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الأ�سربين ي�ساعد على احلمل 

يف حالة اللتهابات 
اقرتح بحث جديد تناول جرعات قليلة من الأ�سربين لزيادة فر�ص 
التهابات  م�ساكل  من  تعانني  الالتي  الن�ساء  لدى  الإخ�ساب  ح��دوث 
مزمنة. وتعترب هناك م�ساكل يف اخل�سوبة عندما ت�ستمر حماولت 
الإجها�ص  ت��ك��رار  ح��ال��ة  اأو يف  ح��دوث��ه،  دون  كاملة  �سنة  مل��دة  احل��م��ل 
ن�سبة  ل��دى  اخل�سوبة  م�ساكل  توجد  التعريف  ه��ذا  ووف��ق  التلقائي. 

غري قليلة من الأزواج ُتقّدر بحالة من بني كل 8 حالت زواج.
ال�سّماء والأي�ص ميكن  الغدد  التي ن�سرتها دورية  الدرا�سة  وبح�سب 
ا�ستمرار  التلقائي وعدم  للن�ساء الالتي تعانني من تكرار الإجها�ص 
احل��م��ل ت��ن��اول ج��رع��ة ي��وم��ي��ة قليلة م��ن الأ���س��ربي��ن ل���زي���ادة فر�ص 

الإخ�ساب وجناح احلمل.
امراأة   1228 فيها  ���س��ارك  جت��رب��ة  على  ال��درا���س��ة  نتائج  واع��ت��م��دت 
اثنني.  اأو  حمل  فقدان  لهن  و�سبق  عاماً،  و40   18 اأعمارهن بني 
ومت اإعطاء امل�ساركات 81 ملغ من الأ�سربين يومياً ملدة 36 اأ�سبوعاً، 

مع اإعطاء جمموعة منهن دواء وهمي لقيا�ص الفارق.
زاد من  يومياً  الأ�سربين  قليلة من  تناول جرعة  اأن  نتائج  واأظهرت 
فر�ص جناح احلمل بن�سبة 35 باملائة. وتبني اأن الن�ساء الالتي حقق 
اأعلى،  التهابات  الأ�سربين جناحاً معهن هن الالتي لديهن م�ستوى 

واأن ن�سبة جناح احلمل لديهن بلغت 44 باملائة.
ويقلل الأ�سربين ال�ستجابة اللتهابية التي حتدث من الكبد، والتي 
ُتعرف با�سم CRP. وت�سري درا�سات اأخرى اإىل فوائد وقائية عديدة 

لالأ�سربين منها الوقاية من ال�سرطان ومن جلطات الدم. 

الواقع الإفرتا�سي لتخفيف 
اأمل العالج

للمر�سى  الفرتا�سي  الواقع  ا�ستخدام  اإن  اإ�سبانيا  من  باحثون  قال 
له  يتعر�سون  ال��ذي  الأمل  عن  انتباههم  �سرف  يف  ي�ساعد  اأن  ميكن 

اأثناء العالج.
بر�سلونة  جامعة  من  نريول  بريجيت  اإ�سراف  حتت  الباحثون  وقدم 
اأوف بني"  "جورنال  اأم�ص الثنني يف جملة  يف درا�ستهم التي ن�سرت 
ا�ستخدام  لكيفية  ج��دي��دة  روؤي���ة  ب���الأمل؛  املتعلقة  ب��الأب��ح��اث  املعنية 
نظارات الواقع الفرتا�سي يف م�ساعدة املر�سى يف تخفيف �سعورهم 

بالأمل. غري اأن تاأثري هذه النظارات ل يزال حمدودا.
با�ستخدام  الأمل  تخفيف  املمكن  م��ن  ك��ان  اإن  م��ا  ال��ب��اح��ث��ون  ودر����ص 
الواقع الفرتا�سي، م�ستخدمني يف ذلك ظاهرة نف�سية يطلق عليها 
ظروف  يف  خاللها  الإن�سان  ي�سعر  املطاطية"،  اليد  "وْهم  الباحثون 

معينة بيد غري حقيقية وكاأنها جزء من ج�سمه.
يف بداية التجربة جعل الباحثون 19 متطوعا يجل�سون على مقعد 
خاللها  من  متطوع  كل  راأى  الفرتا�سي،  للواقع  نظارة  واألب�سوهم 
�سخ�سا يجل�ص يف نف�ص املكان على املقعد الذي يجل�ص عليه ومي�سك 

بِزر اأو مفتاح يف يده الي�سرى، متاما مثل املتطوع نف�سه.
وعندما كان املفتاح الفرتا�سي يهتز اأو يتذبذب كان ال�سخ�ص املتطوع 
ي�سعر باهتزاز يف يده نف�سها. واأراد الباحثون من خالل ذلك اأن ي�سعر 

املتطوع باليد الفرتا�سية وكاأنها يده نف�سه.
ويف اخلطوة التالية در�ص الباحثون ما اإن كان املتطوعون ي�سبحون 
الف��رتا���س��ي من  اجل��زء  اإىل  ينظرون  عندما  ل��الأمل  اأك��ر ح�سا�سية 
للمتطوعني  اليمنى  اليد  يف  كهربية  اأقطابا  و�سعوا  حيث  ج�سمهم، 
ثم �سخنوا هذه الأقطاب ب�سكل بطيء، وُطلب منهم اإبالغ الباحثني 

عندما ت�سبح هذه الأقطاب موؤملة.
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النيكوتني يوؤثر على ال�سمع لدى الأجنة 
قالت نتائج بحث اأملاين جديد اإن تعّر�ص الأجنة والأطفال حديثي الولدة 
للنيكوتني ميكن اأن يوؤثر على قدرات ال�سمع لديهم. وين�سم هذا اخلطر 
التدخني  نيكوتني  ي�سببها  التي  ال�سحية  امل�ساعفات  م��ن  جمموعة  اإىل 
بعد  الطفل  ووف���اة  اخللقية،  الت�سّوهات  منها  ال���ولدة  حديثي  ل��الأط��ف��ال 

ولدته، وانخفا�ص وزن املولود.
والإلكرتونية  التقليدية  ال�سجائر  تدخني  على  الأخ��ط��ار  ه��ذه  وتنطبق 
على  تعتمد  والتي  التدخني  عن  الإق��الع  على  امل�ساعدة  العالجات  واأي�ساً 

النيكوتني.
وبح�سب الدرا�سة اجلديدة التي ُن�سرت يف جملة فيزيولوجي اأظهرت نتائج 
الع�سب  على  يوؤثر  ال��ولدة  والأطفال حديثي  الأجنة  تعّر�ص  اأن  الأبحاث 
ال�سمعي وقدرته على اإر�سال الإ�سارات للدماغ، كما يوؤثر على قدرة الدماغ 

على حتليل البيانات ال�سمعية.
اأنه  اأبحاث الدرا�سة يف جامعة فراي بربلني، ونّبهت النتائج اإىل  واأُجريت 
لي�ص معروفاً على وجه الدقة عدد اأع�ساء اجل�سم واأجزاء اجلهاز ال�سمعي 

التي تتاأثر لدى اجلنني نتيجة التعر�ص للنيكوتني.
اخلا�ص  اجل���زء  اأن  تثبت  ال��ت��ي  نوعها  م��ن  الأوىل  ال��درا���س��ة  ه��ذه  وتعترب 
الولدة  الأجنة وحديثي  يتاأثر لدى  الدماغ  ال�سمعية يف  البيانات  بتحليل 

نتيجة ا�ستهالك النيكوتني.
ويعتقد البع�ص اأن ال�سجائر الإلكرتونية اأقل �سرراً نظراً لأنها حتتوي على 
مواد كيميائية اأقل، وعلى الرغم من �سواب ذلك جزئياً اإل اأن تاأثريها على 
التقليدية  ال�سجائر  الأجنة وعلى الأطفال حديثي الولدة ل يختلف عن 

لأن كالهما يحتوي على النيكوتني.

النم�سا تالحق �سبيه هتلر
تقارير  يف  النم�ساوية  ال�سلطات  حتقق 
اأدولف هتلر  ب�ساأن �سبيه للزعيم النازي 
�سوهد علنا يتجول مبدينة برونو �سمايل 
النم�سا على هيئته متاما وخا�سة �ساربه 
املميز وت�سفيف �سعره ومالب�سه. و�سوهد 
الرجل -الذي يقدر عمره بني 25 و30 
عاما- اآخر مرة يف مكتبة حملية يت�سفح 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  احل����رب  ع���ن  جم����الت 
با�سم  ن��ف�����س��ه يف ح���ان���ة حم��ل��ي��ة  وع�����ّرف 
اأملانية  �سحيفة  وق��ال��ت  هتلر.  ه��ريال��د 
نقال عن �ساكن حملي كتب على �سفحته 
على في�سبوك �ساهدت هذا الرجل مرارا 
ك���ان ه���ذا يعني  اإن  ب��رون��و واأت�����س��اءل  يف 
���س��ي��ئ��ا م���ا، ون�����س��ر ����س���ورة ل��ل��رج��ل قالت 
ال�سحيفة اإنه ي�سبه هتلر متاما. وذكرت 
�سحيفة "اأوبر اأو�سرتايخه ناخري�سنت" 
كان  الرجل  اأن  ال�سبت  اأم�ص  النم�ساوية 
وعلى  اجلانبني  اأح��د  على  �سعره  يفرق 
زيا  يرتدي  كان  كما  هتلر،  �سارب  وجهه 
النازية.  اإىل احلقبة  يعود على ما يبدو 
ويف منا�سبة واح��دة على الأق��ل التقطت 
ل��ه ���س��ورة اأم����ام امل��ن��زل ال����ذي ول���د فيه 
 1889 عام  اأبريل  ني�سان   20 يف  هتلر 
يف ب��رون��و ال��ت��ي ك��ان��ت وق��ت��ئ��ذ ج���زءا من 
اإمرباطورية النم�سا واملجر، واأكد ممثلو 

ادعاء �سحة التقرير.

ر�سد املراحل الأوىل 
من موت النجوم

اأن��ه��م ر�سدوا   اأع��ل��ن ع��ل��م��اء ف��ل��ك 
بعيد  �سوبرنوفا  جنمياً  ان��ف��ج��اراً 
م�����ا يوفر  ال����ظ����اه����رة  ه������ذه  ب������دء 
الغمو�ص  ب�سبب  ثمينة  معلومات 

الذي ما يزال يلف موت النجوم.
تل�سكوب  اأوًل  الظاهرة  ر�سد  وقد 
يف م���ر����س���د م����اون����ت ب���ال���وم���ار يف 
كاليفورنيا غرب الوليات املتحدة 

�سدفة. 
الياباين  ال��ف��ل��ك  ت��ن��ب��ه ع���امل  وق���د 
ك��وي�����س��ي اي��ت��اغ��اك��ي ل���الأم���ر ودعا 
اإىل  اآخ��ري��ن  وف��ي��زي��اء  فلك  علماء 
ت��وج��ي��ه اأج���ه���زت���ه���م مل���راق���ب���ة هذا 

احلدث.
وقد وقع النفجار قبل نحو 160 
م��ل��ي��ون ���س��ن��ة ع��ن��دم��ا ك���ان���ت هذه 
النجمة الكثيفة موجودة يف جمرة 
بعيدة. وقد انتهى م�سارها بانفجار 

�سخم جداً يعرف ب��سوبرنوفا.
والظواهر التي ترافق موت جنمة 
التي  امل���ادة  لأن  ج��داً  عنيفة  تكون 
اآلف  ب�سرعة  تقذف  منها  تت�سكل 
عدة من الكيلومرتات يف الثانية. 

وب�سبب كمية الطاقة الناجمة عن 
النفجار، ي�سدر نور يوازي 200 

مليون مرة نور ال�سم�ص.
اإىل  ي��ح��ت��اج  ق��د  ال��ن��ور  اأن ه���ذا  اإل 
الأر�����ص.  ل��ب��ل��وغ  ال�سنني  م��ل��ي��ارات 
�سببته  الذي  النفجار،  اأدرك  وقد 
ب��ال��ذات، الأر�����ص يف  ه��ذه النجمة 

ال�ساد�ص من اأكتوبر 2013.
ومت��ك��ن ال��ع��ل��م��اء م���ن ر���س��د هذه 
بداياتها  يف  كانت  عندما  الظاهرة 
ب���ع���د ث�����الث ����س���اع���ات ف���ق���ط على 

انطالقها.
وي���ح���ر����ص ال���ع���ل���م���اء ع���ل���ى در�����ص 
جنمي  لن��ف��ج��ار  الأوىل  امل���راح���ل 
مبا�سرة  يحدث  ما  حقيقة  ملعرفة 

قبل ذلك. 
وم��ن ال��ن��ادر ر���س��د ذل��ك ل�سعوبة 
النجمي  الن��ف��ج��ار  ت��وق��ي��ت  ت��وق��ع 
ومكان حدوثه يف الف�ساء الف�سيح. 
بعد  الر�سد  تتم عملية  ما  وغالباً 

اأيام على حدوث النفجار.

معركة عنيفة بني 
اأخطر الأفاعي

مت��ك��ن اأح����د ه����واة ال��ت�����س��وي��ر من 
توثيق معركة حامية الوطي�ص من 
اأجل البقاء، بني اثنتني من اأخطر 

اأنواع الثعابني يف العامل.
الأ�سطورية  املعركة  واندلعت هذه 
ي���وم ال�����س��ب��ت امل��ا���س��ي ع��ل��ى طريق 
ترابي يف ميبونغا جنوبي اأ�سرتاليا، 
حيث هاجمت اأفعى �سخمة �سوداء 
اأن  قبل  حجماً  اأ�سغر  اأفعى  اللون 
تلتهمها، بح�سب ما اأوردت �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.

هل يكفي الغذاء النباتي ليعي�ش الأطفال حياة �سحية؟

الأطعمة  وجتنب  النباتية  الأغ��ذي��ة  لتناول 
احليوانية فوائد جمة. لكن اخلرباء غري متفقني 
بعد حول ذلك، وخا�شًة ب�شاأن الأطفال. نتعرف 

بد  ل  غذائية  عنا�شر  على  هنا 
للطفل النباتي من تناولها واإل 

ع�شبي  ب�شرر  �شي�شاب  فاإنه 
غري قابل لالإ�شالح.

يتجنب بع�س النا�س الأطعمة 
وي��ق��ت�����ش��رون على  احل��ي��وان��ي��ة 

وذل��ك  النباتي  الطعام  ت��ن��اول 
لأ�شباب اأخالقية اأو �شحية. لكن 
حول  بعد،  متفقني  غري  اخلرباء 
وحده  النباتي  النظام  ك��ان  اإن 
اخلالف  وي�شتد  لل�شحة  مفيدا 

بخ�شو�س الأطفال.

واأظهرت العديد من الدرا�سات اأن القت�سار على تناول 
مثال  فهو  ك��ث��رية،  �سحية  منافع  ل��ه  النباتية  الأغ��ذي��ة 
و�سغط  وال�سرطان  بال�سكري  الإ�سابة  خطر  من  يقلل 
وغريها  الدماغية  وال�سكتات  القلبية  وال��ن��وب��ات  ال��دم 
اأن  ال��ب��ح��وث  ال��دم��وي��ة، وك�سفت  ال����دورة  اأم���را����ص  م��ن 
ول  الدم  يتمتعون مب�ستوى جيد من �سغط  النباتيني 
يعانون ع��ادًة من ال�سمنة اأو زي��ادة ال��وزن، لكن اخلرباء 
النظام  اإن كان القت�سار على  يبقون على خالف حول 
يتم  حني  وخا�سة  �سيء،  اأم  جيد  اأم��ر  النباتي  الغذائي 
اإطعام الأطفال مواد نباتية فقط دون غريها. هنا بع�ص 
اقت�سار  حال  يف  اإليه  النتباه  الوالدين  على  ينبغي  ما 
اأغذية نباتية فقط، وفق ما ينقل  اأطفالهم على تناول 

موقع هايلرباك�سي�ص الإلكرتوين.
ل ن�����س��ائ��ح ع��ام��ة ب��ع��د ح���ول ال���غ���ذاء ال��ن��ب��ات��ي املتكامل 

لالأطفال والفتيان
كفاية  ح���ول  ودرا����س���ات  م��ع��ل��وم��ات  اإىل  ال��ن��ا���ص  ويفتقر 
الطعام النباتي لالأطفال اإىل يومنا هذا حتى يف البلدان 

املتقدمة مثل اأملانيا. 
وي���ق���ول خ�����رباء اأمل�����ان مل���وق���ع ه��اي��ل��رباك�����س��ي�����ص الأمل�����اين 
الإلكرتوين اإن القت�سار على الأغذية النباتية لالأطفال 
قد يكفي اإذا مت اتباع نظام غذائي نباتي متنوع ومتعدد 
ن�سائح  توجد حاليا  اأن��ه ل  لكنهم يحذرون من  معني، 

عامة ميكن الإي�ساء بها يف هذا اخل�سو�ص.
لالأطفال حاجة غذائية خا�سة خمتلفة عن الكبار

من جانبها و�سعت جمعية النباتيني الحتادية الأملانية 
ب�سكل عام،  املكتمل  النباتي  الغذائي  النظام  ت�سورا عن 

لالأطفال.  ولي�ص  للبالغني  خم�س�ص  النظام  هذا  لكن 
اأن اجلمعية قدمت موؤخرا ملحة تو�سيات ق�سرية  غري 
والفتيان  بالأطفال  متعلق  اأويل  كانطباع  مكتملة  غري 
ال�سغار. يف حني ت�سعى الرابطة املهنية لأطباء الأطفال 
وال��ف��ت��ي��ان يف منطقة ب��رمي��ن اإث����ارة ه��ذا امل��و���س��وع على 
لي�سو  "الأطفال  الأمل��اين وذل��ك لأن  امل�ستوى الحت��ادي 
اإنهم يحتاجون يف  بل  ن�ساًء �سغريات،  اأو  رج��اًل �سغاراً 
اإىل متطلبات غذائية خا�سة  النمو اجل�سماين  مراحل 
ال�����س��ع��رات احلرارية  الأط���ف���ال م��ن  ج���دا تغطي ح��اج��ة 

والعنا�سر الغذائية، كما يقول املتحدث با�سم الرابطة.
الغذائية  املواد  الكثري من  الأطفال ه�سم  فلي�ص بو�سع 
املحتوية  واخل�سار  منها.  وال�ستفادة  الليفية  النباتية 
على ن�سبة كبرية من الألياف تخرج غري مه�سومة من 
املتخ�س�ص  الأمل��اين  الطبيب  يقول  كما  الأطفال،  ج�سم 
بعملية التمثيل الغذائي بريتولد موليت�سكو، وهذا هو 
على  القت�سار  �سد  اخل��رباء  من  الكثريين  ك��ون  �سبب 
ينقل موقع  بالن�سبة لالأطفال، وفق ما  النباتي  الغذاء 

هايلرباك�سي�ص.
العنا�سر  بع�ص  ه�سم  ي�ستطيعون  ل  الأط��ف��ال  اأن  كما 
املاأكولت  املوجودة يف  والزينك،  الغذائية، مثل احلديد 
النباتية البحتة، بل اإنهم ي�ستفيدون منها ب�سكل اأف�سل 
ح���ني ي��ت��ن��اول��ون الأغ���ذي���ة احل��ي��وان��ي��ة، وف���ق م���ا يقول 
اأندريا�ص  الغذائية  باملواد  املتخ�س�ص  الأمل��اين  الطبيب 

هان ملوقع هايلرباك�سي�ص.
تناول  اإذا  ح��ت��ى  ال���درا����س���ات،  وب��ح�����س��ب  اأن�����ه،  وي�����س��ي��ف 
املواد  الأطفال كميات كبرية وم�ساعفة عدة مرات من 

بعن�سر  تزويدهم  يكفي  ل  ه��ذا  ف��اإن  النباتية  الغذائية 
احلديد مثال، واأن التغذية تكون ناق�سة عند القت�سار 
يف  املطلوب  واأن  ف��ق��ط،  النباتية  امل��اأك��ولت  ت��ن��اول  على 
حالة الأطفال النباتيني هو اإعداد خطة غذائية نباتية 
متوازنة ومتنوعة للغاية ل حتتوي فقط على اخل�سار 
البندق  املك�سرات )مثل  اأي�سا على  والفواكة بل ت�ستمل 
وبغري  وغريها،  واحلبوب  والبذور  والك�ستناء(  واجل��وز 

ذلك ل يكون الغذاء النباتي مكتمال.
ع�سبي  ���س��رر  اإىل  ي���وؤدي  "ب12" ق��د  فيتامني  نق�ص 

يتعذر اإ�سالحه
ب�سكل  "ب12"  فيتامني  ت��ن��اول  م��ن  للنباتيني  ب��د  ل 
خا�ص وعليهم جتنب نق�ص هذا العن�سر الغذائي املهم 
يف اأج�سادهم. ومن املهم معرفة املواد الغذائية النباتية 
املحتوية عليه، علما باأن باإمكان البالغني احتمال نق�سه 
ل�سنوات عديدة لكن نق�سه لدى الأطفال قد ي��وؤدي يف 
�سرر  اإىل  اأو  )الأنيميا(  ال��دم  يف  فقر  اإىل  ق�سري  وق��ت 

ع�سبي غري ممكن الإ�سالح.
الأطفال  اأخ�سائي  با�ست�سارة  الأمل���ان  اخل���رباء  وين�سح 
وباإجراء  واملكتملة،  ال�سليمة  النباتية  التغذية  ح��ول 
نق�ص  م��دى  ل�ستك�ساف  اأطفالهم  على  ال��دم  حتليالت 
العنا�سر الغذائية الأ�سا�سية لديهم. ويرون اأنه ل باأ�ص 
النباتيني" م�ستح�سرات غذائية  "الأطفال  اإعطاء  من 
الدرا�سية،  ق��ب��ل  ال��ع��م��ري��ة  امل��رح��ل��ة  ج��اه��زة وخ��ا���س��ة يف 
بحيث حتتوي على فيتامني "ب12" الإلزامي وكذلك 
فيتامني  وكذلك  واليود  والزنك  احلديد  عنا�سر  على 

اأمكن. "د" اإن 

مري�ش الإكتئاب قد ل 
ينتبه لأعرا�ش مر�سه

اأو����س���ى م��رك��ز اجل����ودة ال��ط��ب��ي��ة الأمل����اين 
اأقارب واأ�سدقاء املري�ص الذي تظهر 
بت�سجيعه  الكتئاب،  اأعرا�ص  عليه 
نف�ساين  طبيب  ا�ست�سارة  على 
ا�ستمرار  م��الح��ظ��ة  ح���ال  يف 
ه������ذه الأع������را�������ص ل���دي���ه، 
عادة  املري�ص  لأن  نظرا 
مثل  اإىل  ي���ن���ت���ب���ه  ل 
ه��ذه الأع���را����ص ول 
يعزوها اإىل اإ�سابته 

بالكتئاب.
اأن  املركز   واأ�ساف 

متاعب  �سورة  يف  تظهر  الكتئاب  اأعرا�ص 
النف�سي  امل�ستوى  فعلى  وج�سدية،  نف�سية 
الإح�سا�ص  انخفا�ص  م��ن  امل��ري�����ص  ي��ع��اين 
بقيمة الذات وفقدان الدافع  والهتمامات 
امل�ستقبل،  من  واخل��وف  الهوايات  واإهمال 
با�ستمرار  امل�������زاج  اع����ت����الل   ج���ان���ب  اإىل 

وال�سعور باحلزن والكاآبة.
 وعلى امل�ستوى اجل�سدي، �سرعان ما ي�سعر 
مري�ص الكتئاب بالتعب ويواجه �سعوبات  
يف  وم�����س��اك��ل  لل�سهية  وف��ق��دان��ا  ال���ن���وم  يف 
على   ب�سغط  و���س��ع��ورا  اله�سمي  اجل��ه��از 

الرقبة وال�سدر.
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انطالق حملة  " حياتي اأهم من ات�سالتي "يف مدينة العني
م�شاركة وا�شعة من املوؤ�ش�شات واجلهات واملتطوعني وطالب وطالبات  اجلامعات

العني مدينة  احليوان"  يف  وكتاب  واخرتاع  اخرتع  "األف 

حديقة احليوانات بالعني ت�ست�سيف العر�ش العاملي الأول ملعر�ش جديد من األف اخرتاع واخرتاع
املعر�س يتفاعل مع العامل امل�شلم اجلاحظ وكتابه عن احليوان

ال�شباب الإماراتي يحتفي باإرث الأجداد يف قلعة اجلاهلي بالعني

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تقيم �سل�سلة فعاليات "ذاكرة الأغنية الإماراتية"

•• العني - الفجر

انطلقت يف مدينة العني حملة " �سالمتك يف عام اخلري 
" ومبادرة " حياتي اأهم من ات�سالتي" التي تهدف للحد 
الجتماعي  التوا�سل  وو���س��ائ��ل  الهاتف  ا�ستخدام  م��ن 
اأثناء قيادة ال�سيارة، و�سهدت حديقة الطوية قبل ظهر 
وح�سور  برعاية  احلملة  فعاليات  اإط���الق  حفل  ام�ص 
ال�سيخ �سامل حممد بالركا�ص العامري ومب�ساركة مئات 
املتطوعني والطلبة بالتعاون مع مديرية �سرطة العني 
ظبي،  اأب��و  وجامعة  املجتمعية،  ال�سرطة  ���س��وؤون  وق�سم 
الهالل  وهيئة  والتكنولوجيا،  للعلوم  العني  وجامعة 
بجمعية  اجلرائم  مكافحة  وفريق  الإم��ارات��ي،  الأحمر 
ل��ل��م��ح��ام��ني وال��ق��ان��ون��ي��ني وف���ري���ق الوطن  الإم��������ارات 
وتنمية  لال�ست�سارات  امل�ستقبل  ق��ادة  ومركز  التطوعي 

املوارد الب�سرية، ومركز عني لالإعالم والتوثيق. 
ويت�سمن برنامج احلملة التي ت�ستمر ثالث اأيام متتالية 

ون�سر  ثقافية،  م�سابقات  و  توعية  وحما�سرات  فقرات 
وتوزيع مال�سقات تعبريية للحد من احلوادث املرورية، 
وتوزيع هدايا رمزية وبرو�سورات توعوية للم�ستهدفني 
اإ�سافة  خا�سة الطالب والطالبات يف فروع اجلامعات، 
العامة،  واحل��دائ��ق  الكربى  التجارية  امل��راك��ز  رواد  اإىل 
املارة  و�سيارات  امل��روي��ة  التقاطعات  احلملة  ت�سمل  كما 
نادي  م�سرح  وي�ست�سيف  الرئي�سية،  الطرق  وم��رت��ادي 
ق��ب��ل ظ��ه��ر اخلمي�ص حما�سرة  ال��ع��ني  ���س��رط��ة  ���س��ب��اط 
احلكومية  املدار�ص  يف  العامة  الثانوية  لطلبة  توعوية 
فرع  م��دي��ر  حممد  تغريد  النقيب  تقدمها  واخل��ا���س��ة 
العني، واملالزم  العالقات الجتماعية مبديرية �سرطة 
وحما�سرة  املجتمعية  ال�����س��رط��ة  م��ن  النعيمي  ط���ارق 
اأخ��رى  بعنوان " الآث��ار املرتتبة على ا�ستخدام الهاتف 
اأثناء القيادة " يقدمها امل�ست�سار عبداهلل الكعبي. وقال 
له   كلمة  يف  ال��ع��ام��ري  ب��ال��رك��ا���ص  حممد  ���س��امل  ال�سيخ 
اأن   اأم�����ص  اأب���و ظ��ب��ي  قبل ظهر  خ��الل حفل يف جامعة 

�سعار احلملة خالل العام اجلاري هو "�سالمتك يف عام 
اخلري" واأوىل الفعاليات اإطالق حملة " حياتي اأهم من 
ات�سالتي " التي تعرب عن حقيقة ما نطمح اإليه ونود 
املحمول  ا�ستخدام  عن  البتعاد  خالل  من  له  ن�سل  اأن 
جتنباً  الن�سية  الر�سائل  على  ب��ال��رد  اأو  ال��ق��ي��ادة  اأث��ن��اء 
لت�ستت الذهن ووق��وع احل��وادث امل��روري��ة. واأك��د ال�سيخ 
بالكثري  ال�سائقني  توعية  اأهمية  على  بالركا�ص  �سامل 
من القوانني املرورية، م�سدداً على ن�سر ثقافة امل�ساركة 
ال�سلوكيات  ب��ع�����ص  م��ع��اجل��ة  يف  الي��ج��اب��ي��ة  املجتمعية 

ال�سلبية بالتعاون مع اجلهات املعنية.
ولفت  الدكتور علي  اأبو رحمة عميد كلية اإدارة الأعمال 
يف جامعة اأبو ظبي فرع العني اإىل اأن ا�ستخدام الهاتف 
امل��روري��ة و�سبباً  ل��ل��ح��وادث  ي���وؤدي  ال�سيارة  ق��ي��ادة  اأث��ن��اء 
للخ�سائر الب�سرية واملادية، �ساكرا ال�سيخ �سامل  رئي�سياً 
والتي  احلملة،  ه��ذه  على  امل�سرفة  واجل��ه��ات  بالركا�ص 
اأفراد  بني  املجتمعية  امل�سوؤولية  دور  تعزيز  اإىل  تهدف 

رئي�ص  الرفاعي  عو�ص  غالب  الدكتور  وثمن  املجتمع. 
والدعم  الهتمام  والتكنولوجيا  للعلوم  العني  جامعة 
الكبريين من وزارة الداخلية  لتعزيز ال�سالمة املرورية 
العليا من خالل توفري  القيادة  والهتمام الذي توليه 
اأن  واأ���س��اف:  امل��روري��ة،  الثقافة  ون�سر  كافة  الإمكانيات 
واحلفاظ  لل�سالمة  متجددة  دعوة  مبثابة  تعد  احلملة 
على الأرواح ونداء اإىل اجلميع من اأجل تكثيف اجلهود 
للت�سدي لأخطار احلوادث املرورية وما ينجم عنها من 

خ�سائر ب�سرية ومادية .
خمي�ص  حممد  الأ�ستاذ  احلملة  مدير  ق��ال  جهته  من   
ازدياد  اأظ��ه��رت  الأخ���رية  الإح�سائيات  اإن  اإىل  الكعبي  
اأثناء  الهاتف  ا�ستخدام  �سببها  التي  املرورية  احل��وادث 
القيادة، لذلك جاءت مبادرة " حياتي اأهم من ات�سالتي 
" لن�سر الوعي يف املجتمع وخدمة الوطن . مو�سحاً اأن 
هذه  احلملة ت�ستقطب مئات من املتطوعني مب�ساركة 

العديد من الهيئات احلكومية واخلا�سة .

•• العني – الفجر  

  حتت رعاية �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان، 
حديقة  اأط��ل��ق��ت  ال�سرقية،  املنطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
اخرتاع  األف  موؤ�س�سة  مع  بالتعاون  بالعني  احليوانات 
"األف اخرتاع  اأم�ص فعاليات معر�ص  واخ��رتاع  �سباح 
و اخرتاع وكتاب احليوان" الذي  يركز على التعريف 
مبفكر ال��ق��رن ال��ت��ا���س��ع اجل��اح��ظ وت��ق��دمي ك��ت��اب��ه عن 

احليوان باأ�سلوب تفاعلي تعليمي �سيق.
ادارة  جمل�ص  اع�ساء  م��ن  الفعالية  اط��الق  يف  ���س��ارك 
احل��دي��ق��ة ال���دك���ت���ورة م���رمي ح����ارب و���س��ل��ط��ان يو�سف 
ال�����س��وي��دي وال���دك���ت���ورة ���س��ي��خ��ة ����س���امل ع��ب��ي��د و�سامل 
ال��ظ��اه��ري وف��ار���ص ���س��امل ال��ر���س��ة وحم��م��د املزروعي 
كما  احلديقة  ع��ام  مدير  الهاجري  غ��امن  اىل  ا�سافة 
عبد  �سامل  املدعوين  من  الفعالية  اط��الق  فى  �سارك 
العزيز الكثريي مدير مكتب العني التعليمي مبجل�ص 

ابو ظبى للتعليم
العاملية  املعار�ص  ل�سل�سلة  ا�ستكماًل  املعر�ص  هذا  ياأتي 
التي ُتنتجها موؤ�س�سة األف اخرتاع و اخرتاع للتعريف 
بعلماء و اجنازات الع�سر الذهبي للح�سارة ال�سالمية 
ال���ذي ام��ت��د ع��ل��ى م���دى األ���ف ع���ام ت��ق��ري��ب��اً م��ن القرن 

ال�سابع امليالدي.
الت�سويق  اإدارة  – مدير  البلو�سي  يو�سف  عمر  ذك��ر  و 
احليوانات  ارتاأينا يف حديقة  لقد  بالإنابة:  والت�سال 
اجلديد  املعر�ص  2017هذا  يف  ن�ست�سيف  اأن  بالعني 
من األف اخرتاع واخرتاع والذي يركز على اإبراز العامل 
امل��ل��ق��ب باجلاحظ  ال��ك��ن��اين  ع��م��رو  ع��ث��م��ان  اأب���و  امل�سلم 
مل��ا ل��ه م��ن ���س��ه��رة ك��ب��رية ك���اأدي���ب وب��اح��ث ف��ذ يف علوم 
ال��ذي يعد كتابه  و  الطبيعة والأح��ي��اء وعلم احليوان، 
وذكر  احليوانات  فيه  �سنف  �ساماًل  عماًل  "احليوان" 
�سفاتها وحتدث عن �ساللتها و تطورها ، ما ين�سجم 
و ت��وج��ه��ات احل��دي��ق��ة يف ال��ت��ع��ري��ف ب��ع��امل احل��ي��وان و 

الحياء الربية و املائية و �ساللتها و ف�سائلها املختلفة 
يف  احلديقة  اه���داف  م��ع  املعر�ص  لتوافق  بالإ�سافة   ،
املجال التعليمي و الثقايف لدى فئات املجتمع املختلفة 
و طلبة املدار�ص على وجه اخل�سو�ص ، م�سريا اىل دور 
املعر�ص يف دع��م اأه���داف ع��ام اخل��ري من خ��الل حمور 

دعم امل�سرية التنموية و بناء جيل  واع م�ستقبال .
و تقدم حديقة احليوانات بالعني من خالل ا�ست�سافة 
ه��ذا امل��ع��ر���ص منطا ج��دي��دا يف ال��ط��رح ه��و الول من 

نوعه على م�ستوى املدينة.
تفاعلي  باأ�سلوب  وال��ك��ات��ب  بالِكتاب  ي��ع��ّرف  فاملعر�ص 
والب�سرية  ال�سمعية  امل��واد  على  يعتمد  وم�سّل  تعليمي 
وور�ص  تفاعلية وعرو�ص حية  اأف��الم ومعرو�سات  من 
العمل ، وتعريف الأطفال وال�سباب باأ�ساليب املالحظة 
تدوين  عند  اجلاحظ  اتبعها  التي  العلمي  وال�ستنتاج 
مالحظاته عن احليوانات ، وميكن املعر�ص الزوار من 

اختبار معلوماتهم عن الطبيعة وعامل احليوان وبع�ص 
املفردات اللغوية املتعلقة بعامل احليوان باأ�سلوب ب�سيط 
وممتع. ومن جهتها اأعربت �سذا ال�سنان، مدير ال�سرق 
األ��ف اخ��رتاع واخ���رتاع عن �سعادتها  الأو���س��ط ملوؤ�س�سة 
بالتعاون مع حديقة احليوانات  املوؤ�س�سة  وفريق عمل 
اإنه ملن  بالعني لعر�ص هذا الإنتاج اجلديد، واأ�سافت: 
اأن نتمكن من خالل هذا التعاون من  دواع��ي �سرورنا 
التعريف مبفكٍر ينتمي لتاريخ وتراث هذه املنطقة. اإن 
بالغة  اأهمية  ذو  اجنازاته  وبع�ص  باجلاحظ  الحتفاء 
ملا يقدمه هذا املفكر من اإلهام لالأجيال القادمة. فقد 
والبتكار  الإب���داع  من  ذهبي  ع�سر  يف  اجلاحظ  عا�ص 
الإ���س��الم��ي��ة حيث عمل رجال  وال��ع��ط��اء يف احل�����س��ارة 
ون�����س��اء م���ن دي���ان���ات وث��ق��اف��ات م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى تقدمي 
م�ساهمات علمية وثقافية مازالت ُتغني حياتنا اليوم. 

