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فتاتني بانتحار  الأزرق" تت�سبب  "احلوت 

�إير�نيتان، على �النتحار يف حمافظة �أ�سفهان، و�سط  �أقدمت فتاتان 
با�سم حتدي �حلوت  تعرف  �إلكرتونية  بلعبة  تاأثرهما  نتيجة  �إي��ر�ن، 
�الأزرق. و�أعرب وزير �الت�ساالت �الإير�ين، حممود جو�د �آذري جهرمي، 
عن �أ�سفه النتحار هاتني �لفتاتني ب�سن �ملر�هقة ؛ب�سبب �لتاأثر بلعبة 
�حلوت �الأزرق، م�سرًي� �إىل �أن بع�ض �ل�سلوكيات �ل�سيطانية يف �لف�ساء 

�الإلكرتوين كانت �أحد �لعو�مل �لتي تدفع �الإير�نيني �إىل �النتحار.
باأن  ن��ع��رتف  �أن  يجب  لل�سحافيني:  ت�سريحات  يف  جهرمي  وق���ال 
�لعديد من  �إىل جانب  �الإل��ك��رتوين،  �لف�ساء  �آف��ات خطرية يف  هناك 
ت�سجيعهم  ،وع��دم  �أبنائهم  مر�قبة  �إىل  �الأم��ور  �أولياء  د�عًيا  �لفو�ئد، 

على ��ستخد�م مو�قع �لتو��سل �الجتماعي.
�حلقيقي  �ل��ف�����س��اء  يف  �أط��ف��ال��ن��ا  ع���ن  م�����س��وؤول��ون  “نحن  و�أ�����س����اف: 
ا يف جدول �الأعمال، وب�سفتي  و�الفرت��سي، وجتب �لعناية بهم خ�سي�سً
�الجتماعية، ومل  �ل�سبكات  �إىل  �الن�سمام  �أبنائي على  �أ�سجع  �أًب��ا، مل 
ين�سمو� بعد �إىل هذ� �لف�ساء. وقالت و�سائل �إعالم ر�سمية �إير�نية �إن 
�لفتاتني تركتا ر�سالة �سوتية لعائلتهما قبل �أن تقدما على �النتحار 
�ل�سلطات  و�أع��ل��ن��ت  �أ���س��ف��ه��ان.  �ل��ع��ال��ي��ة ملحافظة  �أح���د �جل�����س��ور  م��ن 
على  م�سممة  �أنها  �ملا�سي،  �سبتمرب  �أي��ل��ول  من  �ل�10  يف  �الإي��ر�ن��ي��ة، 
منع �نت�سار لعبة حتمل ��سم �حلوت �الأزرق على �سبكة �الإنرتنت، وهي 
لعبة ت�سببت يف وفيات ملر�هقني يف جميع �أنحاء �لعامل. و�سهدت �إير�ن 
�ل�سهر �ملا�سي، �أول حالة �نتحار ل�سابني نتيجة لعبة �حلوت �الأزرق.  
دماغ  غ�سل  على  وتعتمد  ب��ادي��ك��ني،  فيليب  �ل��رو���س��ي  �للعبة  و�خ���رتع 

�ملر�هقني من �سعاف �ل�سخ�سية، كما تقول تقارير �أجنبية.

موقع اإلكرتوين ملكافحة ال�سائعات 
باإطالق موقع �إلكرتوين جديد، تعزز �حلكومة �الأملانية حملة �لتوعية 
ع�سابات  تروجها  �لتي  �ملغلوطة  �ملعلومات  ملكافحة  بها  تقوم  �لتي 

تهريب �لب�سر حول ��ستقبال �لالجئني يف �أملانيا.
 "RumoursAboutGermany.info" �الإلكرتوين  �ملوقع  و�نطلق 
وُتن�سر  باحلقائق،  �ل�سائعات  تلك  ملو�جهة  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  على 

