلعاتنا 
�لطموحة و�أهد�فنا �مل�ستقبلية يف تر�سيخ 
مكانتنا �لريادية يف توريد وتوزيع �لنفط 
وغاز  �لطبيعي  و�لغاز  �لطائر�ت  ووق��ود 

�لبرتول �مل�سال و�لزيوت وغريها.

��شتقبلت وفدً� رفيعًا تر�أ�شه نائب وزير �لتنمية �لقت�شادية يف �أذربيجان

غرفة دبي تبحث �شبل التعاون القت�شادي مع اأذربيجان

�الأول  �ل��ن��ائ��ب  و�أ����س���ار   .2016 �ل���ع���ام 
�إىل  دب���ي  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ض  ل��رئ��ي�����ض 
وج���ود ف��ر���ض ����س��ت��ث��م��اري��ة م�����س��رتك��ة يف 
قطاعات حمددة ميكن �ن حتقق �لفائدة 
معدد�ً  �جلانبني،  يف  �الأع��م��ال  ملجتمعي 
�للوج�ستية  و�خل��دم��ات  �لنقل  قطاعات 
و�لتجارية  �ل�سكنية  و�مل���ب���اين  و�مل��ال��ي��ة 
�ملر�سحة  �ل��ق��ط��اع��ات  ك��اأب��رز  و�ل�سياحة 

للتعاون �مل�سرتك.
دبي  “متثل  ق���ائ���اًل:  ���س��ع��ادت��ه  و�أ����س���اف 
باعتبارها  الأذرب��ي��ج��ان  م��ث��ال��ي��اً  ���س��ري��ك��اً 
مركز�ً الإعادة �لت�سدير مع رو�بط قوية 
ملختلف �أنحاء �ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا 
وجنوب �سرق �آ�سيا. كما توفر �إمارة دبي 

�لتجارة  لقطاع  وم�ستقرة  مثالية  بيئة 
و�الأعمال، ف�ساًل عن �خليار�ت �لو��سعة 
للو�سول �إىل �لعديد من �الأ�سو�ق عالية 

�لنمو يف جميع �أنحاء �ملنطقة.«
�أن����ه خ����الل �لعام  �ل�����س��ام�����س��ي  و�أ�����س����اف 
علييف،  �إل��ه��ام  فخامة  ��ستقبل  �ملا�سي 
�لعا�سمة  �أذربيجان يف  رئي�ض جمهورية 
�إد�رة غرفة  �الأذري��ة باكو رئي�ض جمل�ض 
دب��ي و�ل��وف��د �مل��ر�ف��ق ل��ه وذل���ك لتعزيز 
�لعالقات �القت�سادية �لثنائية بني دبي 
و�أذرب���ي���ج���ان، وج���رى ذل���ك ع��ل��ى هام�ض 
�ل�����س��ن��وي لتعزيز  دب����ي  م��ن��ت��دى غ��رف��ة 
�الأذري  �الأع��م��ال  جمتمع  م��ع  �لتو��سل 
للغرفة  �لتمثيلي  �ملكتب  نظمه  و�ل���ذي 

يف �ل��ع��ا���س��م��ة �الأذري������ة ب���اك���و.  وب����دوره 
�جلو�نب  �أن  �ل�سحي  حممد  �سعادة  �أك��د 
و�ال�ستثمارية  و�لتجارية  �القت�سادية 
�لذي  �لتطور  �أوج���ه  �أه���م  �أح���د  ميثلون 
ت�سهده �لعالقات �لثنائية بني �الإمار�ت 
و�أذرب��ي��ج��ان، م�����س��ري�ً �ن �إج��م��ايل حجم 
�لنفطية بني  �ل��ت��ج��ارة �خل��ارج��ي��ة غ��ري 
 605 م���ن  �أك�����رث  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن و����س���ل 
مليون دوالر خالل �لعام 2015 �ساماًل 

جتارة �ملناطق �حلرة. 
لل�سوؤون  �القت�ساد  وز�رة  وكيل  و�أ�ساف 
�الق��ت�����س��ادي��ة ق���ائ���اًل: ع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�لبلدين  بني  �القت�سادية  �لعالقات  �أن 
متز�يد�ً،  و�هتماماً  ملمو�ساً  ت�سهد منو�ً 

•• دبي –الفجر: 

ب��ح��ث��ت غ���رف���ة جت������ارة و����س���ن���اع���ة دبي 
�لعالقات  تعزيز  �سبل  مقرها  يف  �م�ض 
�ل��ت��ج��اري��ة و�الق��ت�����س��ادي��ة ب���ني جمتمع 
�الأذري وذلك  دب��ي ونظريه  �الأع��م��ال يف 
حكومي  لوفد  �لغرفة  ��ستقبال  خ��الل 
و�قت�سادي رفيع �مل�ستوى برئا�سة معايل 
�لتنمية  وزي����ر  ن��ائ��ب  ب��اب��اي��ي��ف،  ���س��اه��ل 
وبح�سور  �أذرب���ي���ج���ان  يف  �الق��ت�����س��ادي��ة 
�ل�����س��ح��ي، وك���ي���ل وز�رة  ����س���ع���ادة حم��م��د 

�القت�ساد لل�سوؤون �القت�سادية.
�لذي  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  ��ستقبال  يف  وك���ان 
���س��م �أك�����رث م���ن 28 ���س��خ�����س��ي��ة �أذري�����ة 
����س���ع���ادة ماجد  ح��ك��وم��ي��ة و�ق���ت�������س���ادي���ة 
لرئي�ض  �الأول  �لنائب  �ل�سام�سي،  رحمه 
�أ�سار  ح��ي��ث  دب����ي،  غ��رف��ة  �إد�رة  جم��ل�����ض 
�لرتحيبية  ك��ل��م��ت��ه  خ������الل  ����س���ع���ادت���ه 
�أه��م��ي��ة تعزيز  �إىل  �ل��ز�ئ��ر  �ل��وف��د  �أم����ام 
�ل��ع��الق��ات �ال���س��ت��ث��م��اري��ة �ل��ث��ن��ائ��ي��ة بني 
دب��ي و�أذرب��ي��ج��ان، م��وؤك��د�ً �ل��ت��ز�م غرفة 
�ملمكنة  �لت�سهيالت  ك��اف��ة  بتوفري  دب��ي 
تعزيز  ع��ل��ى  �مل�ستثمرين  ت�ساعد  �ل��ت��ي 
رغبٍة  وج�����ود  �إىل  الف���ت���اً  ن�����س��اط��ات��ه��م، 
�لتعاون  �أط�����ر  ل��ت��ع��زي��ز  �جل��ان��ب��ني  ب���ني 
يخدم  و�ل����ت����ج����اري مب����ا  �الق���ت�������س���ادي 

�الأهد�ف �مل�سرتكة للطرفني.
و�أذربيجان  دب��ي  �أن  �ل�سام�سي  و�أ���س��اف 
تربطهما عالقات وطيدة ومتينة جتّلت 
جتاري  متثيلي  م��ك��ت��ب  �أول  �ف��ت��ت��اح  يف 
ل��غ��رف��ة دب���ي يف ب��اك��و يف �ل��ع��ام 2012، 
لال�ستثمار�ت  بو�بة  �ملكتب  ي�سكل  حيث 
باالإ�سافة  �أذربيجان  �سوق  يف  �الإمار�تية 
�أمام �ل�سركات �الأذرية  �إىل فتحه �ملجال 
�ل��ر�غ��ب��ة ب��دخ��ول �سوق دب��ي، م��وؤك��د�ً �أن 
�أذربيجان  �لنفطية مع  دبي غري  جت��ارة 
حيث  ومنوها  ��ستقر�رها  على  حافظت 
بلغت 220 مليون دوالر �أمريكي خالل 

�إال �أن دولة �الإم��ار�ت تطمح �إىل حتقيق 
�لعالقة  ه����ذه  �ل���ت���ط���ور يف  م���ن  �مل���زي���د 
�ملتميزة وذلك عر تعزيز خمتلف �أوجه 
�لتعاون �القت�سادي �لذي يلبي تطلعات 
وجمتمعي  �حل���ك���وم���ت���ني  وط����م����وح����ات 

�الأعمال يف �لبلدين.
�القت�سادية  �لتنمية  وزي��ر  نائب  و�أ���س��اد 
�لذي  �مل��ت��ط��ور  بامل�ستوى  �أذرب��ي��ج��ان  يف 
و���س��ل��ت �إل���ي���ه ع���الق���ة ب�����الده م���ع دول���ة 
م�سري�ً  �مل���ت���ح���دة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم���������ار�ت 
�أعمال  وج��ه��ة  �أن��ه��ا  �أث��ب��ت��ت  دب���ي  �أن  �إىل 
متميزة ومتطورة يف �ملنطقة، ت�ستقطب 
حول  خمتلفة  �أن��ح��اء  م��ن  �مل�ستثمرين 
قطاعات  يف  ف���ر����س���اً  م����وف����رة  �ل����ع����امل، 

متنوعة.
و�أ�ساف معاليه �أن ��ستثمار�ت �أذربيجان 
 300 قيمتها  بلغت  �الإم����ار�ت  دول���ة  يف 
مليون دوالر، يف حني بلغ عدد �ل�سركات 
 255 �أذربيجان  يف  �لعاملة  �الإمار�تية 
�إن ه��ن��اك �ل��ك��ث��ري من  ���س��رك��ة، م���وؤك���د�ً 
�لعالقات   وت��ع��زي��ز  لتو�سيع  �الإم��ك��ان��ات 

�ال�ستثمار�ت �مل�سرتكة بني �لطرفني.
و�أ�ساف نائب وزير �لتنمية �القت�سادية 
�أذربيجان  تعتر  ق��ائ��اًل:  �أذرب��ي��ج��ان  يف 
�الأجانب  للم�ستثمرين  م��ث��ال��ي��اً  ���س��وق��اً 
و�ل�����������س�����رك�����ات، ح����ي����ث ت���ت���م���ت���ع �ل����ب����الد 
و�القت�سادي  �ل�����س��ي��ا���س��ي  ب��اال���س��ت��ق��ر�ر 
�لعمالة  تكاليف  وج���ود  �إىل  ب��االإ���س��اف��ة 
�ل���رخ���ي�������س���ة و����س���ه���ول���ة �ل����و�����س����ول �إىل 
�الأ������س�����و�ق �ل��رئ��ي�����س��ي��ة �مل��ح��ي��ط��ة مثل 

جورجيا و�أوزبك�ستان وكاز�خ�ستان.
�لر�ئدة  �ل���دول  م��ن  �أذرب��ي��ج��ان  وتعتر 
�لقوقاز،  ج��ن��وب  منطقة  يف  �ق��ت�����س��ادي��اً 
73% من  م��ن  ي��ق��ارب  م��ا  ت�سكل  ح��ي��ث 
عن  ف�ساًل  �ملنطقة،  هذه  �قت�ساد  كامل 
كونها و�حدة من �القت�ساد�ت �لر�ئدة يف 
ر�بطة �لدول �مل�ستقلة من حيث ن�سيب 

�لفرد من �ال�ستثمار �الأجنبي �ملبا�سر. 