وذك���رت ب��اأن األ��ف اخ���رتاع واخ���رتاع تهدف م��ن خالل 

ط���رح ه���ذا امل��ع��ر���ص اجل��دي��د لإل���ه���ام اجل��ي��ل اجلديد 
يف  ُت�سهم  وف��اع��ل��ة  متفتحة  فكرية  رك��ي��زة  واإع��ط��ائ��ه��م 
اإعدادهم لبناء م�ستقبل م�سرق ي�ستند على اأ�س�ص العلم 

والعطاء واملحافظة على ما منحتهم اإياه الطبيعة. 
و يتميز معر�ص األف اخرتاع و اخرتاع وكتاب احليوان 
ال�سغار  ال��زوار  بتحفيز  بالعني  احليوانات  حديقة  يف 
على حب ال�ستطالع وال�ستك�ساف، واإعطائهم الفر�سة 
لتاأليف "كتاب احليوان" اخلا�ص بهم اأ�سوة باجلاحظ 
يف نهاية جولتهم باملعر�ص ، بالإ�سافة لفر�سة م�ساهدة 
فيلم ق�سري عن اجلاحظ هو الول من نوعه عن عامل 
احل��ي��وان م��ن ت��اري��خ احل�����س��ارة الإ���س��الم��ي��ة، مل��ا ل��ه من 
العائلي  للجمهور  موجهة  وترفيهية  تعليمية  اه��داف 

العاملي .
تهيئة احل�سور  اأ�سا�سي يف  دور  الق�سري  للفيلم  و  هذا 
للتجربة التي يخو�سونها و حت�سني التلقي وال�ستفادة 

وعملية التفاعل مع العر�ص. 
يف  ف  �ستوظَّ مميزة  تعليمية  جتربة  لكونه  بالإ�سافة 
حلديقة  امل�ستقبلية  التعليمية  وال��ربام��ج  الفعاليات 
املوجهة  التعليمية  امل��واد  بالعني وجزء من  احليوانات 
للمدار�ص يف حقوق غري ح�سرية لعر�ص الفيلم مدى 
يف  والرتفيهية  التعليمية  الربامج  من  كجزء  احلياة 

احلديقة. 
األ��ف اخ��رتاع و اخ��رتاع هي موؤ�س�سة  جدير بالذكر ان 
بالع�سر  الح��ت��ف��اء  اإىل  ت�سعى  ع��امل��ي��اً  رائ���دة  تعليمية 
باإنتاجات  ومنجزاته  الإ�سالمية  للح�سارة  الذهبي 

عاملية امل�ستوى.
 وقد تفاعلت األ��ف اخ��رتاع واخ��رتاع مع ما يزيد على 
300 مليون �سخ�ص حول العامل، وذلك بالتعاون مع 
البارزين،  والأكادمييني  العامليني  ال�سركاء  من  �سبكة 
ومن خالل انتاجاتها وفعالياتها من معار�ص واأفالم 
وعرو�ص حية وكتب ومنتجات تعليمية ت�ستخدم حول 

العامل من قبل مئات الآلف من املعلمني واملدر�سني. 

•• العني، - الفجر

من  �سل�سلة  والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  تنظم   
الفعاليات الثقافية والرتاثية يف قلعة اجلاهلي مبدينة 
والأهازيج  ال�سعبية  الأغ��ن��ي��ة  ل���رتاث  اإح���ي���اًء  ال��ع��ني، 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وذل����ك ���س��م��ن ب��رن��ام��ج م����ب����ادرات العني 
الأغنية  "ذاكرة  فعاليات  �سل�سلة  وتنطلق  الثقافية. 
الإماراتية"، م�ساء اليوم اخلمي�ص ، يحييها جمموعة 
من ال�سباب الإماراتي، ومن بينهم ماجد حمد �سهاب 
الذي ا�ستهر باأدائه لأغان معا�سرة، يعود تاريخها اإىل 
عقود اخلم�سينيات وال�ستينيات وال�سبعينيات، كما يلقي 

ال�سعر ال�سعبي الإماراتي بطريقته الغنائية اخلا�سة.
الغناء  األ��وان  بالعديد من  الإم��ارات��ي  ال��رتاث  ويحفل 
التجارية  الأن�سطة  من  جمموعة  وح��ي  من  ال�سعبي، 
النهمة  اأو  اخل��ط��ف��ة  م��ث��ل  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة،  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
املرتبطة ب�سيد ال�سمك واللوؤلوؤ، وكذلك اأهازيج خا�سة 
وكذلك  والتغرودة،  الوّنة  مثل  ال�سحراوي  باملجتمع 
فن العيالة الذي غالباً ما يقام يف الأعرا�ص واملنا�سبات 
العامة. وكان عقد الأربعينيات من القرن املا�سي، قد 
املميزة،  الإماراتية  الأ�سوات  من  العديد  �سعود  �سهد 
الإماراتية  الثقافية  املكتبة  اإث����راء  يف  �ساهمت  ال��ت��ي 
ت��زال حتظى  ل  التي  الأغ����اين،  م��ن  مبجموعة كبرية 
مب��ك��ان��ة خ��ا���س��ة وت��اأث��ري مم��ت��د ح��ت��ى ه���ذا ال��ي��وم، وقد 
اأمن��اط الغناء من  اأي�ساً بدجمها جلوانب من  متيزت 

الدول العربية املجاورة. 

وعلى الرغم من مرور قرابة ن�سف قرن على ظهورها، 
دوراً  لعبت  ق��د  الإم��ارات��ي��ة  ال�سعبية  الأغ��ن��ي��ة  اأن  اإل 
للذاكرة  را�سخة  ق��واع��د  وا���س��ع��ًة  واج��ت��م��اع��ي��اً،  ثقافياً 
جمتمع  يف  متعاقبة  اأج��ي��ال  ل��دى  امل�سرتكة  اجلمعية 
الأغاين  تلك  اأ�سعار  ينظم  ما  وغالباً  الإم���ارات.  دول��ة 
والأن��ا���س��ي��د ���س��ع��راء م��ن اأب���رز ق���ادة ال��دول��ة اأو �سعراء 
على  ال�سعراء  جمتمع  يف  املعترب  وزنهم  لهم  �سعبيني 
م�ستوى منطقة اخلليج، والذين لعبت اأبياتهم ال�سعرية 
دوراً تنويرياً وتثقيفياً، يعك�ص ما يتلحون به من حكمة 

وخربة وا�سعة يف كثري من الأم��ور املرتبطة بالنه�سة 
التعليمية املعا�سرة والرخاء القت�سادي والجتماعي.  
دولة  تاريخ  املهمة من  تلك احلقبة  �سعراء  اأب��رز  ومن 
الإمارات، املغفور له باإذن اهلل الأب املوؤ�س�ص، ال�سيخ زايد 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  نهيان،  اآل  �سلطان  بن 
بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص 
الوزراء، حاكم دبي، وال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي، والدكتور مانع �سعيد العتيبة 
وزير البرتول والروة املعدنية الأ�سبق. والع�سرات من 

الع�سرين  القرن  بدايات  رعيل  من  القدامى  ال�سعراء 
بن خليفة،  زاي��د  بن  �سلطان  ال�سيخ  ومنهم  قبله،  وما 
وال�سيخ خليفة بن �سخبوط وال�سيخ �سعيد بن طحنون، 
عتيق  بن  �سعيد  اأم��ث��ال،  الأق���دم  الرعيل  جيل  وكذلك 
وعبد  الدرمكي،  و�سلطان  ال�سائغ،  وجويهر  الهاملي 
�سلطان  بن  اهلل  وعبد  الكندي،  واأحمد  ذيبان،  بن  اهلل 
بن �سليم، واأحمد بن �سلطان بن �سليم، وعلي بن رحمة 
بنت  عو�سه  اأم��ث��ال  ال�ساعرات  اإىل  و�سول  ال�سام�سي، 
واأ�سماء  املزروعي  �سيف  بنت  ال�سويدي وعفراء  خليفة 

كثرية ل يت�سع املجال لذكرهم جميعاً. 
الثقافية، الذي تنظمه  ويقدم برنامج مبادرات العني 
هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة، العديد من الفر�ص 
هذا  مع  للتفاعل  واملقيمني  واملواطنني  الدولة  ل��زوار 
الإرث ال��ث��ق��ايف ال��ع��ري��ق، وه���و ال��ربن��ام��ج ال����ذي متت 
حتت  اليون�سكو  منظمة  جهود  لدعم  اأي�ساً  �سياغته 
هذا  وي��ق��ام  الإبداع"،  وت�سجيع  تراثنا  "حماية  �سعار 
ال��ع��دي��د م��ن اجلوانب  اإىل  ي��ت��ط��رق  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج 
الرتاثية الإماراتية امللمو�سة وغري امللمو�سة من وحي 
الرتاث املجتمعي على مدار عام 2017 يف العديد من 

املواقع يف مدينة العني. 
وت��ع��ت��رب م��دي��ن��ة ال��ع��ني واح�����دة م���ن اأق�����دم امل����دن على 
من  طوياًل وممتداً  اإرث��اً  التي متتلك  العامل  م�ستوى 
املواقع  اأب��رز  من  لواحد  وموطناً  الإن�سانية،  احل�سارة 
الأثرية املتاحة للجمهور وهي قلعة اجلاهلي واملدرجة 

على قائمة الرتاث العاملي التابعة لليون�سكو.

اإعدادا للكوادر الب�شرية املوؤهلة ل�شوق العمل
كلية العلوم بجامعة الإمارات تد�سن 
اأ�سبوع التنمية الوظيفية لطلبة الكلية

•• العني – الفجر

اأطلقت كلية العلوم يف جامعة الم��ارات العربية ، يف مبنى الكلية باحلرم 
اجلامعي.

 وتهدف الفعالية التي ي�سرف عليها مكتب م�ساعد العميد ل�سوؤون الطلبة 
والتنمية املهنية بالكلية، اإىل تعزيز مهارات الطلبة و�سقلها، وبناء جيل من 

اخلريجني يتمتعون باملهارات املطلوبة ل�سوق العمل.
وي�سمل هذا الأ�سبوع عقد جمموعة من الور�ص التخ�سي�سية والفنية عن 
الور�ص  م��ن  جمموعة  وعقد  الوظيفية،  واملقابلة  الذاتية  ال�سرية  كتابة 

العملية عن العمل اجلماعي والقيادة. 
اختيار  مت  “اأنه  العلوم  كلية  مراد-عميد  اأحمد  الدكتور  الأ�ستاذ  واأو�سح 
العمل  �سوق  احتياجات  على  بناء  تامة  بعناية  التخ�سي�سية  الور�ص  ه��ذه 
هذه  تهدف  كما  العمل،  اأه���داف  حتقيق  املوظف  من  تتطلب  م��ه��ارات  من 
الواحد  الفريق  روح  تعزيز  اإىل  التدريبية  والربامج  التخ�سي�سية  الور�ص 
وبناء �سخ�سية القائد لدى الطالب مما متكنه من تعزيز دوره يف التنمية 
والتطور الذي ت�سهده الدولة، وهي تاأتي �سمن ا�سرتاتيجية اجلامعة يف 

بناء قادة امل�ستقبل.
واأ�سار اإىل اأن هذا الأ�سبوع يدعم املخرجات التعليمية للطلبة لتتوافق مع 
التغريات الديناميكية واملت�سارعة التي ت�سهدها الدولة يف كافة الأ�سعدة، 
واأن كلية العلوم يف جامعة الإمارات تعمل على دعم الربامج والأن�سطة الال 
�سفية مبا ي�سمن التميز والبتكار، ما ي�ستدعي املراجعة امل�ستمرة للربامج 
العمل  ل�سوق  الطالب  ومتكني  التنوع  لت�سمن  دوري��ة  ب�سورة  �سفية  الال 

الذي يتطلب مهارات تعزز الإنتاج.
 وي�سارك يف هذا الأ�سبوع 104 طالباً ممن تنطبق عليها ال�سروط وممن 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��وج��ه  م��ن  ي��ع��زز  وه���ذا  العملي،  ال��ت��دري��ب  ل��ب��دء  ي�ستعد 
جلامعة الإمارات يف اإعداد طلبة ليكونوا متميزين يف جمالت تخ�س�سهم، 

قياديني ومنتجني يف جمتمعاتهم.   

املنجز الأدبي والفني بالتعاون مع اأكادميية ال�شعر

اأبوظبي لل�سياحة والثقافة تقدم "�سل�سلة الأم�سيات 
الأدبية" و ت�ست�سيف اأيوب يو�سف يف ق�سر املويجعي

•• العني- الفجر

�سمن فعاليات برنامج فعاليات العني الثقافية الذي يقام يف مدينة العني 
"�سل�سلة  اأوىل فعاليات  2017، ي�ست�سيف ق�سر املويجعي  على مدار عام 
الفني  باملنجز  والتي حتتفي  18 فرباير،  ال�سبت  الأدبية" يوم  الأم�سيات 
الروايات  م��ن  متنوعة  جمموعة  ت��ق��دمي  ع��رب  وال��ع��امل��ي،  العربي  والأدب����ي 

والق�سائد  ال��ق�����س��رية  وال��ق�����س�����ص 
ال�سعرية والنر. 

وتقام الأم�سيات الأدبية بالتعاون من 
الأم�سية  ويفتتح  ال�سعر،  اأك��ادمي��ي��ة 
خ��ب��ري ال��ل��غ��وي��ات الإم�����ارات�����ي اأي����وب 
ب��ق��درت��ه على  ي�ستهر  ال���ذي  ي��و���س��ف، 
الرتاثية  امل�����س��ط��ل��ح��ات  ا���س��ت��ن��ب��اط 
الأ���س��ي��ل��ة، و���س��رح��ه��ا وت��ق��ري��ب��ه��ا من 
ويعقب  املحكية.  احل��ال��ي��ة  اللهجات 
النبطي  ال�����س��ع��ر  م���ن  ف���ق���رات  ذل����ك 
اأكادميية  من  �سعراء  يلقيه  وال��ن��ر، 

ال�سعر من وحي الرتاث الإماراتي.
العني  م�����ب�����ادرات  ب���رن���ام���ج  وي����ق����دم 
الثقافية، الذي تنظمه هيئة اأبوظبي 

لل�سياحة والثقافة، العديد من الفر�ص لزوار الدولة واملواطنني واملقيمني 
للتفاعل مع هذا الإرث الثقايف العريق، وهو الربنامج الذي متت �سياغته 
تراثنا وت�سجيع  "حماية  �سعار  اليون�سكو حتت  لدعم جهود منظمة  اأي�ساً 
اجلوانب  م��ن  العديد  اإىل  يتطرق  ال��ذي  ال��ربن��ام��ج  ه��ذا  وي��ق��ام  الإبداع"، 
املجتمعي  ال��رتاث  وحي  من  امللمو�سة  وغري  امللمو�سة  الإماراتية  الرتاثية 

على مدار عام 2017 يف العديد من املواقع يف مدينة العني. 
ي�سلط هذا الربنامج ال�سامل ال�سوء على مدينة العني، اإحدى اأقدم املدن 
وم�ستقبلية  ع�سرية  بروؤية  املا�سي  اأ�سالة  مت��زج  التي  العامل  يف  املاأهولة 
اأبوظبي، حيث  لإمارة  الناب�ص  الثقايف  القلب  وباعتبارها  باحلياة،  ناب�سة 
املدرجة على  املتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة  الوحيدة يف  املواقع  حتت�سن 

قائمة الرتاث الإن�ساين العاملي ملنظمة اليون�سكو.
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ال�سفينة  م��ن  واخل����روج  للمغامرة  ال��وق��ت  يحني  عندما 
الف�سائية، يختار رواد الف�ساء على منت حمطة الف�ساء 
الدولية واحدة من بزتني ف�سائيتني: وحدة احلركة خارج 
اجلوية  للمالحة  الوطنية  الإدارة  اأعدتها  التي  املركبة 
والف�ساء )نا�سا( عام 1984، اأو بزة اأورلن الرو�سية، التي 
�ستينيات  يف  ا�ستعمالها  بدء  منذ  كثرية  حتديثات  �سهدت 
القرن املا�سي. فخالل عقود من التطوير، حتّولت هاتان 

البزتان اإىل اإجناز ع�سري يف جمال الهند�سة.
واإزال���ة  الأوك�����س��ج��ني،  ت��اأم��ني  ال��ب��زة على  ل يقت�سر عمل 
ث���اين اأك�����س��ي��د ال��ك��رب��ون م��ن ال���ه���واء، وت���اأم���ني الرتطيب 

اأن حتمي رائد الف�ساء  )حتى املرحا�ص(، بل عليها اأي�ساً 
من احلطام ال�سغري املندفع حول الأر���ص ومن الأحوال 

اجلوية �سديدة الربودة يف الف�ساء.
الثمني من خماطر  البزات حمتواها  ملعرفة كيف حتمي 
التنقل يف الف�ساء، لنتاأمل يف اأجزاء وحدة احلركة خارج 

املركبة وقطعها.

اخلوذة
على  ال�����س��اف��ي��ة  البال�ستيكية  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ك��رة  حت��ت��وي 
عط�ص  واإذا  الف�ساء.  رائ��د  يتنّف�سه  م�سغوط  اأوك�سجني 

اأنبوب �سغري و�سحب �سائل ُيحفظ  الأخري، ميكنه ق�سم 
يف كي�ص �سعته 0.95 ليرت ُيحفظ داخل ق�سم ال�سدر.

حتيط خ���وذة خ��ارج��ي��ة ب��ه��ذه ال��ك��رة، وه��ي م����زّودة مبراآة 
ال�سم�ص،  ن��ور  من  العينني  حماية  بغية  بالذهب  مطلية 
وم�سابيح، وكامريا متحركة تتيح لرائد الف�ساء وللفريق 
ُت�سَنع اخلوذة  مبا�سرًة.  ما يحدث  الأر���ص م�ساهدة  على 
من الكربونات املتعددة، وهي املادة عينها التي ُت�ستعمل يف 

ت�سنيع الزجاج امل�ساد للر�سا�ص. 
حت��م��ي ه���ذه اخل����وذة رائ���د ال��ف�����س��اء م��ن اأج�����زاء ال�سخر 
ال�سغرية، التي ُتدعى نيازك �سغرية، وغريها من حطام 

يك�سر عادًة الزجاج العادي.
بغية البقاء على ات�سال مع رواد الف�ساء الآخرين وفريق 
التحكم على الأر���ص، يرتدي رائد الف�ساء داخل اخلوذة 
اأي�ساً قبعة تو�سع على الراأ�ص ُتدعى )قبعة �سنوبي(، وهي 

حتتوي على ميكروفون و�سماعات.

اجلزء العلوي من اجلذع
ال�سلب من اجل��ذع من قطعة من  العلوي  يتاألف اجل��زء 
اجلزء  ه��ذا  ي�سّكل  )ال��ف��ي��ربغ��ال���ص(.  الليفي(  )ال��زج��اج 
اأ���س��ا���ص ال��ب��زة، وُي��ع��ت��رب رك��ي��زة اأج��ه��زة دع���م احل��ي��اة كافة 

ووحدات التحكم وال�سبط.
تو�سع وحدات العر�ص والتحكم يف اجلهة الأمامية. وهكذا 
ي�ستطيع رائد الف�ساء ا�ستخدامها لتعديل جمموعة من 
والأوك�سجني.  واحلجم،  احل��رارة،  مثل  ال�سبط،  خيارات 
ولكن ملا كانت اخل��وذة متنع رائد الف�ساء من النظر اإىل 
معكو�سة،  بطريقة  الوحدات  على  الأ�سماء  فُتكتب  اأ�سفل، 
وي�ستطيع الرائد قراءتها م�ستعيناً مبراآة مو�سوعة على 

مع�سمه.

الذراعان
تالئم  ع��دة  باأحجام  وتتوافران  باجلذع،  ال��ذراع��ان  تثّبت 
اأجزاء  و�سائر  ال��ذراع��ان  تتاألف  املختلفة.  الأذرع  اأط���وال 

البزة من 14 طبقة.
من  اجللد  من  القريبة  الأوىل  الثالث  الطبقات  تتاألف 
من  م�سنوعة  وه���ي  وال��ت��ه��وئ��ة،  ال�����س��وائ��ل  ت��ربي��د  اأدوات 
حتافظ  كذلك  )�سباندك�ص(.  اللدنة  والأل��ي��اف  النيلون 
مثانة معدة من النيلون املطلي باليورثان على ال�سغط، 
ة من  يف ح���ني حت���اف���ظ ط��ب��ق��ة م���ق���اوم���ة ل��ل�����س��غ��ط م���ع���دَّ
البزة.  �سكل  على   )PET( املتعدد  الإثيلني  ترييفثالت 
)ريب�ستوب(  للتمزق  املقاوم  النيلون  من  طبقة  ذلك  تلي 
بالأملنيوم  املطلي  البولي�سرت  م��ن  طبقات  �سبع  ُتغطيها 
)م���ي���الر( ه��دف��ه��ا ع���زل ال��ب��زة وم��ن��ع ال��ن��ي��ازك ال�سغرية 
طبقة  فهي  اخلارجية،  الطبقة  اأم��ا  ثقبها.  من  واحلطام 
والر�سا�ص،  ل��ل��م��اء،  م�ساد  م��زي��ج  م��ن  م�سنوعة  ع��ازل��ة 

والنار من الغور-تيك�ص، والكيفالر، والنوميك�ص.

بالذراعني، وي�سمح حمور يف كل مع�سم  القفازان  يت�سل 
باإدارة الذراعني. وملا كانت اليدان ُتعتربان الأكر عر�سة 
القفازين  يف  الأ�سابع  اأط���راف  د  ف��ُت��زوَّ الف�ساء،  يف  للربد 

باأدوات تدفئة.
املع�سم  اإىل ذلك، ت�سمح لئحة مو�سوعة على  بالإ�سافة 
لرائد الف�ساء بروؤية ما عليه اإجنازه خالل مغامرته هذه 

خارج ال�سفينة.

اجلزء ال�شفلي من اجلذع
ت��رب��ط ح��ل��ق��ة و���س��ل اجل����زء ال��ع��ل��وي م��ن اجل����ذع باجلزء 
ويتيح  اجلزاأين  هذين  ب��اإدارة  ي�سمح  حمور  عرب  ال�سفلي 
لرائد الف�ساء باللتفاف. وت�ساهم اأمناط من اخلطوط 

احلمر اأو الوردية يف حتديد هوية كل رائد ف�ساء.
لكن  واحل����ذاء.  ال�ساقني  يف  اآخ���ر  تثبيت  ن��ظ��ام  ُي�ستخدم 
الأحذية التي ي�ستخدمها رواد الف�ساء على منت املحطة 
الف�سائية ل تتمّتع باأي قدرة على اللت�ساق، بخالف ما 
ال��رواد فيها  اأحذية  ُزّودت  اأبولو، فقد  ا�سُتعمل يف مهمات 

بنعل ل�سق يت�سبث ب�سطح القمر.
بحبال  وتت�سالن  اجل���ذع،   D �سكل  على  حلقتان  تكّمل 

حتول دون اجنراف رائد الف�ساء بعيداً.

النظام الفرعي الأ�شا�شي الداعم للحياة
تت�سل باجلهة اخللفية من البزة قطعة على �سكل حقيبة 
للحياة.  ال��داع��م  الأ�سا�سي  الفرعي  النظام  ت�سّم  الظهر 
الكربون  اأك�سيد  ثاين  هيدروك�سيد  ليثيوم  عبوات  ت�سبح 

من الهواء الذي يتنف�سه رائد الف�ساء، متاماً مثل اأجهزة 
اإعادة التنف�ص التي ي�ستعملها الغطا�سون.

بالأوك�سجني  املتنقل  ال��ه��واء  الأوك�سجني  ع��ب��وات  تغذي 
�ساعات،  �سبع  ط���وال  تعمل  اأن  ال��ب��زة  وت�ستطيع  ال��ن��ق��ي. 

ف�ساًل عن ن�سف �ساعة اإ�سافية للحالت الطارئة.
ت�سغِّل بطارية مروحة تن�سر الأوك�سجني يف البزة. كذلك 
حتتوي طبقة تربيد ال�سوائل والتهوئة، التي ُتلب�ص حتت 
ذراعي  ط��ول  على  مت��ت��ّد  اأن��اب��ي��ب  على  الف�سائية،  ال��ب��زة 
الذي  التربيد،  م��اء  ُيبقي  وهكذا  و�ساقيه.  الف�ساء  رائ��د 
للحياة، احلرارة  الداعم  الأ�سا�سي  الفرعي  النظام  ي��زّوده 

م�سبوطة ومُيت�ّص العرق للحوؤول دون تكثفه.
ينّبه نظام اإنذار رائد الف�ساء لأي عطل يف البزة. اأما اإذا 
انف�سل الرائد عن املحطة اأو ال�سفينة الف�سائية، في�ستعني 

بنوع من �سرتات النجاة تزّود به البزة. 
للن�ساط  املب�سطة  الإن��ق��اذ  ب�(و�سيلة  ال�سرتة  ه��ذه  ُتعرف 
تعمل  دف��ع  واأن��ظ��م��ة  وت�سمل ع�سا حتّكم  امل��رك��ب��ة(،  خ��ارج 
بالنيرتوجني ت�سمحان للرائد بالندفاع والتوجه اإىل بر 

الأمان.
يدوم بع�ص املغامرات خارج املحطة اأو املركبة �سبع �ساعات 
تقريباً، ما ي�سبب م�سكلة لرائد الف�ساء: فما عليه فعله 

اإن اأراد دخول احلمام؟
املحطة  ال��رائ��د  ي��دخ��ل  اأن  ال��ف�����س��اء  العملي يف  غ��ري  م��ن 
ويخلع بزته ليدخل احلمام. لذلك يرتدي بدًل من ذلك 
حفا�ساً للبالغني مزوداً بقدرة اإ�سافية على المت�سا�ص، 

تدعى الطبقة الفائقة المت�سا�ص.

باحثون يطورون طريقة جديدة ل�شتغالل الطاقة من حركة الإن�شان

جهاز �سبيه ب�سريط ميكن طيه لتوليد مزيد من الطاقة
ن��ت��م��ّك��ن ف��ي��ه م��ن �سحن هاتفنا  ال���ذي  ال���ي���وُم   اق���رتب 
اخللوي بتحريك اأ�سابعنا، اأو ت�سغيل �سماعة البلوتوث 

بامل�سي.
ط����ّور ب��اح��ث��ون يف جم���ال ال��ه��ن��د���س��ة يف ج��ام��ع��ة ولية 
مي�سيغان الأمريكية طريقة جديدة ل�ستغالل الطاقة 
من حركة الإن�سان م�ستخدمني جهازاً �سبيهاً ب�سريط 

ميكن طيه لتوليد مزيد من الطاقة.
م��ع ه���ذا اجل��ه��از ق��ل��ي��ل ال��ك��ل��ف��ة ال����ذي ُي��دع��ى )املوّلد 
النانوي(، جنح العلماء يف ت�سغيل �سا�سة LCD تعمل 
باللم�ص، و�سف من 20 �سوء LED، ولوحة مفاتيح 
ال�سغط  اأو  اللم�ص  ح��رك��ة  بوا�سطة  كله  ذل��ك  م��رن��ة، 

الب�سيطة، ومن دون احلاجة اإىل بطارية.
ي�سري هذا الكت�ساف بالغ الأهمية، الذي ُن�سر يف جملة

تطوير  نحو  )ن�سري  اأننا  اإىل   ،Nano Energy
حركتنا(،  من  طاقتها  ت�ستمد  ارت��داوؤه��ا  ميكن  اأجهزة 
وفق نيل�سون �سيبولفيدا، بروف�سور م�ساعد متخ�س�ص 
يف ه��ن��د���س��ة ال��ك��ه��رب��اء وال��ك��م��ب��ي��وت��ر واأب������رز ب��اح��ث يف 

امل�سروع.
ي�سيف �سيبولفيدا، الذي مولت منظمة العلوم الوطنية 
مثاًل  ال�ستغناء  اإىل  قريباً  نتو�سل  اأن  )اأتوقع  بحثه: 
حركتنا  لأن  اأ�سبوع  ط��وال  اخل��ل��وي  هاتفنا  �سحن  ع��ن 

توّلد الطاقة ال�سرورية(.
ال�سيليكون  من  رقاقة  مع  املبتكرة  العملية  هذه  ب��داأت 
نعت ب��ع��د ذل���ك م��ن ط��ب��ق��ات ع���دة اأو  ب��ال��غ��ة ال��رق��ة، �سُ
�سملت  للبيئة  ���س��دي��ق��ة  م����واد  م��ن  رق��ي��ق��ة  ���س��ف��ي��ح��ات 
وب����روب����ي����الن احلديد  امل���ت���ع���دد،  ال���ف�������س���ة، والإمي�����ي�����د 
هذه  اإىل  الأي��ون��ات  اأُ�سيفت  كذلك  املتعدد.  الكهربائي 

الطبقات كي يحتوي كل منها يف اجلهاز على ج�سيمات 
م�سحونة. وتولَّد الطاقة عندما ت�سغط حركة الإن�سان 

)اأو الطاقة امليكانيكية( على اجلهاز.

اإمكان تعديله
)املوّلد  ُي��دع��ى  ال��ورق��ة  رق��ة  ال��رق��ي��ق  املتكامل  اجل��ه��از 
وميكن  حيوياً(.  املوافق  الكهربائي  احلديدي  النانوي 
على  والأحجام.  التطبيقات  من  كثرياً  لُيالئم  تعديله 
اأ�سواء  لت�سغيل  امل�ستخَدم  اجلهاز  ي��وازي  املثال،  �سبيل 
LED بحجمه كف اليد. يف املقابل، مل يتخطَّ حجم 
حجم  اللم�ص  �سا�سة  لت�سغيل  ا�سُتخدم  ال��ذي  اجل��ه��از 

الإ�سبع.
واملرونة،  اخل���ف���ة،  م��ث��ل  ك���ث���رية،  م���زاي���ا  اأن  يف  ���س��ك  ل 
وتدين  احلجم،  تعديل  واإم��ك��ان  احليوية،  والتوافقية 
الكلفة، وال�سالبة، �ستحّول اجلهاز اإىل )و�سيلة بديلة 
واعدة يف جمال ا�ستغالل الطاقة امليكانيكية( يف كثري 
ال�سماعات  مثل  امل�ستقلة،  الإل��ك��رتون��ي��ة  الأج��ه��زة  م��ن 
ال��ال���س��ل��ك��ي��ة، وال��ه��وات��ف اخل��ل��وي��ة، والأج���ه���زة امل����زودة 

ب�سا�سة تعمل باللم�ص، ح�سبما توؤكد الدرا�سة.
اأن اجل��ه��از ���س��ار اأك���ر ق��وة عند طيه.  ال��الف��ت اأي�����س��اً 
اإىل  ت��زي��د  ت��ط��وي��ه،  م���رة  ك��ل  )يف  �سيبولفيدا:  ي��و���س��ح 
حد كبري قوة التيار الذي يولده. كذلك ي�سبح اأ�سغر 
حجماً ويحمل طاقة اأكرب. وهكذا يغدو �سغرياً كفاية 
ليو�سع يف كعب حذاء معّد لتوليد الطاقة يف كل مرة 
ي�سطدم فيها الكعب بالأر�ص(.يعمل �سيبولفيدا راهناً 
يولدها  ال��ت��ي  ال��ط��اق��ة  تنقل  تكنولوجيا  تطوير  على 

ا�سطدام الكعب بالأر�ص اإىل �سماعة ل�سلكية مثاًل.