�ملعلومات على �ملوقع باللغات �لعربية و�لفرن�سية و�الأملانية.
وذكرت وز�رة �خلارجية �الأملانية يف بيان مبنا�سبة �إطالق �ملوقع: نريد 
�حليلولة دون هجرة �أفر�د يف �أو�ساع �سعبة وهم يف خميلتهم ت�سور�ت 
مبعلومات  �ملتاأججة  �ل�سائعات  نو�جه  لذلك  خاطئة،  وتوقعات  حاملة 
مو�سوعية. ويت�سمن �ملوقع �أكرب 7 �أكاذيب يروجها مهربو �لب�سر عن 
�أملانيا كمق�سد للجوء، مثل �أن �أملانيا لديها 800 �ألف مكان خم�س�ض 
لالجئني �الأفغان وحدهم، وهذه �ملعلومة خاطئة، فال يوجد يف �أملانيا 
ح�س�ض ال�ستقبال الجئني من دول معينة، فكل حالة جلوء يتم �لبت 
فيها على حدة. و�إ�ساعات مثل �أن كل الجئ يح�سل على �أمو�ل ترحيب 
بقيمة �ألفي يورو، و�أن �أملانيا تهدي كل الجئ منزاًل، وكال �ل�سائعتني 
ال متت للو�قع ب�سلة، بح�سب بيانات �ملوقع. و�إ�ساعة �أنه �إذ� مل يعجب 
فال  كند�،  �إىل  تاأ�سرية  ب�سهولة  ف�سيعطونه  �أملانيا  يف  �حل��ال  �لالجئ 

يوجد �أي �تفاق بني �أملانيا وكند� �أو �أي دولة �أخرى تن�ض على ذلك.

موقع اإنرتنت يعر�ض �سكل اجلهة املقابلة للكرة الأر�سية
�إذ� متكنت من حفر  �إل��ي��ه،  ت�سل  �أن  فيما ميكن  م��رة  ذ�ت  فكرت  هل 
�الأر�سية م��رور�ً مبركز  �لكرة  �الأخ��رى من  �إىل �جلهة  نفق م�ستقيم 

�الأر�ض؟
لقد مت �إن�ساء موقع �إنرتنت با�سم "�ملناطق �لو�قعة على �جلهة �ملقابلة 
antipodesmap.com  حيث  �الأر�سية" وعنو�نه  �لكرة  من 
يعر�ض بالتفا�سيل �لدقيقة خ�سائ�ض م�ساحة �الأر�ض �ملوجودة على 

�جلانب �ملقابل للمكان �ملوجود فيه �مل�ستخدم يف حلظة زيارة �ملوقع.
�ملوقع  و�سيقوم  فيه،  �ملتو�جدين  �مل��وق��ع  حتديد  �مل��وق��ع  ل���زو�ر  ميكن 
�لكرة  م��ن  �ملقابلة  �جلهة  على  �ل��و�ق��ع��ة  �ملناطق  �إح��د�ث��ي��ات  بح�ساب 

�الأر�سية وعر�سها.
وميكن لالأ�سخا�ض �لذين يريدون معرفة �جلهة �ملقابلة الأ�سرت�ليا 
�لذين يريدون  ه��وؤالء  �أن  �الأطل�سي، يف حني  �ملحيط  ببدء �حلفر يف 
�ل�سني، عليهم �الجت��اه نحو  �لتوليب وهم متو�جدون يف  زه��ور  زرع 

�الأرجنتني. 
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منزل مقاوم للفي�سانات 
تعاين بع�ض �لبلد�ن من �لفي�سانات �مل�ستمرة نتيجة ت�ساقط كميات كبرية 
من �الأمطار على مد�ر �لعام، مما يفر�ض �حلاجة �إىل و�سائل حلماية �ملنازل 
و�ملمتلكات، ورمبا يقدم هذ� �ملنزل يف مدينة لينكولن�ساير �لربيطانية �حلل 