واحة الزاوية ت�شهد طلبا كبريا على اأرا�شي املرحلة الثالثة من م�شروعها
•• اأبوظبي- الفجر:

ك�سف خلدون �سالح مدير عام �سركة و�حة �لز�وية للتطوير �لعقاري عن وجود �قبال 
كبري من قبل مو�طني دولة �المار�ت على حجز و�سر�ء قطع �ر��سي �ملرحلة �لثالثة من 
م�سروع و�حة �لز�وية �لو�قع يف منطقة �لفقع يف �مارة �بوظبي، معرباً عن �مله بان تتمكن 
200 قطعة �ر�ض جرى عر�سها خالل  %40 من عدد  �ل�سركة من بيع ما ي�سل �ىل 
�ملعر�ض من �أجمايل 400 قطعة تت�سمنها �ملرحلة �لثالثة. وذكر �سالح �ن �ل�سركة �سجلت 
عمليات حجز و بيع منذ �ليوم �الأول للمعر�ض ، موؤكد� �أن �ملعر�ض يعتر منا�سبة هامة 
�لتجاري �جلديد  �ل�سوق  ، وتعريف �جلمهور مب�سروع  �لثالثة  �ملرحلة  الإطالق مبيعات 
�لذي �ستت�سمنه هذه �ملرحلة. و�أعرب عن �مله بان تتمكن �ل�سركة من بيع جميع �أر��سي 
�ملرحلة �لثالثة قبل نهاية �لعام �جلاري. و �أو�سح مدير عام �ل�سركة �ن  �أر��سي �ملرحلة 
مغرية  باأ�سعار  طرحها  جانب  �ىل  �ملتميز،  وموقعها  �ملختلفة  مب�ساحاتها  تتميز  �لثالثة 
ومنا�سبة للمو�طنني �لر�غبني بتملك هذه �الأر��سي تبد�أ من 1.1 مليون درهم �مار�تي، 
 ، بالتملك  �لر�غبني  للمو�طنني  �لتمويل  �لز�وية على توفري  �سركة و�حة  كما حر�ست 
حيث توفر لهم �ل�سركة خيار�ت �لتمويل ب�سكل مي�سر وملدة 8 �سنو�ت وبدون �أية فو�ئد 
�أر��سي �ملرحلة �لثالثة بناء وتنفيذ وحد�تهم وفللهم �ل�سكنية �سمن  . و�سيتوىل مالك 
و�أو�سح �سالح  �أبوظبي  �مارة  �ملعنية يف  �ملعتمدة من �جلهات  �لبناء  �سروط ومو��سفات 
�ألف مرت مربع �سمن �ملرحلة   18 �أنه جري �طالق م�سروع �ل�سوق �لتجاري  مب�ساحة 
لبيع  ، وه��و عبارة عن مركز جت��اري تر�ثي ي�سم حم��ال  �ل��ز�وي��ة  و�ح��ة  مل�سروع  �لثالثة 
معد�ت �ل�سيد و�لفرو�سية  و�الأن�سطة �لرتفيهية و�لرت�ثية �ل�سحر�وية. و�أكد �سالح �ن 
�ل�سوق �لعقاري يف �إمارة �بوظبي ي�سهد حركة ن�سطة ، مما ي�سجع على �طالق م�ساريع 

عقارية و يعزز من ثقة �ملو�طنني و�مل�ستثمرين يف هذ� �ل�سوق �لهام و�لكبري.  
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العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1939  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-دي �وه ��ض للتكنولوجيا �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /بايجو �ساكو قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   31103( وقدرها  عمالية 
لها  وح��ددت    MB169279833AE/2016:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف 
 ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/5/1 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2155  عمايل جزئي
�القامة  �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل  و�لن�سر  ل��الع��الن  تت�ض  1-ون   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سلبي  ��سماعيل  �بر�هيم  /�حمد  �ملدعي  �ن  مبا 
ب�سورة  عليها  �مل��دع��ي  و�ع���الن  �ل��دع��وى  ت�سجيل  �ملحكمة  ع��د�ل��ة  م��ن  �مل��دع��ي  يطلب 
درهم   )54153( �ج��م��ايل  مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  ب��ال��ز�م��ه��ا  و�حل��ك��م  الئحتها  م��ن 
�ل�سكوى  ب��ال��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رق��م  ع���ودة بقيمة )2000 دره���م( و�ل��ز�م��ه��ا  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �خل��م��ي�����ض  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    mb170045826ae:لعمالية�
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1:بالقاعة �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/27
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1333  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�أفنيو هوم للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /و�ساح حمدون وميثله:حممد طالل حممد ح�سن �لتميمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )121659 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
يوم  جل�سة  لها  وحددت    MB170149935AE/2017:ل�سكوى� رقم 
فاأنت  ل��ذ�  �لقا�سي  مبكتب  ���ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/27 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1334  عمايل جزئي

�القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  ه��وم  1-�أف��ن��ي��وم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لتميمي  ب��والدي وميثله:حممد ط��الل حممد ح�سن  /ك��ام��ر�ن رحيم  �ملدعي  �ن  مبا 
 87000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وت�سليم 
لها جل�سة  �ل�سكوى:MB168845927AE/2017 وحددت  رقم  �سهادة خرة 
�لقا�سي لذ� فاأنت مكلف  �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب  �ملو�فق 2017/4/27  يوم �خلمي�ض 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1335  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أفنيوم هوم للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /عزيب كبدي وولدي مرمي وميثله:حممد طالل حممد ح�سن �لتميمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97750 درهم( 
وت�سليمها  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
لها جل�سة  �ل�سكوى:MB168438196AE/2017 وحددت  رقم  �سهادة خرة 
�لقا�سي لذ� فاأنت مكلف  �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب  �ملو�فق 2017/4/27  يوم �خلمي�ض 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1336  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�أفنيوم هوم للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /�سباح بنت حممد �لدجبي وميثله:حممد طالل حممد ح�سن �لتميمي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )122791 درهم( 
وت�سليمها  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
لها جل�سة  �ل�سكوى:MB168971294AE/2017 وحددت  رقم  �سهادة خرة 
�لقا�سي لذ� فاأنت مكلف  �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب  �ملو�فق 2017/4/27  يوم �خلمي�ض 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1337  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�أفنيو هوم للتجارة �لعامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /نايه �سي �سيال وميثله:حممد طالل حممد ح�سن �لتميمي قد �أقام عليك 
وتذكرة  دره��م(   182117( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
عودة مببلغ )3000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة وت�سليمه �سهادة خرة 
رقم �ل�سكوى:MB167859709AE/2017 وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
�أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�سي  8.30 �ض مبكتب  �ل�ساعة   2017/4/27 �ملو�فق 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1774  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�هلل حممد علي يو�سف للمقاوالت جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /�رو�ض علي مقبول علي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   20530( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB167586916AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/8 �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، علما بان �لد�ئرة �حيلت 

�ىل �لد�ئرة �جلزئية �لثامنه .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1703  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-جن��م��ة �ل�����س��ف��ا الع��م��ال �ح���و�����ض �ل�����س��ب��اح��ة ������ض.ذ.م.م 
جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /ب��ي��ل��ور حممد �ق��ب��ال ق��د �أق���ام عليك 
�ل����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )17620 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����س���وم و�مل�������س���اري���ف رقم 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  لها جل�سة  �ل�سكوى:mb168042189ae  وحددت 
2017/4/25 �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، و�مرت �ملحكمة بتق�سري مدة �العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1787  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-رويال فالكون لنقل �لركاب باحلافالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�سابر �ساه كاميا خان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )58784 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB170002982AE  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/15 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/2473  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ج����ي دب��ل��ي��و �����ض خل��دم��ات م��ت��اب��ع��ة �مل��ع��ام��الت ������ض.ذ.م.م 
�أقام  قد  �سريفينو  وينجبو  لورينز  /ج��ان  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول 
 16041( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق���دره )1400 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    AE170873106MB:ل�سكوى�
من  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�  �لقا�سي  مبكتب   8.30 �ل�ساعة   2017/4/25
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/345  عمايل جزئي

للنقليات جمهول حمل �القامة مبا  �لبلو�سي  �ملدعي عليه / 1-نا�سر حممد  �ىل 
�ن �ملدعي /�أجمد �سديق حممد علي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   36449( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   .  MB167210578AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/8 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/748  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بر�مي بارترنز منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي /ر�ج ري�سى  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية 
و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   65588( وقدرها 
�ل�ساعة 8.30  �ملو�فق 2017/5/1  . وح��ددت لها جل�سة يوم �الثنني   �تعاب �ملحاماة 
�ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2016/8442  عمايل جزئي 
�القامة  �عمال مدنية جمهول حمل   - معازمي  ومقهى  عليه/1-مطعم  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ:2017/3/14 يف �لدعوى �ملذكورة 
بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي  �عاله ل�سالح/م�سطفى غازي حممد غازي 
مبلغ )52834 درهم( )�ثنني وخم�سون �لف وثمامنائة و�ربعة وثالثون درهم( وتذكرة 
عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� وهو مبلغ 2000 درهم ما مل يكن قد �لتحق 
بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �مل�ساريف و�عفت �ملدعي 
قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذل��ك  ماعد�  ورف�ست  منها  ن�سيبه  من 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1844  عمايل جزئي
مبا  �القامة  حمل  جمهول  �لتنظيف  خلدمات  روز  1-�و�سي�ض   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة  �ن �ملدعي /عمر ف��اروق �ك��رم �حل��ق  قد 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   29190( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت   .  MB167820293AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم 
جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/1 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.5 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2106  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�ن �ي �ف �يه �ت�ض �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /اللتو بي�سو��ض  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )18643 درهم( وتذكرة عودة �و ما يقابلها مبلغ )2000 
. وحددت   MB168678283AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/1 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1852  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-بيت �ملهارة للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد �سروج علي موهبوت �وله  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   15160( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB168889236AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5:لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/1 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1965  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حق نو�ز لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي /غالم م�سطفى رحيم بخ�ض ليت  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6973( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
. وحددت   MB170477551AE:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
 ch1.A.1:لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/5/3 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1310  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سام �سيبا ري�ستور�نت �آند كافيه ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /�جمد ح�سني �للجي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )93954 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:)( . وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  
مكلف  فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5:بالقاعة �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/5/1 �مل��و�ف��ق 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2500  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-روؤى �حلياة للو�ساطة �لعقارية جمهول حمل �القامة مبا 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ري�ض  �يليجي  جالدي�ض  /جايل  �ملدعي  �ن 
وتذكرة عودة مببلغ )3000  دره��م(  �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9500 
وحددت    mb171046003ae:ل�سكوى� رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م( 
�لقا�سي  مبكتب  �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/4/25 �ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�سة  لها 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/1811  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�ي��ف��ان��و للتجارة �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�ملدعي /�سيد �سمري حممد عبد�ملنعم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   98979( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB168079772AE/2017  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/5/15 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/2458  عمايل جزئي
�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-م��ط��ع��م ل��ي��ايل �ل�����س��ام جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن 
�ملدعي /ف�سل وهاب جنات �ساه  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17975 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
�ل�سكوى:MB168847573AE  وحددت لها  و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم 
جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/25 �ل�ساعة 8.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
و�مرت  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  مذكر�ت 