معدة باإتقان لظروف �شعبة 

البزات الف�سائية... كيف حتمي اأ�سحابها من خماطر التنقل يف الف�ساء؟

الف�شاء  واأ�شعة  ال�شغرية،  والنيازك  القاتل،  الربد  يجعل 
ال�شفن  يف  رواده  ي�شّطر  ذل��ك،  رغ��م  لكن  خ��ط��رًا.  مكانًا 
بع�س  لإج��راء  باخلروج  اأحيانًا  املغامرة  اإىل  الف�شائية 
املعّدة  ببزاتهم  مت�شلحني  ال�شيانة،  واأعمال  الت�شليحات 
رواد  ال��ب��زات  حتمي  كيف  ب��ورت  ج��اك  يو�شح  باإتقان. 

الف�شاء.
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العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/198  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- ايرنى جوي ريي�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
ابوظبي التجاري - �ص م ع وميثله : عبداهلل خمي�ص غريب الناخي اآل علي  قد اأقام 
املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  ب��ال��زام  مطالبة  ومو�سوعها   ال��دع��وى  عليك 
مبلغ )154787.62 درهم عبارة عن املديونية املرت�سدة بذمة املدعي عليه حتى تاريخ 
التام.    ال�سداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من   %12 بواقع  الفوائد  مع   2016/8/10
بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ص  امل��واف��ق  2017/2/22    الرب��ع��اء   ي��وم  وح��ددت لها جل�سة 
Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
الأق��ل ويف  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/70  احوال نف�ض م�ضلمني                 
اىل املدعي عليه / 1-احمد ان�ص ا�سماعيل  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
دانيا متعب ال��ربازي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بالطالق 
لل�سرر ونفقة عدة ونفقة اولد �سامله وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير 
احل�سانة واجرة حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/2/19   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
رقم )5(  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2016/2496   جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- حميد مو�سى زيد مبارك اجل��الف  جمهول حمل القامة 
ال�سيد خلف  : عبا�ص مهدي  ال�سالمي وميثله  ابوظبي  املدعي/ م�سرف  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ  الطاهري قد 
والفائدة  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�����س��اري��ف  وال��ر���س��وم  دره���م(   408.870.20( وق���دره 
القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�����س��اع��ة     2017/2/16 امل���واف���ق   اخل��م��ي�����ص   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
Ch1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/2959  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مبا  دي��دان ج��ول  جمهول حمل  �سكيل  املدعي عليه / 1-حممد  اىل 
ال��رزاق حممد تهلك  قد  املدعي/حممد نا�سر جالل احمد وميثله : را�سد عبد 
مبلغ  للمدعي  ي��دف��ع  ب���اأن  عليه  امل��دع��ي  ال���زام  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام 
)100.000 درهم( مع الفائدة القانونية بن�سبة 12% من تاريخ  ال�ستحقاق  وحتى 
لها جل�سة  وح��ددت  املحاماة.    واتعاب  وامل�ساريف  الر�سوم  التام وحتميله  ال�سداد 
يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/21   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2016/2121  مدين  جزئي              
املدعي/  ان  الق��ام��ة مبا  ع��ل��واين  جمهول حمل  املدعي عليه / 1-ي�سرى  اىل 
مبا�سري    حممد  ح�سن  �سالح   : وميثله  ال�سنان  وطب  لتقومي  الغربي  املركز 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  قد 
)20.000 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف و  ات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة  9% من 
تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch2.D.17 ب��ال��ق��اع��ة  ���ص   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/2/20
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/106  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-ذا لينك �ص م ح  2- �سيد عبد الر�سول �سيد حممد علوي  3- �سيد مرت�سى 
�سيد ح�سني �سفوي 4- �سيد حممد مهدي �سفوي 5- حممد علي احمد فوده  6- �سيد حممد 
�سيد عبد الر�سول ع��راق علوي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ دار التمويل �ص م ع 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  امل��ح��رزي   قد  وميثله : �سيخه حممد �سيف علي 
والر�سوم  دره���م(   3742957.14( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وامل�ساريف و  اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام و 
�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/2/27  
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2016/1735  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سويرب اف�سور مارين بيه تي دي ال تي دي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ مينار للم�ساريع �ص م ح   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم بالتكافل والت�سامن مببلغ وقدره )1143360 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف و اتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ  رفع الدعوى وحتى 
ال�سداد التام و�سم ملف احلجز التحفظي رقم 2016/414 -   وحددت لها جل�سة 
Ch1.B.8 لذا  بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  امل��واف��ق  2017/2/27    ي��وم الثنني  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/137  جتاري جزئي              

حمل  جم��ه��ول  ك��وجن��وم��ون   ال��دي��ن  حم��ي  1-كا�ساليبارامبيل   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ع��ب��داهلل حمد   : م ع وميثله  ���ص  الوطني  القيوين  ام  امل��دع��ي/ بنك  ان  الق��ام��ة مب��ا 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران  عمران  عبداهلل 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   43.701.56( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
وحتى   2011/11/25 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ   من   %2.49 والفائدة   املحاماة 
ال�سداد التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/2/27   ال�ساعة 8.30 
�ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/160  جتاري كلي               
���س��رف��اراج خان  ا�سد خ��ان  م  2-  ذ م  ���ص  امل��دع��ي عليه / 1-ي���ور �سوي�ص لل�سحن -  اىل 
)ح�سب الرخ�سة( - ا�سد خان �سرفار از خان )ح�سب القامة( جمهويل حمل القامة 
روك��ز جورج   : م �ص وميثله  د  م   - & انريجي  انرتنا�سيونال مارين  امل��دع��ي/  ان  مبا 
حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
)1.159.470.00 درهم مليون ومائة وت�سعة وخم�سون الفا واربعمائة و�سبعون درهما(  
التام  ال�سداد  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من املطالبة وحتى 
املوافق   ي��وم الرب��ع��اء   املعجل بال كفالة.  وح��ددت لها جل�سة  بالنفاذ  و �سمول احلكم 
اأو  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة    2017/2/22
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/1862  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- نخلة الواحة للتجارة العامة- �ص ذ م م  2- حممد احمد حممد علي 
الزرعوين  3- جيهان حممد احمد حممد الزرعوين  4- علي عبد الفتاح وهبه جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف  الهالل - �ص م ع وميثله : علي ا�سماعيل ابراهيم 
اجلرمن - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم الوىل والثاين 
والثالثة والرابع جميعهم بالت�سامن والتكافل بان يدفعوا للم�سرف املدعي مبلغ وقدره 
درهما(  واربعون  وواح��د  الفا وخم�سمائة  وت�سعة ع�سر  درهم  دره��م( )مليون   1.019.541(
لها جل�سة  املعجل.  وحددت  بالنفاذ  �سمول احلكم  و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  املوافق  2017/2/23    يوم اخلمي�ص  
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2016/674  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-رجاء حممد ممتاز اخل��وام  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
نعلنكم  لوتاه  الرحمن  عبد  علي  ح�سني   : وميثله  احلميد  عبد  خالد  التنفيذ/عميد 
ب��احل��ك��م ال�����س��ادر يف ال��دع��وى رق���م 2010/709 ع��ق��اري ك��ل��ي ي���وم  اخل��م��ي�����ص  بتاريخ  
وقدره  مبلغ  ب�����س��داد  ب��ال��زام��ك��م   -1 وذل���ك  تنفيذيا  ���س��ن��دا  ب��اع��ت��ب��اره    2012/11/22
اىل  وت�سليمه  ال�سداد   مت��ام   حتى   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )29451.76(
طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا الع��الن.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/201  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- نيكول ف���وزي نعمة  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
التاأمني - ذ م م وميثله  امل�ستقبل لو�سطاء  التنفيذ/ �سركة خدمات  طالب 
: ع��ب��د ال��رح��م��ن حم��م��د م����راد ع��ب��د ال��رح��م��ن امل���ازم���ي - ق���د اأق�����ام عليك 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )155.221.93(
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/232   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- مان ديفلومبنت ليمتد وميثلها قانونا مارك كارول  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/نرج�ص عبد الر�سا الغافري 
التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  ل��وت��اه  قد  �سلطان علي  : فهد  وميثله 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2346100( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2016/3134   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- هريا اأحمد اأحمد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  فليحان   بيان  التنفيذ/�سامر 
اىل طالب  دره��م  وق���دره )13326(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
عليها عن ح�س�سها  املدعي  تنازل  باإثبات     -2 املحكمة  او خزينة  التنفيذ 
بذلك يف عقد  والتاأ�سري  م   م  ذ  ���ص  دي��وك  دي��ك  �سركة مطعم  للمدعي يف 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  لها.   الر�سمية  وال�سجالت  ال�سركة  تاأ�سي�ص 
املذكور خالل  بالقرار  التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  الج��راءات 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/47   تنفيذ جتاري  
للمقاولت  ت�سور   -2 فال�سالم   ن��اراي��ان��ان  �سانكارا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الكهربائية - �ص ذ م  م  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك 
م م  وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�سني  قد  الوطني - �ص  القيوين  ام 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )343818.74( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  وعليه 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام  فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2016/3239   تنفيذ جتاري  
ناجارال   با�سابا  �ساجانا  ب��ن  ن��اج��ارال  اأ�سفيني  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
تريد  وي�ستفورد  التنفيذ/�سركة  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
�سريفي�سز ليمتد -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
اىل طالب  دره��م   )8746380( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن حكم متهيدي بالن�ضر

   يف  الدعوى رقم 2016/729 عقاري  كلي                              
اىل امل��دع��ي عليه /1 - رمي��ا عبد ال��ه��ادي ف���وؤاد  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/ 
را�سيل �سوزيت تودور  قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت 
بتاريخ 2017/1/29  احلكم التمهيدي التايل : بندب اخلبري املخت�ص �ساحب الدور من 
املقيدين باجلدول مامل يتفق الطرفان على ت�سمية غريه خالل ا�سبوع من تاريخه لتكون 
مهمته عبد الطالع على اوراق الدعوى وم�ستنداتها ، وللخبري يف �سبيل اأداء املاأمورية 
النتقال اىل اية جهة حكومية او غري حكومية لالطالع على ما لديها تفيد يف تنفيذ 
الف  امانة مقدارها خم�سة ع�سر  و م�ساريف اخلبري  اتعاب  ذمة  وق��درت على  املاأمورية 
الربعاء   يوم  املحكمة جل�سة  لها  وح��ددت  املحكمة.  ايداعها خزينة  املدعية  الزمت  درهم 

.  Ch1.B.8 املوافق 2017/2/22  ال�ساعة 00 : 11 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

 اإعادة  اإعالن بالن�ضر 
اىل املدعى عليه / عبد العزيز مع�سد �سامل عبيد ال�سام�سي - اإماراتي اجلن�سية 

نعلمكم بان املدعي / البنك التجاري الدويل يف الدعوى رقم 2016/5913 املدنية اجلزئية الدائرة 
الثانية   قد رفع الدعوى املذكورة اعاله يطالب فيها : 

ومائة  الف  وخم�سون  واثنان  )ثالثمائة  درهم   352.108.77 وقدره   مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  الزام 
وثمانية درهم و�سبعة و�سبعون فل�سا( مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق حتى 

ال�سداد  التام ، وبال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
معتمد  وكيل  بوا�سطة  او  �سخ�سيا  البتدائية  الحتادية  ال�سارقة  حمكمة  ح�سورك  يقت�سي  لذا 
املوافق  الثالثاء  يوم  وذلك   ، امل�ستندات  كافة  بها  مرفقا  الدعوى  على  جوابية  مذكرة  وتقدمي   ،
2017/2/21 ، امام الدائرة املدنية اجلزئية الثانية ، القاعة 151 ، ال�ساعة 8.30 �سباحا ، وذلك  للنظر 
اتخاذ  �سيتم  عليه ويف حال عدم ح�سورك  بو�سفك مدعي   - اعاله  اليها  امل�سار  املذكور  الدعوى  يف 

الجراءات القانونية بحقك غيابيا.
 حمكمة ال�ضارقة الحتادية البتدائية 

مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�ضارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اخطار بالن�ضر يف الق�ضية التنفيذية 2016/2078 
اإىل املحكوم عليه / ا�ستون تريدجن اندا�سرتيز - م م ح 

بحقك  اأ�سدرت  قد  البتدائية  الحتادية  عجمان  حمكمة  بان  لديك  معلوما  ليكن 
مبلغ  بدفع  باإلزامك  يق�سى   - جزئي  جتاري   2013/1450 رقم  الدعوى  يف  حكما 
�سركة   / له  املحكوم  ان  وحيث   ، وامل�ساريف  الر�سوم  �سامال  درهم   )84302( وقدره 
التنفيذ حتت رقم  ، قد تقدم بطلب تنفيذ احلكم و�سجل  م  ذ م  فلري للمالحة - �ص 
2016/2078  لذا اأنت مكلف ب�سداد املبلغ املحكوم به خالل )15( يوما من تاريخ ن�سر 
الخطار ويف حال تخلفك عن ذلك فاإن املحكمة �ستتخذ بحقك الجراءات القانونية 

املنا�سبة لتنفيذ احلكم ح�سب ال�سول. 
 قلم التنفيذ املدين - دار الق�ضاء عجمان

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

دار الق�ضاء - عجمان 

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/343  ا�ضتئناف تظلم جتاري   
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-با�سيفيك لنظمة املراقبة - �ص ذ م م  2- دليب راهولن 
3- با�سيفيك كنرتولز كالود �سرف�سيز م م ح - فرع دبي  جمهويل حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /نور بنك )م�ساهمة عامة( �سابقا بنك نور الإ�سالمي - �ص م 
ع   قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/463 تظلم جتاري 
  2017/3/15 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت   2016/12/20 بتاريخ 
ال�ساعة 17.30 م�ساء  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2016/329  ا�ضتئناف تظلم جتاري
 اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ���س��رك��ة اح��م��د ���س��ريف ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة - ذ م م  
2-حم��م��د ر���س��ا ع��ب��د ال��رح��م��ن ���س��ريف 3- حم��م��د ك��ام��ل ال�����س��ي��د ابراهيم 
الها�سمي  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /البنك العربي املتحد- 
�ص م ع وميثله : موزة عبيد ربيع اخلظر قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بالدعوى رقم : 461 / 2016 تظلم جتاري بتاريخ  وحددت لها جل�سه يوم 
 ch1.B.7 الربعاء   املوافق 2017/3/29  ال�ساعة 17.30 م�ساء بالقاعة رقم
وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري 

حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/1497  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-موؤ�س�سة مام للمقاولت الكهربائية  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة علي بن  حممد مريزا التجارية وميثله : مع�سومة ح�سن 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سايغ  نا�سر 
ال��دع��وى وحتى  ت��اري��خ  رف��ع  مببلغ وق��دره )1.270.110 دره��م( والفائدة 9% من 
ال�سداد التام  وبالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2017/2/27 ال�ساعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/227  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-بيج مون للخدمات الفنية -  �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ مطعم ايبوين وميثله : منى احمد عبد العزيز يو�سف ال�سباغ   قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام امل�ستدعي �سدها بان توؤدي للم�ستدعية مبلغ 
135.000 درهم )مائة وخم�سة وثالثون الف درهما( و�سمول الأمر بالنفاذ املعجل 
وت�سمني امل�ستدعي �سدها الر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch1.B.8 جل�سة يوم الثنني   املوافق  2017/2/20   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/228  جتاري جزئي              

ابراهيم خليل  امل�سوؤول  ومديرها  م  م  ذ  �ص  للمقاولت  املتقدم  1-اخل��ط   / عليه  املدعي  اىل 
ابراهيم هللو  2- ابراهيم خليل ابراهيم هللو  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سندم 
العامليه للتجارة العامة - �ص ذ م م  ومديرها هرجا�ص دوجال جي ا�ص - اجلن�سية : الهند - 
وميثله : عبد اهلل �سيف �سامل خمي�ص النقبي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليهما  مببلغ وقدره )402655.00 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول  و  التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  
امل��واف��ق  2017/2/22   ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة  كفالة.  وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

خالل م�شاركتها كراٍع ملعر�س ال�شرق الأو�شط للكهرباء:
»دوكاب« ت�سلط ال�سوء على اأهم عنا�سر ال�ستدامة والتنوع 
التي متيز منتجاتها املتخ�س�سة ملختلف القطاعات ال�سناعية

•• دبي-الفجر:

الكابالت  �سناعة  جمال  يف  الرائدة  الإماراتية  ال�سركة  “دوكاب”،  اأعلنت 
القاب�سة  لل�سركة  واململوكة  الكابالت  الكهربائية عالية اجلودة ومنتجات 
العامة �سناعات وموؤ�س�سة دبي لال�ستثمارات احلكومية، عن م�ساركتها يف 
اإمارة  ت�ست�سيفه  وال��ذي  للحدث،  ك��راٍع  للكهرباء  الأو�سط  ال�سرق  معر�ص 

دبي خالل الفرتة 14-16 فرباير 2017.
وخالل م�ساركتها يف احلدث الأبرز من نوعه على م�ستوى قطاع الطاقة 
النمو  توجهات  اأه��م  على  ال�سوء  دوك��اب  �ست�سلط  املنطقة،  يف  الكهربائية 
ال��ت��ي ت�سهدها ال�����س��رك��ة، وذل���ك م��ن خ���الل ط���رح جم��م��وع��ات وا���س��ع��ة من 
نحو  و�سعيها  منتجاتها،  بها  تتمتع  التي  وامل��رون��ة  املتخ�س�سة،  الكابالت 
جنحت  وق��د  ه��ذا  ك��ك��ل.  القطاع  م�ستوى  على  م�ستدام  م�ستقبل  حتقيق 
املعتمدة  املتخ�س�سة  للكابالت  موثوق  كمورد  مكانتها  برت�سيخ  ال�سركة 
الذي  الأمر  النامية،  ال�سناعية  القطاعات  دولياً، وامل�ستخدمة يف خمتلف 
اأ�سهم بت�سجيل ال�سركة ل�سجل حافل من الجنازات، وتقدمي ابتكارات على 

م�ستوى �سناعة الكابالت.
وبهذا الإطار، قال حممد عبدالرحمن املطوع، الرئي�ص التنفيذي للعمليات 
التجارية يف �سركة دوكاب: ي�سكل معر�ص ال�سرق الأو�سط للكهرباء من�سة 
القطاع،  الفاعلة �سمن هذا  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  اأهم  للتوا�سل مع  هامة 
البارز، حيث �سنعمل  الأمر الذي يتج�سد من خالل رعايتنا لهذا احلدث 
كما  واخل���ربات،  ال���روؤى  لتبادل  امل�ساركني  م��ع  التوا�سل  على  خالله  م��ن 
ي�سعدنا تنظيم عدد من الندوات املتخ�س�سة والتي �ست�ست�سيف جمموعة 

من اأبرز �سناع القرار واخلرباء �سمن هذا قطاع الطاقة الكهربائية«. 
واأ�ساف املطوع: اإن م�ستوى البتكار الذي و�سلت اإليه منتجاتنا جعلت من 
دولة  ال�سناعي يف  القطاع  ال��ذي يحققه  النجاح  يف  م�سهماً  �سريكاً  دوك��اب 
الإمارات العربية املتحدة، وخا�سة عندما يتعلق الأمر باملفاهيم واملبادرات 

النا�سئة مثل املدن الذكية، والطاقة النووية، والطاقة ال�سم�سية. 
القطاع،  مكونات  م��ن  وا���س��ع  لنطاق  �سركاء  نكون  لأن  دوك���اب  يف  ونتطلع 
املتقدمة  ال�سلكية  ال�سبكات  بنية  على  ال�سوء  لت�سليط  جهودنا  و�سنكثف 
وامل�ستدامة، واملباين املوفرة للطاقة، وغريها من الزوايا الإبداعية والتي 

ت�سفي قيم وفوائد عظيمة ل�ستدامة مكونات الدول
و�ستقوم “دوكاب” با�ست�سافة عدٍد من الندوات املتخ�س�سة التي �ستقام على 
باأحدث  للتعريف  وامل�سممة  للكهرباء،  الأو�سط  ال�سرق  اأيام معر�ص  مدار 
ال�سناعة، حيث  التي تدور حول توجهات ومعايري  امل�ستجدات واملعلومات 
�ست�ست�سيف ال�سركة خاللها اأبرز اخلرباء العاملني يف ال�سركة، اإىل جانب 

م�ساركة خرباء ميثلون جمموعة من 
املنظمات املعنية مثل خدمة املوافقات 
 )BASEC(للكابالت الربيطانية 
وجم��ل�����ص ال��رتخ��ي�����ص ل��ل��وق��اي��ة من 
اخل�سائر )LPCB( و�سركة ترمبل 
الندوات  و�ستفتح   .)Amtech(
وفود  اأمام جميع  اأبوابها  املتخ�س�سة 
لعدة  �ستتطرق  حيث  املعر�ص،  وزوار 
حتديات  اأب��رزه��ا  جوهرية،  موا�سيع 
ومعايري  امل��ت��ج��ددة،  الطاقة  ك��اب��الت 
اجل����ودة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ول��وائ��ح مواد 
وال�سالمة،  الأم�����ن  ول���وائ���ح  ال��ب��ن��اء 
اأداء  باأهمية  التوعية  اإىل  بالإ�سافة 

الكابالت املقاومة للحرائق. 
نطاق  وتو�سيع  الإب���داع  مفاهيم  بتبني  “دوكاب”  �سركة  ال��ت��زام  اإط��ار  ويف 
منتجاتها التخ�س�سية، ت�سعى اإىل عر�ص ريادتها يف جمال �سناعة كابالت 
واأ�سالك الأملنيوم والتي يتم اإنتاجها يف �سركة دوكاب لالأملنيوم الواقعة يف 
ملنطقة  لالأملنيوم  دوك��اب  م�سنع  �سيوفر  حيث  خليفة.  – مدينة  اأبوظبي 
اخلليج العربي وال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا عند اإكتمال جتهيزه قدرة 
اإنتاجية ت�سل اإىل  50،000 طن �سنوياً مدعومة باملو�سالت )EC( لفئة 

ق�سبان الأملنيوم، والأ�سالك امل�سحوبة باملو�سالت العامة. 
الإمارات  دول��ة  ال�سركة يف م�سرية  اإط��ار م�ساركة  املطوع: يف  وتابع حممد 
املبتكرة لبناء م�ستقبل غني مبكونات م�ستدامة وقال: “ت�سارك دوكاب يف 
اثنني من اأكرب م�ساريع توليد الطاقة ال�سم�سية يف املنطقة، وهي حمطة 
التابعة ل�سركة م�سدر، وحمطة ديوا للطاقة ال�سم�سية مبجمع   1 �سم�ص 

حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية يف دبي. 
كما نعمل اأي�ساً مع حمطة بركة للطاقة النووية والتابعة ملوؤ�س�سة الإمارات 
للطاقة النووية. ونحن فخورون بكوننا �سركاء يف هذه امل�ساريع ال�سخمة 
والتي تعك�ص درجة عالية من الإبتكار وال�ستدامة يف �سوق الإمارات العربية 

املتحدة. 
اأثبتت �سركة دوكاب قدرتها يف توفري منتجات الكابالت التخ�س�سية  كما 
لالأ�سواق املتطلبة للمعايري العالية وذلك عرب توفريها لنطاق وا�سع من 
كابالت FlamBICC املثبطة للهب، وجمموعة الكابالت املعتمدة من 
طراز NuBICC املخ�س�سة خلدمة حمطات الطاقة النووية، بالإ�سافة 

اإىل منتجات الأملنيوم املتعددة.
8 �سمن  – القاعة   E10 ال��زوار يف اجلناح رقم  “دوكاب”  هذا وت�سقبل 

مركز دبي التجاري العاملي. 

الرئي�ش التنفيذي »للم�سرف« يفوز  بجائزة » اأف�سل رئي�ش تنفيذي للتوطني« لعام 2016
•• دبي – د. حممود علياء

املتوا�سل  واإل��ت��زام��ه  جل��ه��وده  ت��ق��دي��راً 
الرئي�ص  ف���از  ف��ق��د  ال��ت��وط��ني  ب�سيا�سة 
التنفيذي للم�سرف العربي لالإ�ستثمار 
والتجارة اخلارجية “امل�سرف “ �سعادة 
اأف�سل  بجائزة  كلداري  في�سل  ال�ستاذ 
التوطني  جم����ال  يف  ت��ن��ف��ي��ذي  رئ��ي�����ص 
جلنة  مت��ن��ح��ه��ا  وال���ت���ى   2016 ل��ع��ام 
تنمية املوارد الب�سرية مبعهد الأمارات 

للدرا�سات امل�سرفية واملالية . 
الروؤ�ساء  ت�سجيع  اإىل  اجلائزة  وتهدف 
على  امل�سريف  القطاع  ف��ى  التنفيذيني 
وطموحه  فاعله  ا�سرتاتيجيات  و���س��ع 

للتوطني.
وقام �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سلطان بن 

حممد بن �سلطان القا�سمي ويل العهد 
ن��ائ��ب ح��اك��م ال�����س��ارق��ة رئ��ي�����ص املجل�ص 
بت�سليم  ال�����س��ارق��ة  لإم������ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
كلداري  ف��ي�����س��ل  ���س��ع��ادة  اإىل  اجل���ائ���زة 
وذل��ك على هام�ص فعاليات  اأم�����ص  ي��وم 
الدورة التا�سعة ع�سر للمعر�ص الوطني 
معر�ص  يف  ت���ق���ام  وال����ت����ي  ل��ل��ت��وظ��ي��ف 
لروؤيته  تقديراً  وذل��ك  ال�سارقة  اك�سبو 
التوطني  املتميزة يف جم��ال  واإجن��ازات��ه 

وامل�سئولية الإجتماعية .
وعرب �سعادة كلداري بهذه املنا�سبة عن 
املرموقة،  بهذه اجلائزة  لفوزه  �سعادته 
ويف معر�ص تعليقه على الفوز باجلائزة 
الر�سيدة يف  »لقد و�سعت قيادتنا  قال: 
روؤية  املتحدة  العربية  الأم����ارات  دول���ة 
وتدريب  ا�ستقطاب  جم��ال  يف  وا�سحة 

ال���دول���ة وكوننا  وم��واط��ن��ات  م��واط��ن��ي 
وت��ط��وراً يف  املوؤ�س�سات الأ���س��رع من��واً  يف 
الدولة فاأننا ملتزمون بو�سع ال�سيا�سات 
املواهب  با�ستقطاب  الكفيلة  والأل��ي��ات 
مهاراتهم  و���س��ق��ل  امل��ت��م��ي��زة  ال��وط��ن��ي��ة 
خالل  وم��ن  وم��درو���ص  منهجي  ب�سكل 
برامج تدريبيه متطورة مما يوفر لهم 
لتبووؤ  ويوؤهلهم  ناجحة  مهنية  �سرية 

منا�سب قياديه يف القطاع امل�سريف .
“ اأف�سل رئي�ص  اإط��الق جائزة  وقد مت 
تنفيذي للتوطني “ �سمن جوائز تنمية 
امل�سريف  ال��ق��ط��اع  ال��ب�����س��ري��ة يف  امل�����وارد 
معايري  وت�����س��م��ل   2007 ع���ام  وامل����ايل 
اجل���ائ���زه ال���روؤي���ة وال��ق��ي��اده واإجن�����ازات 
امل�سئولية  اإىل  اإ�����س����اف����ة  ال����ت����وط����ني 

الإجتماعية . 

ويل عهد ال�سارقة يكرم الفائزين بجائزة تنمية املوارد الب�سرية يف القطاع امل�سريف واملايل

اإك�سبو 2020 دبي يربم �سراكة مع »اإ�ش اإيه بي« لتوفري جتارب خا�سة ملاليني الزوار

لتعزيز التعاون يف ال�شوؤون الرقابية على املوؤ�ش�شات املالية

�سوق اأبوظبي العاملي يوقع مذكرة تفاهم مع جلنة مراقبة القطاع املايل يف لوك�سمبورج

ي�����س��ت��ط��ي��ع��ون ف��ي��ه الط�����الع ع��ل��ى اأح����دث 
تقنيات الواقع الفرتا�سي يف حال كونهم 
من ع�ساق التكنولوجيا. وهي الغاية التي 
ميكن حتقيقها بف�سل امتالك اإ�ص اإيه بي 
القادرة على  الفورية  التكنولوجيا  حللول 
التحليلية،  والبيانات  الإج����راءات  حتويل 
املتوفرة اأثناء رحلة التح�سري وال�ستعداد 
اأفكار  اإىل  دب���ي،   2020 اإك�����س��ب��و  لإق��ام��ة 

ُتبنى على اأ�سا�سها الأفعال.  
ول ت�����س��ت��م��د ت��ل��ك الأف���ك���ار اأه��م��ي��ت��ه��ا من 
تلبية  يف  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و  م�����س��اع��دة 
الح��ت��ي��اج��ات ال��ف��ردي��ة ل�����زواره ف��ق��ط، بل 
متكاملة  جت���رب���ة  ���س��ت��وف��ر  لأن���ه���ا  اأي�������س���ا 

•• دبي-الفجر: 

عن  ام�������ص  دب�����ي   2020 اإك�������س���ب���و  اأع����ل����ن 
 ،)SAP( ب��ي«  اإي��ه  “اإ�ص  �سركة  ان�سمام 
الرائدة عاملياً يف جمال احللول الربجمية 
اإك�سبو  ����س���راك���ة  ب���رن���ام���ج  اإىل  امل���ب���ت���ك���رة، 
دويل  ���س��ري��ك  اأول  ل��ت��ك��ون  دب����ي،   2020
يف  وذل���ك  ر�سمي”،  اأول  “�سريك  فئة  يف 
ت��وف��ري جت����ارب متميزة  ���س��ت��دع��م  خ��ط��وة 
من  للماليني  ال�سخ�سية  املتطلبات  تلبي 
زوار املعر�ص العاملي القادمني من خمتلف 

اأنحاء العامل.     
الربجمية  ل��ل��ح��ل��ول  ���س��ري��ك��اً  وب��و���س��ف��ه��ا 
املبتكرة لإك�سبو 2020 دبي، واأول �سريك 
“اإ�ص  ت�ساهم  �سوف  الفئة،  ه��ذه  يف  دويل 
اأك��رب ال�سركات  التي ُتعد اإح��دى  اإي��ه بي” 
تطوير  يف  الأع���م���ال،  ل��ربجم��ي��ات  العاملية 
من�سات التكنولوجيا الفورية التي �ستتيح 
وال����ع����ار�����س����ني، حتليل  احل������دث  مل��ن��ظ��م��ي 
توّجهات  لر�سد  ف��وري��اً  حتلياًل  البيانات 
الزّوار، ومن ثم ا�ستخدام النتائج لتقدمي 
وم�سممة ح�سب  زائ��ر  بكل  جتربة خا�سة 

اأولوياته وتطلعاته.  
ال���ذي���ن ي�سلون  ال������زوار  ذل����ك  و���س��ي��م��ك��ن 
من  دب�����ي   2020 اإك�������س���ب���و  م����وق����ع  اإىل 
التي  الأجنحة  على  الطرق  اأ�سرع  معرفة 
مقرتحة  حم��ط��ات  خ��الل  م��ن  يحبذونها 
على  بالإمكان  اأو  عندها  التوقف  ميكنهم 
الذي  امل��ك��ان  اإىل  اإر���س��اده��م  امل��ث��ال  �سبيل 

رحلته  ج��وان��ب  ت�سمل  زائ����ر  ب��ك��ل  خ��ا���س��ة 
ك��اف��ة اأث��ن��اء احل���دث ال��ع��امل��ي امل��رت��ق��ب، مبا 
يف ذلك �سبل ال�سيافة والإقامة الفندقية 
وال��ن��ق��ل والت�������س���الت.   وب��ه��ذه املنا�سبة، 
اآل  �سعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ  �سمو  اأو���س��ح 
م��ك��ت��وم، رئ��ي�����ص ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا ل��� اإك�سبو 
2020 دبي، اأن هذه ال�سراكة �ست�ساهم يف 
توفري جتربة ا�ستثنائية لكل زائ��ر.  وقال 
���س��م��وه: اإ����ص اإي���ه ب��ي ل��دي��ه��ا ت��اري��خ حافل 
بالنجاحات والإجنازات على �سعيد توفري 
للم�ساريع  بالثقة  جديرة  برجمية  حلول 
يف  حم���وري  دور  لها  و�سيكون  والأع���م���ال، 
وعملياته  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  خ��ط��ط 

نعكف على  �سموه:  واأ�ساف  الت�سغيلية.    
ب��ن��اء ق��اع��دة ه��ائ��ل��ة م��ن م��ق��دم��ي احللول 
تفاعلية  اأج���واًء  توفر  التي  التكنولوجية 
خ���اّلق���ة.  و���س��ت��ق��دم اإ�����ص اإي����ه ب��ي من�سات 
اأكر  مبتكرة �ست�ساعدنا يف اتباع منهجية 
ذك����اًء واب��ت��ك��اراً وك���ف���اءًة يف ت��وف��ري جتارب 
ا�ستثنائية طوال الرحلة املتجهة نحو العام 
العاملي  احل��دث  فعاليات  واأث��ن��اء   ،2020
اأن يقوم  املتوقع  اأن��ه من  املرتقب.  وُيذكر 
 20 اأكر من  ب��اإدارة  2020 دبي،  اإك�سبو 
حاًل من حلول التكنولوجيا الفورية، عرب 
للحو�سبة   )SAP HANA( من�سة 
داخل الذاكرة، وحزمة برجميات الأعمال 

 .)SAP S/4HANA(
ماكديرموت  بيل  اأ�سار  مت�سل،  �سياق  ويف 
اإي���ه بي  اإ����ص  ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�سركة  ال��رئ��ي�����ص 
توؤكد عزم  ال�سراكة  اأن ه��ذه  اإىل  اإي��ه،  اإ���ص 
اأن  ع��ل��ى  وت�سميمه  دب���ي   2020 اإك�����س��ب��و 
يكون حدثاً عاملياً ا�ستثنائياً بكل املقايي�ص، 
ومن�سًة ل�ستعرا�ص اأحدث تقنيات القرن 
اأر�����ص الواقع،  احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن ع��ل��ى 
اأمام جمهور عاملي عري�ص ميثل اأكر من 

180 دولة.  
اإيه  اإ����ص  �ستحر�ص  م��اك��دي��رم��وت:  وق���ال 
ب���ي ع��ل��ى اإث������راء جت��رب��ة اإك�����س��ب��و 2020 
اإدارة  على  العاملي  احل��دث  وم�ساعدة  دب��ي 
ف��ع��ال��ي��ات��ه ب��ط��ري��ق��ة ���س��ه��ل��ة وم��ب��ت��ك��رة مبا 
ي��دع��م م��ك��ان��ة دب���ي ال��ت��ي ت��ع��د واح����دة من 
واأكرها  ال���ع���امل  يف  ال��ذك��ي��ة  امل����دن  اأب�����رز 

•• اأبوظبي-الفجر: 

املايل  املركز  العاملي،  اأبوظبي  �سوق  وقع 
مذكرة  م����وؤخ����راً  اأب���وظ���ب���ي،  ال�����دويل يف 
املايل  القطاع  مراقبة  جلنة  مع  تفاهم 
اإف”،  اإ�����ص  اإ�����ص  “�سي  ل��وك�����س��م��ب��ورج  يف 
ال�سوؤون  حول  امل�سرتك  التعاون  لتعزيز 
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة، وت��ف��ع��ي��ل ال���رق���اب���ة على 
املوؤ�س�سات املالية، وتن�سيق العمل الثنائي 
الأن�سطة  وت�سهيل  امل��ع��ل��وم��ات،  وت��ب��ادل 
القطاعات  بني  للحدود  العابرة  املالية 

املالية يف اأبوظبي ولوك�سمبورج.
وق����ع امل����ذك����رة ك�����الود م���ارك�������ص، مدير 
ع����ام جل��ن��ة م���راق���ب���ة ال���ق���ط���اع امل�����ايل يف 
اإف”،  اإ�������ص  اإ�������ص  “�سي  ل��وك�����س��م��ب��ورج 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ت���ن���ج،  وري���ت�������س���ارد 
ل�سوق  املالية  اخل��دم��ات  تنظيم  ل�سلطة 

اأبوظبي العاملي.
وحت���دد امل��ذك��رة اإط����ار ع��م��ل ���س��ام��ل بني 
ل�سوق  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات  تنظيم  �سلطة 
القطاع  مراقبة  وجلنة  العاملي  اأبوظبي 

اإ�ص  اإ�����ص  “�سي  ل��وك�����س��م��ب��ورج  يف  امل����ايل 
الثنائية،  امل�����س��اع��دة  ت��ق��دمي  ح��ول  اإف” 
والتعاون  التنظيمية،  املعلومات  وتبادل 
املوؤ�س�سات  على  ال��رق��اب��ي��ة  العمليات  يف 
الأ�سواق  منو  يعزز  مبا  للحدود  العابرة 
ل�سراكة  وي��وؤ���س�����ص  ل��ل��ج��ان��ب��ني،  امل��ال��ي��ة 

حول  واخل���ربات  ال���روؤى  لتبادل  وثيقة 
اأ�سواق  واأن��ظ��م��ة  امل�سرفية،  ال��ق��ط��اع��ات 
راأ�ص املال يف اأبوظبي ولوك�سمبورج. كما 
ت��اأت��ي امل��ذك��رة ل��ت��وؤك��د على ال��ت��زام �سوق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، ك��م��رك��ز م���ايل دويل، 
برت�سيخ وبناء عالقات عمل وثيقة وخلق 

مع  امل�سرتك  للتعاون  متقاربة  جم��الت 
اأبرز املراكز املالية يف املنطقة والعامل.