�ملنا�سب لهذه �مل�سكلة.
ومت ت�سميم �ملنزل لل�سمود يف وجه �لفي�سانات، من خالل تزويده بهيكل 
رفع  وميكنه  �لتقليدي،  �الأ�سا�ض  حمل  ليحل  خ�سي�ساً  �سيد  �ل�سلب،  من 
�ملنزل عن �الأر���ض ح��و�يل 5 �أق��د�م يف �أق��ل من 5 دقائق، بح�سب �سحيفة 

مريور �لربيطانية.
بو��سطة  65 طناً،  �إىل نحو  وزن��ه  و�ل��ذي ي�سل  بالكامل،  �ملبنى  ويتم رفع 
ميكانيكية، مدعومة مبحرك مركزي وعلبة ترو�ض. لكن �ملنزل  ر�فعات   8
ال يز�ل غري ماأهول يف �لوقت �حلايل، وهو يف �ملرحلة �لتجريبية، على �أن 

يخ�سع لالختبار�ت على مدى �أربع �سنو�ت، من قبل �ل�سركة �ملطورة.
وقال كارل هيك، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�سركة الرك فليت هومز �مل�سوؤولة عن 
�مل�سروع ح�سلنا على �ملو�فقة للتخطيط لبناء منزل جتريبي، ميكن رفعه 
فوق م�ستوى �الأر�ض بو��سطة ر�فعات، و�حلماية ب�سكل فعال من �الأخطار 

�لناجتة عن �لفي�سانات.
منوذجاً،  �ملنزل  يوفر  �أن  ميكن  �الختبار�ت،  جناح  حال  يف  هيك:  و�أ�ساف 
�أنحاء �ململكة  ي�سمح ببناء �آالف �ملنازل �مل�سابهة يف مو�قع خمتلفة بجميع 

�ملتحدة، و�لتي ال ميكن تطويرها يف �لوقت �حلايل ب�سبب �لفي�سانات.
�أثناء  �لكهرباء  توفر  ل�سمان  �ل�سم�سية،  باخلاليا  �ملنزل  جتهيز  و�سيتم 
عرب  �ل�سحي  و�ل�سرف  �ملياه  تو�سيل  �سيتم  حني  يف  �لفي�سانات،  ح��دوث 
�ل��ن��م��وذج �حل���ايل يف عام  �أن يتم تفكيك  �مل��ت��وق��ع  خ��ر�ط��ي��م خ��ا���س��ة. وم��ن 

�آخر. موقع  يف  تركيبه  �إعادة  �إمكانية  مع   ،2022

�ساطئ مغطى بالأ�سداف بدل الرمال
�أح��د مو�قع  باي" وه��و  "�سارك  �ساطئ  يعد 
ذ�تها،  بحد  قائمة  �أعجوبة  �لعاملي  �ل��رت�ث 
�لعامل،  يف  ف��ق��ط  �ساطئني  م��ن  و�ح���د  وه���و 
باالأ�سد�ف.  بالكامل  رمالهما  ��ستبد�ل  مت 
بجمع  �لبع�ض  فيه  يرغب  �ل��ذي  �ل��وق��ت  يف 
لزو�ر  ميكن  �ل�ساطئ،  على  م��ن  �الأ���س��د�ف 
�سارك باي يف �أ�سرت�ليا، �لتمتع بنزهة فريدة 
ف��وق �ساطئ،  �ل�سري  م��ن نوعها، م��ن خ��الل 
مغطى بالكامل مبليار�ت �الأ�سد�ف، بح�سب 
على  �ل�ساطئ  ويقع  �سنرت�ل.  �أوديتي  موقع 
�الأوقانو�سية،  �ل��ق��ارة  م��ن  �لغربية  �حل��اف��ة 
وميتد على طول 70 كيلومرت�ً، مما يجعله 
يبدو كبحر ال نهاية له من �الأ�سد�ف. و�إذ� 
ت�سكل طبقة  �الأ�سد�ف  �أن هذه  تعتقد  كنت 
رقية تغطي �ل�ساطىء، فرمبا تفاجاأ، عندما 
�إىل  �ملناطق  بع�ض  يف  ي�سل  عمقها  �أن  تعلم 
�أمتار. وتاأتي هذه �الأعد�د �لكبرية من   10
�الأ����س���د�ف، م��ن ن��وع و�ح���د م��ن �لرخويات، 
ن��ت��ي��ج��ة عاملني  �مل��ن��ط��ق��ة،  ت���زده���ر يف  �ل��ت��ي 
�جلزء  يف  �ل�ساطئ  م��وق��ع  �أول��ه��م��ا  ه��ام��ني: 
حدوة  �سكل  على  �ساركي  خليج  من  �الأعمق 
ح�سان، مع �أكرب بنك من �الأع�ساب �لبحرية 
باالإ�سافة  �مل���د و�جل����زر،  �ل��ع��امل حت��ج��ب  يف 
�إىل فرط �مللوحة يف �ملنطقة، نتيجة هطول 