�ملحكمة بتق�سري مدة  �الإعالن. 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/6606  عمايل جزئي

�ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �جلاهزة  ب��ال��وج��ب��ات  ت��زوي��د  لتعهد�ت  ب��وت  1-م��ا���س��اال   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أقام  �سولتان علي  قد  ��سلم  �ملدعي /حممد  �ن  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا 
درهم(   33367( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك 
وتذكرة عودة و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB165384062ae  وحددت 
لذ�   ch1.A.5:لها جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/5/9 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/1609  عمايل جزئي
غالريي  بر�ستيج  م��رك��ز  )ح��ال��ي��ا(  �سنرت  �سبا  الن���د  1-وت����ر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
ب���ن عزيز   �مل���دع���ي /م����رمي  �ن  �الق���ام���ة مب���ا  )���س��اب��ق��ا( جم��ه��ول حم���ل  للتجميل 
ع��م��ال��ي��ة وقدرها  �مل��ط��ال��ب��ة مب�ستحقات  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  ع��ل��ي��ك  �أق����ام  ق��د 
)30900 دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�ل�سكوى:MBB168959052AE  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو   ch1.A.2:2017/5/10 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/7  امر على عري�صة عقاري                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-زب��ريو �يل ه��ادج �سايوو  جمهول حمل 
��سماعيل �جل��رم��ن وميثله  د. علي  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
�لدعوى  �أق����ام عليك  ق��د    - دب��ل��وك  ع��ث��م��ان  �أ���س��ام��ة ح�سن   :
وقدره  مببلغ  �مل��ح��ام��اة  �ت��ع��اب  بتقدير  �ملطالبة  ومو�سوعها 
)30000 درهم( ، وذلك عن متثيل �لطالب يف �لدعوى حمل 

�الأمر و�لز�مكم باأد�ئه. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/483  احوال نف�س م�صلمني                

�ىل �ملدعي عليه / 1-ح�سن عو�ض �جلاك م�سطفى  جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ منى على �جلاك عبد�ملجيد وميثله : عو�طف حممد �سوقي  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالطالق لل�سرر ونفقة عدة ونفقة 
�والد �سامله وموؤخر �ل�سد�ق وم�سكن �سرعي وتقرير �حل�سانة و�جرة حا�سنة 
و�أجرة خادمة و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
�الربعاء  �ملو�فق  2017/5/10  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.5 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/688  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم �يه �ف �ف - �ض ذ م م - فرع - م دم �ض 2- �ليا�ض جورج 
�أقام عليك  �سابطيني جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ ثائر جوزف �سقر   قد 
مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى 
وقدره )120.000 درهم( و�لفائدة 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى �ل�سد�د �لتام 
�لتي  �ملادية و�ملعنوية  و�لز�مهما مببلغ وقدره )20.000 درهم( تعوي�سا عن �ال�سر�ر 
حلقت به و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  
2017/4/26  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 
�إد�رة  �لدعوى من مكتب  �حالة ملف  بانه مت  �الأق��ل )علما  �أي��ام على  بثالثة  �جلل�سة 

�لدعوى �ىل حمكمة �لتجارية �جلزئية(. 
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/175  عقاري كلي                 

�ملدعي/  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  بيلينج  جمهول حم��ل  ج��ون  1-�ستيفن   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
م�سرف �الإمار�ت �ال�سالمي - �ض م ع وميثله : �حمد ح�سن رم�سان �آل علي   قد �أقام 
و�لز�م  �لوحدة  وت�سليم  �الج��ارة  �تفاقية  بف�سخ  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )2.538.653.90 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة 
وت�سليم  �الج��ارة  �تفاقية  و�نهاء وف�سخ  �لتام  �ل�سد�د  �ملطالبة وحتى  و�لفائدة 9% من 
�لعقار للمدعيان خاليا من �ل�سو�غل و�حلكم للمدعيان بكافة طلباتهم.   وحددت لها 
جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/4/27  �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة Ch1.B.8 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/31  ا�صتئناف جتاري   
حمل  جمهول  �سريف   عبد�لرحمن  ر�سا  1-حممد  �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /حممد كامل �ل�سيد �بر�هيم �لها�سمي - ب�سفته 
مالك موؤ�س�سة و�دي �لعمودي لالقم�سة وميثله : علي م�سبح علي �ساحي   
قد ��ستاأنف �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2016/128 جتاري كلي بتاريخ 
2017/1/5 وحددت لها جل�سه يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/5/22  �ل�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/260  ا�صتئناف جتاري   

حمل  جم��ه��ول  ���س��ريف   عبد�لرحمن  ر���س��ا  1-حم��م��د  ���س��ده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�لها�سمي - ب�سفته  �بر�هيم  �ل�سيد  �مل�ستاأنف /حممد كامل  �ن  �القامة مبا 
مالك موؤ�س�سة و�دي �لعمودي لالقم�سة وميثله : علي م�سبح علي �ساحي   
جتاري   2016/2742  : رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��ستاأنف  قد 
جزئي  بتاريخ 2017/2/7 وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/5/24  
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   حمكمة اال�صتئناف
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/8397  عمايل جزئي             

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-روي����ال ف��ال��ك��ون لنقل �ل��رك��اب ب��احل��اف��الت - ���ض ذ م م  
�سابر حممد وميثله  ف��اروق حممد   / �ملدعي  �ن  �الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد    - �لريامي  علي مطر  : ح�سن 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )31773 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من 
درهم(   2000( عودة مببلغ  وتذكرة  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �لدعوى  �قامة  تاريخ 
و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء  
�ملو�فق 2017/4/25  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/73 بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- ر�م��ي ح�سني ما�سي   جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن 
وميثله  �مل��ح��دودة  �الو�سط  �ل�سرق  �سي  بي  ����ض  �أت�ض  بنك  �لتنفيذ/  طالب 
دب��ي �الب��ت��د�ئ��ي��ة بتاريخ  ق���ررت حمكمة  �آل ع��ل��ي   �ح��م��د ح�سن رم�����س��ان   :
2017/4/2  �عالنكم ل�سد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )4.234.651.68( درهم 
خالل �سهر من تاريخ �لتبليغ يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إالبيع �لعقار حمل 
�لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من قانون �الج��ر�ء�ت �ملدنية 
)نوع �لعقار : �ر�ض - �ملنطقة : �لثنية �خلام�سة - رقم �الر���ض : 1163 - 

�مل�ساحة : 5.940.46 قدم مربع(  
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/103 بيع عقار مرهون    
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���س��ده��م��ا/1- ر�مي��ون��د ه��وج��ن ه��وج��ن 2-�مي����ا ه��وج��ن هوجن 
جمهويل حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ بنك �أت�ض ��ض بي �سي �ل�سرق 
ق��ررت حمكمة  �آل علي   : �حمد ح�سن رم�سان  �مل��ح��دودة وميثله  �الو�سط 
�ملطالبة وقدرها  بتاريخ 2017/4/8  �عالنكم ل�سد�د قيمة  دبي �البتد�ئية 
�لتنفيذ  ملف  يف  �لتبليغ  تاريخ  من  �سهر  خ��الل  دره��م   )10.575.058.45(
�أعاله و�إالبيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ض �ملادة 295 من 
قانون �الج��ر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : �ر�ض - �ملنطقة : معي�سم �الأول - 

رقم �الر�ض : 940 - �مل�ساحة : 10.234.33 قدم مربع(  
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/651   تنفيذ جتاري  
�أويلفيلد �كويبمنت - م م ح جمهول حمل  �ىل �ملنفذ �سده/1- �سركة ريلياكويب 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�أك�سون ويل �إنرتفين�سون برودكت�ض م م ح وميثله : 
عامر �سيد حممد �سيد حمي رو�سن �ملرزوقي  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
�ملنفذ به وق��دره )2762832.51( دره��م �ىل  �ملبلغ  �مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة2- �لغاء �حلكم �مل�ستاأنف و�لق�ساء جمدد� بف�سخ 
�مل�سخات  ب��رد  �مل�ستاأنف  و�ل���ز�م   ، �لطرفني  ب��ني  �مل��رم  و�لتجميع  �لت�سنيع  عقد 
�لثالثة للم�ستاأنف �سدها بحالة ت�سغيلية جيدة ، و�أمرت مب�سادرة مبلغ �لتاأمني.  
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/707   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/1- جي تي ��ض لتاأجري �ل�سيار�ت - ذ م م  جمهول حمل �القامة 
قد  �إبر�هيم   حممد  �سفيع   : وميثله  خليفة  �لدين  �لتنفيذ/عالء  طالب  �ن  مبا 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ب�سحة   - �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  بالت�سامن   دره��م   )2895310(
وتثبيت �أمر �حلجز �لتحفظي رقم 220 ل�سنة 2016 جتاري و�ملوقع على �لرخ�سة 
�لتجارية �لعائدة للمدعي عليها �لثانية ومركباتها لدى هيئة �لطرق و�ملو��سالت 
و�أر�سدتها لدى بنك �م �لقيوين وبنك �الإمار�ت دبي �لوطني.   وعليه فان �ملحكمة 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/971  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- ك��ار�ت��ز����ض ف��ور���ض �����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/زينب د�ودوفا  قد �أقام  عليك �لدعوى 
وقدره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
)82779( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل 
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )5963( مبلغ 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/706  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- حممد �مري �أقا دهقاين �سارى جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/ بنك �سادر�ت �ير�ن )فرع( وميثله : �حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بالت�سامن و�لتكافل 
مببلغ وقدره )5.053.499.94( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 
13% من:2010/6/29 وحتى �ل�سد�د �لتام.   وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق 
2017/5/4 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/549  جتاري كلي
قا�سم  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  بيلونوغ جمهول حم��ل  يوليا   -1 / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
�أقام عليك �لدعوى  عبا�ض جنفي �أ�سل وميثله : علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن قد 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغا وقدره )3527000( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى 
.   وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/5/3 �ل�ساعة 9.30 �ض  �لتام  �ل�سد�د 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 2.E.22 بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/566  جتاري كلي

�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �مل��دع��ي عليه / 1- فتحي خ��ريي �حمد �سالح جمهول حم��ل  �ىل 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  بختياري  بختيار  قهرمان  ف��ره��اد  �مل��دع��ي/ 
بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )94870219( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف  �ملطالبة 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام .   وحددت 
 Ch 1.C.15 لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/4/30 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
حالة  ويف   ، �الأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/198  مدين جزئي
�القامة  تاتيلن  جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-حممد عا�سق عبد�لرحمن مت�سيكو  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/ �لالين�ض للتامني )�سركة م�ساهمة عامه( وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن 
وقدره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  لوتاه 
تاريخ  من  �سنويا   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )13.800(
   2017/5/15 �مل��و�ف��ق   �الث��ن��ني  ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت  �ل��ت��ام.   �ل�سد�د  �ال�ستحقاق وحتى 
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/168  مدين كلي
�القامة مبا  زه��رة حممد �حمد  جمهول حمل  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�ن �ملدعي/ حليمه بي د�ود مبارك وميثله:�حمد ح�سن حممد عبد�هلل 
�لوحدة  ت�سليم  مطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �مل��ازم��ي  
�لعقارية )�لفيال(. وحددت لها جل�سة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/4/25   
�ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/80  مدين جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1- �وري���ك���ال خل���دم���ات رج����ال �الع���م���ال  جمهول 
�أق��ام عليك �لدعوى  �م��ار�ت��ي  قد  �ملدعي/ ماثيو  �ن  حمل �القامة مبا 
و�لر�سوم  دره���م   )6000( وق����دره  مببلغ  مطالبة  دع���وى  وم��و���س��وع��ه��ا 
�مل��و�ف��ق  2017/4/25    �ل��ث��الث��اء  ي���وم   و�مل�����س��اري��ف. وح���ددت لها جل�سة 
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8214  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كريلن تردينغ م.د.م.�ض جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�جمد عبد�لكرمي �سعيد باكري وميثله:حمد�ن عبد�هلل �سبيح �سيف �لكعبي  قد 
 480000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف . وحددت لها جل�سة 
يوم �خلمي�ض  �ملو�فق 2017/4/27 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
�و  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  مكلف باحل�سور 
فاأن  تخلفك  حالة  ويف  �الأق��ل،  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/903 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �سده/1- عبد�هلل �سعيد ر��سد حممد ر��سد �ساعد جمهول 
عبد�لعزيز  حمود  ب��ن  �لتنفيذ/�حمد  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
�لبدر وميثله:مو�سى عي�سى مو�سى �لعامري قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية 
�ملحكمة   وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  )204020( دره��م �ىل طالب 
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

فقدان جواز �صفرت
�مل��دع��و /رف��ق��ت علي  فقد 
باك�ستان   ، حممد  �سديق 
�سفره  ج���و�ز   - �جلن�سية 
 )1800001( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 052/9325836

فقدان جواز �صفرت
/كري�ستيان  �مل��دع��و  ف��ق��د 
�ب�������ادي�������ال ج���و����س���ت���ي���ل���و ، 
�لفلبني �جلن�سية - جو�ز 
�سفره رقم )705009( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  �الت�������س���ال 

 050/4494040

فقدان جواز �صفرت
ف����ق����د �مل������دع������و /����س���ي���م���اء 
�ملزكلدي ، �ملغرب �جلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������و�ز   -
يرجى   )4849274(
ت�سليمه  عليه  ي��ع��رث  مم��ن 
�و �قرب  �ملغربية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت

فقدان جواز �صفرت
ف�����ق�����د �مل��������دع��������و /ع����ط����ي����ه 
رو��������س�������اري ب����ن����ت �ن����ت����اري����ه 
�ن����دون����ي���������س����ي����ا    ، ك�������اب�������وت 
�جلن�سية - جو�ز �سفره رقم 
يجده  م���ن   )117635(
عليه �الت�سال بتليفون رقم 

 050/8048483
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/01730/2017 / جتاري    
ال�صادر يف الدعوى رقم 02/07649/2016  جتاري - ايجارات بالن�صر

�ىل �ملنفذ �سده : مطعم ما�ساال هاو�ض - �ض ذ م م
جمهول حمل �القامة   

حيث تقدم طالب �لتنفيذ : مركز برجمان - �ض ذ م م 
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�سي باالتي:

من  �لفرتة  عن  وذل��ك   700.000 مبلغ  �سد�د  �سده  �ملنفذ  �ل��ز�م   -1
2015/2/22 حتى 2016/2/21 

2- �لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خالل خم�سة ع�سر 
�ملهلة  خالل  �لتنفيذ  عن  �متناعكم  حال  ويف  �لن�سر  تاريخ  من  يوم 

�ملبينة �سوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12000 بتاريخ 2017/4/20   
   اعالن حكم بالن�صر 

يف الدعوى  02011862017 ل�صنة 2017 اإيجارات    
�ىل �ملحكوم عليهما : 1- �لفا ون للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 

2- لطف �لدين بوتيا كوتي مابيالكات - هندي �جلن�سية
جمهوال حمل �القامة  

نعلمكم بان �للجنة �لق�سائية �الإبتد�ئية باملركز حكمت بجل�ستها 2017/4/4  
ل�سالح /مركز برجمان - �ض ذ م م   - حكمت �للجنة مبثابة �حل�سوري :  

ب��االأور�ق وت�سليمها للمدعية  �ملبني  �لعقار  �ملدعي عليها �الوىل من  1- باخالء 
خاليا من �ل�سو�غل 

2- بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديان �ىل �ملدعية مبلغ )123.333 درهم( و�لذي 
ميثل �لقيمة �اليجارية عن �لفرتة من 2016/3/1 وحتى 2016/6/30 على وجه 

�لت�سامن فيما بينهما 
3- �لز�م �ملدعي عليها بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 

�ل  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  با�سم �ساحب   وملا كان هذ� �حلكم قد �سدر 
مكتوم حاكم دبي وتلي علنا مبثابة �حل�سوري ، فهو قابل لالإ�ستئناف خالل 15 

يوما �عتبار� من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال �سار نهائيا قابال للتنفيذ
مركز ف�س املنازعات االيجارية

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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الأر�شيف الوطني ي�شارك باأربعة معار�ض لل�شور التاريخية يف منا�شبات وطنية

اأول �شقارة اإماراتية يف �شيافة احتاد الكتاب بدبي

 الفجرية الثقافية حتتفي بالرتاث بني املر�شى وكبار ال�شن
ن����ظ����م����ت ج���م���ع���ي���ة �ل����ف����ج����رية 
بالتعاون  �لثقافية  �الجتماعية 
�لطبية  �ل��ف��ج��رية  منطقة  م��ع 
تر�ثية  ف��ع��ال��ي��ة  �الول  �أم�������ض 
مب�ست�سفى  �ل���ب���دري  ق���اع���ة  يف 

�لفجرية مبنا�سبة �ليوم �لعاملي 
للرت�ث حتت عنو�ن معكم وبكم 
�لفعالية  �ط���ار  يف  و  نحتفل/. 
�لفجرية  جمعية  �أع�����س��اء  ز�ر 
�ملر�سى  �لثقافية  �الجتماعية 

�ملختلفة  �مل�ست�سفى  �أق�����س��ام  يف 
تذكارية  ه���د�ي���ا  ل��ه��م  وق���دم���و� 
ومتنو� لهم �ل�سفاء �لعاجل كما 
�لتقطو� معهم �سور� تذكارية. 
�أد�رتها  �لتي  �لفعالية  و�سملت 

�لرئي�ض  �ل����ده����م����اين  ه������دى 
�لتنفيذي لل�سعادة و�الإيجابية و 
ع�سو جمل�ض �د�رة يف �جلمعية 
عدة �أن�سطة وتخلل ذلك توزيع 
هد�يا حتاكي �لرت�ث �الإمار�تي 

�إدخال  خاللها  م��ن  ��ستهدفت 
نفو�ض  �إىل  و�ل�����س��ع��ادة  �لبهجة 

�ملر�سى وكبار �ل�سن .
و�أك����د خ��ال��د �ل��ظ��ن��ح��اين رئي�ض 
�لفجرية  جمعية  �د�رة  جمل�ض 
�أن  �ل���ث���ق���اف���ي���ة  �الج���ت���م���اع���ي���ة 
�ل���ف���ع���ال���ي���ة ت���ع���ر ع����ن �ل����ت����ز�م 
�جلمعية مب�سوؤوليتها �ملجتمعية 
وح����ر�����س����ه����ا ع����ل����ى �مل���������س����ارك����ة 
�الإن�سانية  �مل��ب��ادر�ت  يف  �لفاعلة 

و�ملجتمعية و�لثقافية .
كّرمت  �ل���ف���ع���ال���ي���ة  خ����ت����ام  ويف 
رئي�ض  نائب  �ليماحي  �سابرين 
ب�سهاد�ت  �مل�����س��ارك��ني  �جلمعية 
�ملتميزة  �جلهود  مثّمنًة  تقدير 
�لفجرية  منطقة  بذلتها  �لتي 
م�ست�سفى  و�إد�رة  �ل���ط���ب���ي���ة 
�إجن������اح  ����س���ب���ي���ل  �ل����ف����ج����رية يف 

�لفعالية �لرت�ثية. 
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••  دبي-الفجر:

ن��ظ��م �حت����اد �ل��ك��ت��اب ب��دب��ي م�����س��اء �أم�������ض �الأول 
�ملن�سوري  عائ�سة  فيها  ��ست�ساف  ن��دوة  �لثالثاء 
�أول �سقارة �إمار�تي، و�لرو�ئية مرمي حمي �لني 
و�لتي  مطر«  و�جلد  »عو�سة  �سل�سلة  موؤلفة  مال، 

�سي�سدر منها �جلزء �الأول، بالتز�من مع معر�ض 
�أبوظبي للكتاب 2017م. 