وق��ال، ك��الود مارك�ص، مدير ع��ام جلنة 
لوك�سمبورج  يف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  م��راق��ب��ة 
اإ�����ص اإف : مي��ث��ل ت��وق��ي��ع هذه  اإ�����ص  ���س��ي 
عالقات  لتطوير  كبرية  اأهمية  امل��ذك��رة 
و�سوق  اللجنة  ب��ني  وال�����س��راك��ة  ال��ت��ع��اون 
اأبوظبي العاملي، حيث ت�سهم يف فتح اآفاق 
وا�سعة للعمل امل�سرتك يف كافة املجالت 
امل�سمولة ببنودها واإطار عملها ال�سامل.

الرئي�ص  اأكد ريت�سارد تنج،  ومن جانبه، 
اخلدمات  ت��ن��ظ��ي��م  ل�����س��ل��ط��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
امل��ال��ي��ة يف ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، على 
ع��م��ق ع��الق��ة ال�����س��داق��ة ال��ط��وي��ل��ة بني 
ل��وك�����س��م��ب��ورج واأب���وظ���ب���ي، م�����س��رياً اإىل 
تلك  ي��ع��زز  امل��ذك��رة اجل��دي��دة  توقيع  اأن 
التعاون  تفعيل  عرب  الوثيقة  العالقات 
م���ع جل��ن��ة م���راق���ب���ة ال���ق���ط���اع امل�����ايل يف 
اأعلى  تطبيق  ي��ر���س��خ  مب��ا  ل��وك�����س��م��ب��ورج 
املعايري واملمار�سات التنظيمية يف اأ�سواق 
ت�سخري  ي�����س��ه��م  واأ�����س����اف:  اجل���ان���ب���ني. 

•• ال�شارقة -وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية 
القا�سمي  حم��م��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  ال���دك���ت���ور 
ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة �سهد 
�سمو ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان 
القا�سمي ويل عهد و نائب حاكم ال�سارقة 
�سباح ام�ص حفل تكرمي الفائزين بجائزة 
امل�سريف  القطاع  الب�سرية يف  امل��وارد  تنمية 

واملايل لعام 2017.
 وتقام اجلائزة على هام�ص املعر�ص الوطني 
امل�سريف  القطاع  يف  للتوظف  ع�سر  التا�سع 
واملايل واحلكومي الذي ا�ست�ساف فعالياته 
ال�����س��ارق��ة وت���اأت���ي اجلائزة  اك�����س��ب��و  م��رك��ز 
العاملني  والأفراد  املوؤ�س�سات  لدور  تقديراً 
والداعمني  وامل����ايل  امل�����س��ريف  امل��ج��ال��ني  يف 

ل��ت��ن��م��ي��ة امل��������وارد ال��ب�����س��ري��ة وال���ت���وط���ني.  
بتكرمي  ال�سارقة  عهد  ويل  �سمو  وتف�سل 
الفائزين وهم: بنك دبي  الأف��راد  اجلهات 
ال�سالمي  اأب��وظ��ب��ي  وم�سرف  ال���س��الم��ي 
تنمية  جائزة  عن  �سي  بي  اأ���ص  ات�ص  وبنك 
الب�سرية يف القطاع امل�سريف.  وفاز  امل��وارد 
للتوطني  تنفيذي  رئي�ص  اأف�����س��ل  ب��ج��ائ��زة 
في�سل  �سعادة  وامل���ايل  امل�سريف  القطاع  يف 
للم�سرف  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص  ك���ل���داري 
اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  لال�ستثمار  ال��ع��رب��ي 
يف  املتميزة  امل����راأة  ج��ائ��زة  اأم���ا  “امل�سرف” 
القطاع امل�سريف ففازت بها ال�سيدة �سبيحة 

جمعة الظفري من بنك الحتاد الوطني.
عهد  ويل  �سمو  ج��ان��ب  اإىل  احل��ف��ل  ح�سر 
ع�سام  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  م��ن  ك��ل  ال�سارقة 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ص دائ����رة ال���ط���ريان املدين 

القا�سمي مدير  بن حميد  وال�سيخ حممد 
املجتمعية  وال��ت��ن��م��ي��ة  الإح�������س���اء  دائ������رة 
مدير  القا�سمي  �سعود  بن  في�سل  وال�سيخ 
و�سعادة  ال�����دويل  ال�����س��ارق��ة  م���ط���ار  ه��ي��ئ��ة 
عبداهلل بن �سلطان العوي�ص رئي�ص جمل�ص 
ال�سارقة  و���س��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ادارة 
ال�سام�سي قائد عام  ال��زري  �سيف  والعميد 
هدة  بن  �سلطان  و�سعادة  ال�سارقة  �سرطة 
و�سعادة  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص 
الدكتور طارق بن خادم رئي�ص دائرة املوارد 
الب�سرية و�سعادة الدكتور خالد عمر املدفع 
وعدد  الع��الم��ي��ة  ال�سارقة  مدينة  رئي�ص 
من امل�سوؤولني ومدراء املوؤ�س�سات احلكومية 
مدير  اجل�سمي  جمال  و�سعادة  وامل�سرفية 
امل�سرفية  للدرا�سات  الم���ارات  معهد  ع��ام 

واملالية.

ابتكارا وابداعاً.   واأ�ساف: بف�سل جتاربها 
الكربى،  ال��ع��امل��ي��ة  الأح�����داث  خمتلف  م��ع 
وال���دورات  ال�سابقة  اإك�سبو  معار�ص  مثل 
الأمريكية،  القدم  كرة  وبطولت  الأوملبية 
متتلك اإ���ص اإي��ه ب��ي م��ن اخل��ربة واحللول 
يوؤهلها  م���ا  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
اأجل  2020 دبي من  اإك�سبو  للتعاون مع 
اإق��ام��ة واح���د م��ن اأك���ر الأح����داث العاملية 

تطوراً على ال�سعيد التكنولوجي.
اإك�سبو  م���ع  الت��ف��اق��ي��ة اجل���دي���دة  ومت��ث��ل 
اإيه  اإ���ص  اأح��دث �سراكة بني  دب��ي،   2020
والعام  اخلا�ص  القطاعني  وموؤ�س�سات  بي 
يف دولة الإمارات. وتعمل اإ�ص اإيه بي كذلك 
املنطقة،  واملهارات يف  املعرفة  تطوير  على 
عرب معهد اإ�ص اإيه بي للتدريب والتطوير 

الذي يتخذ من دبي مقراً رئي�سياً له. 
و�ستقوم اإ�ص اإيه بي بت�سخري اخلربة التي 
اكت�سبتها من برنامج مدن امل�ستقبل التابع 
ل��ه��ا، ال����ذي ي��ع��م��ل م��ع اأك����ر م��ن 4500 
يف  عديدة  م��دن  يف  حملية  حكومية  هيئة 
خمتلف اأنحاء العامل مبا يف ذلك بر�سلونة 
�سبيل تطوير  ون��ي��وي��ورك، يف  ت��اون  وكيب 

حلول تكنولوجية مبتكرة.   
الإع�����الن  دب����ي   2020 اإك�����س��ب��و  وي��ع��ت��زم 
اأخ�������رى يف جمال  ����س���راك���ات م��ه��م��ة  ع����ن 
القريب  امل�ستقبل  التكنولوجيا وغريه، يف 
اإك�سبو  اأول  ال�ستعداد ل�ست�سافة  اإطار  يف 
الأو�سط  ال�����س��رق  منطقة  يف  ي��ق��ام  دويل 

واأفريقيا وجنوب اآ�سيا.

اجلهود الثنائية وتفعيل جوانب التعاون 
املكانة  تعزيز  يف  التنظيمية  ال�سوؤون  يف 
املالية  وال�����س��رك��ات  للموؤ�س�سات  العاملية 
الدولية  املن�سة  ع��رب  العمل  خ��الل  م��ن 
اأبوظبي العاملي. ونتطلع  الرائدة ل�سوق 
جلنة  يف  ���س��رك��ائ��ن��ا  م��ع  ال��وث��ي��ق  للعمل 
لوك�سمبورج  يف  امل���ايل  ال��ق��ط��اع  م��راق��ب��ة 
التنظيمية  لالرتقاء باخلربات والروؤى 
ل��ك��ال ال��ط��رف��ني، وحت��ف��ي��ز من��و وكفاءة 
اأبوظبي  اأ�����س����واق  يف  امل��ال��ي��ة  اخل���دم���ات 

ولوك�سمبورج.
يف  وق��ع  العاملي  اأبوظبي  �سوق  اأن  يذكر 
هيئة  �سراكة مع  اتفاقية  املا�سي  مار�ص 
املخت�سة  ف��اي��ن��ان�����ص،  ف���ور  ل��وك�����س��م��ب��ورج 
لوك�سمبورج،  يف  امل���ايل  امل��رك��ز  بتطوير 
ب��ه��دف ت��ع��زي��ز ت��ط��وي��ر الأ����س���واق املالية 
اإطالق  ب��ح��ث  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل  للجانبني، 
التدريبية  وال���ربام���ج  امل��ال��ي��ة  امل���ب���ادرات 
امل�����س��رتك��ة ل��ت��ط��وي��ر ق�����درات راأ������ص املال 
ال��ب�����س��ري، ودع���م جم���الت من��و وازده���ار 

الأ�سواق املالية لكال الطرفني.
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املال والأعمال

جمارك دبي حت�سل على جائزة »اأف�سل مقدم خدمات 
ذكية يف ال�سرق الأو�سط« من » بيزن�ش نيوز«

•• دبي-الفجر:

ع���ززت دائ����رة ج��م��ارك دب���ي مت��ي��زه��ا وري��ادت��ه��ا ال��ع��رب��ي��ة يف جم���ال الإب����داع 
والبتكار بح�سولها على جائزة التميز من جملة “ بزن�ص نيوز” العربية، 
لئحة  اأعلنت  التي  الأو���س��ط،  بال�سرق  الذكية  للخدمات  مقدم  كاأف�سل 

الفائزين باجلائزة يف دي�سمرب 2016. 
دب��ي مت  اأن جمارك  نيوز”  “بزن�ص  يف  التميز  اأم��ن��اء جائزة  وذك��رت جلنة 
الطالع  مت  عربية  جمركية  هيئات   10 م��ن  اأك���ر  �سمن  م��ن  اختيارها 
على برامج عملها ون�سبة ر�سا العمالء عن خدماتها الذكية، فقد طبقت 

جمارك دبي اأف�سل املعايري الدولية يف جمال خدمة العمالء. 
واأك���دت جلنة اأم��ن��اء اجل��ائ��زة اأن ج��م��ارك دب��ي تعد من��وذج��اً يحتذى ب��ه يف 
املقدمة  كافة مناحي خدماتها  الذكية يف  التطبيقات  اأرق��ى  اعتماد  جمال 
الذكية عرب تطوير  لت�سمل اخلدمات  للعمالء، وان مبادراتها قد تنوعت 
تطبيقات على الهواتف والأجهزة الذكية، وو�سائل جديدة ت�سهل الإجراءات 
اإىل املحافظة على  2021، الهادفة  اجلمركية مبا يتوافق مع خطة دبي 
املدينة  اإىل  الإم��ارة وحتويلها  مكانة  وتر�سيخ  القت�سادي،  النمو  معدلت 
اأنظمة مبتكرة ت�ستخدم يف التفتي�ص  اإط��الق  الأذك��ى يف العامل. واأي�ساً مت 
اجلمركي بهدف تب�سيط الإجراءات التي ت�سمح بان�سيابية حركة الب�سائع 
وامل�سافرين، ويف الوقت نف�سه اإحكام الرقابة واحلفاظ على اأمن وا�ستقرار 
ال��داع��م��ة لالإبداع  ال��ب��ن��اءة  امل���ب���ادرات  اإ���س��اف��ة ل��ط��رح  املجتمع والق��ت�����س��اد، 
يف  الفّعالة  م�ساركاتها  خالل  من  والعاملي  املحلي  امل�ستوى  على  والبتكار 
والبتكار  الإب��داع  حتاكي  التي  ال�سنوية  وامللتقيات  امل��وؤمت��رات  من  العديد 
والعمالء  امل��وظ��ف��ني  حتفز  ل��ل��دائ��رة  العليا  الدارة  اأن  كما  ال��ع��امل،  ح��ول 
ب�سورة م�ستمرة وبطريقة مبتكرة، وحتر�ص على ال�ستماع اإىل مالحظات 

املتعاملني وتكرميهم على مقرتحاتهم التي ت�ساهم يف تطوير اخلدمات.
وقد ت�سلم عبداهلل حممد اخلاجه، املدير التنفيذي لقطاع اإدارة املتعاملني 
يف جمارك دبي، نيابًة عن اأحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك دبي، جائزة 
التميز من حممد �سلمان رئي�ص حترير املجلة بزن�ص نيوز، نيابة عن جلنة 
اأمناء اجلائزة التي ت�سم نخبة من اخلرباء الدوليني يف املجال الأكادميي 
العمالء،  اإدارة  ب��ه��زاد مدير  اإدري�����ص  الأع��م��ال، بح�سور  وق��ط��اع  والب��ت��ك��ار 
وخليل �سقر بن غريب مدير اإدارة الت�سال املوؤ�س�سي، ووجيه عبدالعاطي 

مدير اأول ق�سم الإعالم والعالقات العامة.
اأحمد حمبوب م�سبح مدير جمارك  ق��ال  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على  تعليقه  ويف 
دبي: نحن �سعداء بالفوز بهذه اجلائزة املميزة من بيزن�ص نيوز ، ونعتربها 
اإ�سافة من جهة اإعالمية مرموقة تر�سد اأن�سطة ونتائج الأعمال، م�سرياً 
ال�سعادة  موؤ�سر  الأول يف  املركز  الدائرة على  تتواكب مع ح�سول  اأنها  اإىل 
العام على م�ستوى الدوائر احلكومية بدبي يف مايو 2016، بن�سبة 95%، 
وفقا لنظام قيا�ص موؤ�سر ال�سعادة الذي اأطلقه مكتب مدينة دبي الذكية، 
وا�ستمرار هذه املعدلت القوية بارتفاع الن�سبة اإىل %96.2 بنهاية العام، 
مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  مع  متا�سياً 
نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حكم دبي، باإطالق مبادرة موؤ�سر 
ال�سعادة، وهي واحدة من مبادرات دبي ال�سرتاتيجية التي توفر اأداة قيا�ص 
لل�سعادة ب�سكل فوري يف جميع مراكز اخلدمة واملواقع الإلكرتونية والذكية 
واملناطق احليوية باإمارة دبي، م�سريا اإىل اأن هذا املوؤ�سر تنفذه حكومة دبي، 

وي�سمل املوقع الإلكرتوين واخلدمات واملراكز اجلمركية. 
من جهته قال عبداهلل حممد اخلاجه:  ننطلق يف تطوير اخلدمات الذكية 
من توجيهات القيادة احلكيمة ب�سرورة حتفيز روح الإبداع والبتكار لدى 
املوظفني والعمالء، لالرتقاء مب�ستوى الأداء والو�سول اإىل اأف�سل النتائج 
املقبلة  الفرتة  خ��الل  عملنا  لتطوير  جهودنا  ونكثف  املتعاملني،  لإ�سعاد 
للمحافظة على املركز رقم 1 يف جميع املجالت وخا�سة يف خدمة العمالء 
جمارك  اأن  م�سيفاً  اجل��دي��دة،  الب��ت��ك��ارات  خ��الل  من  قدراتنا  تعزيز  عرب 
ابتكارات لأنظمة  املا�سية على تطوير  الق�سرية  الفرتة  دبي عملت خالل 
اخلدمات  م�ستوى  حت�سني  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت  جمركية  عمل  واآليات 
وت�سريع مدة اإجناز املعامالت، ما اأدى لرفع ن�سبة �سعادة العمالء يف املنافذ 

اجلمركية اجلوية والبحرية والربية.
دبي  ج��م��ارك  لفوز  �سعادته  ع��ن  العمالء  اإدارة  ب��ه��زاد مدير  اإدري�����ص  وع��رب 
بهذه اجلائزة القيمة، وقال: نعمل يف جمارك دبي على تعزيز نظام حتفيز 
والعمالء  املوظفني  واقرتاحات  اأفكار  متابعة  يكفل  مبا  والبتكار  الإب��داع 
اإىل م�ساريع عملية حتقق قيمة  ودرا�ستها، والعمل على تنفيذها لتتحول 
موؤكداً حر�ص  العمالء،  و�سعادة  ر�سا  ون�سبة  فعالية اخلدمات  م�سافة يف 
تنفيذ  واملبتكرين عرب  املبدعني  ت�سجيع  على  دبي  بجمارك  القيادة  فريق 
�ساهم يف حتقيق جناحات  امل�سافة، ما  القيمة  ذات  اأفكارهم واقرتاحاتهم 
تتوافق  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  ب��اخل��دم��ات  والب��ت��ك��ار  الإب�����داع  متتالية يف جم���ال 
العمالء،  خ��دم��ة  جم��ال  يف  دب��ي  ج��م��ارك  ري���ادة  على  للحفاظ  وتطلعاتنا 
معرباً عن �سكره ملجلة بيزن�ص نيو، لإطالقها هذه اجلائزة املحفزة للعمل 
به  تتمتع  ما  اإىل  ت�ساف  مبادرة  اإنها  وق��ال  العربية،  املنطقة  احلكومي يف 
جهة  اأول  نكون  اأن  وي�سعدنا  القارئ،  لدى  اإعالمية  م�سداقية  من  املجلة 
العمل  ملزيد من اجلهد يف  و�ستحفزنا  عليها،  املنطقة حت�سل  جمركية يف 
اجلمركي املبني على تطبيق اأرقى املعايري العاملية ، وتطبيق الأفكار املبتكرة 
الدائرة  والإدارات يف  القطاعات  والعمالء، مب�ساعدة جميع  املوظفني  من 

لتطوير العمل اجلمركي. 
من ناحيته، قال حممد �سلمان رئي�ص حترير جملة بيزن�ص نيوز اإن جائزة 
بيزن�ص نيوز الدولية غري ربحية، ومت اإطالقها بهدف دعم وتعزيز مبادرات 
قطاع الأعمال بال�سرق الأو�سط باأ�ساليب وطرق متطورة، حيث تهدف اإىل 
دعم الأفكار واحل�ص الإبداعي على م�ستوى املنطقة، وتقوم بتحفيز قطاع 
الأعمال لال�ستفادة من التجارب الناجحة والبتكارات الذكية التي ت�ساهم 

يف الرتقاء بالقطاعات القت�سادية بالدول العربية.

حاكم ال�سارقة يطلع على م�ساريع الدفعة الأوىل من منت�سبي برنامج م�سرع الأعمال
•• ال�شارقة -وام: 

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  �سهد 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
�سباح  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
بال�سارقة  الأمريكية  اجلامعة  ام�ص يف 
من  الأوىل  ال���دف���ع���ة  ت���خ���ري���ج  ح���ف���ل 
الذي  الأعمال  ع  م�سَرّ برنامج  منت�سبي 
يقام بتنظيم من مركز ال�سارقة لريادة 
اإىل  احل��ف��ل  �سهد  “�سراع”.  الأع���م���ال 
ج��ان��ب ���س��م��وه ك���ل م���ن ال�����س��ي��خ حممد 
ب����ن ����س���ع���ود ال���ق���ا����س���م���ي رئ���ي�������ص دائ�����رة 
عبد  بن  خالد  وال�سيخ  املركزية  املالية 
املوانئ  دائ������رة  رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���س��م��ي  اهلل 
بدور  وال�سيخة  واجل���م���ارك  ال��ب��ح��ري��ة 
ب��ن��ت ���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����ص هيئة 
�سروق  والتطوير  لال�ستثمار  ال�سارقة 
الأعمال  لريادة  ال�سارقة  مركز  رئي�ص 
الدوائر  م�سوؤويل  من  وع��دد  “�سراع” 
واأ�سحاب  ورج��ال  بال�سارقة  احلكومية 
واملوؤ�س�سات  اجل��ه��ات  وممثلي  الأع��م��ال 
وال�سركات الداعمة والراعية للربنامج 
قطاع  م����ن  وخ��������رباء  وامل�������س���ت���ث���م���ري���ن 
الأع���م���ال ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة.  بداأ 
ت�سجيليني  ف��ي��ل��م��ني  ب��ع��ر���ص  احل���ف���ل 
جهود  الأول  ا���س��ت��ع��ر���ص  ق�����س��ريي��ن 
و دعم  الأف��ك��ار  ���س��راع يف تطوير  مركز 
رواد  من  جديد  جيل  واإع���داد  امل�ساريع 
الآخر  ال��ف��ي��ل��م  ع��ر���ص  بينما  الأع���م���ال 
اأع�ساء  بها  تقدم  واإج��الل  �سكر  كلمات 
الفرق منت�سبي برنامج م�سّرع الأعمال 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ق��ام  اإىل  اخل��ري��ج��ني 
ال�سيخة  وك���رمي���ت���ه  ال�������س���ارق���ة  ح���اك���م 
ما  ع��ل��ى  القا�سمي  �سلطان  ب��ن��ت  ب���دور 
يف  لل�سباب  م�ستمر  دع��م  م��ن  يقدمانه 
خمتلف املجالت.  وجرى خالل احلفل 
الك�سف عن تفا�سيل الدفعة الأوىل من 
برنامج م�سرَعّ الأعمال التي تكونت من 
اأك��م��ل��وا ب��ن��ج��اح ك��اف��ة دورات  ف���رق   10
والعمل حيث خ�سعوا  التدريب  وور���ص 
دقيق  لفح�ص  الأوىل  امل��راح��ل  وخ��الل 
لأفكار امل�سروعات التي قدموها وكونها 
قابليتها  وم�����دى  وم���ب���ت���ك���رة   ج���دي���دة 
اإدراج تلك  بال�سوق ومن ثم مت  للنجاح 
امل�سروعات �سمن قائمة ق�سرية لختيار 

اأن�سبها واأف�سلها على الطالق.
 و بعد اختيار الفرق املر�سحة لاللتحاق 
ب��ال��ربن��ام��ج ع��ك��ف امل���رك���ز ع��ل��ى تنظيم 
اأربعة  مل��دة  وتوجيهية  تدريبية  دورات 
على  املتنوعة  مواهبهم  ل�سقل  اأ���س��ه��ر 
اختالفها ليتمكنوا من حتقيق النجاح 
لحقاً.. و�سيح�سل هوؤلء ال�سباب على 

جتارية  ورخ�����س��ة  اأويل  م����ايل  مت��وي��ل 
م���دع���م���ة وم����ك����ان ل��ل��ع��م��ل واإم���ك���ان���ي���ة 
بالإ�سافة  ال���ع���م���الء  م����ع  ال���ت���وا����س���ل 
ل��ع��دد اآخ���ر م��ن الم���ت���ي���ازات.   و بهذه 
امل��ن��ا���س��ب��ة اأع���رب���ت ال�����س��ي��خ��ة ب����دور بنت 
�سلطان القا�سمي رئي�سة هيئة ال�سارقة 
رئي�ص  ���س��روق  وال��ت��ط��وي��ر  لال�ستثمار 
مركز ال�سارقة لريادة الأعمال “�سراع” 
الدفعة  م�ساريع  ب��اأف��ك��ار  �سعادتها  ع��ن 
الأعمال  م�����س��رَعّ  ب��رن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
وقالت: مت�سي اإمارة ال�سارقة قدماً يف 
منظومة العمل الإماراتي املتكامل نحو 
ل�ست�سراف  ودع��م��ه��م  ال�����س��ب��اب  حتفيز 
امل�����س��ت��ق��ب��ل امل�������س���رق يف ع����امل الأع���م���ال 
امل�ستقبلية  القوة  هم  ال�سباب  اأن  حيث 
املبتكرة  الأع���م���ال  ل��ق��ط��اع��ات  امل��ح��رك��ة 
ولدينا يف ال�سارقة قوة �سبابية متعلمة 
قادرة على النطالق من الإم��ارات اإىل 
باأفكارهم اجلديدة وم�ساريعهم  العامل 

املتميزة.
اأن  القا�سمي  ب��دور  ال�سيخة  واأ���س��اف��ت   
يقت�سر  ل  ال�سباب  الأع��م��ال  رواد  دع��م 
باآثاره  ميتد  ب��ل  ف��ق��ط،  عليهم  بالنفع 
املحلي  الق���ت�������س���اد  ع���ل���ى  الإي���ج���اب���ي���ة 
ونعمل  ككل  الدولة  واقت�ساد  ل��الإم��ارة 
ت��ر���س��ي��خ م��ع��اين ومفاهيم  ع��ل��ى  اأي�����س��اً 
عاتقهم  على  امللقاة  الكبرية  امل�سوؤولية 
للوطن  ال�����س��ام��ل��ة  ال��ن��ه�����س��ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
والتقنية  املعرفية  التطورات  ومواكبة 

يف عامل الأعمال والقت�ساد.
 واأل���ق���ت جن���الء امل���دف���ع م���دي���رة مركز 
ال�سارقة لريادة الأعمال “�سراع” كلمة 
اإنه  فيها  ق��ال��ت  احل��ف��ل  ف��ق��رات  �سمن 
الفعالية  ت�سرف  اأن  الفخر  دواع��ي  ملن 
بح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 

���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة ومتابعته 
ال�سباب  ي���خ�������ص  م����ا  ل���ك���ل  احل���ث���ي���ث���ة 
وتاأهيلهم ومتكينهم للعب دور اأكرب يف 
دعم  اأن  �سك  ول  ال��وط��ن��ي..  القت�ساد 
بدور  ال�سيخة  ومتابعة  امل�ستمر  �سموه 
الأثر  ك��ب��ري  ل��ه  ال��ك��رمي��ة  �سلطان  ب��ن��ت 
�سراع  التي حققها مركز  النجاحات  يف 
ومن  املا�سية  الق�سرية  ال��ف��رتة  خ��الل 
ال�سباب لالنخراط يف عامل  تاأهيل  ثم 
معززين  واملتو�سطة  ال�سغرية  الأعمال 

بالأ�س�ص العلمية ال�سحيحة.  
الأوىل  ال��دف��ع��ة  ت��خ��ري��ج  ان  واأ���س��اف��ت 
الأعمال  ع  م�����س��َرّ برنامج  منت�سبي  م��ن 
تاأ�سي�ص  على  ع��ام  م��رور  م��ع  بالتزامن 
امل���رك���ز ل��ه��و م���وؤ����س���ر ق����وي ع��ل��ى مدى 
امل�ستقبل  اأع��م��ال  رواد  ب��دع��م  ال��ت��زام��ن��ا 
نفو�سهم.  يف  وال��ث��ق��ة  الأم����ل  روح  وب���ث 
وبهذه املنا�سبة ال�سعيدة فاإننا نعرب عن 
رغبتنا القوية يف ال�ستمرار والعمل مع 
روح  وتعزيز  مواهبهم  و�سقل  ال�سباب 
م�سلحة  يف  ي�سب  مب��ا  لديهم  الب���داع 

وطننا الغايل واملنطقة.. 
التهاين والتربيكات  وتوجهت بخال�ص 
الذي  الكبري  املجهود  على  للخريجني 
بذلوه .  وا�ستعر�ص رواد الأعمال الذين 
توزعوا على 10 فرق خريجي برنامج 
م�سروعاتهم  اأف���ك���ار  الأع���م���ال  ع  م�����س��َرّ
وروؤيتهم للم�ستقبل واآليات العمل التي 
كبري  ح�سد  اأم���ام  وذل��ك  بها  �سيعملون 
من امل�ستثمرين املحتملني وخرباء من 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  الأع���م���ال  ق��ط��اع 
اأب����������دوا اآراءه�����������م ح������ول تلك  ال�����ذي�����ن 
والإر�ساد  الن�سح  وق��دم��وا  امل�����س��روع��ات 
للخريجني حول اأف�سل ال�سبل لتحقيق 

الفرق  م�����س��روع��ات  وت��ن��وع��ت  ال��ن��ج��اح 
الت�ساركي  الق��ت�����س��اد  ب��ني  م��ا  ال��ع�����س��رة 
العربي  وامل��ح��ت��وى  ال��ف��ي��دي��و  األ���ع���اب  و 
امل����اأك����ولت  و  ال���ي���دوي���ة  ال�����س��ن��اع��ات  و 
وامل�سروبات و الطاقة وتنمية املهارات.  