�أمطار �أقل من �ملياه �ملتبخرة.

اأملا�سة مباليني الدولرات 
مل�ساعدة الفقراء 

 تاأمل �سري�ليون يف جمع ماليني 
�لدوالر�ت من �أجل متويل م�ساريع 
و�حدة  عر�ض  طريق  عن  �لتنمية 
م���ن �أ����س���خ���م ق��ط��ع �الأمل����ا�����ض غري 
مبدينة  م���ز�د  يف  للبيع  �مل�����س��ق��ول 
�الأم��ري��ك��ي��ة يف دي�سمرب  ن��ي��وي��ورك 

كانون �الأول.
وه����ذه ث���اين حم���اول���ة م���ن جانب 
�الأملا�سة  لبيع  �سري�ليون  حكومة 
�لتي تزن 709 قر�ريط و�ملعروفة 
با�سم �أملا�سة �ل�سالم بعد �أن رف�ست 
 7.8 م��ق��اب��ل  لبيعها  ���س��ع��ر  �أع���ل���ى 
يف  ���س��اب��ق  م�����ز�د  دوالر يف  م��ل��ي��ون 

نيويورك يف مايو �أيار.
و�سيخ�س�ض �أكرث من ن�سف عائد 
بيع �أملا�سة �ل�سالم لتمويل م�ساريع 
وكهرباء  ن��ظ��ي��ف��ة  م���ي���اه  ت��و���س��ي��ل 
تعليمية  م�����س��اري��ع  �إىل  �إ����س���اف���ة 
و�سحية خا�سة يف قرية كورياردو 
باإقليم كونو ب�سرق �لبالد حيث مت 

�لعثور على �الأملا�سة.
رئي�ض  رب�����اب�����ورت  م����ارت����ن  وق������ال 
جم����م����وع����ة �����س����رك����ات رب������اب������ورت 
ل���الأمل���ا����ض و�ل����ت����ي ���س��ت��دي��ر �مل�����ز�د 
منح  ور�ء  حكمة  هنالك  ل��روي��رتز 
�لعامل  فقر�ء  الأفقر  �الأملا�ض  �لرب 
ورغ��ب��ة �الأغ��ن��ي��اء يف �ل��ت��ب��اري من 

�أجل �سر�ئها.
وعرث ق�ض م�سيحي على �الأملا�سة يف 
قرية كورياردو و�سلمها للحكومة.

عازف جيتار �سوري 
يقدم فنه للعامل 

ي��ج��وب �مل��و���س��ي��ق��ي �ل�����س��وري �أمين 
ج��رج��ور �ل��ب��ل��د�ن و�ل��ق��ار�ت عازفا 
ع��ل��ى �أوت����ار �جل��ي��ت��ار �ل���ذي ع�سقه 
فيه،  �أ���س��ت��اذ�  و�أ���س��ب��ح  �ل�سغر  منذ 
لكن قلبه يردد حلنا خافتا ياأبى �أن 
وطنه  �أر���ض  على  �إال  للنور  يخرج 