�أد�ر�ت �جلل�سة �ل�ساعرة �لعر�قية �ساجدة �ملو�سوي، 
وذلك بح�سور رئي�ض �لهيئة �الإد�رية الحتاد كتاب 
و�أدباء �الإمار�ت فرع دبي �لهنوف حممد، وممثلي 
باملقر  �ملحتفلة وجمهور �الحت��اد  �الإع��الم  و�سائل 

�لد�ئم مبكتبة دبي �لعامة بالطو�ر. 
وق���د �ف��ت��ت��ح��ت �مل��و���س��وي �ل���ن���دوة ب��ع��ر���ض موجز 
عن  معربة  بال�سقور  �لعربي  �رت��ب��اط  م��دى  عن 
�سعادتها بتو�جد �سّقارة هي �الأوىل على م�ستوى 
عرفت  كما  �ل��ع��رب��ي،  �خلليج  ومنطقة  �الإم����ار�ت 
�ملو�سوي ب�ساحبة ق�سة عو�سة و�جلد مطر مرمي 
مال وهي رو�ئية و�إعالمية �سورية، لها �أكرث من 
8 موؤلفات وبد�أت موؤخر�ً يف �إ�سد�ر �أول جزء من 
�سل�سلة عو�سة و�جلد مطر و�لتي جاءت م�ستوحاة 
من ق�سة حياة عائ�سة و�ختارت لها بطلتها عو�سة 
و�لتي هي �البنة �حلقيقية، لعائ�سة و�جلد مطر 

هو �أبو عائ�سة وجدها عو�سة. 
وكاتبة  رو�ئ��ي��ة،  كونها  �أن  م��رمي  �أو���س��ح��ت  حيث 
�أدم��ج �خليال  �الإم��ار�ت��ي، حيث  و�لتاريخ  للرت�ث 
�الأمر  يتعلق  حينما  ول��ك��ن  كتاباتي،  يف  ب��ال��و�ق��ع 
عالية  ح��رف��ة  �إىل  ف��ي��ح��ت��اج  �ل��ط��ف��ل  �أدب  ب��ك��ت��اب��ة 
ودرجة كبرية من تب�سيط �ملعلومة لت�سل للطفل 
يف  حتولت  و�لتي  �ل�سقور  �سيد  فنون  يتعلم  كي 
�أن كانت م�سدر  �إىل ريا�سة بعد  �الآون��ة �الأخ��رية 
�الإم�����ار�ت ومنطقة  �الأ���س��ر يف  م��ن  للعديد  دخ��ل 

�خلليج �لعربي. 
باأن  نف�سها  �مل��ن�����س��وري،  عائ�سة  ق��دم��ت  ث��م  وم��ن 
�سغفها  �لر�بعة  عمر  بلوغها  قبل  الح��ظ  و�لدها 
كونه  »�ل��ب��وم«  طائر  على  بتعليمها  فبد�أ  �لطيور 
�أ�سغر من �لن�سر و�أقل �سر��سة، ولفتت �ملن�سوري 
�إىل �أنها متتلك �الآن عدة طيور خا�سة بها وتخرج 
�أ�سبوعني  ت�ستغرق  قد  و�لتي  �لقن�ض  رح��الت  يف 
هذ�  على  وي�سجعها  ي�ساعدها  زوجها  �أن  منوهة 
�الأم�����ر، وم���ن ث���م ����س��ت��ع��ر���س��ت �مل��ن�����س��وري �أن����و�ع 
كاجلري  معها  تتعامل  و�ل��ت��ي  �ملختلفة  �ل�سقور 
�ل�سقور  ت��دج��ني  ف���رتة  و�أن  و�حل����ر  و�ل�����س��اه��ني 
�لوح�سية متر بعدة مر�حل حتى تطمئن �إىل �أن 
طريها جاهز لتطلقه يف رحالت �لقن�ض، وتذكر 
الأحد  �سيده  ي�سلم  ال  ط��ري�ً  معها  �أن  �ملن�سوري 
�القرت�ب  و�ل��ده��ا  ح���اول  ه��ي مهمها  ت��اأت��ي  حتى 
وطريه  �ل�سقار  ب��ني  تن�ساأ  ع��الق��ة  فهناك  م��ن��ه، 
�أنها  �إىل  �ل��ن��دوة  خ��الل  كما وجهت  ج���د�ً،  وثقيه 
�ملعلومات  بكافة  �لدين  �لكاتبة مرمي حمي  متد 
عن �أنو�ع �لطيور وطرق تربيتها و�أن �بن �ل�سقر 
�أ�سهر،   6 بلوغه  بعد  �لتعليم  يف  ي��ب��د�أ  �ل��ف��رخ  �أو 

عنها  �أج��اب��ت  �ال�ستف�سار  م��ن  �لعديد  جانب  �إىل 
�ملن�سوري من خالل حو�ر مفتوح مع �جلمهور، 
�لذي تابع ب�سغف كل تفا�سيل هذه �ملهنة �ل�سائقة 

و�ملحببة لقلب كل عربي. 
عن  نوهت  حديثها  نهاية  يف  �ملن�سوري،  و�أك���دت 
رغبتها يف تاأ�سي�ض �أول �حتاد ل�سّقار�ت �الإمار�ت. 

ل�سيوف  حم���م���د  �ل���ه���ن���وف  ����س���ك���رت  وب�����دوره�����ا 
مدى  على  ي��دل  م��ا  �لتفاعلية،  ه��ذه  و�جل��م��ه��ور 
�ل��ع��رب��ي بتاريخه وت��ر�ث��ه، كما  �ه��ت��م��ام �الإن�����س��ان 
ك���رم���ت رئ��ي�����ض �ل��ه��ي��ئ��ة �الإد�ري��������ة ب���احت���اد كتاب 

�المار�ت بدبي �ل�سيوف.

•• ابوظبي-الفجر:

�لتاريخية  لل�سور  �أربعة معار�ض  �لوطني  �الأر�سيف  نظم 
دولة  تاريخ  من  �سفحات  فيها  وث��ق  وطنية  منا�سبات  يف 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، وتوزعت هذه �ملعار�ض لت�سارك 
يف مهرجان �لعني �لرتفيهي، ويف كلية �الإمار�ت للتطوير 
�لرتبوي باأبوظبي مبنا�سبة »�أ�سبوع �ملكتبة«، ويف فعاليات 
يوم �لرت�ث يف دبي، ويف فعاليات بطولة �أبوظبي ملحرتيف 

�جلوجيت�سو يف �أبوظبي �أي�ساً.
وتهدف �ملعار�ض �لتي ينظمها �الأر�سيف �لوطني �إىل �إبر�ز 
�إىل عر�ض �ل�سور �لتاريخية  خمزونه �لوثائقي، وكذلك 
ي�����س��ارك فيها  �ل��ت��ي  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  �مل��رت��ب��ط��ة ب�سكل وث��ي��ق 

مبعار�سه �لتوثيقية.
وحتتوي �ملعار�ض �مل�ساركة على �سور تاريخية تتيح للزو�ر 
�الإم���ار�ت  دول��ة  ما�سي  على  �لتعرف  فر�سة  و�مل�ساركني 
�لعربية �ملتحدة، وعلى �سري قادتها و�الآباء �ملوؤ�س�سني ويف 
مقدمتهم �لقائد �ملوؤ�س�ض �ل�سيخ ز�يد بن �سلطان �آل نهيان 
–طيب �هلل ثر�ه - وب�سماتهم �خلالدة يف تاريخها �ملجيد 

وحا�سرها �مل�سرق،
وبرت�سيخ  للوطن،  و�النتماء  �ل��والء  بتعزيز  كفيل  وه��ذ�   
�الأر�سيف  ر���س��ال��ة  ��ل��ب  ���سُ م���ن  �ل��وط��ن��ي��ة، وه����و  �ل��ه��وي��ة 

�لوطني.
وقد �سهدت جميع �ملعار�ض �لتي نظمها �الأر�سيف �لوطني 
�لفعاليات  ومنظمي  �ل�سخ�سيات  كبار  من  مميز�ً  �إق��ب��ااًل 

و�مل�ساركني فيها، 
�لوطني يف حفظ ذ�كرة  �الأر�سيف  �ل��زو�ر على دور  و�أثنى 
حمتويات  ��ستطاعت  وق���د  �خل��ل��ي��ج،  ومنطقة  �الإم�����ار�ت 
�ملعار�ض �أن تقدم للزو�ر حقائق تاريخية مهمة حول قيام 

فئات  مبختلف  �حلكيمة  �لقيادة  �هتمام  ووثقت  �الحت��اد، 
�ملجتمع، و�جلهود �لبناءة �لتي بذلتها لبناء �الإن�سان �أواًل، 

ثم لتحقيق مناء و�زدهار قّل مثيله يف �لعامل.
ويحر�ض �الأر�سيف �لوطني على �مل�ساركة يف هذه �لفعاليات 

ب�سكل دوري ملا لها من �أهمية ومن �ساأنها تقريب �مل�سافة 
�ل���ذي يحتفظ بذ�كرة  �ل��وط��ن��ي  �الأر���س��ي��ف  ب��ني خ��دم��ات 
�لوطن وجمهور �مل�ستفيدين، و�إطالع هذ� �جلمهور �ملتنوع 

على مناذج من مقتنياته.



ل�شنو�ت  �لغنائية  �ل�شاحة  عن  هالل  حمادة  غاب 
بعد �ألبوم )ما تقولها�س( يف �شيف 2012، ليعود �إىل 
�جلمهور من خالل �ألبوم )عي�س با�شا(، �لذي ��شتغرق 
حت�شريه �أكرث من عامني بعد تاأجيله �أكرث من مرة. 

مع هالل كان هذ� �حلو�ر:

م�شروعي �لفني يقوم على حماربة �لأفكار �لهّد�مة �شد �ملر�أة

اإلهام �شاهني: الفنان احلقيقى  هو الذي ي�شتطيع تقدمي كل الأدوار
ت�سوير  �ساهني  �إل��ه��ام  �لفنانة  ت��و����س��ل 
�حلياة(..  )ن�سيم  �ل�سينمائي  فيلمها 
ت��ك��رر يف هذ�  �أن��ه��ا  ���س��اه��ني �إىل  ول��ف��ت��ت 
�لفيلم جتربتها �ل�سينمائية نف�سها �لتي 
�سبق �أن قدمتها يف فيلم )يوم لل�ستات(، 
�لعنا�سر  ��ستخد�م  جت��رب��ة  تعيد  حيث 
تتعاون  �إذ  فني،  عمل  �إنتاج  يف  �لن�سائية 
هالة  و�ملخرجة  عطية  هناء  �ملوؤلفة  مع 

خليل.
�ساهني،  �إل����ه����ام  �ل��ن��ج��م��ة  و�أك�������دت 

�لفنى  م�����س��روع��ه��ا  �أن 
�ل��رتك��ي��ز على  ه���و 

يتعلق  م������ا  ك������ل 
�مل�سرية  ب��امل��ر�أة 
وحم�������������ارب�������������ة 

�الأفكار �لهد�مة 
�ل��������ت��������ى حت���������اول 

�ساأنها  من  �لتقليل 
و�لنيل منها.