برنامج  �سمن  امل�����س��ارك��ة  امل�����س��اري��ع  اأم���ا 
ع الأعمال فهي :   م�سَرّ

 /Cartpool/ 1 م�سروع كارتبوول-
وهو عبارة عن من�سة جتمع الكثري من 
ب�سكل  معينة  ب�ساعة  ل�سراء  العمالء 
اأف�سل  على  احل�سول  بغر�ص  جماعي 
�سعر. فكلما زاد عدد امل�سرتين كلما قل 
 Camel Goat ال�سعر. -2 م�سروع
يوفر  برنامج  وه��و   Interactive
الألعاب الإلكرتونية  للعمالء عدد من 
املثرية ناهيك عن تقد مي خدمات اأخرى 
الإلكرتونية،  التطبيقات  اإن�ساء  ومنها 
وخدمات  الإلكرتونية  امل��واق��ع  تطوير 

ال�سريفرات.
موقع  وه���و   Hamza م�����س��روع   3-
اإل���ك���رتوين اأخ���ذ ع��ل��ى ع��ات��ق��ه ت�سحيح 
�سبكة  ع���ل���ى  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  اأخ����ط����اء 
اأو  احل��روف  يف  كانت  �سواء  العنكبوتية 
القواعد ومن ثم يقرتح على امل�ستخدم 
الت�سحيح املطلوب ليكون الن�ص �سليماً 

من الناحية اللغوية.  
 JUXTAPIECE م�����س��روع    4-
اأ�سكال  لت�سنيع  م�سروع  عن  عبارة  هو 
ور����س���وم���ات ف��ن��ي��ة م���ن اخل�����س��ب ب�سكل 
اأ�سا�سي عرب ا�ستخدام التكنولوجيا، كما 
انه من�سة جتمع الر�سامني وامل�سممني 

لردم الهوة بينهم ومتطلبات ال�سوق.  
من�سة  وه��و   MOGZ م�سروع   5-
التفاعل  على  الطلبة  ت�ساعد  تعليمية 
ومتابعة  املعلومات  وت��ب��ادل  والتوا�سل 

الدرو�ص بطريقة حمببة.
م�سروع تيار Tayar و هو من�سة   6-
ا�ستهالك  متابعة  م��ن  العميل  مت��ك��ن 
ال���ك���ه���رب���اء م����ع اإم���ك���ان���ي���ة ال��ت��ح��ك��م يف 

الأجهزة عن بعد.  
 Yadoh فاطمة  ي���دوه  م�سروع   7-
فكرته  تقوم  م�سروع  وه��و   Fatima
الإفطار  وجبات  وتو�سيل  تقدمي  على 

على الطريقة الإماراتية التقليدية 
م�����س��روع امل���ودة وه��و ب��رن��ام��ج يقوم   8-
على تطوير املهارات وي�ستهدف الأطفال 
بالإمارات  �سنوات    9 م��ن  اأك���رب  منهم 
تعزز  وال��ت��ي  اخل���ربات  لهم  يقدم  حيث 
مل�ستقبل.  ا  ق����ادة  ل��ي��ك��ون��وا  م��ه��ارات��ه��م 
العطاء  ق����وة  ع��ل��ى  امل�������س���روع  وي��ع��ت��م��د 
يف  منخرطاً  الطفل  يكون  اأن  و�سرورة 

العمل املجتمعي منذ ال�سغر.  
 Yalla Pick Up م�����س��روع    9-
و هو من�سة تقوم على حتديد للزبون 
اأقرب �سيارة “بيك اأب” بال اأي متاعب 
�سواء كانت  لغر�ص نقل ب�ساعتك من 
 -10 اأو لأغ���را����ص جت���اري���ة.   ال�����س��وق 
وه���و تطبيق   KEZA ك��ي��زا  م�����س��روع 
تعزيز  ع��ل��ى  امل��ط��اع��م  م��رت��ادي  ي�ساعد 
يتوجهون  م����رة  ك���ل  ل����دى  جت��رب��ت��ه��م 
التقليل من  وي�سهم يف  لإح��داه��ا،  فيها 
ا�ستخدام الورق بهذا القطاع احليوي.   
ال�سارقة  ال�سمو حاكم  وتف�سل �ساحب 
يف ختام احلفل بالتقاط �سورة تذكارية 
الأعمال  ع  م�����س��َرّ ب��رن��ام��ج  منت�سبي  م��ع 
ال�سرتاتيجيني  ال�������س���رك���اء  وت���ك���رمي 
واجلهات الداعمة وهم �سركة ال�سارقة 
واملنطقة احلرة مبطار  الأ�سول  لإدارة 
و�سركة  بيئة  و�سركة  ال��دويل  ال�سارقة 

الهالل وجمموعة العربية للطريان.

ا�شتعدادات جارية لتكرمي املبتكرين يف الدورة الأوىل للجائزة

جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لبتكار الأعمال حتفز القطاع اخلا�ش على اعتماد املبادرات املبتكرة

م��دي��ن��ة ج��م��ريا ب��دب��ي، وذل����ك بح�سور 
الأعمال  واأ�سحاب  امل�سوؤولني  من  ح�سٍد 

وال�سركات املتناف�سة.
وق���د اأط��ل��ق��ت غ��رف��ة دب���ي ب��ال��ت��ع��اون مع 
 2015 ال��ع��ام  خ���الل  الق��ت�����س��اد  وزراة 
جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لبتكار 
را�سد  بن  حممد  جائزة  �سمن  الأعمال 
اآل مكتوم لالأعمال، الع�سو يف مبادرات 

حممد بن را�سد اآل مكتوم العاملية. 
وك����ان����ت ال���غ���رف���ة ق����د اأط���ل���ق���ت ال������دورة 
الأوىل م��ن ج��ائ��زة حممد ب��ن را���س��د اآل 
موؤمتٍر  خ��الل  الأع��م��ال  لبتكار  مكتوم 

ت�سجيع  يف  �ست�ساهم  اجل��ائ��زة  ه���ذه  اأن 
تعزيز  الوطنية يف  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
توجهها نحو البتكار �سواء يف عملياتها 
�سيعزز  مم��ا  منتجاتها،  اأو  خدماتها  اأو 
التناف�سية  تقارير  الدولة يف  مكانة  من 
ال�سادرة  ال��دول��ي��ة  وال��ت��ق��اري��ر  ال��ع��امل��ي��ة 

ب�ساأن ممار�سة الأعمال.
واأكد بوعميم واأن اجلائزة تعترب الأوىل 
التعاون  جم��ل�����ص  دول  يف  ن��وع��ه��ا  م���ن 
لتحفيز  ف��ع��ال��ة  اأداة  وت�سكل  اخلليجي 
واملوؤ�س�سات  ال�����س��رك��ات  م���ن  امل��ب��ت��ك��ري��ن 
وت�سجيعهم  واخل��ل��ي��ج��ي��ة  الإم����ارات����ي����ة 

انتاجيتهم  مبادرات حت�سن  اعتماد  على 
اجلائزة  اأن  معترباً  عمالئهم،  وتر�سي 
التميز  م�سرية  ق��ي��ادة  على  ق���ادرة  ب��ات��ت 
الأع�����م�����ال  والب�����ت�����ك�����ار يف جم���ت���م���ع���ات 
امل�ساهمة  م���ن  اخل��ل��ي��ج��ي��ة مب���ا مي��ك��ن��ه��ا 
يف  امل�����س��ت��دام��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  التنمية  يف 

جمتمعات اأعمالها.
الأوىل  للدورة  و�سيقام احلفل اخلتامي 
اآل مكتوم  م��ن ج��ائ��زة حممد ب��ن را���س��د 
التا�سعة  ال����دورة  م��ع  الأع���م���ال  لب��ت��ك��ار 
مكتوم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د  جل���ائ���زة 
ل���الأع���م���ال، يف 21 ف���رباي���ر احل����ايل يف 

اإح�������دى امل���ن�������س���ات امل���م���ي���زة وال���داع���م���ة 
لدى  والب���داع  البتكار  ثقافة  لرت�سيخ 
بيئة  تطوير  على  تعمل  كما  ال�سركات 
املمار�سات  اأف�سل  جتارية حمفزة لتبني 
م�ستوى  على  ال��دول��ة  داخ���ل  املوؤ�س�سية 

دول جمل�ص التعاون اخلليجي.
وبدوره اأ�ساد �سعادة حمد بوعميم، مدير 
عام غرفة دبي، ورئي�ص اللجنة امل�سرفة 
للجائرة على اأهمية هذه اجلائزة، حيث 
ت�سعى الغرفة اإىل تعزيز مفهوم التميز 
الإماراتي  الأعمال  والبتكار يف جمتمع 
ودول جمل�ص التعاون اخلليجي، موؤكداً 

2015، حيث  عاملي نظمته يف نوفمرب 
ا�ست�ساف املوؤمتر جمموعة من اخلرباء 
يف  املتخ�س�سة  ال���ب���ارزة  وال�����س��خ�����س��ي��ات 
النماذج املختلفة يف جمال التميز يف اأداء 
يف  والبتكار   ، اجل��ودة  واإدارة  املوؤ�س�سات، 

قطاع الأعمال. 
ومت يف املوؤمتر مناق�سة اقت�ساد البتكار 
ت�سوده  بيئة  خلق  يف  ودوره����ا  واهميته 
كما  الإيجابية.  والتطورات  النجاحات 
وّفر املوؤمتر فر�سًة للم�ساركني لالطالع 
على اأف�سل املمار�سات والتوا�سل مع اأبرز 

قادة التميز على ال�ساحة الدولية.

•• دبي-الفجر:

الوطنية  ال�سرتاتيجية  مواكبة  يف  الأع��م��ال  لبتكار  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ج��ائ��زة  جنحت 
لالبتكار عرب حتفيز القطاع اخلا�ص على البتكار يف اخلدمات واملبادرات وخدمة العمالء وذلك 

لتعزيز تناف�سيتها يف جمتمع الأعمال املحلي والعاملي.
وتعترب جائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لبتكار الأعمال، التي اأطلقتها غرفة جتارة و�سناعة دبي 
بالتعاون مع وزارة القت�ساد، مبادرة متميزة يف نوعها لإبراز دور البتكار يف حتفيز بيئة الأعمال، 
على  القائم  املعرفة  اقت�ساد  من  املزيد  نحو  قدماً  بامل�سي   2021 الإم���ارات  روؤي��ة  مع  بالتما�سي 

البتكار. وت�سكل اجلائزة حافزاً للقطاع اخلا�ص لتخاذ البتكار كطريٍق للنجاح املوؤ�س�سي.
واأكد معايل املهند�ص �سلطان بن �سعيد املن�سوري، وزير القت�ساد يف دولة الإم��ارات ورئي�ص جلنة 
التحكيم اخلا�سة بجائزة حممد بن را�سد اآل مكتوم لالأعمال اأن الإمارات ت�سعى لتطوير اقت�سادها 
لالإبداع  مركزاً  لت�سبح  املوؤ�س�سية  املمار�سات  اأف�سل  وتبني  لالبتكار  حمفزة  بيئة  خلق  خالل  من 
والبتكار على م�ستوى العامل، م�سرياً اإىل اأن اإمارة دبي اتخذت العديد من املبادرات الرائدة لتعزيز 
م�ساهمة البتكار والتميز والبداع وتبني اأف�سل املمار�سات املوؤ�س�سية يف اإطار جهود الإمارة للتحول 

نحو اقت�ساد املعرفة وا�ستيفاء �سروط التنمية امل�ستدامة.
ا�سرتاتيجيات  و�سع  على  الدولة  بالتعاون مع خمتلف اجلهات يف  ال��وزارة  تركز  معاليه:  واأ�ساف 
تطبيق البتكار وحث ال�سركات يف الدولة على تبنيها، ومتثل جائزة حممد بن را�سد لبتكار الأعمال 
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املال والأعمال

تنطلق اليوم بدبي مب�شاركة 8 دول
»موا�سفات « ت�ست�سيف اجتماعات جمموعة عمل مراجعة 
النظام الأ�سا�سي للمعهد الإ�سالمي للتقيي�ش واملرتولوجيا

•• دبي -الفجر : 

ت�ست�سيف هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ص “موا�سفات “ اجتماعات 
للتقيي�ص  الإ�سالمية  للمنظمة  الأ�سا�سي  النظام  مراجعة  عمل  جمموعة 
واملرتولوجيا التي تنطلق اليوم اخلمي�ص بدبي وت�ستمر على مدى يومني 

مب�ساركة 8 دول من الأع�ساء يف منظمة املوؤمتر الإ�سالمي.
واأكد �سعادة عبداهلل املعيني مدير عام هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ص 
“ موا�سفات “ اأهمية هذه الجتماعات التي تعقد للمرة الأوىل بال�سرق 
الأو�سط م�سريا معاليه اإىل اأن املنظمة الإ�سالمية للتقيي�ص واملرتولوجيا 

ملنظمة  الرئي�سّية  امل��ب��ادرات  م��ن  تعد 
لتن�سيط  الهادفة  ال�سالمي  التعاون 
للدول  ال��ب��ي��ن��ي  ال���ت���ج���اري  ال���ت���ب���ادل 
كافة  وبني  بينها  وكذلك  الإ�سالمية 
قطاعات  يف  خ�����س��و���س��ا  ال���ع���امل  دول 
امل����ن����ت����ج����ات احل��������الل وال����ق����ط����اع����ات 

املرتبطة بها.
وقال �سعادته يف بيان �سحفي اأ�سدرته 
هيئة الإمارات للموا�سفات واملقايي�ص 
التي  الجتماعات  اأن  الأرب��ع��اء  ام�ص 
���س��ت��ع��ق��د مب�����س��ارك��ة دول�����ة الإم������ارات 
وتركيا  ال�سعودية  العربية  واململكة 
وب���اك�������س���ت���ان وت���ون�������ص وال���ك���ام���ريون 
وم��ال��ي��زي��ا وج��ام��ب��ي��ا ب��الإ���س��اف��ة اىل 

الإ�سالمي  ل��ل��م��ع��ه��د  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 
للتقيي�ص واملرتولوجيا �ستبحث و�سع الطر العامة ونظام احلوكمة لأعمال 
املعهد ال�سالمي للتقيي�ص واملرتووجيا وفقا اف�سل املمار�سات العاملية مبا 
واأبرزها  للمنظمة  ال�سرتاتيجية  الأهداف  لتحقيق  املطلوبة  يوفراملرونة 
اأعلى م�ستويات  التقيي�ص وحتقيق  الأع�ساء مبجالت  ال��دول  ق��درات  رفع 
لإزالة  الإ���س��الم��ي��ة  ب��ال��دول  الفنية  امل��وا���س��ف��ات  ب��ني  والتجان�ص  ال��ت��واف��ق 

العوائق الفنية للتجارة بني الدول الأع�ساء وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
واأ�ساف �سعادته اأن ا�ست�سافة هذا احلدث يف دبي ياأتي امتدادا ل�ست�سافة 
الدولة لالأحداث الدولية الهامة خ�سو�سا يف قطاع القت�ساد الإ�سالمي 
واملنتجات احلالل حيث ا�ست�سافت دولة الإمارات خالل ال�سنوات املا�سية 
اأحداثا �سنوية دولية رئي�سية يف قطاع املوا�سفات واملعايري العاملية للمنتجات 
للدول  واملقايي�ص  املوا�سفات  اإدارة معهد  اجتماعات جمل�ص  احلالل منها 
واجتماعات  الإ���س��الم��ي  امل��وؤمت��ر  ملنظمة  “ ال��ت��اب��ع  “ �سميك  الإ���س��الم��ي��ة 
دولة    40 م��ن  اأك���ر  ع��ن  ممثلني  مب�ساركة  للمعهد  العمومية  اجلمعية 
“ ال��ذي نظمته هيئة الإم���ارات للموا�سفات  ال��دويل للحالل  املنتدى  و” 
الإ�سالمية  للدول  واملقايي�ص  املوا�سفات  معهد  مع  بالتعاون  واملقايي�ص  
الدوليني يف قطاع   القرار واخل��رباء  امل�سوؤولني من �سناع  مب�ساركة مئات 
املعايري وامل��وا���س��ف��ات احل���الل م��ن دول ال��ع��امل الإ���س��الم��ي وم��ن اأوروب����ا و 

اأمريكا وبقية دول العامل . املن�سوري يفتتح املوؤمتر ال�سنوي لهيئة الأوراق املالية وال�سلع
•• اأبوظبي-وام:

�سعيد  ب�����ن  ����س���ل���ط���ان  م����ع����ايل  اف����ت����ت����ح 
املن�سوري وزير القت�ساد رئي�ص جمل�ص 
اإدارة هيئة الأوراق املالية وال�سلع املوؤمتر 
ال�سنوي للهيئة الذي يعقد حتت عنوان 
“الأ�سواق املالية ودورها يف بناء اقت�ساد 
وال�سعادة”  والبتكار  املعرفة  على  قائم 

يف اأبوظبي.
ح�������س���ر امل�����وؤمت�����ر ع�����دد م����ن ال����روؤ�����س����اء 
التنفيذيني لالأ�سواق والبور�سات املالية 
وخ����رباء  “التعاون”  ودول  ب���ال���دول���ة 
ومتخ�س�سون من 40 دولة حول العامل 
22 دول����ة يف جلنة  ب��ي��ن��ه��م مم��ث��ل��و  م���ن 

اأفريقيا وال�سرق الأو�سط بالأيو�سكو.
واأك��د معايل املهند�ص �سلطان بن �سعيد 
اأهمية  ع��ل��ى  ك��ل��م��ت��ه  امل��ن�����س��وري خ����الل 
املعرفة  اقت�ساد  يف  املالية  الأ���س��واق  دور 
ال�سواق  موقف  اإىل  وت��ط��رق  والب��ت��ك��ار 

. املالية املحلية يف العام 2016 
وقال معاليه اإن موؤ�سري �سوقي اأبوظبي 
يف   5.6 ن�سبته  بلغت  من��وا  حققا  ودب��ي 

الرتتيب  ع��ل��ى  امل��ائ��ة  و12.1يف  امل��ائ��ة 
تداول  اإىل  اإ�سافة  املا�سي  ال��ع��ام  خ��الل 
155.5 مليار ورقة مالية بلغت قيمتها 
ارتفعت  ك��م��ا  دولر  م��ل��ي��ار   49.7 ن��ح��و 
القيمة ال�سوقية بنهاية 2016 اإىل نحو 
222 مليار دولر وو�سل عدد ال�سركات 
املدرجة باأ�سواق الدولة اإىل 126 �سركة 
فيما بلغت ن�سبة القيمة ال�سوقية للناجت 
املائة  يف   55.87 الإج����م����ايل  امل��ح��ل��ي 
وقيمة التداول للناجت املحلي الإجمايل 

12.5يف املائة.
دور  ي��رك��زع��ل��ى  امل���وؤمت���ر  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
الأ����س���واق امل��ال��ي��ة يف ب��ن��اء اق��ت�����س��اد قائم 
والذي  وال�سعادة  والبتكار  املعرفة  على 
للتنمية  روؤيتنا  مع  متاما  مت�سقا  ياأتي 
الق��ت�����س��ادي��ة ال��ت��ي ت��ت��ط��ل��ب ت��ع��ب��ئ��ة كل 
ا�سرتاتيجية  �سمن  املحلية  ال��ط��اق��ات 
ف���ي���ه���ا كافة  ت�����س��ه��م  ����س���ام���ل���ة  ت���ن���م���وي���ة 

القطاعات القت�سادية.
املالية  الأ���س��واق  اأن��ه يف قطاع  اإىل  ولفت 
حيوي  دور  ل��ل��م��ع��رف��ة  ي���ك���ون  حت���دي���دا 
ين�سرف  ح��ي��ث  للنمو  رئ��ي�����ص  ك��م��ح��رك 

لتقنيات  واله��ت��م��ام  العناية  م��ن  امل��زي��د 
امل����ع����ل����وم����ات والت�����������س�����الت والأف�����ك�����ار 
امل���وارد  وت�سبح  امل�ستحدثة  الإب��داع��ي��ة 
اأو  الب�سرية املوؤهلة ذات املهارات العالية 
اأحد  الب�سري  امل��ال  راأ���ص  عليه  مايطلق 

اأكر الأ�سول قيمة.
الن�سبية  امل�������س���اه���م���ة  ت���رت���ف���ع  ك���م���ا   .
لل�سناعات املبنية على املعرفة ومتكينها، 
ذات  ال�سناعات  يف  غالبا  تتمثل  وال��ت��ي 
مثل  والرفيعة  املتو�سطة  التكنولوجيا 

اخلدمات املالية وخدمات الأعمال.
واأكد معاليه اإن اقت�ساد املعرفة هو هدف 
ا�سرتاتيجي حلكومة دولة الإمارات واأنه 
ق��ب��ل �ساحب  ب��ال��غ��ا م��ن  اه��ت��م��ام��ا  يلقى 
اآل نهيان  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو 
و�ساحب  اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
ن���ائ���ب رئ��ي�����ص ال����دول����ة رئ��ي�����ص جمل�ص 

الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل« .
واجلهات  القت�ساد  وزارة  اأن  اإىل  واأ�سار 
والهيئات التي تخ�سع لإ�سرافها حتر�ص 
القت�ساد  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  احل���ر����ص  ك���ل 

ت�سريعات  اإ�����س����دار  خ����الل  م���ن  امل���ع���ريف 
ت�سجع القت�ساد املعريف عايل الإنتاجية 
وتقدمي خدمات جديدة تدعم الو�سول 
البتكار  ع���ل���ى  ي���رت���ك���ز  اق���ت�������س���اد  اإىل 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا م���ع ا���س��ت��ق��ط��اب اأرق����ى 
اخل��ربات العاملية يف هذا املجال حتقيقا 
وم�ستهدفات   2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة 

الأجندة الوطنية.
تناق�ص  اأن  اإىل  نتطلع  اإن��ن��ا   : واأ����س���اف 
جل�سات هذا املوؤمتر با�ستفا�سة التطورات 
الأوراق  باأ�سواق  املت�سلة  وامل�ستحدثات 
من  كل  مع  املتداخلة  وعالقاتها  املالية 
واأن  وال�سعادة،  البتكار  املعرفة  اقت�ساد 
وال�سيا�سات  ال����روؤى  على  اأي��دي��ن��ا  ن�سع 
ال��الزم��ة لتطوير ه��ذا القطاع امل��ايل يف 
الجت��اه لال�ستفادة منه يف متويل  ه��ذا 

برامج التنمية يف املنطقة والعامل.
اأت��ك��ن��ز الرئي�ص  وم���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ب���ول 
ج���ل���وب���ال  ب����ات����وم����ي����ك  ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف 
الأوراق  جل��ن��ة  يف  ال�����س��اب��ق  وامل���ف���و����ص 
املتحدة  ب��ال��ولي��ات  وال��ب��ور���س��ات  املالية 
خالل الكلمة الرئي�سة للموؤمتر الأوراق 

امل��ال��ي��ة وال�����س��ل��ع اأ�����س����واق راأ������ص امل����ال يف 
اأم��ري��ك��ا واأوروب������ا ع��ان��ت خ���الل الأع����وام 
امل��ا���س��ي��ة م��ن ك���رة القوانني  ال��ث��م��ان��ي��ة 
كرة  اأن  ���س��ك  ول  احل��ك��وم��ة،  وت���دخ���ل 
يف  زي���ادة  للم�ستثمر  تعني  الت�سريعات 
ونق�ص  العوائد  يف  وانخفا�ص  الأ�سعار 
وت���وؤدي لنخفا�ص  املتاحة  اخل��ي��ارات  يف 
املتاأثرين  واأك�����ر  الأ�����س����واق،  ت��ن��اف�����س��ي��ة 
هي  الكثرية  احلكومية  الت�سريعات  من 

ال�سركات ال�سغرية.
ولفت خالل كلمته اإىل اأن قوة الأ�سواق 
امل��ال��ي��ة يف ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة ت��رج��ع اإىل 
والبتكار  امل�ستثمر  وحماية  ال�سفافية 
ول  املعلومات  وو�سول  انتقال  و�سهولة 
اإ�سهامات الدول العربية قدميا  اأن  �سك 
هي التي اأوجدت املخرتعات والبتكارات 

. FinTech احلديثة ومنها
الأ����س���واق  يف  الب���ت���ك���ارات  اإن  اإىل  ون����وه 
التكلفة  ت��خ��ف��ي�����ص  اإىل  ت�����وؤدى  امل��ال��ي��ة 
اأك��ر ف�سال عن  اأك��ر وكفاءة  و�سفافية 
اأكرب  لعدد  اأك��ر  مالية  خدمات  تقدمي 

من النا�ص .

ال�شياحة والتكنولوجيا وال�شناعات الغذائية والطريان الأبرز على خريطة التعاون

املن�سوري ورئي�ش وزراء �سلوفينيا يبحثان تطوير العالقات القت�سادية

واملقومات  امل��ت��م��ي��ز  اجل���غ���رايف  امل���وق���ع  م��ث��ل 
معاليه  م�������س���ي���داً  اجل�����اذب�����ة،  ال�������س���ي���اح���ي���ة 
تتمتع  التي  ال��واع��دة  والفر�ص  بالإمكانات 
املرحلة  اأن  معاليه  واأو���س��ح  �سلوفينيا.  بها 
احلالية تتطلب تكثيف التوا�سل والتن�سيق 
بني البلدين ل�ستكمال الرتتيبات الالزمة 
امل�سرتكة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  لج��ت��م��اع 
ان��ع��ق��اده خالل  وامل��ت��وق��ع  الأوىل،  ب��دورت��ه��ا 
ال��ع��ام اجل����اري، حيث  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف 
واآليات  لأط��ر  طريق  خطة  اللجنة  �ستطلق 
امل��ق��ب��ل��ة، م�سرياً  امل��رح��ل��ة  ال���ت���ع���اون خ����الل 
معاليه اإىل اأن التبادل ال�سياحي وال�ستثمار 
واملجالت  وال��ف��ن��ادق،  ال�سيافة  جم��الت  يف 
املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات والت�سالت، 
وال�سناعات  ال���زراع���ة  ق��ط��اع  يف  وال��ت��ع��اون 
ال��غ��ذائ��ي��ة، اإ���س��اف��ة اإىل ال���ط���ريان امل���دين، 
املطروحة  ال��ت��ع��اون  جم���الت  اأب���رز  �ستكون 

على جدول اأعمال اللجنة.
اأهمية  امل��ن�����س��وري  ال��وزي��ر  اأك���د م��ع��ايل  كما 
ال��ت��وا���س��ل ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال��ق��ط��اع اخلا�ص 
يف  الأعمال  رواد  بني  والربط  البلدين  بني 
اجلانبني لتبادل اخلربات وا�ستلهام الأفكار 
الإب��داع��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ود ب���الزده���ار ع��ل��ى كل 
م�ستدامة  �سراكة  لعالقة  وتوؤ�س�ص  منهما 
ب��ني ال��ب��ل��دي��ن يف جم���الت الب��ت��ك��ار وري���ادة 

الأعمال وال�ستثمارات امل�ستدامة.
القت�ساد  وزي����ر  م��ع��ايل  اأب�����دى  ذل����ك،  اإىل 

•• اأبوظبي-الفجر:

�سعيد  بن  �سلطان  املهند�ص  معايل  ا�ستقبل 
اأبوظبي ام�ص  املن�سوري وزير القت�ساد يف 
رئي�ص  ت�سريار  مريو�سالف  الدكتور  دول��ة 
املرافق  والوفد  �سلوفينيا  جمهورية  وزراء 
ل��ه، وال���ذي ي���زور ال��ب��الد ح��ال��ي��اً للم�ساركة 
العاملية  ال��ق��م��ة  م���ن  اخل��ام�����س��ة  ال������دورة  يف 
الدكتور  �سعادة  اللقاء  ح�سر  للحكومات. 
لهيئة  التنفيذي  الرئي�ص  ال��زع��اب��ي،  عبيد 
اإبراهيم  و���س��ع��ادة  وال�����س��ل��ع،  امل��ال��ي��ة  الأوراق 
التاأمني،  العام لهيئة  املدير  الزعابي،  عبيد 
الوكيل  امل��ه��ريي،  بطي  ب��ن  حميد  و���س��ع��ادة 
امل�ساعد لقطاع ال�سركات وحماية امل�ستهلك 
ب����وزارة الق��ت�����س��اد. ب��ح��ث اجل��ان��ب��ان خالل 
اللقاء اآفاق تطوير العالقات القت�سادية يف 
عدد من املجالت وتعزيز التعاون التجاري 
املقومات  ظ��ل  يف  وال�سياحي  وال�ستثماري 
ومبا  بها  يتمتعان  التي  العديدة  التنموية 
ي��خ��دم اأه����داف الأج���ن���دة الق��ت�����س��ادي��ة لكل 
منهما ويحقق تطلعاتهما نحو تبووؤ مكانة 

اقت�سادية متميزة اإقليمياً وعاملياً. 
وتناول الجتماع �سبل ا�ستكمال اجلهود التي 
قدماً  للدفع  املا�سية  ال��ف��رتة  خ��الل  بذلت 
الزيارات  تكثيف  ع��رب  ال��ت��ع��اون  مب�����س��ارات 
املتبادلة واإقامة امل�ساريع امل�سرتكة ومناق�سة 
فر�ص تن�سيط ال�ستثمار والتجارة وتوثيق 
ع�����رى ال���ت���وا����س���ل ب����ني جم��ت��م��ع الأع����م����ال 
يحقق  مبا  ال�سلوفيني،  ونظريه  الإم��ارات��ي 

م�سلحة البلدين وال�سعبني ال�سديقني.
التح�سريات  ال��ط��رف��ان  ن��اق�����ص  ذل����ك،  اإىل 
للجنة  الأول  الج���ت���م���اع  ل��ع��ق��د  اجل����اري����ة 
و�سع  يف  ت�سهم  التي  امل�سرتكة  القت�سادية 
اأطر حمددة للتعاون يف القطاعات التي تقع 
مقدمتها  ويف  ال��ب��ل��دي��ن،  اه��ت��م��ام��ات  �سمن 
ال�سياحة وتكنولوجيا املعلومات وال�سناعات 
الغذائية والطريان املدين، ف�ساًل عن فتح 
امل�ستويني  ع��ل��ى  ل��ل��ت��وا���س��ل  ع��دي��دة  ق��ن��وات 
احلكومي واخلا�ص يتم من خاللها متابعة 
ومعاجلة  التن�سيق  م�ستوى  ورف���ع  التقدم 
اجلهود  ت��ع��رت���ص  حت��دي��ات  اأو  ع��ق��ب��ات  اأي 

التنموية امل�سرتكة للبلدين.
وق���ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ص ���س��ل��ط��ان ب��ن �سعيد 
ب���ني الإم�������ارات  ال���ع���الق���ات  اإن  امل���ن�������س���وري 
لتنمية  مهمة  ت��ط��ورات  �سهدت  و�سلوفينيا 
بينهما  وال���س��ت��ث��م��اري  الق��ت�����س��ادي  امل��ن��اخ 
من  ك��ان  املا�سية،  القليلة  ال�سنوات  خ��الل 

اأبرزها اتفاقية التعاون القت�سادي والفني 
تاأ�سي�ص  ع��ل��ى  ن�ست  ال��ت��ي   2015 ع���ام  يف 
واأطلقت  امل�����س��رتك��ة،  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
مرحلة جديدة من تطوير التعاون يف عدد 
كبري من القطاعات، اأهمها ال�سناعة والبنى 
وال�ستثمار  والنقل  والتكنولوجيا  التحتية 

وال�سياحة وجتارة ال�سلع واخلدمات.
امل�سي  على  الإم���ارات  معاليه حر�ص  واأك��د 
الذي  املتنامي  املنحى  ه��ذا  تعزيز  يف  قدماً 
ين�سجم مع الأهداف ال�سرتاتيجية للدولة 
الدول  مع  القت�سادية  عالقاتها  بتطوير 
عاملي  اقت�ساد  بناء  نحو  روؤيتها  يخدم  مبا 
والبتكار  املعرفة  قائم على  تناف�سي متنوع 
اإىل  معاليه  م�سرياً  وطنية،  كفاءات  بقيادة 
اأن ذل��ك ال��ت��ط��ور يف ال��ع��الق��ات ج��اء نتيجة 
ل��ل��رغ��ب��ة احل��ك��وم��ي��ة امل���ت���ب���ادل���ة واجل���ه���ود 
الروابط  لتعميق  ال��ب��ل��دي��ن  م��ن  امل�����س��رتك��ة 

القت�سادية التي جتمعهما.
ثمرة  اأن  املن�سوري  ال��وزي��ر  معايل  واأو���س��ح 
ب���داأت ت��رتج��م عملياً يف عدد  ه��ذه اجل��ه��ود 
الذي  التجاري  التبادل  منها  املجالت،  من 
امل��ا���س��ي من����واً ملمو�ساً  ال��ع��ام  ���س��ه��د خ���الل 
�سهدتها  ال���ت���ي  الن���ك���م���ا����ص  ح���ال���ة  ب���رغ���م 
م���ع���دلت ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث �سجل 
النفطية  غري  اخلارجية  التجارة  اإج��م��ايل 
الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  البلدين خالل  بني 
املناطق  جت����ارة  ���س��ام��اًل   2016 ع���ام  م���ن 
احلرة نحو 90 مليون دولر، فيما بلغ هذا 
مليون   102 ن��ح��و   2015 يف  الإج���م���ايل 
اأن  اأخ��رى  ناحية  معاليه من  دولر، موؤكداً 
ه��ذه الأرق����ام ب��رغ��م اجت��اه��ه��ا الإي��ج��اب��ي ل 
اإليها  يتطلع  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ات  دون  ت���زال 
والفر�ص  الإم��ك��ان��ات  تعك�ص  ول  اجل��ان��ب��ان، 
العديدة التي يتيحها القت�سادان الإماراتي 

وال�سلوفيني. 
امل�سرتكة  ال��ق��وا���س��م  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����اف 
وا�سعة  اآف��اق��اً  وتفتح  ع��دي��دة  البلدين  ب��ني 
ت���ب���داأ م���ن تالقي  اإذ  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي،  ل��ل��ت��ع��اون 
الروؤى التنموية وتقاطع م�سارات التطوير 
املجالت،  م��ن  ع��دد  يف  لديهما  القت�سادي 
حيث يتبواأ البتكار واملعرفة والتكنولوجيا 
دوراً جوهرياً يف م�ساعيهما لتحقيق التقدم 
ال���س��ت��ث��م��ار يف  والزده������ار، ومي��ث��ل تن�سيط 
وتنمية  امل�����س��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات 
لالقت�ساد  مهمة  ركيزة  اخلارجية  التجارة 
ف�ساًل  البلدان،  اإليه  ي�سعى  ال��ذي  امل�ستدام 
مت�سابهة،  اقت�سادية  مب��زاي��ا  متتعهما  ع��ن 

اهتمام الإمارات بفتح م�سار جديد للتعاون 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  جم���ال  يف  �سلوفينيا  م���ع 
ع���م���وم���اً وب����������راءات الخ���������رتاع ع���ل���ى وجه 
اخل�سو�ص، ول �سيما من خالل التعاون مع 
الخرتاع  ب���راءات  لت�سجيل  ال���دويل  امل��رك��ز 
ب��وزارة القت�ساد موؤخراً،  الذي مت تد�سينه 
حيث يقدم خدماته للمخرتعني واأ�سحاب 
وعاملياً،  واإقليمياً  املتميزة حملياً  البتكارات 
وي�سهم يف تعزيز منظومة البتكار والإبداع 

يف الدولة.
الدكتور مريو�سالف  دولة  من جانبه، قال 
تعزيز  على  حري�سة  �سلوفينيا  اإن  ت�سريار 
وفتح  الإم���ارات  مع  امل�سرتك  التعاون  اأط��ر 
املتبادلة  ال�ستثمارات  اأم��ام  اأو�سع  جم��الت 
القت�سادية  العالقات  لدفع  البلدين  بني 
تعود  متقدمة  م�ستويات  اإىل  وال��ت��ج��اري��ة 
باملنفعة امل�سرتكة على البلدين، م�سرياً اإىل 
اأن �سلوفينيا هي ثاين دولة توؤكد م�ساركتها 
اإنه  ق���ال  ال����ذي  ب��دب��ي   2020 اإك�����س��ب��و  يف 
التجار  لتعزيز  مهمة  عاملية  من�سة  ميثل 

وال�ستثمار يف باقة وا�سعة من القطاعات.
الذي  القت�سادي  بالنموذج  ت�سريار  واأ�ساد 
طورته دولة الإمارات عرب تنويع اقت�سادها 
والتكنولوجيا  الب���ت���ك���ار  ن��ح��و  وال���ت���وج���ه 
كمحركني رئي�سيني للتنمية، مع تعزيز دور 
التقنيات  باأحدث  املزودة  الب�سرية  الكفاءات 
والعلوم، اإىل جانب التقدم الالفت يف البنى 

وتطوير  احل��ك��وم��ي��ة  واخل���دم���ات  التحتية 
اللوج�ستية  واخل����دم����ات  احل�����رة  امل���ن���اط���ق 
تطلع  مبدياً  اخل��ارج��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  ون�ساط 
م���ث���م���رة مع  ����س���راك���ات  اإق����ام����ة  اإىل  ب������الده 

الإمارات يف خمتلف املجالت.
والإم�����ارات  �سلوفينيا  ب���اأن  ت�����س��ريار  وت��اب��ع 
التوجهات  م��ن  العديد  بالفعل  تتقا�سمان 
امل�ستقبلية،  روؤاهما  من  والنابعة  امل�سرتكة 
يف   2030 �سلوفينيا  روؤي���ة  تتقاطع  حيث 
جوانب عديدة مع روؤية الإم��ارات 2021، 
والبتكار  الإب�������داع  ت�����س��ج��ي��ع  يف  ���س��ي��م��ا  ول 
وتطوير البيئة التكنولوجية وتعزيز مكانة 
وا�ستثمارية  اق��ت�����س��ادي��ة  ك��وج��ه��ة  ال���دول���ة 
وجتارية و�سياحية، واأن ذلك يجعل اإمكانية 
اأ�سهل  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى اخل��ط��ط 
ويفتح الطريق اأمام ا�ستثمارات اأكر جدوى 

ومنفعة للطرفني.
طرحها  التي  امل��ج��الت  اأن  ت�سريار  واأو���س��ح 
م��ع��ايل ال��وزي��ر امل��ن�����س��وري ل��ل��ت��ع��اون خالل 
املرحلة املقبلة متثل مواطن اهتمام م�سرتك 
والتكنولوجيا  ال�سياحة  �سلوفينيا، مثل  مع 
وامل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة والب���ت���ك���ار وال���ط���ريان 
لت�سهيل  حكومته  ا�ستعداد  مبدياً  امل���دين، 
مهمة ال�ستثمارات الإماراتية يف القطاعات 
احليوية ب�سلوفينيا، وموؤكداً اأهمية اجلهود 
اجلارية لعقد اللجنة القت�سادية امل�سرتكة 

لتو�سيع اآفاق التعاون القائم حالياً.