�سوريا.
لبنان  يف  روي���رتز  م��ع  مقابلة  ويف 
�الأ�سبوع  ه���ذ�  حفلني  �أح��ي��ا  ح��ي��ث 
�سوريا  بلدي  "�أحمل  جرجور  قال 
على  جت������و�يل  ك����ل  يف  د�خ����ل����ي  يف 
�ملو�سيقى  يف  ت��ظ��ه��ر  وه���ي  �ل��ع��امل 

�لتي �أعزفها �سجنا وحنينا".
ومن �لواليات �ملتحدة �إىل �إ�سبانيا 
وبريطانيا  وب��ل��ج��ي��ك��ا  و�إي���ط���ال���ي���ا 
ي��ق��ود جرجور  وت���اي���و�ن وغ���ريه���ا 
ب���ريوت حيث قدم  �إىل  م��ع��زوف��ات��ه 
�ملا�سيني  و�الأح�����د  �ل�����س��ب��ت  ي��وم��ي 
�لنمر  د�ر  يف  و�ح�������دة  ح��ف��ل��ت��ني، 
للخط  م���ع���ر����ض  م����ع  ب���ال���ت���ز�م���ن 
حمانا  ب���ل���دة  يف  وث���ان���ي���ة  �ل���ع���رب���ي 

بجبل لبنان.

ال�سجائر الإلكرتونّية 
كالّدخان فال تنخدعوا

�جلمعّية  م���ن  �ل���ي���ون���ان  �ل��ع��ل��م��اء  وج����د 
�الأوروبّية لطّب �لقلب يف روما �أّن ��ستن�ساق 
بخار �لنيكوتني يف �ل�سجائر �الإلكرتونّية 
يوؤذي �الأوعية �لدموية �لرئي�سّية ما يزيد 

خطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب.
�أثناء  �مل�سرتكني  قلوب  �لباحثون  ور�ق��ب 
تدخينهم �ل�سيجارة �لعادّية ملّدة 5 دقائق 
�الإلكرتونّية  �ل�����س��ي��ج��ارة  ت��دخ��ني  و�أث���ن���اء 
�لدقيقة  �ل��ف��رتة  وه��ي  �ساعة  ن�سف  مل���ّدة 

لال�ستخد�م �لعادي لهذه �ل�سجائر.
�إىل  ت���وؤدي���ان  �لعمليتني  �أّن  ل��ه��م  وت��ب��نّي 
�ل�سريان  ت�سلب  من  مت�سابهة  م�ستويات 
�الأورط��ي، وهو �ل�سريان �لرئي�سي، ما قد 

يوؤدي �إىل �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب.
وقال �لعلماء �إّن جتاربهم على 24 رجاًل 

ومتو�ّسط  جّيدة  ب�سّحة  يتمّتعون  و�م��ر�أة 
�ل�سجائر  �أّن  �أظهرت  عاماً،   30 �أعمارهم 
�الإلكرتونّية هي �أكرث خطورة مّما يعتقد 

�جلميع.

كيف يبدو �شكلي؟
�لنظام  و�ت��ب��اع  �جل�سم  ب�سكل  �اله��ت��م��ام  �أن  م��ن  بالرغم 
�لغذ�ئي هو من �خت�سا�ض �ملر�أة و�لتي حتر�ض عليها منذ 
�ل�سغري، �إال �أن �لرجل �أي�ساً لديه هو�ج�ض د�خلية دوماً 
�إىل  ينظرون  �لرجال  من  وكثري  �خلارجي.  �سكله  حول 
�أبطال كمال �الأج�سام وعار�سو �الأزياء متمنيني �حل�سول 
على قو�م ر�سيق وع�سالت مفتولة مثلهم. لكن �لغالبية 

من �لرجال ال ي�سرحون بذلك خا�سة �أمام �ملر�أة.