و�أ����������س���������اف���������ت، ف���ى 

�أن��ه��ا ال ت��خ��اف من  ت�سريح خ��ا���ض ل��ه��ا، 
جت�سيد �أى �سخ�سية، فالفنان �حلقيقى 
م�سرية  �الأدو�ر،  ك��ل  ت��ق��دمي  ي�ستطيع 
باملو�سوعات  باالهتمام  تطالب  �أنها  �إىل 

�ل���ت���اري���خ���ي���ة، 
م�����وؤك�����دة 

�أننا �فتقدنا �لفيلم �لتاريخي على غر�ر 
�إنتاج )�لنا�سر �سالح �لدين(، الفتة �إىل 
�أن هناك �سخ�سيات كثرية ممكن طرحها 
�لفرعونى  ت��اري��خ��ن��ا  وت��ق��دم  �سينمائيًّا 
�لذى مل يتحرك �إليه �لكتاب و�ملوؤلفون 

و�ملخرجون و�ملنتجون.
و�أ�سافت �إلهام �أنها متفائلة بالن�سبة 
لو�سع وحالة �ل�سينما و�لدر�ما 
�مل�سرية،  �ل��ت��ل��ي��ف��زي��ون��ي��ة 
�لو�سع  �أن  �إىل  م�����س��رية 
خمتلًفا  �أ����س���ب���ح  �الآن 
ع���م���ا ك�������ان، وه���ن���اك 
وطرح  ر�أى  ح���ري���ة 
جديدة  م��و����س��ي��ع 
مو�سحة  وج��ري��ئ��ة، 
جم������ال  ك���������ل  �أن 
�أو  �ل�سينما  ���س��و�ء 
يت�سمن  �ل�����در�م�����ا 
مهمة  ق�������س���اي���ا  ط�����رح 
مو�سوعات  ع��ر���ض  �أو 
فال  �مل�ستوى،  دون 
جنزم  �أن  ن�ستطيع 
�الأعمال  ك���ل  ب����اأن 
�أخ�����رى  �أو  ج���ي���دة 
علينا  ولكن  �سيئة؛ 
فالقادم  ن��ت��ف��اءل  �أن 
فى �ملجال �ل�سينمائى 

و�لدر�مى �أف�سل.
�سعادتها  ع���ن  و�أع����رب����ت 
�أو�سكار  بح�سولها على 
�مل��������ح��������ور م�������وؤخ�������ر� 
م�سرية  ك��م��ن��ت��ج��ة، 

كبار  نهج  ت�سري على  �أن  تتمنى  �أنها  �إىل 
�ل��ذي��ن دخ��ل��و� جم���ال �الإنتاج  �ل��ف��ن��ان��ني 
وق���دم���و� �أع���م���ااًل ل��ه��ا ق��ي��م��ة، وم���ا ز�لت 
�مل�سرية  �ل�سينما  ت��اري��خ  ف��ى  حم��ف��ورة 
وماجدة  و�آ���س��ي��ا  ح��اف��ظ  بهيجة  �أم���ث���ال 

ومديحة ي�سرى.
�ساهني  �ل���ه���ام  �ن  �ىل  �ال�����س����ارة  جت����در 
�ساركت فى �جلزء �ل�ساد�ض من م�سل�سل 
خالل  ب��ه  �ساركت  حيث  �حللمية  لياىل 
�ملا�سى  �ل��رم�����س��ان��ى  �ل���در�م���ى  �مل���ارث���ون 
ق�سة �لر�حل �أ�سامة �أنور عكا�سة و�جلزء 
قمر  بهجت  �أمي���ن  تاأليف  م��ن  �ل�ساد�ض 
و�سارك فيه: درة وحممد ريا�ض وه�سام 
جمدى  و�إخ���ر�ج  �لعمرى  و�سفية  �سليم 

�أبو عمرية.
كما �أنتجت و�ساركت فى �لبطولة بفيلمها 
�الأخ�����ري )ي����وم ل��ل�����س��ت��ات(، و���س��ارك��ه��ا يف 
نيللي  �ل�سباعي،  �لفنانون ناهد  بطولته 
ك���رمي، ه��ال��ة ���س��دق��ي، حم��م��ود حميدة، 
�لفي�ساوي،  �أح��م��د  �ل��ف��ي�����س��اوي،  ف����اروق 
�أحد�ثه  ود�رت  ن�سار.  و�إي��اد  د�ود،  �أحمد 
يف 7 �أيام حول حي �سعبي، ي�سهد �فتتاح 
ح��م��ام ���س��ب��اح��ة وي��خ�����س�����ض ي����وم �الأح����د 
�حلي  �سيد�ت  بع�ض  وتذهب  )لل�ستات(، 
للنادي من �أجل �حل�سول على يوم و�حد 
ليتحررن فيه من �ملجتمع، ومن �لعاد�ت 
�ملر�أة  �لفيلم عالقة  و�لتقاليد، ويناق�ض 

بالقيود �لعديدة �ملفرو�سة عليها.

خارج �ل�شباق �لرم�شاين
�أنها  ���س��اه��ني  �إل��ه��ام  �لنجمة  �أك����دت  ك��م��ا 
ق���ام���ت ب��ت��اأج��ي��ل م�����س��ل�����س��ل��ه��ا �ل����در�م����ى، 

و�لذى كان مقرًر� �أن تخو�ض من خالله 
كانت  حيث  �ملقبل،  �لرم�سانى  �ل�سباق 
�ستتوىل بطولته و�إنتاجه، ب�سبب �إدر�كها 
منذ �سهر مار�ض �ملا�سى على حد قولها، 
�أن �لوقت لن ي�سعفها ولن تلحق ب�سباق 

رم�سان �ملقبل، ل�سيق �لوقت.
�لعام  �أخ��ط��اء  من  تعلمت  �أنها  و�أ�سافت 
رم�سان  �سباق  خا�ست  عندما  �مل��ا���س��ى، 
�حللمية  )ل����ي����اىل  مب�����س��ل�����س��ل  �الأخ�������ري 
 27 حتى  ت�سويره  فى  و��ستمرت   ،)6
ت�سوير  ف��ى  �ل�����س��روع  ب�سبب  رم�����س��ان، 

�لعمل فى وقت متاأخر للغاية.
م��ن ج��ه��ة �خ���رى ���س��ك��رت �ل��ف��ن��ان��ة �إلهام 
�لثقافة  وزي����ر  ح�سني  ف����اروق  ���س��اه��ني، 
�الأ����س���ب���ق، م�����س��ي��دة مب���ا �أجن����ز يف عهده 
�الإبد�ع  و�أن  للثقافة،  وزي��ًر�  ك��ان  حينما 

فردي وجماعي.
�سالون  يف  ك��ل��م��ت��ه��ا  خ����الل  ذل����ك  ج����اء 
ح�سن  �أد�ره  و�ل������ذى  �ل���ث���ق���ايف،  �مل���ح���ور 
�ملبدعني  ن��خ��ب��ة م���ن  ر�ت�����ب، وب��ح�����س��ور 
حو��ض،  وز�ه����ي  ب�����در�وي،  ح�����س��ام  منهم 
وم�سطفى �لفقي، وهاين �سنودة، و�أحمد 
�لنحاتني  و�سيخ  �سر�رة،  وط��ارق  �سيحة، 

�آدم حنني، وغريهم.
وت��ن��اول��ت )���س��اه��ني( يف ك��ل��م��ت��ه��ا، �إب����د�ع 
مبدع،  �أع��ظ��م  ه��و  �هلل  �إن  قائلة  �مل�ساعر 
وطالبت  للكون،  �سنعه  يف  �لبديع  فهو 
ب����اإع����ادة ت���دري�������ض �ل���ف���ن���ون يف �مل���د�ر����ض 
و�عتبار ح�س�ض �ملو�سيقى و�لر�سم مو�د 
�مل�سرح  ع��ودة  ب�سرورة  منوهة  �أ�سا�سية، 
�مل���در����س���ي، و�ل������ذي ك����ان ل���ه �ل��ف�����س��ل يف 

حتفيز مو�هبها �لفنية.

فــن عــربـــي
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)عي�س با�شا( نابعة من د�خل �لنا�س

حمادة هالل: اأحّب التنّوع يف املو�شيقى التي اأقدمها
• مع من تعاونت يف 
�جلديد  �ألبومك 

)عي�س با�شا(؟
م���ع  ت�������ع�������اون�������ت   -
من  كبرية  جمموعة 
و�مللحنني  �ل�������س���ع���ر�ء 
و�مل���������وزع���������ني �ل�����ذي�����ن 
معظمهم  م����ع  �أت����ع����ام����ل 

دوماً،
د�ئم  وتو��سل  تفاهم  وبيننا   
�لعمل  على  �إيجاباً  ينعك�ض 
بهجت  �أمي���ن  بينهم  م��ن 

قمر، و�أمري طعيمة، 
وم��������������������الك ع����������������ادل، 
وم�������س���ط���ف���ى ك���ام���ل. 
وم������������ن �مل����ل����ح����ن����ني 
حم������م������د ي����ح����ي����ى، 
حم�سن،  وك����رمي 

وتامر علي.
�لتوزيع  �أما   
�سيقي  ملو �
ف������ك������ان 
م������ن 

ن�����س��ي��ب مت��ي��م، وت���وم���ا، ورف���ي���ق ع��اك��ف و�أم�����ري حمرو�ض 
وغريهم.

�ل�شتاء؟ مو�شم  يف  �لألبوم  تطلق  �أن  تعّمدت  • هل 
لنزوله  ر  �أح�سِّ كنت  ب��ل  ذل��ك،  �أتعمد  مل  �لعك�ض،  على   -
على  �أجرتنا  �لتاأجيالت  ك��رثة  ولكن  �ل�سيف  مو�سم  يف 

طرحه يف �ل�ستاء،
 وب�سر�حة �أعرتف باأن نوعية �الأغاين يف �الألبوم تتنا�سب 
�إىل �لرومان�سية �ملحببة يف  مع هذ� �ملو�سم الأنها منحازة 

�ل�ستاء.

عبد�هلل  طارق  وبني  بينك  مناو�شات  �أثريت  • هل 
عن  بالنف�شال  وه���ددت  �ملا�شية  �ل��ف��رتة  خ��الل 

�ل�شركة؟
- على �لعك�ض متاماً. عالقتي بطارق عبد�هلل، كما �أ�سرت 
�سخ�ض  �أك��رث  فهو  مب��ط��رب،  منتج  عالقة  لي�ست  ك��ث��ري�ً، 

�ساعدين، و�أعتره كو�لدي، 
و�إذ� حدث ومل نتفق على �أمر ما نحّل �مل�ساألة يف هدوء تام، 
�أن هذ�  �أه��ّدد باالنف�سال، كما رّوج �لبع�ض، خ�سو�ساً  وال 

�لت�سّرف لي�ض من طبعي �أبد�ً.

هذه  ت�شربت  ومل��اذ�  كيف  نظرك،  وجهة  من   •
�لإ�شاعة ما د�مت عالقتكما قوية؟

�إطالق  �لبع�ض يف  رغ��ب��ة  �أه��م��ه��ا  لعل  ك��ث��رية،  الأ���س��ب��اب   -
�الإ�ساعات،

 و�ساعد على �نت�سارها تاأخري �سدور �الألبوم �أكرث من 
�سنة بعد �الإع��الن عن طرحه و�لتمهيد لنزوله، ما 
�لبع�ض  و�جتهد  و�لت�ساوؤالت  �جل��دل  من  باباً  فتح 

للرتويج و�الإيحاء باأن ثمة �أزمة بيننا.