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/01264/2017 / �ضكني  

اىل املدعى عليه : غالم مرت�سى حممد رم�سان  
 مبا اأن املدعي : ال�سرق الو�سط العقارية    

قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01264/2017 /�سكني  ايجارات امام املركز بطلب الزامكم 
بالتايل

ايجارية  كقيمة  دره��م   458.33 مبلغ  عليه  املدعي  بذمة  تر�سد  انه   - مالية  مطالبة 
وذلك عن عدد ايام ا�ستغالل املدعي عليه للوحدة بعد انتهاء عقد اليجار. 

�سهرين  اج��رة  دره��م بدل  ب�سداد مبلغ 9.166.66  املدعي عليه  ال��زام  مطالبة مالية- 
املدعية ودون اخطارها قبل �سهرين  املوؤجرة دون اعالم  العني  باإخالء  نظرا لقيامه 

من الخالء خمالفا بذلك عقد اليجار. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

املوافق  الح���د  ي��وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  الق�سائية  اللجنة  وق���ررت 
بالدائرة  الوىل(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام���ام  3.00م  ال�ساعة    2017/2/19
اأمر  الإبتدائية واملنعقدة مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
بتق�سري مدة امل�سافة اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستندات  

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/00726/2017/ جتاري 

اىل املدعى عليه : عبد الرحمن بن نا�سر النعيمي 
مبا اأن املدعي : �سالح حممد بن ا�سحاق   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00726/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
للفرتة من 2015/12/1  للماأجور  الأج��رة  �سداد  املدعى عليه ميتنع عن  ان  اخ��الء عقار- 
وحتى 2016/12/31  فرت�سد بذمته مبلغ 1408334 درهم وميتنع عن �سداده رغم اخطاره 

بال�سداد او الإخالء يف 2016/10/26
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعى عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2015/12/1 

وحتى 2016/12/31 و رغم اخطاره يف 2016/10/26  ميتنع عن ال�سداد او الخالء.
- تعيني خبري - ندب خبري )هند�سي ..( وتكون مهمته اثبات التغريات التي اجراها املدعي 
 عليه على العقار بدون احل�سول  على اذن من املدعي وكذلك اثبات ال�سرار املرتتبة على ذلك.

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/20  
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة احلادي ع�سر( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة 
اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل  مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد 
ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات 

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/01131/2017 / جتاري 

اىل املدعى عليه : و كروان املدينة لاللكرتونيات - �ص ذ م م 
مبا اأن املدعي : �سنتيمرت كيوب للعقارات - �ص ذ م م   - وعلى نا�سر عبداهلل العوي�ص   

 قد اأقام �سدكم الدعوى 02/01131/2017/جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل
مطالبة مالية - انه تر�سد بذمة املدعي عليه مبلغ كقيمة ايجارية للفرتة من 2012/7/1 
وحتى 2012/12/31 حتى تاريخ الخالء التام والفعلي وذلك ح�سب ر�سايل الخالء املوقعه 

من قبل امل�ستاأجر
مطالبة  مالية - ان العقد ت�سمن الن�ص على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )1000( وقد 

ارتد عدد )3( �سيك دون �سرف 
البند رقم 18 من  وذل��ك ح�سب  اليجار  نهاية عقد  اخ��الء قبل  مطالبة مالية - غرامة 

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

وقررت اللجنة الق�سائية اعالنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/20  
ال�ساعة 3.00م امام اللجنة الق�سائية )اللجنة احلادي ع�سر( بالدائرة الإبتدائية واملنعقدة 
مبقر مركز ف�ص املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة اىل 
ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
     اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 
يف الدعوى 02/00559/2017 / �ضكني  

اىل املدعى عليه : �سوريندير �سينغ  
مبا اأن املدعي : بالتينا ماجنمنت انك   

وبالتينا ماجنمنت انك / ميثلها ال�سيد �ساندرو مالكاين   
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/00559/2017/�سكني  ايجارات امام املركز بطلب 

الزامكم بالتايل
ايجارية للفرتة  املدعي عليه مبلغ كقيمة  انه تر�سد بذمة   - مطالبة مالية 
من 2015/7/1 وحتى 2015/10/31 و رغم اخطاره يف 2015/11/22 ومت الن�سر 

بتاريخ 2016/4/14 وميتنع عن ال�سداد. 
مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 

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

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

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2016/415
                           املنذرة/  بنك اإت�ص اإ�ص بي �سي ال�سرق الأو�سط املحدود 

املنذر اليهما : ال�سيد/ زهري ها�سم �ساكر خليل وال�سيدة/ ن�سال احمد ح�سني احلجاوي 
)جمهولة حمل القامة(  

يلتزم املنذر اليه مبوجب خطاب الت�سهيالت املوؤرخ يف  12 يوليو 2007 ،  وامل�ستندات الخرى ذات العالقة واملربمة 
مع البنك )املنذر( بدفع مبلغ وقدره : 11.056.415/73 درهم اإماراتي )احدى ع�سرة مليون و�ستة وخم�سون الف 
 واربعمائة وخم�سة ع�سرة درهم وثالثة و�سبعون فل�ص( مت�سمن الفوائد حتى تاريخ النذار العديل )الدين( اىل املنذر 
تاأمينيا للمنذر )الرهن  الراهن( وك�سمان للدين مبنح رهنا عقاريا  اليه )ب�سفته  املنذر  الدين قام  مقابل هذا 
، دبي ،  العقاري( وذل��ك على العقار )فيال( الأر���ص القطعة رقم 354 ، تالل الإم���ارات ، تالل الإم���ارات الثالثة 
، )احدى ع�سرة مليون  اإماراتي  املتحدة )العقار( ذلك مقابل مبلغ وقدره 11.500.000 درهم  العربية  الم��ارات 
وخم�سمائة الف درهم( ، وقد مت ت�سجيل هذا الرهن ل�سالح املنذر وفقا لال�سول لدى دائرة الرا�سي والأمالك 

يف دبي بتاريخ 16 �سبتمرب 2007م 
مل يلتزم املنذر اليه وحتى تاريخه بت�سديد الدين امل�ستحق الدفع ، ونتيجة لذلك اقدم املنذر بتوجيه ا�سعار لتنفيذ 
الرهن )اإ�سعار تنفيذ الرهن( عن طريق الكاتب العدل وذلك التزاما باأحكام املادة )25( من القانون رقم )14( 

ل�سنة 2008 ال�سادر يف �ساأن الرهونات يف اإمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل العدل من توجيه ا�سعار تنفيذ الرهن اىل املنذر اليه

ولحقا ، فو�ست حمكمة دبي التبدائية )املحكمة( املنذر بالقيام بتوجيه ا�سعار تنفيذ الرهن عن طريق ن�سره يف 
ال�سحيفة وبناء على ذلك ، يخطر املنذر مبوجب هذا العالن املنذر اليها باأنه يف حالة التق�سري  يف ت�سديد الدين 
كامال مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�سر هذا العالن. �سنقوم املنذر بتنفيذ الرهن وبالتقدمي بطلب 

اىلاملحكمة للح�سول على اأمر لبيع العقار. 
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املال والأعمال

املدير العام اجلديد لفندق باب الق�شر يوؤكد:
ازهار ال�سياحة يف ابوظبي 
يعطينا فر�سًا قوية للنمو   

•• اأبوظبي-الفجر: 

قال ال�سيد براندي�ص يورك املدير العام اجلديد لفندق باب الق�سر ان ازدهار 
وحتقيق  للنمو  قوية  فر�ساً  يعطينا  ابوظبي  ام���ارة  يف  ال�سياحي  القطاع 
معدلت ا�سغال مرتفعة . وذكر يف ت�سريح مبنا�سبة توليه من�سبه اجلديد 
ان امارة ابوظبي مقبلة على طفرة �سياحية كربى خا�سة بعد افتتاح املتاحف 
العاملية يف ال�سعديات ، م�سرياً ايل ان املقا�سد ال�سياحية املتنوعة يف المارة 
ال�سغال  من  مزيداأ  وتوقع   . املنطقة  م�ستوى  على  رئي�سية  وجهة  جتعلها 
ت�سهدها  التي  والفعاليات  واملعار�ص  للموؤمترات  نظرا  احل��ايل  املو�سم  يف 
، واأ�ساد بالتعاون مع هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة .  العا�سمة ابوظبي 
وقال املدير العام لفندق باب الق�سر: يعد احلفاظ على الطابع العربي يف 
الفندق اأمر مهم للغاية لنجاحنا و�سرنكز على ال�سورة التي ميثلها الفندق 
وهي الرتاث املغربي وال�سرق اأو�سطي 
“ترتكز  ق����ائ����ال:  واأ������س�����اف  ال���غ���ن���ي. 
الذي  ال�ستثنائي  الطابع  على  قوتنا 
الفندق  يعترب  و  منتجاتنا،  ت��وف��ره 
اأه��م الوجهات احلديثة يف �سوق  اأح��د 
نخطط  و  الإم�����ارات�����ي�����ة،  ال�����س��ي��اف��ة 
لتنفيذ حملة ترويجية على م�ستوى 
جمل�ص  دول  اأ�سواق  ت�ستهدف  العامل 
و  املتحدة  واململكة  اخلليجي  التعاون 
ان فريق  واأو�سح  اأوروب��ا.  و  اأ�سرتاليا 
ع��م��ل ال��ف��ن��دق ���س��وف مب��ع��ر���ص �سوق 
برلني  �سيقام يف  الذي  العاملي  ال�سفر 
12 مار�ص   و   8 ب��ني  ال��ف��رتة  خ���الل 
2017  ومعر�ص �سوق ال�سفر العربي بدبي نهاية ابريل 2017 لت�سويق 
العالمة التجارية احلديثة يف اأبوظبي، بقوله  تعترب هذه املعار�ص العاملية 
مهمة جدا للرتويج ملزايا باب الق�سر وملقابلة اخلرباء واملهنيني يف جمال 
من  وغ��ريه��م  ال�سفر  وك���الت  م��ع  اتفاقيات  لتوقيع  ال�سياحة  و  ال�سيافة 
اأكر من  اإىل  الدولية  ال�سيد يورك  ال�سركاء ال�سرتاتيجيني. ت�سل خربة 
فنادق جي  رئي�ص عمليات جمموعة  ونائب  ع��ام  ك��ان مدير  ع��ام حيث   23
فنادق  جمموعة  عالمة  تطوير  عن  م�سوؤول  ك��ان  و  �سنغافورة  يف  ام  ات�ص 
ثانو�ص التجارية، و يتطلع اإىل جعل فندق باب الق�سر وجهة رائدة يف دولة 
الإم��ارات.  يتميز فندق باب الق�سر بهند�سته العمارية و ديكوره الداخلي 
رجال  و  ال�سيوف  ليحظى  العربية  ال�سيافة  بخدمات  و  الأ�سيل  املغربي 
العديد من  الفندق  ي�سمل  ا�ستثنائية.  بتجربة  املقيمني  ال�سياح  و  الأعمال 
املغربي  الطراز  على  امل�سممة  كاجلدران  ال�ستثنائية  الداخلية  الت�ساميم 
و القباب الكبرية التي ت�سمح بدخول �سوء ال�سم�ص و تعم رائحة العود يف 
الفندق و يرتدي املوظفون الزي املغربي التقليدي ل�سمان ح�سول النزلء و 
ال�سيوف على الإقامة الفاخرة. يطل الفندق على العديد من املعامل البارزة 

يف اأبوظبي مثل ق�سر الإمارات و اخلليج العربي و كورني�ص اأبوظبي.

دولرا للربميل �سعر ت�سوية العقد   54.87
الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة 

•• دبي -وام: 

لدى   � املقبل  اأب��ري��ل  ت�سليم   � عمان  خل��ام  الآج���ل  العقد  ت�سوية  �سعر  ت��راج��ع 
اأمريكي للربميل  دولر   0.19 بقيمة  ام�ص  للطاقة  دبي  بور�سة  تداوله يف 
الواحد مقارنة ب�سعر ت�سويته اأم�ص الأول ليبلغ 54.87 دولر عند ال�ساعة 
08:30 بتوقيت غرينت�ص. وتهدف بور�سة دبي  12:30 بالتوقيت املحلي 
الطاقة  لعقود  الأو�سط  ال�سرق  دولية يف منطقة  بور�سة  اأول  � وهي  للطاقة 
الآجلة وال�سلع � اإىل تزويد �سركات اإنتاج النفط واملتداولني والعمالء املهتمني 
اخلام.  للنفط  بال�سفافية  تت�سم  باأ�سعار  ال�سوي�ص  �سرق  تقع  التي  بالأ�سواق 
وتعد البور�سة منذ افتتاحها عام 2007 اإحدى البور�سات املتخ�س�سة على 
م�ستوى العامل واأ�سبح عقدها الرئي�ص وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار 
الأكر موثوقية للنفط اخلام املتجه اإىل ال�سوق التي ت�سهد منوا �سريعا �سرق 
متفردة  ب�سورة  الآ�سيوية  املنطقة  اقت�سادات  تعك�ص  التي  والأداة  ال�سوي�ص 
واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي وثالث معيار �سعري 
للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�سديره من 
الأنظمة  اأرقى  اأعمالها  عمان ودبي. وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف كافة 
20 منطقة  اأك��ر من  انطالقا من  اإليها  الو�سول  التي ميكن  الإلكرتونية 
منها املراكز املالية الرئي�سة يف اآ�سيا واأوروبا والوليات املتحدة. وتقع البور�سة 
لتعزيز  اإن�ساوؤها  � وهو منطقة مالية حرة مت  العاملي  املايل  دبي  داخل مركز 
اخلدمات املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة � وتخ�سع اإىل قوانني �سلطة 
خالل  من  التداولت  جميع  و�سمان  مقا�سة  تتم  كما  املالية  للخدمات  دبي 
للطاقة  دبي  بور�سة  اأن  يذكر  التجارية.  �سيكاغو  لبور�سة  تابعة  جمموعة 
م�سروع م�سرتك بني دبي القاب�سة و�سندوق ال�ستثمار العماين وجمموعة 
و�سركات  عاملية  مالية  موؤ�س�سات  متتلك  كما  ال��ت��ج��اري��ة  �سيكاغو  ب��ور���س��ة 
متخ�س�سة يف تداول عقود الطاقة منها غولدمان �ساك�ص وجي بي مورغان 

ومورغان �ستانلي و�سل وفيتول وكونكورد اإنرجي اأ�سهما فيها.

اأحمد حممد الدلل: دبي والإمارات بيئة جاذبة و�شمعة طيبة
عبد الغفور قرقا�س: يبدو املهرجان كل عام  ب�شكل اأف�شل
عبد الرحمن عبد اهلل اجلابر: دبي جتعل من الأحالم حقائق واأرقام

جناحات مهرجان دبي للت�شوق تتواىل

التجار ورجال الأعمال يتحدثون والتفاوؤل �سيد املوقف
•• حتقيق- د.حممود علياء:

الجتماعي  ال�����ع�����ام  امل�������س���ه���د  ي���ج�������س���د 
والق��ت�����س��ادي وال��ث��ق��ايف وال�����س��ي��اح��ي يف 
دبي والإم��ارات مهرجانا متوا�سال على 
من  املتوا�سلة  بالفعاليات  ال��ع��ام  م���دار 
م���وؤمت���رات وم��ع��ار���ص ول���ق���اءات تكر�ص 
توفر  ما  بقدر  الإن�ساين  التعاي�ص  قيم 
وت�ساعف  احل���واف���ز  وت���ذك���ي  ال��ف��ر���ص 
القطاعات  خمتلف  يف  الطموحات  م��ن 
اإىل  اخل������ور  اإىل  ال�����س��ي��ف  �����س����ارع  ف���م���ن 
القرية العاملية اإىل كل دبي وهكذا يبقى 
طابعه  ع���ام  ك��ل  للت�سوق  دب���ي  مل��ه��رج��ان 
وتطوره  امل��ت��ن��وع��ة  وف��ع��ال��ي��ات��ه  امل��ت��م��ي��ز 
حقيقية  ج���ذب  ق���وة  في�سكل  امل��ت��وا���س��ل 
اأو  للتجار  اأو  للعائالت  �سواء  وملمو�سة 
الذين  وامل�ستثمرين  الأع���م���ال  ل��رج��ال 
يبحثون عن فر�ص منا�سبة تتنا�سب مع 
تطلعاتهم وا�ستثماراتهم وطموحاتهم ملا 
يلم�سونه من حوافز ولكرة ما يجدونه 
الأم���ن  ف��ر���ص وت�����س��ه��ي��الت بف�سل  م��ن 

وال�ستقرار والزدهار .
ومع انق�ساء اأيام مهرجان دبي للت�سوق 
هذا العام وما حمله من جناحات لفته 
من  ع��دد  على  ميدانية  جولة  لنا  كانت 
وامل�ستثمرين  وال��ت��ج��ار  الأع��م��ال  رج���ال 
على  ون����ع����رف  اأرائ�����ه�����م  اإىل  ل��ن�����س��ت��م��ع 
املهرجان  ن���ت���ائ���ج  اإزاء  ان���ط���ب���اع���ات���ه���م 
اثني  ال��ع��ام  ه��ذا  ال��ذي قطعت م�سريته 
باملفاجاآت  حافلة  كانت  عاما  وع�سرين 

والنجاحات.

بيئة جاذبة و�شمعة طيبة
حتدث اإلينا اأول: الأ�ستاذ اأحمد الدلل 
يكر�ص   : ق����ال  امل���ع���ه���ودة  مب��و���س��وع��ي��ت��ه 
امل���ه���رج���ان ب��ن��ج��اح��ات��ه امل��ت��وا���س��ل��ة دبي 
ب�سمعة  تتمتع  جاذبة  كبيئة  والإم����ارات 
املحلي  الو�سع  درا���س��ة  من  ولب��د  طيبة 
اجلدوى  لتقييم  ال�سواء  على  وال���دويل 
ليبقى  عليه  والإق��ب��ال  املهرجان  لنتائج 
القت�سادية  للظروف  ومواكبا  متجددا 
الواقع  �سوء  يف  والدولية  منها  املحلية 

القائم واملتغريات املتوا�سلة .
الأم���ر يفر�ص  واأ���س��اف �سعادته : وه��ذا 
القن�سليات  ور����س���وم  الأ���س��ع��ار  م���راع���اة 
تكون  ال��ط��ريان بحيث  ت��ذاك��ر  وك��ذل��ك 
ودقيقة  وا�سحة  املن�سودة  ال�ستق�ساءات 
الأ�سعار  تقييم  يجب  ه��ذا  مقدمة  ويف 
بدقة  والطلب  العر�ص  حركة  ومراقبة 
والعاملية  املحلية  ال�سوق  مع  يتالءم  مبا 
اجلاذبة  ال���ربام���ج  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذا 
بحيث يتحول زوار املهرجان اإىل زائرين 
اأو  ل��ل��ع��الج  اأو  لل�سياحة  ���س��واء  دائ��م��ني 
لال�ستثمار والت�سوق وهذا الأمر �سيعود 
بالنفع علينا جميعا فيت�ساعف القبال 

مع لفت الأنظار دائما اإلينا. 
وخل�ص �سعادته اإىل القول: ويتوفر هذا 
اخلدمات  تقدمي  على  نحر�ص  اأن  بعد 
جمال  يف  �سيما  ول  واملتميزة  املطلوبة 
الأ�سعار لتكون ال�سلع يف متناول اجلميع 
امل�����س��ت��وى من  ه���ذا  اإىل  م��ا و�سلنا  ف����اإذا 
الهدف  ق����د ح��ق��ق��ن��ا  ن���ك���ون  اخل����دم����ات 
متفائلون  ونحن  املهرجان  من  املن�سود 

واحلمد هلل.

قدوم العائالت:
وبدوره قال الأ�ستاذ حممود الدلل: اإن 
دبي والإمارات غدت حمط اأنظار اجلميع 
ول �سيما العائالت التي جتد يف دبي كل 
م���ا ت��ت��ط��ل��ع اإل���ي���ه م���ن خ���دم���ات ومراكز 
ترفيه وحدائق و�سواطئ ومراكز ت�سوق 
مفتوحة  واأ���س��واق  ومنتزهات  ومتاحف 
وتربوية  واج��ت��م��اع��ي��ة  ثقافية  وم��راك��ز 
وامل�سابقات  املتوالية  املعار�ص  اإىل جانب 
الريا�سية وغريها من املعامل ال�سياحية 
الرتاثية والع�سرية التي توفر للعائالت 
برامج جذابة حتفز اجلميع للعودة اإىل 

دبي على مدار العام. 

يبدو املهرجان كل عام اأف�شل
وقال ال�ستاذ عبد الغفور قرقا�ص بهذه 
املنا�سبة : يبدو املهرجان كل عام ب�سكل 

اأف�سل لأن اإدارة املهرجان تعمل باإ�سراف 
���س��ي��دن��ا ���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
بن را�سد ، حفظه اهلل وهو القائد الفذ 
النجاح  الذي يعرف كيف ير�سي قواعد 
امل�سوؤولني  ع��ق��ول  يف  والإب����داع  والتميز 

وتفكري الأجيال .
واأ�����س����اف : وه�����ذا م���ا ج��ع��ل م���ن دول���ة 
الإم��������ارات ب��ي��ئ��ة ح�����س��اري��ة جت��م��ع بني 
م����ا تواكب  ب���ق���در  ال�������رتاث واحل�����داث�����ة 
وهذه  املعايري  بكل  امل�ستقبل  متطلبات 
ال���ت���ي توفر  ال���ع���وام���ل امل��ج��ت��م��ع��ة ه����ي 
ل����الإم����ارات اح��ت�����س��ان اأك����ر م���ن 200 
اأر�سها  على  ال��ع��امل  ب��ل��دان  م��ن  جن�سية 
بالطماأنينة  ي�سعرون  واجلميع  الطيبة 
وال�ستقرار والرخاء بكل مافيه من رقي 
وارت��ق��اء وت��ط��ور ورف��اه��ي��ة ووئ���ام واأمن 
و�سالم ت�سوده القناعة النف�سية واملعنوية 
واملادية وجتعل من اجلميع اأ�سرة واحدة 
واإذا �سلح الراأ�ص �سلح اجل�سد وكل عام 

وانتم بخري. 

دبي مهرجان دائم
وقال ال�ستاذ عبدالرزاق �سديق اخلاجة 
مدار  على  دائما  مهرجانا  دبي  تعترب   :
للت�سوق  دبي  اإىل مهرجان  اإ�سافة  العام 
دب��ي ويعزز  م��ف��اج��اآت �سيف  وم��ه��رج��ان 
هذا الأمر املعار�ص املتوا�سلة واملوؤمترات 
املتالحقة  التجارية  والفر�ص  املتوالية 
كل  الن�سطة يف  وامل�����س��اري��ع  والإن�����س��اءات 
غدت  لقد  �سعادته  واأ���س��اف  القطاعات. 
دب���ي والإم�������ارات ع��ام��ة م��وق��ع��ا متميزا 
للجذب ال�سياحي والتجاري والرتفيهي 
نواحيها  يتوفر يف  وما  العام  م��دار  على 
اجل��دي��دة وال��ق��دمي��ة ك��ل اأمن���اط احلياة 
احلديثة  وال��ع�����س��ري��ة  منها  التقليدية 
ال�����ذي ينعك�ص  ����س���واء الأم�����ر  ع��ل��ى ح���د 
خطوطا  ال����ق����ط����اع����ات  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى 

والطموح  والجتهاد  بالنجاح  متوازية 
يف م�سارات التميز والإبداع من امل�سانع 
واملتاحف  احل��دائ��ق  اإىل  اجل��ام��ع��ات  اإىل 
واملرافق  اجل���دي���دة  وامل�����دن  وامل���ع���ار����ص 
اأروع  ت��وف��ر  وال��ت��ي  امل��ب��ت��ك��رة  ال�سياحية 
امل�����س��اه��د واأج����م����ل الإي����ق����اع����ات واأرق�����ى 
اخل���دم���ات الأم����ر ال����ذي ج��ع��ل م��ن دبي 
جتارا  العامل  �سعوب  ملتقى  والإم����ارات 
يجدون  وم�ستثمرين   وطالبا  و�سياحا 
بالطماأنينة  ال��ن��م��وذج��ي��ة  احل���ي���اة  ه��ن��ا 
متفائلون  ون���ح���ن  وال�������س���الم  والأم�������ن 

باملزيد وكل عام وانتم بخري.

دائما نحو الأف�شل
وق����ال الأ���س��ت��اذ حم��م��د ���س��ري��ف اإن دبي 
كانت ول تزال حمط رحال اجلميع وهي 
تت�سع اأفقيا وترقى عموديا يف القت�ساد 
وال�سياحة  والتعليم  والثقافة  والتجارة 
بالتفاعل بني  واخلدمات بقدر ما تنعم 
ال�سباب  وط���م���وح���ات  ال�����س��ي��اب  خ����ربات 
املتوالية  ب��الإجن��ازات  ذلك  كل  ويتج�سد 
يف كل القطاعات مما يجعلها بحق بيئة 
وان��ت��م بخري  ع��ام  ال��ن��ج��اح بامتياز وك��ل 

واإىل املزيد . باإذن اهلل.

دبي اأر�س النجاحات:
نا�سر رجل  �سلمان  الأ�ستاذ ح�سن  وقال 
اإن دب���ي ه��ي دائما  امل��ع��روف :  الأع���م���ال 
اأر�ص النجاحات منذ ع�سر ال�سيخ �سعيد 
رحمه اهلل اإىل ع�سر ال�سيخ را�سد رحمه 
اهلل  رحمه  مكتوم  ال�سيخ  اإىل ع�سر  اهلل 
اإىل ع�سرنا احلايل ع�سر ال�سيخ حممد 
ب��ن را���س��د اأط����ال اهلل يف ع��م��ره ه��ي هي 
الإرادة  بف�سل  ال��ن��ج��اح��ات  مدينة  دب��ي 
وامل�سوؤولني  املتوا�سل  والجتهاد  القوية 
الدائرة  ويف  ال��ت��ج��ارة  غرفة  يف  الأك��ف��اء 
واملطارات  امل��وان��ئ   ودائ���رة  القت�سادية 
ال�سياحية  وال���دائ���رة  الأرا����س���ي  ودائ����رة 
ت�سكل  التي  الأخ���رى  ال��دوائ��ر  وخمتلف 
مهرجانات  ل��ن��ج��اح  ال�����س��ل��ب��ة  الأر���س��ي��ة 
دبي عامة ومهرجان دبي للت�سوق ب�سكل 
خا�ص حيث تبدو ال�سياحة اليوم رديف 
كما  ال��ث��ق��اف��ة  ردي���ف  والتعليم  ال��ت��ج��ارة 
اإىل  ودائ��م��ا  القت�ساد  رديفة  ال�سناعة  

الأمام باإذن اهلل وكل عام وانتم بخري. 

املهرجان  حركة 
دائمة لأ�شواق دبي

وقال ال�ستاذ حممد ح�سني عبا�ص رجل 
اإن  الوا�سعة  بثقافته  امل��ع��روف  الأع��م��ال 
يف  انطلق  ال��ذي  للت�سوق  دب��ي  مهرجان 
العام 1995 ومهرجان مفاجاآت �سيف 
ت�سكل  املهرجانات  م��ن  ذل��ك  دب��ي وغ��ري 

حركة دائمة لالأ�سواق واملطارات واملوانئ 
وال�سياحية  التجارية  واملراكز  والفنادق 
واحلدائق واملنتزهات والرحالت اجلوية 
ا�سالة  تتجلى  حيث  والربية  والبحرية 
وتتوا�سل  احلا�سر  ح��داث��ة  م��ع  املا�سي 
الأجيال وتت�ساعف اخلربات والكفاءات 
كل  تاأتي  جامعة  ح�سارية  �سمفونية  يف 
املا�سي  كان  اإذا  اأن��ه  وتوؤكد  بتجديد  يوم 
جميال فاإن احلا�سر اأجمل واأن امل�ستقبل 
ه���و الأج���م���ل دائ���م���ا وت���ف���اءل���وا باخلري 

جتدوه وكل عام وانتم بخري. 
عبا�ص  ح�سني  حممد  الأ���س��ت��اذ  واأ���س��اف 
يقول اإن وجود اأكر من مائتي جن�سية 
م��ن ب��ل��دان ال��ع��امل على اأر����ص الإم���ارات 
معناه اإن الإمارات هي الدولة الأمنوذج 
وحياتيا  وثقافيا  واجتماعيا  ح�ساريا 
ما  وه��ذا  و�سياحيا  وجت��اري��ا  واقت�ساديا 
يدفع  للفخر والعتزاز الدائم باإذن اهلل 

واأ�سدق التهاين بنجاح املهرجان.

دبي ملتقى اجلميع
الرفيع  رم�سان  �سالح  الأ�ستاذ  وحتدث 
م��ه��رج��ان��ات دبي  اإن  ف���ق���ال:  ب��امل��ن��ا���س��ب��ة 
الطموحات  وت���ذك���ي  اخل�����ربات  ت�����س��ق��ل 
وتو�سع الآف��اق ، وتر�سم معامل الطريق 
اآمال  الكثري من  اف�سل يحمل  مل�ستقبل 
ال�سيوخ اأطال اهلل يف عمرهم وتطلعاتهم 
ال�سياب  وت���ع���اون  الأج���ي���ال  ت��وا���س��ل  يف 
وال�سباب. واأ�ساف الأ�ستاذ �سالح رم�سان 
الرفيع يقول: وبهذه املنا�سبة اأمتنى على 
املهرجان  فر�ص  من  ال�ستفادة  اجلميع 
التجار  تخدم  التي  وبراجمه  وفعالياته 
وال�سياح والزائرين والطلبة  والعائالت 
تعك�ص  الفعاليات  جملة  لأن  والأط��ف��ال 
متطلبات احلياة الع�سرية وتربز الوجه 
احل�����س��اري ال��الئ��ق ل��الإم��ارات وك��ل عام 

وانتم بخري. 