املال!
يعد �ملال من �أ�سو�أ �الأ�سياء �لتي تزعج �لرجل، فقد تربى 
ليك�سب  يعمل  �أن  يجب  �ل���ذي  �مل�ستقبل  رج��ل  �أن���ه  على 
�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ن��ق��ود وي��ع��ي�����ض ح��ي��اة م�����س��ت��ق��رة. ورمب����ا ال 
ي�ستطيع �لرجل �ل��زو�ج حتى �سن متقدم من �لعمر وال 
يقلقه ذلك، و�إمنا جتده مهتم دوماً بو�سعه �ملايل ودخله 
�لذي  هو  �جليد  �مل��ايل  �لو�سع  �أن  منه  �عتقاد�ً  �ل�سهري 

�سيمكنه من �لزو�ج.

طول القامة
كيف ال يقلق رجل ق�سري من مظهره �خلارجي ويخ�سى 
�لدخول يف عالقة مع �أي �مر�أه �أطول منه؟ فهو يعرف 
�لرجل طوياًل  يكون  �أن  �لو�سامة  �أن من عالمات  جيد�ً 
�إذ�  �مل�سكلة  بتلك  �لرجل  يهتم  �لقو�م. ورمبا ال  مم�سوق 

كانت �ملر�أة �أق�سر منه.

الغرية من الرجال الآخرين
م��ن �مل��ع��روف �أن �ل��غ��رية ه��ي م��ن �سفات �مل���ر�أة ول��ك��ن يف 
تهديد�ً  ويعتربها  بالغرية  ي�سعر  �أي�ساً  �لرجل  �حلقيقة 
�سديد�ً له. فقد يوؤذيه نف�سياً �أن حتكي له �سديقته على 
فكاهي  بح�ض  يتمتع  �أن��ه  وكيف  �لعمل  يف  زمالئها  �أح��د 

�أن هذ� �ل�سخ�ض مبثابة  مثاًل. وقتها ي�سعر �لرجل حقاً 
وبني  بينه  �ملقارنة  يف  ويبد�أ  ب�سديقته  لعالقته  تهديد 

هذ� �ل�سخ�ض.

خربة التعامل مع الن�شاء
لديهم خربة  لي�ض  �لرجال ممن  من  كبري  عدد  يخ�سي 
يف �لتعامل مع �لن�ساء �أو مل يع�ض جتربة حب �سابقة �أن 
�لطرف  للكذب على  �الأم��ر  يعرتف بذلك. ويدفعه هذ� 
�الآخ���ر م��دع��ي��اً �أن���ه متعدد �ل��ع��الق��ات ول��ه ب��اع ط��وي��ل يف 
�لتعامل مع �لن�ساء خا�سة �إذ� �سعر �أن �سريكته تدعم تلك 
�لفكرة وت�سجعها. فهناك بع�ض �لن�ساء يعتقد باأنه يجب 
�أن يكون �لرجل خبري�ً يف عالقات �سابقة، ولديه مهارة 
بذلك  يقوم  ل��ن  �أن��ه  ت�سمن  �مل���ر�أة حتى  م��ع  �لتعامل  يف 
�لو�سول  ط��ري��ق  �سيعرف  و�أن����ه  �الرت���ب���اط  ب��ع��د  جم����دد�ً 
�حلقيقة  ق��ول  �أن  �لطرفان  يعرفه  ال  ما  ولكن  لقلبها. 
وعدم �دعاء �خلربة يف مثل تلك �ملو�قف يزيد من جناح 

�لعالقة و�إعطاء �لرجل �لثقة.

ال�شلع
�أه��م و�أخ��ط��ر �مل��خ��اوف �لتي تهدد �ل��رج��ل، فال�سعر   من 
عموما فكرة توؤرقه. فاإذ� كان يعاين من �ل�سلع، فدوماً 
كثيف  ك��ان  و�إذ�  ع��الق��ة.  �أي  يف  �خل��و���ض  يتجنب  جت��ده 
و�إمنا خميفاً.  �أنه لي�ض و�سيماً  �ل�سعر يف �جل�سم في�سعر 

�أما �إذ� كان قليل في�سعر و�أن رجولته تنق�ض �سيئاً.