• كيف ترى )�لها�شتاغ( �لذي د�ّشنه جمهورك 
على )تويرت( مطالبني طارق عبد�هلل باإطالق 

�لألبوم؟
خ�سو�ساً  جمهوري،  ي�ساندين  �أن  ج��د�ً  طبيعي  �أم��ر   -
عالقتي  �نتهت  �الأل��ب��وم  )ما�سرت(  ت�سليمي  بعد  �أنني 

متاماً به. 
عند �إدالئي بت�ساريح �سحافية عن نزوله، كنت �أوؤكد �أن 

�الأمر يف يد �ل�سركة �ملنتجة، 
ل���ذل���ك ط���ال���ب �جل��م��ه��ور ب���اإط���الق �الأل����ب����وم ع���ن طريق 

)�لها�ستاغ(.
 بكل �أمانة، مل �أكن �أعلم موعد طرح �الألبوم بعدما تاأجل 

�أكرث من مرة، و�أ�سكر جمهوري على هذ� �لدعم.

�أخرى؟ �إنتاج  �شركة  مع  �لعمل  يف  تفكر  مل  • ملاذ� 
- حاولت �لتعامل مع �سركات �أخرى،

�لتي حققت جناحاً  �أغنية )متغرية(  و�أق��رب مثال كانت   
�أفكر يف ترك طارق  �أنني  �الأم��ر ال يعني  كبري�ً، لكن هذ� 

عبد�هلل نهائياً، 
م  فتعاوين معه لي�ض عقد �حتكار، لذ� �أمر و�رد جد�ً �أن �أقدِّ

�ألبوماً مع �سركة �أخرى لكني ال �أخطط لذلك،
 الأن طارق عبد�هلل يقوم بعمله على �أكمل وجه، خ�سو�ساً 
�أن �ل�سوق �لغنائي يف حالة ك�ساد �سديدة منذ �سنو�ت، عليه 
يح�سب ل�)هاي كو�ليتي( �أنها ما ز�لت تنتج حتى �الآن رغم 

�مل�ساكل كافة.

يف  �لأ���ش��ول(  )بنت  �أغنية  �شت�شّور  �إن��ك  قلت   •
هولند�. ملاذ� تر�جعت عن ذلك؟

- فعاًل، كان يف نيتي تقدمي )بنت �الأ�سول( على طريقة 
�لفيديو كليب، 

�إطالق �الألبوم مبدة وحققت  �أنها ُطرحت قبل  خ�سو�ساً 
جناحاً حم�سني لت�سويرها. 

�أك����رث م��ن دول����ة كهولند�  �إىل  ���س��اف��رت يف ج��ول��ة  ل��ذل��ك 
لت�سوير  ع��دة  �أم��اك��ن  ملعاينة  و�لنم�سا  و�أمل��ان��ي��ا  و�إ�سبانيا 

�أغنيتي �جلديدة،
 لكني تر�جعت الأنني �أردت �أن يكون �أول كليب �أقّدمه من 

�الألبوم من د�خل بلدي، 
ف��ل��م��اذ� ال  ك��ث��رية،  م��ظ��اه��ر جمالية  �أن��ن��ا من��ل��ك  �سيما  ال 

ن�ستغلها، ونقدم �سورة جيدة عن م�سر؟

و�شورت  �أ�شبوع  من  �أكرث  منذ  �لنم�شا  زرت  • لكنك 
�أغنية )�إيه يا دنيا( يف فيينا؟

- كنت �سّورت �أواًل �أغنية )��ستكرتوك عليا( يف م�سر د�خل 
�أحد �لق�سور مبنطقة �ملقطم مع �ملخرج �أكرم فاروق. �أما 

)�إيه يا دنيا(،
بعد  ذل��ك  وج��اء  لت�سويرها،  �لنم�سا  زي��ارت��ي  فا�ستغليت   
�أجرته  ��ستفتاء  �إث��ر  يف  فيينا  �إع���د�د حفلة �سخمة يل يف 
�جلالية �مل�سرية هناك، كذلك كّرمتني �ل�سفارة �مل�سرية 

هناك.

لالألبوم؟ عنو�نًا  با�شا(  )عي�س  �خرتت  • ملاذ� 
�لظروف  م���ع  ج�����د�ً  م��ت�����س��اب��ه��ة  �الأغ���ن���ي���ة  ك��ل��م��ات  الأن   -

�الجتماعية �لتي نعي�سها، 
نابعة من  �الأغنية  �أن تكون  �أي  �أبحث عنه دوم��اً،  وهو ما 

د�خل �لنا�ض.

�لتح�شري  يف  ��شتغرقته  �ل���ذي  �ل��وق��ت  م��ا   •
لالألبوم؟

�أخ��ت��ار فيها �الأغ���اين من  �أك��رث م��ن ث��الث �سنو�ت كنت   -
كلمات و�أحلان، وبعد �ال�ستقر�ر عليها فعلياً بد�أت مبرحلة 

�لتنفيذ.

باأزمة  م��ّرت  زم��ن(  يا  )عيب  �أغنية  �أن  علمنا   •
ب�شبب �لر�حل ح�شن �أبو �ل�شعود.

على  �ل�سعود  �أب���و  ح�سن  م��ع  �تفقت  كنت  ���س��ن��و�ت،  منذ   -
تقدمي �أغنية �سوياً، 

ولكن لالأ�سف توّقف �مل�سروع �آنذ�ك ومل تكتمل �الأغنية. 
عند بدء �لتح�سري مل�سروع )عي�ض با�سا(،

�الأغنية �سمن  �أق���ّدم  �أن  ع��ب��د�هلل على  م��ع ط��ارق  �تفقت   
�الألبوم و�تبعنا �لطر�ئق �مل�سروعة و�لقانونية كافة، 

علينا  يتوّجب  م��ا  ودفعنا  �ل��ر�ح��ل  �ب��ن��ة  مو�فقة  و�أخ��ذن��ا 
جلمعية �مللحنني و�ملوؤلفني.

�لطباعة  يف  ح�سن  �الأ�ستاذ  ��سم  يظهر  مل  لالأ�سف،  لكن   
و�أ�سفنا  جم���دد�ً  �الأل��ب��وم  طبعنا  لكننا  فني،  خطاأ  ب�سبب 

�ال�سم.

�لألبوم؟ يف  �أغاٍن  ثالث  حّلنت  • ملاذ� 
- �لهدف من �لتلحني لي�ض فر�ض نف�سي كملحن، ولكني 

�أحّب �لتنّوع يف �ملو�سيقى �لتي �أقدمها، 
و�إطالق �أغاٍن غري مت�سابهة، كذلك �أحر�ض على �أن تكون 

يل ب�سمتي �خلا�سة يف كل �ألبوم يل.

وطنية؟ �غان  تقدمي  يف  تفكر  • �أمل 
- �أحب بلدي جد�ً، و�أع�سق �أن �أغني له. 

�الأيام  هذه  نعي�سها  �لتي  �ل�سيا�سية  �حلالة  لالأ�سف،  لكن 
�جلمهور  ي�سنفني  �أن  �أخ�����س��ى  وع��ل��ي��ه  ج�����د�ً(،  )ملتهبة 
�سمن فئة معينة، خ�سو�ساً م�ستخدمي مو�قع �لتو��سل 

�الجتماعي.
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اكت�شف القواعد الذهبية لنظام الغذاء ملري�ض ال�شكر
�أهم �لعو�مل �ملوؤثرة يف �لتغلب على د�ء ومر�ض �ل�سكري هي �حلمية  من 
�لغذ�ئية �ل�سحيحة، و�أو�سح �لدكتور �أحمد �سند ��ست�ساري كلى و�سكر �أهم 

�لقو�عد �الأ�سا�سية للنظام �لغذ�ئي ملر�سى �ل�سكري:
- جتنب �الإ�سر�ف يف �لطعام و�لتزم بكمية �لطعام �ملحددة لك من �لطبيب. 
وتلك هي �لقاعدة �الأ�سا�سية لتنظيم ن�سبة �ل�سكر بالدم وبدونها ال ميكن 

�ل�سيطرة على مر�ض �ل�سكري وجتنب م�ساعفاته �ملحتملة.
تناول  ب��داًل من  وجبات  على عدة  يومًيا  �مل�سموحة  �لطعام  كمية  توزيع   -
بعد  بالدم  �ل�سكر  ن�سبة  على  �ل�سيطرة  على  ي�ساعد  فذلك  كبرية  وجبة 

�الأكل.
- البد �أن يحتوي �لغذ�ء على جميع �لعنا�سر �لغذ�ئية )ن�سويات – دهنيات 

�ملري�ض. حلالة  تبًعا  منها  لكل  حمددة  وبن�سبة  – بروتينات(. 
ن�سبة  خلف�ض  عالًجا  ��ستعمال  عند  خا�سة  �لوجبات  مبو�عيد  �اللتز�م   -
�ل�سكر بالدم ، �الإهمال يف ذلك �سيوؤدي �إىل �نخفا�ض حاد يف ن�سبة �ل�سكر 

ويعر�ض �ملري�ض للخطر.
ومز�ولة  �لطعام  كمية  �إنقا�ض  بالوزن فالبد من  زي��ادة  كانت هناك  �إذ�   -

�لتمارين �لريا�سية بهدف �إنقا�ض �لوزن و�لو�سول للوزن �ملثايل.
ن�سبة  على  �لطعام  من  �ملختلفة  و�الأن���و�ع  �لكميات  تاأثري  على  �لتعرف   -
�ل�سكر  ن�سبة  على  �الأف�سل  �لتحكم  على  ي�ساعد  فذلك  �الأك��ل  بعد  �ل�سكر 

بالدم.
- عدم �إج��ر�ء �أي تغيري يف جرعة �ل��دو�ء قبل �لتاأكد من �اللتز�م بالنظام 

�لغذ�ئي �ملحدد من قبل �لطبيب.

النظر..  لتقوية  مهمة  غذائية  عنا�شر   6
احر�ض عليها فى نظامك الغذائى

قدم تقرير ن�سره �ملوقع �لهندى "بر�يد �سايد" 6 عنا�سر غذ�ئية �أ�سا�سية 
ت�ساعد فى حت�سني �لب�سر منها �الآتى:

�لغنية بخ�سائ�ض م�سادة لالأك�سدة و�لكاروتينات �لتى  1.تناول �الأطعمة 
مت��ن��ع ت��ل��ف �ل��ع��ني ب�سبب �الإج���ه���اد �ل��ت��اك�����س��دى �ل���ذى ينتج ع��ن��ه ت��ل��ف فى 
على  حتتوى  �لد�كنة  �خل�سر�ء  �لورقية  و�خل�سر�و�ت  �لب�سرى،  �لع�سب 

هذه �ملو�د �لغذ�ئية .
بعيون  �لتمتع  �أج��ل  من  مهمة  فهى   3 �أوميجا  �لدهنية  2.�الأحما�ض 

�سحية.
�الأك�سدة  �لروؤية، ويحتوى على م�ساد�ت  �أ ي�ساعد على تعزيز  3.فيتامني 
�لعنا�سر  م���ن  و�ح�����دة  ب��ال��ع��ني وه���ى  �أ����س���ر�ر  �إىل  ت�����وؤدى  �أن  �ل��ت��ى مي��ك��ن 

�لغذ�ئية �ملهمة للعني .
فاأنها تقلل  �لغنية بفيتامني �سى،  �الأطعمة  تناول  4.فيتامني �سى: ميكن 
م�ساد�ت  خ�سائ�ض  على  يحتوى  ف��اأن��ه  �ل��ع��ني،  عد�سة  �إع��ت��ام  خماطر  م��ن 
�لرتقال  �مل��و�د فى  �لتى متنع تلف �خلاليا وتوجد هذه  �لقوية  �الأك�سدة 

و�لفر�ولة .
متنع  �أن  ميكن  �لتى  �لقوية  �الأك�سدة  م�ساد�ت  �أحد  يعد  �أ:  5.فيتامني 
�إعتام عد�سة �لعني ومكافحة �جلذور �حلرة �لتى ت�سبب �الأمر��ض �ملتعلقة 
�إنتاج �سبكية �لعني للميالتونني،  6.�لزنك:يلعب دوًر� مهًما فى   . بالعني 
وهى �سبغة وقائية للعني وو�حد من �أهم �لعنا�سر �لغذ�ئية �ملهمة للعني .