نبارك جناح املهرجانات
وقال رجل الأعمال املعروف ال�سيد �سيد 
عبدالهادي: نبارك جناحات مهرجانات 
نتطلع  كما  و�ستاء  �سيفا  املتوالية  دب��ي 
املقبلة  امل��ه��رج��ان��ات  ت��ك��ون  اأن  اإىل  دائ��م��ا 
بحكمة  ويقني  ثقة  وكلنا  اأف�سل  دائ��م��ا 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
ال�سيوخ  ال�سمو  واأ���س��ح��اب  اهلل  حفظه 
ال��ذي��ن جعلوا م��ن دب��ي والإم����ارات بلدا 
معنى  ب��ك��ل  وم��ت��ط��ورا  وح��دي��ث��ا  ع�سريا 
الكلمة وامل�ستقبل يوؤ�سر للمزيد باإذن اهلل 
�سواء يف املنظور الجتماعي اأو الرتبوي 
وال�سياحي  الق��ت�����س��ادي  اأو  والتعليمي 
امل���ايل وخلدماتي  وك��ذل��ك  وال��ع��م��راين 
مم���ا ج��ع��ل م���ن دب���ي والإم��������ارات وجهة 

و�ستاء  �سيفا  رحالهم  وحم��ط  اجلميع 
فالفر�ص متوفرة والت�سهيالت مدرو�سة 
وامل�ساريع مده�سة وامل�ستقبل دائما نحو 

الأف�سل وكل عام واأنتم بخري. 

طموحات بال  حدود
اجلابر  جم���م���وع���ة  مب���ق���ر  م��ك��ت��ب��ه  ويف 
التجارية والفنية والرتاثية والإبداعية 
اهلل  عبد  عبدالرحمن  ال���س��ت��اذ  حت��دث 
اجلابر مبنا�سبة ختام فعاليات مهرجان 
دبي للت�سوق للعام 2017 قال �سعادته: 
وبراجمها  املدرو�سة  بخطواتها  دبي  اإن 
املتوالية وتطلعاتها الراهنة وامل�ستقبلية 
جتعل من الآمال حقائق ملمو�سة ومن 
الطموحات وقائع معا�سة ومن الأحالم 
الّر  معينها  م��ن  ينهل  واأرق����ام  حقائق 
ال�سباب الطموح الذي يجمع بني خربات 
احلا�سر  اإىل  وي��ن��ظ��ر  والأج�����داد  الآب����اء 
املزيد يف عامل لي�ص  وامل�ستقبل لتحقيق 

للطموحات فيه حدود. 
عبداهلل  الرحمن  عبد  الأ�ستاذ  واأ���س��اف 
اجل��اب��ر ي��ق��ول : واأمت��ن��ى ب��ه��ذه املنا�سبة 
الطيبة على اجلميع اأن يتعاونوا لتحقيق 
عمال  للمهرجانات  املتوا�سل  التطوير 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بقول 
را�سد اآل مكتوم حفظه اهلل باأن امل�ستقبل 
ل���الإب���داع ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ن��ج��اح والتميز 
وك���ل عام  ل��ك��ل جم��ت��ه��د ن�سيب  ودائ���م���ا 

وانتم بخري.
بالتاجر  ل���ق���اوؤن���ا  اخل���ت���ام  م�����س��ك  وك����ان 
امل��ع��روف يف ���س��وق ال��را���ص ب��دب��ي ال�سيد 
اأب���و ط��اه��ر ال���ذي ب���ارك جن��اح املهرجان 
ومتنى املزيد من النجاحات املتوالية يف 
املهرجانات املقبلة ويد اهلل مع اجلماعة 
ومن يتوكل على اهلل فهو ح�سبه وبارك 
و�سيوخنا  ال���ر����س���ي���دة  ق��ي��ادت��ن��ا  يف  اهلل 

وقادتنا وكل عام واأنتم بخري. 

ابو طاهر ح�سن �سلمان نا�سر

حممود الدلل

احمد الدلل �سيد عبدالهادي

حممد �سريف

�سالح رم�سان الرفيع

عبد الغفور قرقا�ص عبدالرحمن اجلابرعبدالرزاق اخلاجة حممد ح�سني عبا�ص

تكرميًا لريادته يف جمال التوطني.. م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يفوز بجائزة “تنمية املوارد الب�سرية يف القطاع امل�سريف واملايل
•• اأبوظبي-الفجر: 

الرائدة،  الإ�سالمية  املالية  الإ�سالمي، جمموعة اخلدمات  اأبوظبي  فاز م�سرف 
بجائزة “تنمية املوارد الب�سرية يف القطاع امل�سريف واملايل” من معهد الإمارات 
للدرا�سات امل�سرفية واملالية. وتاأتي هذه اجلائزة تكرمياً للتزام امل�سرف بتوظيف 
يعملون �سمن   868 اىل  و�سل عددها  ال��ذي  املحلية  الكوادر  وت�سجيع  وتطوير 
�سمو  �ساحب  وق��ام  الوظيفية.  امل�ستويات  جميع  ويف  امل�سرف  يف  خمتلفة  اأق�سام 
ال�سيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي، ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة، ، 
بت�سليم اجلائزة اإىل �سعادة عبداهلل بن عقيدة املهريي، ع�سو جمل�ص اإدارة م�سرف 
اأبوظبي ال�سالمي، بح�سور جمال اجل�سمي مدير عام معهد الدرا�سات امل�سرفية 

واملالية وذلك خالل حفل توزيع اجلوائز الذي اقيم على هام�ص املعر�ص الوطني 
للتوظيف الذي ا�ست�سافه “مركز اإك�سبو ال�سارقة«. ومن اجلدير بالذكر اأن هيئة 
تنمية املوارد الب�سرية الوطنية التي يديرها معهد الإمارات للدرا�سات امل�سرفية 
واملالية قد اأطلقت جائزة تنمية املوارد الب�سرية يف القطاع امل�سريف، وذلك تقديراً 
الوطنية  الكوادر  ال�سركات واإجنازاتها على �سعيد توظيف  التي تبذلها  للجهود 
التنفيذي  الرئي�ص  املحمود،  ط��راد  ق��ال  املنا�سبة،  وبهذه  وتطويرها.   وتدريبها 
مل�سرف اأبوظبي الإ�سالمي: يعد التوطني اأولوية رئي�سية بالن�سبة لنا، وي�سرفنا 
اأن يتم تكرمي جهودنا يف هذا املجال مما  �سيحفزنا على موا�سلة جهودنا الدوؤوبة 
لتعزيز ن�سبة التوطني يف امل�سرف الذي �سجل اليوم اأعلى معدلت التوطني �سمن 
مبادراتنا  �ساهمت  وق��د   .40% اأك��ر  اىل  و�سلت  الم���ارات  يف  امل�سريف  القطاع 

اإنتاجيتنا  مب�ستوى  الرت��ق��اء  يف  الوطنية،  ال��ك��وادر  وتاأهيل  ل�ستقطاب  املختلفة 
الإماراتية  املواهب  تركيزنا على تطوير  �سنوا�سل  ال�سوق.  تناف�سيتنا يف  وتعزيز 
وذلك  م��وؤه��ل،  وطني  م�سريف  جيل  خلق  يف  وامل�ساهمة  القادمة  ال�سنوات  خ��الل 
من خالل احلر�ص على تاأهيل املوظفني املواطنني لت�سلم امل�سوؤوليات وامل�ساركة 
بفعالية يف منو وازدهار امل�سرف والقطاع امل�سريف يف الدولة. وباعتباره اأحد اأبرز 
الإ�سالمي  اأبوظبي  �سارك م�سرف  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دول��ة  امل�سارف يف 
ب�سكل فاعل يف العديد من معار�ص التوظيف بهدف ا�ستقطاب وتدريب املواهب 
الإماراتية واملحافظة عليها. كما يطبق امل�سرف نظاماً جديداً قائماً على النقاط 
ومعتمداً من قبل احلكومة الإماراتية وم�سمماً خ�سي�ساً بهدف ت�سجيع املواطنني 

الإماراتيني على الن�سمام اإىل قطاع اخلدمات املالية. 
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العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8804  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الفجر البعيد لالعمال الكهروميكانيكية �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي / حممد �سهاج علي احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   14950( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB166617927AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/3/1 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8822  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جوتولك للتجارة العامة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / كري�ستني ماري كاما�سي�ص رياليزان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   6000( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB167287698AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/2/27 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/7765  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة العمرة لتجهيز البنية والن�ساءات باملواد العازلة 
�ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / نور ا�سالم حممد ظفر  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16913 درهم( 
وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2017/2/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8390  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يونيك بري�سز للخدمات الفنيه ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
اأق���ام عليك الدعوى  الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد �سجاد اح��م��د خ���ان  ق��د 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )66000 درهم( وتذكرة عودة 
مببلغ )1000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 
2017/2/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

�سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/8811  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ريد�ستارووك كوم م.د.م.�ص جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد عمر ح�سور بخ�ص  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )25498 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/27 ال�ساعة 
8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8026  عمايل جزئي
جمهول  والتك�سيه  البال�سرت  لعمال  النجوم  1-م�ستوى   / عليه  املدعي  اىل 
قد  ا�سماعيل   ابو احلجاج عبداحلميد حممد   / املدعي  ان  القامة مبا  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15500 
درهم( وتذكرة عودة والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2017/2/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/7003  عمايل جزئي

مبا  الق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول  ف���رع  �ستيفانو�ص  1-م��ط��ع��م   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  اب��راه��ي��م حممد حممد ح��ام��د ح��ام��د   امل��دع��ي /  ان 
والر�سوم  دره���م(   27659( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB164816024AE وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2017/2/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/475  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-م��ط��ع��م وم��ق��ه��ى ب��ان��و���ص �������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  لوكي  البني  لوكي  البني  /فيفيان  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43800 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167969121AE/2017  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.5:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/2/21
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8531  عمايل جزئي
جمهول  ف��ردي��ة  موؤ�س�سة   - التنظيف  خل��دم��ات  1-بالعني   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق����ام عليك  ق��د  ان���ور  امل��دع��ي /ف��اط��م��ة �ساجينا ف�سل  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
درهم(   14337( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  رق���م  وامل�����س��اري��ف.  وال��ر���س��وم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة 
املوافق  الرب����ع����اء  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB166623324AE
2017/2/22 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن حكم بالن�ضر
            يف  الدعوى رقم 2016/7036  عمايل جزئي

اىل املحكوم عليه/1- ديفيجني 9 للت�سميم الداخلي ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/15  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�سالح/ايفرن جري كالجن �ساجميت بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ 
)57100( �سبعة وخم�سون الف ومائة درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها 
نقدا وهو مبلغ )3000 درهم( ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمت 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . بامل�ساريف  عليها  املدعي 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن حكم بالن�ضر

            يف  الدعوى رقم 2016/124  جتاري كلي
اىل املحكوم عليهما/1- الراقي العايل لالزياء �ص.ذ.م.م 2- اأ�سامة طه اعمي�ص جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/4/26  يف الدعوى املذكورة 
العايل  الراقي  �سركة  وت�سفية  بحل  ال�سحي  جمات  عبدالرحمن  احمد  ل�سالح/وليد  اع��اله 
لالزياء �ص.ذ.م.م وتعيني اخلبري احل�سابي املخت�ص �ساحب الدور يف اجلدول م�سفيا قانونيا 
لها على ان ينجز الت�سفية وفقا لحكام امر التاأ�سي�ص واحكام القانون وعلى ان تتحمل ال�سركة 
م�ساريف الت�سفية مبا فيها اتعاب امل�سفي على ان ينجز املهمة خالل �ستة ا�سهر تبداأ من تاريخ 
ا�ستالمه للمهمة وابقت الف�سل يف امل�ساريف اىل ما بعد تقدمي امل�سفي لتقريره . حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/2916  جتاري جزئي

القامة  حمل  جمهول  الزعابي   ال�سورى  �سامل  جا�سم  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�سالمي وميثله: عبداهلل خمي�ص غريب الناخي ال علي قد 
املدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
مئتان ثالثة  الفا  و�سبعون  ثمانية  )مئتان  دره��م   )278.253.92( وق��دره  مبلغ  اجمايل 
وخم�سون درهما اثنان وت�سعون فل�سا( عن تعامالت بني املدعي واملدعي عليها والر�سوم 
08.30 �ص  ال�ساعة  املوافق  2017/3/2   يوم اخلمي�ص  لها جل�سة  وح��ددت   . وامل�ساريف 
بالقاعة:ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/337  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- نعمت غالم حم�سني بياوار 2- علي ح�سن عبا�ص حتاوي 3- حممد 
واحة  �سابقا  والفواكه  اخل�سروات  لبيع  حتاوي  ب��ي��اوار  حم��الت   -4 حتاوي  عبا�ص  ح�سن 
احلتاوي للتجارة املواد الغذائية ���ص.ذ.م.م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة 
ال�سام�سي  م��اج��د  ع��ب��داهلل  علي  ومي��ث��ل��ه:  �����ص.ذ.م.م  التجارية  ح��ت��اوي  عبا�ص  ح�سن  علي 
عليها  املحجوزة  للمنقولت  املدعية  مبلكية  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
كافة  والغاء  احلجز  اج���راءات  وببطالن  جت��اري  التنفيذ:2010/434  يف  رق��م:16  املحل  يف 
وامل�ساريف  الر�سوم  والزامهم  التنفيذ  يف  املدعية  حق  يف  ال�سادر  التحفظية  الج���راءات 
ال�ساعة 08.30 �ص  املوافق  2017/2/26   . وح��ددت لها جل�سة يوم الحد  املحاماة  واتعاب 
بالقاعة:ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�ض الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
       يف الدعوى رقم 2016/46  بيع عقار مرهون   

مو�سوع الق�سية:طلب بيع عقار مرهون/وحدة �سكنية/باملزاد العلني مبوجب القانون 
رقم:14 ل�سنة 2008 ب�ساأن الرهن التاأميني يف امارة دبي .

طالب الإعالن:طالب التنفيذ:بنك ابوظبي التجاري �ص.م.ع
املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:1- رخ�سانا ادم ح�سام جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
ن��ع��ل��ن��ك��م ب��ان��ه مت احل��ج��ز ع��ل��ى ام��وال��ك��م اخل��ا���س��ة وه���ي ع���ب���ارة ع���ن ق��ط��ع��ة ار�����ص - 
املنطقة:الثنية الثالثه - رقم الر�ص:692 - امل�ساحة:460.29 مرت مربع ، وفاءا للمبلغ 
املطالب به وقدره )3.866.127( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2016/1791 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  عمر حممود حممد حممد  جمهول حمل القامة 
الدرعان  عبدالرحمن  ب��ن  ع��ب��داهلل  بنت  التنفيذ/اميان  طالب  ان  مب��ا 
ومي��ث��ل��ه:ح�����س��ن ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��ب��دويل  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )48787( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/244  ا�ضتئناف جتاري    

اىل اخل�سم املدخل/ 1- يون�ص زين العابدين بايابي 2- زيبا باقر را�ستى 
لرى  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / �سركة �سو�سيتى بيك �ص 
وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر 

بالدعوى رقم 2015/753 جتاري كلي بتاريخ:2016/2/20 
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/3/20 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة ال�ضتئناف

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2016/4415  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- كهي�سانا فود�ص - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�سورتاين اي�سى جوبيندرام جوبيندرام �سورتانى  
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )13500(  به  املنفذ 
فان  املحكمة.  وعليه  ر�سوم خلزينة  دره��م  بال�سافة اىل مبلغ )1145( 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/98  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- ديكور فور مي للخدمات الفنية - �ص ذ م م   جمهول 
اأقام   قد  علي   ب�سرة  ب�سرة  التنفيذ/ادنان  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )15403( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1280( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/105  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- فين�سر كوميونيكي�سنز منطقه حره - ذ م م   جمهول 
اأقام   قد  التنفيذ/ادوين برييز مري�سينى   ان طالب  القامة مبا  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )253918( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )12646( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/8509  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  امل��دع��ي عليه / 1-ال��ق��م��ة اخل�����س��راء  اىل 
القامة مبا ان املدعي / �ساجد اهلل كل ب�ستان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   19131( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB166664212AE وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/27 ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة ch.1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/8404  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ك��ورل فلري ملقاولت البناء ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / وقا�ص ريا�ص حممد ريا�ص  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 1000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   10792( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 2017/2/28 املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
اأو من ميثلك  ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ص بالقاعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2016/8499  عمايل جزئي

ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ان��رتن��ا���س��ي��ون��ال  ع��ل��ي��ه / 1-ه��ي��م��ا���س��ك��و  امل���دع���ي  اىل 
الدعوى  اأق��ام عليك  ابو احل�سني قد  املدعي /مانيك مياه  ان  القامة مبا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )17755 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
MB167238179AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �ص مبكتب   2017/2/21
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/212  عمايل جزئي

جمهول  ����ص.ذ.م.م  الداخلي  للت�سميم   9 1-ديفيجني   / عليه  املدعي  اىل 
حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /اج���ي���ث ب��اي��ث��ي��ن��ي��ب��ارام��ب��ا ق���د اأق�����ام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )42466 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB166998907AE/2016
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.A.5:بالقاعة ���ص   8.30 ال�ساعة   2017/3/5
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 11946 بتاريخ 2017/2/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2016/3097 تنفيذ جتاري
املطوع  جمهول حمل  يو�سف علي خمي�ص خلفان  املنفذ �سده/1-  اىل 
وميثله:جو�سلني  قباين  في�سل  التنفيذ/غيث  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اهلل    خ��ري  �سبلي 
طالب  اىل  دره��م   )74024.02( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�ض ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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•• اأبوظبي-الفجر:

عرب عدد كبري من كبار خرباء وخطاطي العامل عن تقديرهم الكبري للجهود الكبرية التي تقوم بها دولة الإمارات العربية 
املتحدة ممثلة يف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة بقيادة معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان لدعم الفنون العربية والإ�شالمية 
من خالل فتح الباب امام جميع خطاطي وفناين الزخرفة واحلروفية حول العامل للم�شاركة يف فروع جائزة الربدة العاملية 
التي حفرت لنف�شها مكانة بارزة يف الأجنة الثقافية الدولية، موؤكدين اأن الإمارات اأ�شبحت قبلة ملتميزين من خطاطي العامل 
لإبراز اإبداعاتهم واأعمالهم، جاء ذلك مبنا�شبة ا�شتعدادات الوزارة لتنظيم حفل تكرمي الفائزين بجائزة الربدة العاملية يف 
دورتها الرابعة ع�شرة والتي تقام يف 28 من فرباير اجلاري بامل�شرح الوطني باأبوظبي برعاية وح�شور معايل ال�شيخ نهيان بن 

مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة.

اأ����س���اد اخل��ط��اط ال��رتك��ي ال��ك��ب��ري حم��م��د اأوزج������اي باجلهود 
اأجل  من  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  تبذلها  التي  الكبرية 
اأن تظل جائزة الربدة العاملية نافذة كبرية يطل من خاللها 
جمهور اخل��ط ال��ع��رب��ي وال��زخ��رف��ة الإ���س��الم��ي��ة يف ك��ل مكان 
اإبداعات خطاطي العامل، مثمنا الرعاية والدعم الذين  على 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  من  اجلائزة  بهما  حتظى 
نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة الذي يحر�ص �سنويا على 
على عمق  يدل  ذلك  اأن  موؤكدا   ، وتكرميهم  لقاء اخلطاطني 

اإميانه بقيمة الثقافة والإ�سالمية وفنونها واآدابها.
 واأ�ساف اأن جائزة الربدة وهي تخطو نحو الدولة اخلام�سة 
العامل  م�ستوى  على  ب���ارزة  مكانة  لنف�سها  حفرت  ق��د  ع�سرة 
كونها ا�ستطاعت جمع خطاطني بارزين من مدار�ص وم�سارب 
للجائزة  كبريا  ث���راًء  يعني  م��ا  وه��و  فيها  للم�ساركة  خمتلفة 
بحيث  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة  ملقتنيات  رائعا  وتنوعا 
الأ�سماء  اأه��م  فيها  �سارك  حقيقيا  ابداعيا  كنزا  حاليا  متلك 
املعرفة يف عامل اخلط العربي من خمتلف دول العامل، م�سيفا 
اأهم الدول الداعمة  اأن اجلائزة عززت مكانة الإم��ارات كاأحد 

للغة العربية وفنونها.
واأو�سح اأن الدورة ال 14التي نكرم الفائزين بها هذا ال�سهر 
املا�سي  اإىل  متثل حالة خا�سة جدا لأنها ذهبت باخلطاطني 
البعيد، لتعيد معهم بعث خطي املحقق والريحاين من جديد، 
متمنيا املزيد من التقدم والنجاح جلائزة الربدة، وان حتظى 
الدولة  م�ستوى  على  متابعة ممكنة من حمبي اخلط  باأكرب 
يقل بحال  الذي ل  العربي،  ي�ستمتعوا بجماليات اخلط  لكي 
الفنون  اأرق���ى  القيمة والإب�����داع ع��ن  الأح����وال م��ن حيث  م��ن 

الت�سكيلية العاملية.
اأب��رز خ��رباء اخلطوط  اأح��د   ( الر�سا بهية  الدكتور عبد  اأم��ا 
ال��ع��رب��ي��ة( ف��اأك��د اأن ع��الم��ات جن���اح ج��ائ��زة ال����ربدة تتمثل يف 
من  نوعيات  اإىل  بالتطرق  وال��ت��ح��دي  امل��غ��ام��رة  على  قدرتها 
اخل��ط��وط ك��ان��ت ب����ارزة ق��ب��ل ق����رون ول��ك��ن��ه��ا اأه��م��ل��ت ل�سالح 
خطوط اأخرى، م�سريا اإىل اأن اختيار املحقق والريحاين لكي 
يكتب به اخلطاطون امل�ساركون يف اجلائزة ابداعاتهم ينت�سر 
اأمام  امل�ساركني  اخلطاطني  وي�سع  الرائعة  اخل��ط��وط  لهذه 
مغامرة  اأنها  موؤكدا  ومواهبهم،  قدراتهم  لإثبات  وا�سح  حتد 

حققت ناجح لفتا.
وعن وجود عدد كبري من الأ�سماء اجلديدة �سمن اخلطاطني 

امل�ساركني اأكد هنية اأن هذه الظاهرة متثل اأهم عوامل جناح 
اجلائزة التي ا�سهمت يف ت�سجيع الكثريين للدخول اإىل عامل 
اخلطوط واحرتافها ومن هنا ياأتي الإقبال الكبري من جانب 
اخلطاطني للم�ساركة بها كل عام، وهي حالة ت�ستوجب علينا 
الإ�سادة بدور وزارة الثقافة وتنمية املعرفة وعلى راأ�سها معايل 
ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة 
العربية  بالثقافة  يرتقي  م��ا  ك��ل  دع��م  يف  املخل�سة  جل��ه��وده 
واإمنا على م�ستوى  والإ�سالمية وفنونهما لي�ص حمليا فقط 

العامل.
بامل�ساركة  البالغة  �سعادته  ع��ن  ال��ر���س��ا  عبد  ال��دك��ت��ور  وع��رب 
م�ساركته  اإىل  بالإ�سافة  اجل��ائ��زة  دورات  اأغلب  يف  والتحكيم 
اآخ��ر ي�سع  يف ملتقى رم�سان خلط ال��ق��راآن ال��ذي يعد راف��دا 
الإم��ارات يف مقدمة دول العامل اهتماما بالفنون الإ�سالمية 

والثقافة العربية ب�سكل عام

ع�سو   ( البنكي  �سالح  حممد  عبيدة  ال��دك��ت��ور  حر�ص  فيما 
تقدمي  على  العربية  اخل��ط��وط  خ��رباء  واأح���د  حتكيم(  جلنة 
الثقافة  ووزارة  و�سعبا  قيادة  الإم���ارات  لدولة  تقديره  فائق 
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  وم��ع��ايل  املعرفة  وتنمية 
لدعمهم الكبري وامل�ستمر للخط العربي والذي كان له عميق 
الأثر يف ا�ستعادة اخلط العربي لدوره كاأحد اهم فنون العربية 
بالفعل  اأف��رزت  العاملية  ال��ربدة  اأن جائزة  وال�سالمية، موؤكدا 
ع�سرات بل مئات اخلطاطني على م�ستوى العامل الذين عملوا 
اجلائزة،  يف  للم�ساركة  وت�سابقوا  بل  ابداعاتهم  حت�سني  على 
العربي مو�سحا  للخط  نه�سة حقيقية  �سك ميثل  وه��ذا بال 
اأن هذا التاألق به مل يكن ليتحقق لول دعم الإمارات ورعايتها 

امل�ستمرة لهذا الفن العربي الأ�سيل.
وع��ن دخ���ول خ��ط ال��ري��ح��اين يف ال����دورة الثامنة وه��و اخلط 
الذي عانى الكثري من الإهمال خالل القرون الأخرية ل�سالح 

مرة  واحيائه  اإجادته  على  وق��درة اخلطاطني  والثلث،  الن�سخ 
اخرى، اأو�سح البنكي اأن جائزة الربدة وملتقى رم�سان خلط 
امام  وال��ري��ح��اين كهدف  املحقق  ال��ك��رمي و�سعا خ��ط  ال��ق��راآن 
اخلطاطني واأنهم جميعا بحثوا يف قواعده وما توفر لديهم 
م��ن خم��ط��وط��ات ق��دمي��ة ك��ت��ب��ت ب���ه، وب���ذل���وا ج��ه��ودا �سخمة 
اإىل حد  اأن��ه��م جنحوا  لإج��ادت��ه باملحقق وال��ري��ح��اين، م��وؤك��دا 
ل�سالح  الإم���ارات  الكبري من جانب  الهتمام  ه��ذا  وان  بعيد، 
هذه اخلطوط �سيكون له الف�سل الكرب يف بعث الريحاين من 
جديد، منبها اإىل ان خط الريحاين به جماليات رائعة ك�سفت 
عنها امل�ستويات الراقية للخطاطني امل�ساركني يف اجلائزة التي 
الثقافة وتنمية  وزارة  فنيا وثقافيا متفردا لدى  تراثا  �ستعد 

املعرفة.
فيما اأ�ساد اخلطاط ال�سعودي اأحمد ح�سن اأبو �سرير باجلهود 
ووزارة  الر�سيدة  وقيادتها  الإم����ارات  تبذلها  ال��ت��ي  ال��ك��رمي��ة 

وتطويره  ال��ع��رب��ي  اخل���ط  ل��رع��اي��ة  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة 
الفنون  اأي من  واإظهار جمالياته كفن راق ل يقل بحال عن 
الت�سكيلية العاملية، موؤكدا اأن هذا الدعم يندر وجوده يف دولة 
اأخرى خالل املرحلة الراهنة، واأن هذا الدعم ل يتوقف عند 
العاملني  خطاطي  كافة  اإىل  ذل��ك  يتعدى  ب��ل  الإم����ارات  اأب��ن��اء 
ال��ذي حقق قفزة نوعية يف  العربي والإ���س��الم��ي، وه��و الأم��ر 
تطور اخلط العربي. وقال اخلطاط حممد جابر من م�سر 
اإن م�ساركته يف جائزة الربدة تعد تتويجا جلهوده يف حت�سني 
لأي  كبري  ���س��رف  ذات��ه��ا  ح��د  يف  امل�ساركة  اأن  م��وؤك��دا  م�ستواه، 
ال�سنوية  الأح��داث  اأهم  احد  اأ�سبحت اجلائزة  بعدما  خطاط 
�سكره  عميق  عن  معربا  العامل  م�ستوى  على  العربي  للخط 
لرعاية  دور  من  به  تقوم  ملا  املجتمع  وتنمية  الثقافة  ل���وزارة 
الربدة وملتقى رم�سان  ا�سبحت جائزة  العربي، حتى  اخلط 

كاأنهما عيدان لكافة اخلطاطني.

وزارة الثقافة تكرم الفائزين بالدورة ال�14 نهاية فرباير احلايل:

خرباء اخلطوط العربية ي�سيدون بجائزة الربدة ودورها البارز يف دعم الفنون الإ�سالمية

اأوزجاي: اجلائزة اأظهرت مكانة الإمارات كاأحد اأهم الدول الداعمة للغة العربية وفنونها

خالل م�شاركتها يف معر�س الدار البي�شاء للن�شر والكتاب

هيئة ال�سارقة للكتاب تعزز ال�سراكة الثقافية مع النا�سرين املغاربة 

دبي للثقافة جتمع الأطفال والعائالت 
يف ور�ش عمل لت�سميم الطوابع

•• ال�شارقة-الفجر:

ت��وا���س��ل ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
للن�سر  ال��دويل  للمعر�ص  ال�23  ال��دورة  فعاليات 
يقام  وال��ذي  باملغرب،  البي�ساء  ال��دار  والكتاب يف 
ف���رباي���ر اجل�����اري،   19-9 ال���ف���رتة م���ن  خ����الل 
عربية  دول���ة،   54 م��ن  ع��ار���ص   702 مب�ساركة 
اأف��ري��ق��ي��ة متثل  دول���ة   11 بينها  واأج��ن��ب��ي��ة، م��ن 
الو�سطى،  اأفريقيا  ل��دول  القت�سادية  املجموعة 

�سيف �سرف الدورة احلالية.
وتاأتي م�ساركة الهيئة يف املعر�ص الأهم يف �سمال 
لتعزيز  ال�ساعية  جهودها  �سمن  اأفريقيا،  غ��رب 
العربي  امل�ستوى  على  واملعريف  الثقايف  التوا�سل 
والإقليمي، حيث وجهت الهيئة دعوة للموؤ�س�سات، 
العربي  املغرب  الثقافية يف  واملراكز  الن�سر،  ودور 
معر�ص  فعاليات  يف  للم�ساركة  اأف��ري��ق��ي��ا  وق���ارة 
ال�سارقة  ل��ل��ك��ت��اب، وم��ه��رج��ان  ال����دويل  ال�����س��ارق��ة 

القرائي للطفل.
ون��ظ��م��ت ال��ه��ي��ئ��ة خ����الل م�����س��ارك��ت��ه��ا ع������دداً من 

مع  التعاون  �سبل  لبحث  وال��زي��ارات  الجتماعات 
الدار  م��ع��ر���ص  ع��ل��ى تنظيم  ال��ق��ائ��م��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
الفعاليات  امل�����س��ارك،  ال��وف��د  ون��اق�����ص  ال��ب��ي�����س��اء، 
مع  بالتعاون  تنظيمها  ميكن  التي  والن�ساطات 
احت����اد ال��ن��ا���س��ري��ن امل��غ��ارب��ة، وع����دد م��ن اجلهات 
ودول  املغربية  باململكة  الن�سر  جمال  يف  الفاعلة 

غرب وو�سط اأفريقيا امل�ساركة يف املعر�ص.
الت�سويق  اإدارة  م��دي��ر  ���س��امل،  ع��م��ر  ���س��امل  وق���ال 
وامل��ب��ي��ع��ات يف ه��ي��ئ��ة ال�����س��ارق��ة ل��ل��ك��ت��اب: ج���اءت 
روؤيتها  �سمن  امل��ع��ر���ص  ه��ذا  يف  الهيئة  م�ساركة 
الإمارات  دول��ة  بني  الثقايف  التوا�سل  ج�سور  ملد 
وال�سديقة،  ال�سقيقة  ال���دول  وك��اف��ة   ، العربية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بروؤية  الهيئة  حتر�ص  اإذ 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة، على دمج التجارب 
امل�ستوى  على  يقابلها  مبا  الإم��ارات��ي��ة  الإبداعية 
العربي والإقليمي، وتعميق جهود رعاية املبادرات 
ال��ف��اع��ل��ة ع��ل��ى ���س��ع��ي��د ���س��ن��اع��ة ال��ن�����س��ر وتعميم 

املعرفة .

واأ�ساف �سامل: تعزز الهيئة ح�سورها يف خمتلف 
والدولية،  والإقليمية،  العربية،  الكتب  معار�ص 
الثقافية  امل��وؤ���س�����س��ات  م���ع  الج��ت��م��اع��ات  وت��ن��ظ��م 
لتفعيل �سبل التعاون مع خمتلف اجلهات القائمة 
اأجل ت�سجيع  الثقايف والإبداعي، من  الفعل  على 

القراءة والرتقاء ب�سناعة الكتاب .
ي�سار اإىل اأن هيئة ال�سارقة للكتاب قد بداأت عملها 
ت�سجيع  ع��ل��ى  تعمل  وه���ي   ،2014 دي�سمرب  يف 
ال�ستثمار يف ال�سناعات الإبداعية وزيادة ح�ستها، 
والفكري  املعريف  للتبادل  فكرية  من�سة  وتوفري 
والثقافات،  واحل�����س��ارات  ال�سعوب  ب��ني  والثقايف 
والتاأكيد على اأهمية الكتاب واأثره يف ن�سر الوعي 
يف املجتمع يف ظل التطور التقني وتنوع م�سادر 
املعرفة، وا�ستقطاب املعنيني بقطاع الثقافة بوجه 
عام والن�سر والطباعة والرتجمة والتوثيق بوجه 

خا�ص اإ�سافة اإىل ُكّتاب الأطفال.

•• دبي-الفجر:

الهيئة  ا من هيئة دبي للثقافة والفنون،  حر�سً
يف  وال����رتاث  وال��ف��ن��ون  الثقافة  ب�����س��وؤون  املعنية 
ت��رج��م��ة ر���س��ال��ة متحف الحتاد  الإم�����ارة، ع��ل��ى 
الذي فتح اأبوابه للجمهور يف الأ�سبوع الأول من 
�سل�سلة  اإط��الق  م��وؤخ��ًرا  مت  املا�سي،  يناير  �سهر 
من ور�ص العمل التفاعلية التي جتمع فيها بني 
الأطفال وعائالتهم، ممن ترتاوح اأعمارهم من 

5 – 15 عاًما.
ت�سميم  ح��ول  ال��ور���ص  ه��ذه  م��و���س��وع  و�سيكون 
التي  الأوىل  ال��ور���س��ة  جن���اح  وب��ع��د  ال���ط���واب���ع. 
الهيئة  �ستقوم  اجل����اري،  ف��رباي��ر   4 يف  اأق��ي��م��ت 
بتنظيم ور�ستني اأخريني يف 25 فرباير اجلاري 

و 11 مار�ص املقبل.
��ا ل ت��ق��ي��م بثمن  و���س��ت��وف��ر ه���ذه ال���ور����ص ف��ر���سً
بيئة  يف  �ستجمعهم  ح��ي��ث  وذوي���ه���م،  ل��ل�����س��غ��ار 
خاللها  و�سيتمكنون  وملهمة،  فريدة  تفاعلية 

والأ�سكال  والر�سومات  الأل���وان  ا�ستك�ساف  من 
و�سيتوىل  ال��ط��واب��ع.  ع��ل��ى  امل���وج���ودة  املختلفة 
املعلومات  ت���ق���دمي  ال����ور�����ص  ع���ل���ى  امل�������س���رف���ون 
ال�سرورية حول الأ�ساليب والأدوات امل�ستخدمة 
توظيف  ط���رق  واأه��م��ي��ة  ال��ط��واب��ع،  ت�سميم  يف 
الأل��وان التي ت�ساعد امل�سمم على نقل الر�سالة 

املطلوب.
وق����ال ع���ب���داهلل ب���ن م��ع�����س��م ال��ف��ال���س��ي، مدير 
النظري  منقطع  النجاح  بعد  الحت���اد:  متحف 
الذي �سهدته الدورة الأوىل وما حظيت به من 
وذويهم،  لل�سغار  ور�ستني  �سنقدم  وا�سع،  اإقبال 
لهم ل�ستك�ساف جانب مهم من  املجال  لإتاحة 
التاريخ املجيد لدولة الإمارات العربية املتحدة. 
ال��ور���ص تعمل على  اأن م��ث��ل ه���ذه  امل��وؤك��د  وم���ن 
احلما�سة  فيهم  وتبث  امل�ساركني،  انتماء  تعزيز 

والإلهام .
للهيئة عن  اأعلنت  اأن  بعد  ال��ور���ص  ه��ذه  وت��اأت��ي 
عزمها تنظيم معر�ص لتاريخ الربيد الماراتي 

خ��الل ال��ف��رتة م��ن 7 يناير اجل���اري وح��ت��ى 8 
اأب��ري��ل امل��ق��ب��ل. وي��ع��د ه���ذا امل��ع��ر���ص ال���ذي يقام 
حتت عنوان من الإم��ارات اإىل العامل - التاريخ 
الربيدي من 1909 اإىل الحتاد ، الأول عقب 
افتتاح املتحف للجمهور، حيث ي�ستمل برناجمه 

على العديد من الفعاليات والأن�سطة.
ويروي هذا املعر�ص ق�سة اخلدمات الربيدية يف 
دولة الإمارات منذ اأيامها الأوىل وحتى الحتاد 
الطوابع  خ���الل  م��ن  وذل���ك   ،1971 ال��ع��ام  يف 
التي  واملحفوظات  الفنية  والأع��م��ال  والر�سائل 
وج���دت يف جم��م��وع��ة خ��ا���س��ة غ��ري ع��ادي��ة تعود 
جمعية  رئي�ص  خ��وري،  عبداهلل  لل�سيد  ملكيتها 
ه���واة ال��ط��واب��ع يف الإم������ارات. ومت ت��ع��زي��ز هذه 
اأمكن  اأخ���رى  و���س��ور  معرو�سات  م��ع  املجموعة 
احل�سول عليها من بريد الإمارات، اإ�سافة اإىل 
الأخ���رى.  التاريخية  امل��ح��ف��وظ��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
لالأطفال  ع���م���ل  ور�������ص  امل���ع���ر����ص  وي��ت�����س��م��ن 

والبالغني املهتمني يف هذه الهواية.
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)مفي�س م�شكلة خال�س( خطوة مهمة يف م�شريتي الفنية

غادة رجب:  التمثيل بالن�سبة اإيّل هواية اأخ�سى الإخفاق فيها
م�شرحية  ع���ن  اع���ت���ذارك  ���ش��ب��ب  م���ا   •

)خيبتنا( مع الفنان حممد �شبحي؟
برغبتي  م��رت��ب��ط  امل�����س��رح��ي��ة  ع���ن  اع����ت����ذاري   -
العمل  اأن  خ�سو�ساً  راه��ن��اً،  الغناء  يف  بالرتكيز 
حت�سريات  من  طوياًل،  وقتاً  ي�ستغرق  امل�سرحي 
ال�ساعات  ع����دد  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  وت���دري���ب���ات، 
انطالق عر�ص  �سيتطلبها مع  التي  الطويلة 

امل�سرحية.
برنامج  يف  ان�سغايل  اأن  ذل��ك  اإىل  اأ���س��ف   
اأبتعد  جعلني  خال�ص(  م�سكلة  )مفي�ص 
على  اعتمدت  فقراته  لأن  الغناء،  عن 

التمثيل والغناء.
• كيف ترين جتربتك معه يف 

)مفي�س م�شكلة خال�س(؟
- جتربة جيدة للغاية.

 رغ���م اأن��ه��ا اأج��ه��دت��ن��ي ك��ث��رياً يف 
فاإنني  وال��ت��دري��ب��ات،  التح�سري 
اأع�����ت�����ربه�����ا خ�����ط�����وة م���ه���م���ة يف 

م�سريتي الفنية، 
خ�سو�ساً اأنني قدمت من خاللها 
متثيلي،  ك������اأداء  ع����دة  ���س��خ�����س��ي��ات 
فيها  الأغ������اين  اأن  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 

حققت جناحاً كبرياً. 
اإيّل  اأ����س���اف ال���ربن���ام���ج  ف���ع���اًل، 
الكثري، وتفاعل اجلمهور مع 
)يوتيوب(،  على  ال��ف��ق��رات 
م�ساهدة  بن�سب  و�سعدت 

الأغاين.
 ع��م��وم��اً، اأمت��ن��ى تكرار 
امل�ستقبل  يف  التجربة 
يف  ت���وؤث���ر  اأن  دون  م���ن 

تركيزي يف الغناء.
من  ت��ق��ل��ق��ي  اأمل   •
جت���رب���ة ال��ت��م��ث��ي��ل يف 

الربنامج؟
اأخ�سى  ه��واي��ة  اإيّل  بالن�سبة  ال��ت��م��ث��ي��ل   -
ُيعر�ص علّي  واأت��ردد يف كل مرة  الإخفاق فيها، 

عمل متثيلي.
 اأدين بالف�سل للفنان حممد �سبحي الذي جنح 

من  وت��خ��رج  اإيّل،  ت�سيف  �سخ�سيات  منحي  يف 
داخلي جوانب متثيلية مل اأكن اأعرفها، وهو اأمر 
لي�ص جديداً عليه لأنه فنان خم�سرم يعرف كيف 

ي�ستفيد من اإمكانات من يقفون اإىل جانبه،
الأف�سل، فهو ل ير�سى   وي�سجعهم على تقدمي 
الإمكانات  اأف�سل  عن  ويبحث  املتوا�سع،  ب���الأداء 

لتقدمي عمل يليق بجمهوره.
األ��ب��وم  اإ����ش���دار  يف  ت��اأخ��رك  �شبب  م��ا   •

جديد؟
- ظروف �سوق الألبومات هي ال�سبب الرئي�ص يف 
ي��راه اجلمهور طوياًل بني  ال��ذي  الزمني  الفارق 
الألبوم  اأع��م��ل على  اأن��ن��ي  ع��ن  األ��ب��وم��ات��ي، ف�ساًل 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة ك���ي ي��خ��رج ب�����س��ك��ل ج��ي��د، ويعلم 
اأثرت  املو�سيقية  الإنتاج  �سركات  اأزمة  اأن  اجلميع 

�سلباً يف املطربني كلهم،
 ل �سيما ب�سبب الت�سريب وانخفا�ص املبيعات. لذا 
اأعمال جديدة.  اإنتاج  قبل  فنان طوياًل  يفكر كل 
مالية  بح�سابات  مرتبطة  الأم���ور  ه��ذه  ع��م��وم��اً، 

واقت�سادية ل اأجيدها كفنانة.
األبومك؟ اأغاين  اختيار  يف  بداأت  • هل 

لك����ن  راه���ن���اً،  ج����ديدة  اأغ��������������اٍن  اإىل  اأ�ستم����ع   -
�سيت�سمنها  ال��ت��ي  الأغ����اين  على  بعد  اأ�ستقر  مل 

الألبوم.
 اأمتنى اأن يخرج اإىل النور قريباً، لكن حتى الآن 

ل موعد لطرحه يف الأ�سواق.
ال�شاهر؟ كاظم  مع  التعاون  عن  • ماذا 

- قدمت مع الأ�ستاذ كاظم )ملاذا(، وهي واحدة من 
اأكر الأغ��اين التي اأعتز بها يف م�سريتي الفنية، 
وحققت جناحاً وا�سعاً، لذا اأمتنى اأن اأتعاون معه 

جمدداً،
 لكنه م�سغول با�ستمرار باأعماله الفنية، متنقاًل 
لتعاون  ت�سمح ظروفه  العربية. رمبا  البالد  بني 
جديد بيننا، لأن هذا الأمر �سي�سيف اإيّل كثرياً، 

واأثق يف اأننا �سنقدم عماًل جيداً.
واأجريت  اأخ��ريًا،  جمهورك  مع  تفاعلت   •
مهرجان  يف  حفلتك  حل�����ش��ور  م�����ش��اب��ق��ة 

املو�شيقى. ما ال�شبب؟
مبا�سرة  اجلمهور  مع  دائ��م��اً  التوا�سل  يهمني   -
واأتابع  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  خ��الل  من 

ردود فعله واأهتم بها،
اأع�ساء  م���ن   10 دع�����وة  ف���ك���رة  اأن  وج�����دت  ل����ذا   
التوا�سل  لتعزيز  اأمر جيد  اإىل احلفلة  ال�سفحة 
التذكارية  ال�سور  التقاط  على  وحر�ست  بيننا، 

معهم.
وال���دك  م��ع  الأوىل  ل��ل��م��رة  ت��ع��اون��ت   •

املو�شيقار ر�شا رجب.
- �سعادتي بالغناء حتت قيادة والدي للمرة الأوىل 
كبريين.  و�سعادة  باطمئنان  ف�سعرت  تو�سف،  ل 
اإل  وامل��و���س��ي��ق��ى،  ال��غ��ن��اء  عّلمني  م��ن  اأن���ه  �سحيح 
اأنها املرة الأوىل التي جنتمع فيها �سوياً يف حفلة 

غنائية، 
من  يفهمني  اأن��ه  �سيما  ل  للغاية،  ناجحة  وكانت 
اأي���ه( لكوكب  اأغ��ن��ي��ة )ح��ب  ن��ظ��رة عيني. ق��دم��ت 
امل�سرح،  ع��ل��ى  الأوىل  ل��ل��م��رة  ك��ل��ث��وم  اأم  ال�����س��رق 

واأ�سعدين تفاعل اجلمهور معها كثرياً.
املهرجان؟ يف  حفالت  اإحيائك  �شبب  • ما 

- يهمني احل�سور يف املحافظات ولي�ص يف القاهرة 
فح�سب، لذا مل اأتردد يف اإحياء حفلتني يف كل من 

الإ�سكندرية ودمنهور، 
باجلمهور  جتمعني  خا�سة  عالقة  اأن  خ�سو�ساً 

ال�سكندري الذي اأعتز به كثرياً،
بحفاوة  دائ��م��اً  اإ�سكندرية  اأوب���را  يف  وي�ستقبلني   
غنائي  عند  باألفة  اأ�سعر  اأنني  عن  ف�ساًل  كبرية، 

على م�سرح )�سيد دروي�ص(.
رجب  غادة  من  اجلمهور  يطلب  ما  • دائما 

تقدمي الأغاين الطربية..
- ي�سعدين ه���ذا الأم����ر ج����داً، ف��ت��ق��دمي الأغ���اين 

الطربية القدمية اأمر �سعب للغاية،
 واأ�ستطيع اأن اأوؤديها ب�سكل جيد، وهو اأمر تعّززه 

ثقة اجلمهور بي. 
القدرة  واأع��ت��رب  الع�سرية،  الأغ���اين  اأق���ّدم  كذلك 
هبة  املو�سيقية  بالأ�سكال  التنويع  يف  التنوع  على 

من اهلل(.
م�شريتها  ع��ن  ب��ال��ر���ش��ا  ت�شعرين  ه��ل   •

الفنية؟
- اأ�سعى دائماً اإىل تقدمي الأف�سل للجمهور، �سواء 
يف احلفالت اأو بالأغاين اجلديدة، واأحاول التغلب 

على امل�ساكل التي يعانيها �سوق الألبومات.

بعد جناح عملية جراحية له يف اأعلى الفخذ

جل�سات عالج طبيعي ملحمد منري
قال مقربون  الطبيعي! فقد  العالج  اأوىل خطواته على طريق  يبداأ  منري 
)جل�سات  ل�  للخ�سوع  حالياً  ي�ستعد  اإن��ه  منري،  حممد  امل�سري  النجم  من 
العالج الطبيعي( على قدمه، بعدما تاأكد الأطباء من جناح عملية جراحية 
اأجروها له يف اأعلى الفخذ يف واحد من اأ�سهر م�ست�سفيات اأملانيا حتت اإ�سراف 

نخبة من كبار الأطباء.
وجاءت اجلراحة، عقب اإ�سابة )الكينغ( بك�سر يف فخذه على اثر �سقوطه على 

امل�سرح بينما كان يحيي حفاًل، ويت�سلم جائزة يف اأحد املهرجانات الدولية.

اأن  م�سيفني  اأ�سبوعني،  منذ  اأجريت  التي  اجلراحة  جناح  اأك��دوا  املقربون، 
تاأجيلها  �سبق  العملية  اأن  خ�سو�ساً  ال�سحية،  حالته  اإىل  اطماأنوا  الأطباء 
مرتني ب�سبب حاجة الأطباء اإىل مزيد من التحاليل والأ�سعة، واأنه يتاأهب 

ليخو�ص جل�سات العالج الطبيعي كخطوة �سرورية ل�ستكمال ال�سفاء.
بعنوان  م�سل�سله  م��ن  اأغ���اين  يت�سمن  ج��دي��د،  األ��ب��وم  لطرح  منري  وي�ستعد 
الراحلة  للمطربة  غ��اي��ب(  )ال��ل��ي  غناء  يعيد  كما  بتحن(،  ل��ل��روح  )ال���روح 

الكبرية فايزة اأحمد.

املخرج واملنتج مل يبخال على خروج العمل ب�شكل مميز وخمتلف

اأحمد فلوك�ش �سعيد بردود الفعال 
حول )الب الروحي(

امل�سري  الفنان  اأع���رب  فقد  ال��روح��ي(.  )الأب  مب�سل�سل  ُمعجب  اجلمهور 
ال�ساب اأحمد فلوك�ص عن �سعادته البالغة بردود الأفعال التي ا�ستقبلها من 
جمهوره، على هاتفه اخلا�ص، ومن خالل املواقع الإعالمية، حول م�سل�سل 

)الأب الروحي(، الذي ُيعر�ص ح�سرياً على قناة )dmc( حالياً.
وقال فلوك�ص، يف ت�سريح خا�ص، )ردود اأفعال اجلمهور حول احللقات الأوىل 
للعمل(، موؤكداً حر�سه  لنا ك�سّناع  اأكرب جائزة  الروحي  الأب  من م�سل�سل 
على توجيه ال�سكر ملخرج ومنتج العمل، م�سيداً باأنهما مل يبخال متاماً على 

خروج العمل ب�سكل مميز وخمتلف. ومتنى اأن يحقق العمل جناحاً كبرياً، 
مبيناً اأن الدور الذي يوؤديه �سمن اأحداث امل�سل�سل هو �سخ�سية جنل النجم 

الكبري حممود حميدة، يف اأحد اأدوار الأك�سن املهمة يف م�سريته.
بدر،  �سو�سن  فلوك�ص،  اأحمد  حميدة،  حممود  بطولة  من  ال��روح��ي(  )الأب 
اأحمد عبدالعزيز، عزت اأبو عوف، لطفي لبيب، حممود اجلندي، مي �سليم، 
مرييهان ح�سني، اإيهاب فهمي، عايدة ريا�ص واملطرب دياب، بالإ�سافة اإىل 

عدد من الفنانني ال�سباب امل�ساركني يف امل�سل�سل.

اعتذرت الفنانة امل�شرية غادة رجب عن عدم امل�شاركة يف 
م�شرحية )خيبتنا( التي يح�شر لها الفنان حممد �شبحي 
بعد حت�شريات عدة. يف هذا احلوار تتحدث غادة  راهنًا 
اأ�شباب اعتذارها، وعن حفالتها الأخرية يف مهرجان  عن 

املو�شيقى العربية.
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فوائد �سحية ل�سرب املاء الدافئ يوميًا
 ك�سف تقرير حديث ن�سره املوقع الأمريكي )tapoos(، عن عدد من الفوائد 

ال�سحية ل�سرب املاء الدافئ ب�سكل يومي ولتح�سني ال�سحة العامة ومنها:
على  والتغلب  الأم��ع��اء  ح��رك��ة  لتح�سني  فعالة  طريقة  ال��داف��ئ  امل���اء  ���س��رب   -

الإم�ساك.
- �سربه يف ال�سباح الباكر ي�ساعد يف خف�ص الوزن.

على عالج  ي�ساعد  ال��داف��ئ  امل��اء  �سرب  ال��ع��ادي  يف  احل��ن��ج��رة،  احتقان  يعالج   -
احتقان احلنجرة واحلفاظ عليه رطًبا ب�سكل جيد.

- فعال للغاية يف طرد ال�سموم من اجل�سم واإزالة ال�سموم.
- ي�ساعد على جتديد خاليا اجللد ومنع ال�سيخوخة املبكرة.

- يح�سن الدورة الدموية، فهذا بدوره ي�سمح للع�سالت والأع�ساب باجل�سم اأن 
تعمل بكفاءة ويكون اجل�سم �سحًيا ب�سكل يومي.

- اأثبتت العديد من الدرا�سات اأن املاء الدافئ ميكن اأن يح�سن عملية التمثيل 
الغذائي ب�سكل جيد، ويكون طريقة ناجحة لتعزيز اله�سم.

- ي�ساعد يف احل�سول على نوم عميق و�سليم، لأنه يوؤدي اإىل ا�سرتخاء اجل�سم.

ن�سائح ت�ساعدك على التخل�ش من حرقة املعدة
حرقة املعدة من اأكر م�سكالت اجلهاز اله�سمي، وهي الأكر �سيوعاً بني 
النا�ص، وتعد من الأمرا�ص التي ل حتتاج اإىل عالج لأنها عر�ص ملر�ص اآخر، 
على الرغم من اأنها قد توؤدي اإىل فقر الدم و�سوء التغذية وقد ت�سل اإىل 
�سرطان املريء. وذكر موقع )بولد �سكاي( اأن ال�سبب احلقيقي وراء ال�سعور 
باحلرقان يف املريء وال�سدر، ل يكمن يف كمية احلم�ص الذي تفرزه املعدة، 
بل يرجع يف غالبية احلالت اإىل اأن ال�سمام الذي من املفرت�ص اأن يغلق على 
اإىل املريء  حمتويات املعدة ل يغلق باإحكام، ما يت�سبب يف ارجت��اع الطعام 
وحتويله  الطعام  به�سم  املعدة  اأحما�ص  وتقوم  باحلرقان.  ال�سعور  م�سبباً 
امت�سا�ص  من  الأم��ع��اء  تتمكن  كي  ال�سائل  اأو  باملهرو�ص  اأ�سبه  طعام  اإىل 
العنا�سر الغذائية املهمة لبناء اجل�سم، بالإ�سافة اإىل دور الأحما�ص يف قتل 
غري  احلم�سية  املعدة  طبيعة  لأن  اإليه،  تدخل  التي  والبكترييا  اجلراثيم 
منا�سبة لنموها. ومن جهة ثانية، فاإن اأخذ اأدوية تثبيط احلمو�سة يت�سبب 
يف التقليل من اإفراز حم�ص املعدة، وبالتايل عدم ه�سم الطعام ب�سكل جيد 
وبقائه يف املعدة لفرتة اأطول، ما ي�سعف �سمام اجلهاز اله�سمي، ولذلك 
من الأف�سل العتماد على الطرق الطبيعية للتخل�ص اأو منع احلرقة بدًل 

من اللجوء اإىل الأدوية:
الكميات  لأن  �سغرية،  وجبات  تناول  يجب  �سغرية:  وجبات  تناول   1-
املعدة  حتفز  وكذلك  الأع��ل��ى  اإىل  املعدة  حمو�سة  دف��ع  على  تعمل  الكبرية 

على اإنتاج  كميات اإ�سافية من الأحما�ص.
-2 �سرب الكثري من املاء: يجب �سرب كميات كبرية من املاء، لأنها توازن 

احلمو�سة يف املعدة.
-3 الريحان: اأع�ساب الريحان لها تاأثري �سريع على احلرقة، اإذ اإن م�سغ 
اأعرا�ص  من  بالتخل�ص  كفيل  دقيقتني،  ملدة  الريحان  من  اأوراق   5 اأو   4

احلمو�سة املزعجة.
ال�سرير مفيد ملر�سى ال�سطرابات اله�سمية،  راأ�ص  الراأ�ص: رفع  -4 رفع 
لأن ال���س��ت��ل��ق��اء وال���راأ����ص م��رف��وع ق��ل��ي��اًل مي��ن��ع ت��دف��ق ح��م�����ص امل��ع��دة اإىل 

املريء.
ولهذا  احلرقة،  ي�سببان  والإجهاد  التوتر  اأن  الأبحاث  اأثبتت  التوتر:   5-
اأجل  العميق من  التنف�ص  الريا�سة ومتارين  املواظبة على ممار�سة  جتب 

ال�سرتخاء والوقاية احلرقة.

تريفي  ن��اف��ورة  ع��ن  ال�شهرية  ال��ع��ادة  تعني  م��ا   •
اليطاليه اأنه اذا األقى الزائر بقطعه عمله معدنيه 

من وراء ظهرة يف حو�س النافورة ؟
ي�سمن العودة للبيت

بر�شيبولي���س؟ اآث����ار  تق����ع  • اأين 
جزيرة �سقلية

•ما هي املدينة الليبية التي تقع عند ملتقى احلدود 
التون�شية اجلزائرية ؟

غدام�ص
؟  العمل  يف  للطفل  الدمعية  القنوات  تبدا  • متى 

بعد خم�سة اأ�سابيع من ولدته
؟ اأفريقيا  ويف  اأمتار  ثمانية  قطره  يبلغ  قد  �شخم  • �شجر 

 الباوباب

الع�سلة  هي  الع�سالت  هذه  اأقوى  واأن  خمتلفة  ع�سلة   639 الإن�سان  ج�سم  ع�سالت  عدد  اأن  تعلم  • هل 
املا�سغة بني الفكني ولي�ص ع�سلة ال�ساعد. واأن اأكرب هذه الع�سالت هي ع�سلة الفخذ. 

اأن الذباب ينقل العديد من الأمرا�ص لالإن�سان واأهم هذه الأمرا�ص: مر�ص الرمد ال�سديدي  • هل تعلم 
ومر�ص الرتاخوما ومر�ص الإ�سهال وغريها. ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع تواجده وذلك بالتدابري 
اأماكن  يف  املبيدات  بع�ص  ر�ص  النوافذ،  على  �سبك  �سلك  و�سع  جيد،  ب�سكل  القمامة  من  التخل�ص  التالية: 

تواجد الذباب للق�ساء عليها. اأما مر�ص املالريا فهو ينتقل بوا�سطة بعو�ص خا�ص ي�سمى الأنوفيل.
املثل:  قال  وقد  نواحي  عدة  من  وذلك  منها  العالج  من  بكثري  اأهم  الأمرا�ص  من  الوقاية  اأن  تعلم  • هل 
اأ�سكالها واأنواعها.  الوقاية واأولها هي النظافة بكافة  )درهم وقاية خري من قنطار عالج( واأهم متطلبات 
ويعترب مبداأ الطهارة الإ�سالمي من اأعظم مبادىء ال�سحة الوقائية يف العامل. وقد جاء التوجيه النبوي يف 

هذا الإطار وذلك مبفهوم )النظافة من الإميان(. 

القطة البي�ضاء 

فاطمة ف�زي جمال الدين
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عبري عمر بن ما�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

دلع معن رافع 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�رشينة را�شد ال�شاعدي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فوائد ال�شاي الأخ�شر 
���س��رب ك���وب واح����د ف��ق��ط من  ي�سهم 
ي��وم��ي��اً، يف تقليل  الأخ�����س��ر  ال�����س��اي 
القلب،  ب���اأم���را����ص  الإ����س���اب���ة  خ��ط��ر 
والوفاة املبكرة، وفقاً لدرا�سة حديثة 

اأجراها باحثون يابانيون.
على  اأجريت  التي  الدرا�سة  واأظهرت 
األ��ف �سخ�ص، ترتاوح   90 اأك��ر من 

اأن��ه��م كلما زادوا  ���س��ن��وات،  اأرب���ع  40-69 ع��ام��اً على م��دى  اأع��م��اره��م ب��ني 
القلب،  اأمرا�ص  ب�سبب  وفاتهم  احتمالت  تقل  الأخ�سر،  ال�ساي  �سرب  من 

وال�سكتة الدماغية، واأمرا�ص اجلهاز التنف�سي.
تعر�سهن  يقل  يومياً،  فقط  واح���داً  كوباً  ي�سربن  اللواتي  الن�ساء  اأن  كما 
خلطر الوفاة املبكرة بن�سبة %10، بينما تزيد هذه الن�سبة اإىل %17 اإذا 

�سربن 5 اأكواب اأو اأكر يومياً؛ وهو ما لوحظ ب�سكل مماثل يف الرجال.
ب��ن�����س��ب��ة عالية  ال�����س��اي الأخ�������س���ر غ��ن��ي  اإن  ال���ن���ظ���ري���ات:  اإح�����دى  وت���ق���ول 
م���ن امل�����واد امل�����س��ادة ل��الأك�����س��دة ال��ت��ي ت�����س��م��ى )ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول(، م��ث��ل م���ادة: 
على  ت�ساعد  التي   ،)epigallocatechin gallate EGCG(

تنظيم �سغط الدم ودهون اجل�سم.
ومنذ �سنوات يعرف ال�ساي الأخ�سر بخ�سائ�سه كم�ساد ممتاز لالأك�سدة؛ 
اأي�ساً  الأخ�سر  ال�ساي  رجيم  لتباع  الأ�سخا�ص  من  عديداً  يدفع  ما  وهو 

خلف�ص الوزن.

 )tapoos( الأم��ري��ك��ي  امل��وق��ع  ن�سره  تقرير  ح���ّدد   
بع�ص عالمات التي ُتلّمح لتعر�سك لالإجهاد وبالتايل 
توؤثر �سلبا على مناعة اجل�سم، وعلى مهامك الوظيفية 

ومنها:
يوؤدي  ال�سغوطات  من  للكثري  التعر�ص  ال�سداع:   .1
ل��ل�����س��داع ال���ن���اجت ع���ن ال��ت��وت��ر، مم���ا ُي��ع��د اأح����د اأن����واع 
خفيفة  اآلم  اأع��را���س��ه  وت��ك��ون  �سيوعا  الأك���ر  ال�سداع 

بالراأ�ص واجلبني والرقبة والعينني.
التعّر�ص لالإجهاد  اله�سمي: عند  2. م�ساكل اجلهاز 
باملخ  مرتبطة  هرمونات  اجل�سم  ُيفرز  قد  وال�سغط 
مزمن  توتر  اأحياناً  عليها  يرتتب  اله�سمي  واجلهاز 
القولون  ك��م��ت��الزم��ة  ال��ه�����س��م��ي  ب��اجل��ه��از  وم�����س��اك��ل 

الع�سبي.

ترتبط  بالبطن:  ال��ده��ون  وت��راك��م  ال��وزن  زي��ادة   .3
زي����ادة ال����وزن م��ع الإج���ه���اد وق���د ي��ت��ع��ّر���ص الكثريين 
مما  ال�سريعة  ال��وج��ب��ات  ت��ن��اول  يف  ال�����س��دي��دة  للرغبة 

ينتج عنها تراكم الدهون يف البطن.
هو  لالإجهاد  اجلانبية  الآثار  اأحد  املعدة:  م�ساكل   .4
الرئي�سية   اأعرا�سه  اأحد  ومن  اله�سمي  اجلهاز  اإزع��اج 
م�����س��اك��ل يف امل���ع���دة، وع�����س��ر ال��ه�����س��م وال��غ��ث��ي��ان واآلم 

وت�سنجات يف املعدة .
5. اآلم ال�سدر: ُيعترب الإجهاد �سبب الإ�سابة بالقلق 
م�سدراً  ي��ك��ون  اأن  ميكن  اأن���ه  كما  للتوتر،  وال��ت��ع��ّر���ص 
ن��ت��ائ��ج درا�سة  ال�������س���در، واأظ����ه����رت  ل����الأمل و���س��ي��ق يف 
بالدم  جلطات  ت�سكيل  على  ق��ادر  الإج��ه��اد  اأن  جديدة 

ميكن اأن يوؤدي لالإ�سابة باأمرا�ص القلب.

عالمات الإجهاد الـ5

املمثل جورج �شيغال يعرب عن �شعادته بنيله جنمة على مم�شى امل�شاهري يف هوليوود. )رويرتز(

ياأكلها حيوان �سر�ص وهى  ان  فاأ�سفق عليها  الغابه  ال�سيادين وجد قطة �سغرية بي�ساء داخل  ان احد  يحكى 
بهذه الرقة فقرر ان ياأخذها لأبنته ال�سغرية تلعب بها .. و�سعها داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فنامت قلياًل 
اول الأمر ثم ا�ستيقظت لتخرب�ص اجلراب ثم تخرج منه وت�سقط على الأر�ص فدا�ستها عجالت عربته الثقيلة 
التى يجرها خلفه ف�سمع مواءها ونظر خلفه م�سرعاً ليجدها و�سط الطمي .. رفعها ونظفها ووجدها بخري 
فقال لها حمداً هلل وجود الطمي الكثري هنا انقذك وال لو كانت الأر�ص �سلبه لفرمتك عجالت العربة، ا�سرع 
للبيت ومنحها لأبنته التى نظفتها باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً تنام فيه وهى �سعيدة بذلك وبداأت 
القطة تلعب داخل املنزل وتقفز من هنا لهناك ويف حلظات ذهبت لأحد الأركان ونظرت ل�سيئ اعجبها وا�سرعت 
باأبتالعه وكانت الأبنة تراقبها ف�سرخت وقالت ابتلعت القطة �سم الفئران.. جاء ال�سياد ب�سرعه وا�ستطاع ان 
يدخل طرف حزامه داخل فم القطة وافرغ معدتها وانقذها وراقبها يومني حتى �سفيت .. بعدها خرجت لتلعب 
واخ��ذت تقفز وتنط ويف اخر نطه لها والتى كانت قوية جداً �سقطت داخل بئر املاء �سرخت البنت ال�سغرية 
وجرت مع امها لتلقى بدلو املاء داخل البئر فدخلت فيه القطة و�سحبتها الأم وانقذتها وهى يف غيظ �سديد .. 
ت�سللت القطة من فرا�سها و�سعدت اإىل �سطح البيت فوجدت برجاً �سغرياً ا�سود تخرج منه روائح �سهية اقرتبت 
لتنظر ومدت رقبتها كثرياً فاأختل توازنها و�سقطت داخل مدخنة البيت لت�سقط فوق املوقد الذي كانت الأم 
لتوها قد رفعت من عليه اناء به ماء مغلي ولأن ال�سعلة مازالت �ساخنه فقد ل�سعت القطة ال�سقيه وجعلتها 
تقفز وترتطم باحلائط مما افزع الأم التى ا�سرعت بو�سع عالج للحروق على فروتها املت�سخة، رقدت القطة 
لتعود بعد ايام ل�سقاوتها فوجدت مكاناً دافئاً منعزًل معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا بالأم تاأتي لت�سع فيه 
بع�ص الأخ�ساب لتوقدها فاأ�سرعت القطة لتقفز خارجه قبل ان ت�ستعل وت�سبح م�سوية.. �سرخت الأم وهلعت 
ملا كانت �ستفعله بالقطة ال�سغرية.. خرجت القطة وهى جتري ثم قفزت فوق احدى الأ�سجار لرتقد على احد 
الأغ�سان واخذت تلعب مع احدى الفرا�سات وتلف وتدور ومل ترى تلك الأغ�سان املت�سابكة التى التفت حول 
رقبتها فجاأة زلت اقدامها ال�سغرية وكادت ت�سقط لكنها علقت من رقبتها وكادت تختنق ولأن الأبنة خرجت 
تبحث عنها �سمعت مواءها ال�سعيف وا�سرعت لأبيها لينقذها.. عادت القطة للمنزل ودخلت حتت �سرير الأبنة 
ال�سغرية لرتتاح يف هدوء ومل متر دقائق حتى دخلت البنت الغا�سبة والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجا 
فاأرمتت فوق فرا�سها بعنف مما جعله ي�سقط بها فوق راأ�ص القطة التى �سرخت، جاء الأب لريفع ال�سرير ويجد 
القطة اجلريحة فاأخذها وخاط جرحها لدى الطبيب لينقذها من جديد وهنا قال لأبنته انها قطة ب�سبعه 
ارواح كادت متوت �سبعه مرات وانقذتها لكني لن اعي�ص عمري انقذ فيها.. يف ال�سباح اخذها معه اإىل الغابه 
وتركها هناك، انهى عمله وعاد للبيت فوجدها تنام مع ابنته يف فرا�سها.. ا�سلم امره هلل وتقبل وجودها يف بيته 

�سريطة انه لن يتدخل لأنقاذها مرة اخرى!. 