�لقد�س؟ يف  �ل�شخرة  قبة  باين  هو  • من 
- عبد �مللك بن مرو�ن

��شالمه؟ بعد  �لوليد  بن  خالد  قادها  معركة  �أول  �أ�شم  • ما 
- معركة موؤته

؟ �جلاهلي  �ل�شعر  يف  �ملعلقات  عدد  يبلغ  • كم 
- �سبع معلقات

؟ �لأر�شية  �لكرة  حول  د�رت  �شفينة  �أول  �أ�شم  • ما 
- فيكتوريا

�لإ�شالم؟ تاريخ  يف  معركة  يف  �شقط  �شهيد  �أول  هو  • من 
- عبيدة بن �حلارث

�لعقلية. لالمر��ض  م�ست�سفى  �أن�ساأ  من  �أول  هو  عبد�مللك  بن  • �لوليد 
.  Marselllaise )مار�سياز(  �لفرن�سي  �لوطني  �لن�سيد  • ي�سّمى 

و�لبحر  قزوين  بحر  يف  يعي�ض  �ل��ذي  )�حلف�ض(  �ل�سمك  بي�ض  )�لكافيار(  هو  �لطعام  من  نوع  �أغلى   •
�الأ�سود.

�لبوظة. خمرتع  • �سميت�سون 
�إليه  عادت  �لفلك  من  �حلمامة  �طلق  عندما  )ع(  نوح  �لنبي  الأّن  �ل�سالم؛  �إىل  �لزيتون  غ�سن  يرمز   •

بغ�سن زيتون عربون �ل�سالم �ي �إن �لطوفان قد �نتهى.
للقائم. تقال  و�أقعد  للنائم  تقال  �جل�ض  �أن  و�أقعد  �جل�ض  بني  • �لفرق 

منها. مرتبة  �أعلى  فهو  �لفطنة  متام  �لذكاء  �أن  و�لفطنة  �لذكاء  بني  • �لفرق 
خمتلفة. ل�سان  ب�سمة  له  �سخ�ض  فكل  �ال�سابع  ب�سمة  • مثل 

�الخ�سر. هو  للزمرد  �ملميز  • �للون 
مرتفع. ثمنه  �ن  للزمرد  �ل�سيئة  • �ل�سفة 

�لكوهنيور. هي  ما�سة  ��سهر  • ��سم 
�ل�سينيون. هم  �حلد�ئق  �ن�ساء  فكرة  �بتكر  �سعب  • �ول 

�لعطور. �سناعة  يف  قيمة  مادة  وهو  �لعنر  حوت  �أمعاء  من  ي�ستخرج  • �لعنر 
�لد�فئة. �ملياه  من  �أ�سرع  ب�سكل  �لباردة  �ملياه  يف  ت�سري  • �لبو�خر 

 !!! و�لكتابة  �لقر�ءة  جتهل  كانت  �لبكر  �سك�سبري  �بنة  �ن  ت�سدق  • هل 

الطاوو�س واالمرية 
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�خلر�شوف 
تقرير  ك�������س���ف 
جملة  ن�������س���رت���ه 
�لغذ�ء �ل�سحي، 
�خلر�سوف  ب���اأن 
مي�������د �جل���������س����م 
نظر�ً  بالطاقة، 
على  الإح��ت��و�ئ��ه 
ك����م����ي����ة ك����ب����رية 
�لن�سويات،  م��ن 
�إىل  ب��االإ���س��اف��ة 

دوره يف م�ساعدة �لكبد و�لكلى على �لعمل ب�سكل �سليم.
و�أو�سح �لتقرير �أن �خلر�سوف من �خل�سر�و�ت �لتي ت�ساهم يف تنقية �لدم 

وحماية �لقلب و�ل�سر�يني، وحتافظ على �سحة �جلهاز �لع�سبي.
كما �أنه غذ�ء مفيد لالأ�سخا�ض �لذين يرغبون يف �إنقا�ض �لوزن، الأنه يبطئ 
عملية �له�سم وي�سعر �جل�سم باالمتالء لفرتة طويلة، ف�ساًل عن دوره يف 
�له�سمي،  �جلهاز  يف  �جليدة  �لبكترييا  وحماية  �الإي�����ض،  عملية  حت�سني 

و�لتخل�ض من �النتفاخات و�لغاز�ت.
ويحتوي �خلر�سوف على �لعديد من �لقيم �لغذ�ئية مثل، فيتامينات �أ، ب، 
حماية  يف  دور�ً  تلعب  وجميعها  �الألياف،  �لبوتا�سيوم،  �لكال�سيوم،  �سي،  ج، 

�ل�سحة من �أمر��ض عديدة.

يوميا  م��ر�ت   10 و�لفو�كه  �خل�سرو�ت  تناول  �إن  باحثون  ق��ال 
�لعمر". ويطيل  �ل�سحة  "يح�سن 

وح�سب �لدر��سة �لتي �أجر�ها فريق للبحث يف �إمريال كوليدج 
يف لندن فاإن هذ� �لنظام �لغذ�ئي كفيل باحليلولة دون وفاة نحو 

مبكرة. �سن  يف  �سنويا  �سخ�ض  مليون   7.8
كانت  مهما  و�لفو�كه  �خل�سرو�ت  تناول  �أن  �لدر��سة  و�أو�سحت 
�لكمية يح�سن �ل�سحة �لعامة لالإن�سان، لكن تناولها 10 مر�ت 

يوميا يوؤدي �إىل نتائج �أف�سل كثري�.
وت��ق��در �ل��در����س��ة ح��ج��م �مل���رة �ل���و�ح���دة �مل��ط��ل��وب��ة م��ن �لفو�كه 

و�خل�سرو�ت بنحو 80 غر�ما.
وهو ما يعادل موزة �سغرية �أو ثمرة كمرثى �أو 3 مالعق �سغرية 

من �لبازالء �أو �ل�سبانخ.
وخل�ست �لدر��سة �إىل هذه �لنتائج ��ستخل�ست من فح�ض �أكرث 
من 95 در��سة ميد�نية منف�سلة تناولت �لعاد�ت �لغذ�ئية الأكرث 

من 2.5 مليون �سخ�ض .
يوميا  م��ر�ت   5 و�لفو�كه  �خل�سرو�ت  �لب�سر  �أغلب  يتناول  وال 

كحد �أدنى ح�سب تو�سيات منظمة �ل�سحة �لعاملية.
�ل��ك��م م��ن �خل�سرو�ت  ف��الي��ت��ن��اول ه��ذ�  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  �أم���ا يف 

و�لفو�كه يوميا �إال نحو �لثلث فقط.
تناول  مبد�أ  متاما  توؤيد  �لنتائج  هذه  �أن  �لبحث  فريق  و�أو�سح 
�لفو�كه و�خل�سرو�ت 5 مر�ت يوميا، بل وتوؤكد �أي�سا �أن هناك 

�ملزيد من �ملنافع يف زيادة هذه �لكمية �إىل �ل�سعف.

تناول اخل�شروات والفواكه ع�شر مرات يوميا قد يطيل العمر

�إيز�بيال ر�ي�س خالل ح�شورها �لعر�س �لأول للفيلم �لدر�مي "ل ين�شى" يف �مل�شرح �ل�شيني بهوليوود. )� ف ب(

طلبت �المرية من �خلياط �ن ي�سنع لها ف�ستانا جميال ليد ميالدها وبالفعل �سنع �خلياط �لف�ستان �لذي ز�ده 
جماال جمال �المرية �ل�سغرية لكنها بعد �ن جربته مرة و�ثنتني وثالث قالت ملربيتها �ين �ح�ض بان ذ� �لف�ستان 
من �ملمكن �ن يكون من لكن ال �عرف ؟ �حبه لكن ال ��ستطيع �ن �لب�سه ،�ن عيد يقرتب �ساعديني فقالت لكن ال 

��ستطيع �ن �لب�سه ،�ن عيد ميالدي يقرتب �ساعديني فقالت مربيتها ال �ري �ال �نه جميل جميل جميل جد� .
بالطبع مل  لكن  �الجابة  تنتظر منهم  م�سكلتها  وكانها  م�سكلتها  لزهورها  �الم��رية حتكي  وقفت  �ل�سباح  ويف 
جتيبها �لزهور ويف تلك �الثناء �سمعها �لطاوو�ض وهو مي�سي يف حديقة �لق�سر يختال بنف�سه ويزهو بري�سه 
وهي تقول �متني �ن ير�سل �هلل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا �ح�ض ب�سئ قريبا مني لكن ال �عرف ماهو 
..هنا جاد نظرها علي �لطاوو�ض �لذي وقف ين�ست لها وكانه ب�سر والحظت كم يحرك ر��سه وذيله فاقرتب منه 
وهي تقول �متني �ن ير�سل يل ما يفرح قلبي وي�سعدين ،فانا �ح�ض ب�سئ قريبا مني لكن ال �عرف ماهو ..هنا 
جاد نظرها علي �لطاوو�ض �لذي وقف ين�ست لها وكانه ب�سر وال حظت كم يحرك ر��سه وزيله فاقرتبت منه 
وهي تدقق �لنظر لعيناه حني فوجئت به يتحدث �ليها كما �لب�سر ويقول خذي ري�سي كله وكلما �خذت و�حدة 
بلليها باملاد و�سعيها علي ذيل ف�ستانك �جلديد فا�ستعجبت لكنها فعلت وكلما بللت ري�سة و�سعتها علي �لف�ستان 
فتذوب فيه وتنطبع عليه وكانها حقيقية و��ستمرت هكذ� حتي �نتهي �لذيل فانتف�ض �لطاوو�ض ليتحول �يل 
�ساب جميل �ساع �سحره و�ختفي مع ري�سه �جلميل فوق ف�ستان �المري وفرحت �المرية بالف�ستان �لذي لي�ض له 

مثيل وبالفتي �لذي ��سبح بعد وقت ق�سري �مري �لبالد .