احلمية الغذائية
ن�سمعها عادة من �ملر�أة  غذ�ئياً" جملة  نظاماً  �تبع  "�أنا 
وعندما يقولها �لرجل ت�سعر بغر�بة. يف �حلقيقة �لرجال 
فكل  يتناولونه.  �ل��ذي  وبالطعام  بوزنهم  يهتمون  �أي�ساً 
�سخ�ض يهتم مبظهره ويرغب يف �أن يكون يف �أح�سن �سكل 

ي�سرحون  وال  ذلك  عن  قلياًل  يتحدثون  �لرجال  ولكن 
به علناً.

التحدث عن م�شاكلهم
رمبا جتد �الأمر غريباً عندما يتحدث �لرجل عن م�سكلة 
ول��ك��ن م��ا ال  �مل����ر�أة،  �أن��ه��ا م��ن �سفات  م��ع �سريكته حيث 
تعرفه �أن �لرجل لديه �لكثري من �مل�ساعر يود �أن ي�سرح 
بها. لذ� دعيه يطلق ما بد�خله ويتحدث عن �مل�ساكل مع 

�أ�سدقائه �أو �ملقربني له.

هل ارتبطت �شريكته من قبل؟
من �ملخاوف �لتي يكتمها �لرجل بد�خله هي �إذ� ما كانت 
�سريكته قد �رتبطت من قبل ب�سخ�ض �آخ��ر.  فهو د�ئماً 
يخ�سى �أن ت�سعه �سريكته يف مقارنة بني �حلبيب �ل�سابق. 
ويعترب �أنه يف مناف�سة د�ئماً مع هذ� �ل�سخ�ض حتى و�إن 
�ملر�أة  �أن تقوم  مل يكن يعرفه. و�الأف�سل يف هذه �حلالة 
بطماأنة �سريكها باأن �ملا�سي �نتهى و�أنه ال يوجد مقارنة 

بينه وبني غريه.

اإظهار امل�شاعر
�لرجال  م��ع��ظ��م  يبكي" ت��رب��ى  ال  ف��ال��رج��ل  ت��ب��ك..  "ال 
�أنها  �الأه���ل  يعرف  يكن  مل  �خلاطئة.  �ملقولة  ه��ذه  على 
�مل�ستقبل.  رج��ال  �أبنائهم  �سخ�سية  تدمري  �إىل  �ستوؤدي 
و�عتمادهم  وقوتهم  رجولتهم  فيهم  تعزز  �أنها  �عتقدو� 
ي�سعر  رج��ل  خ��روج  �إىل  �ملقولة  تلك  �أدت  �أنف�سهم.  على 
دوماً باخلوف من �إظهار م�ساعره كلها لي�ض فقط �لبكاء 
�أمام �الآخرين و�إمنا حتى �لتعبري عن �حلب �أو �ل�سيق �أو 
�ل�سعادة. تعلم �لرجل كيف يخفي م�ساعره �عتقاد�ً منه 
منذ  �أهله  فيه  زرع  مثلما  �سعيفاً  �سي�سبح  �إظهارها  ب��اأن 

�ل�سغر.

اأخطرها ال�سلع وق�سر القامة.. خماوف يكتمها الرجال!

قويًا  يبدو  فالرجل  امل��راأة؟!  مثل  بها  ي�شعر  خماوف  للرجل  يكون  اأن  ميكن  هل 
و�شاحب القرار دومًا، هذا ما تعتقده بع�ض الن�شاء ولكن اخلرباء يتحدثون 

عن خماوف تعرتي الكثري من الرجال ويعملون على كتمانها، فما هي 
هذه املخاوف؟

ي�شتطيع  توؤرقه دائمًا ولكنه ل  بداخل كل رجل م�شاعر وخماوف 
فيه  جتد  الذي  الوقت  ففي  بال�شعف،  اتهامه  من  خوفًا  بها  البوح 

املراأة حاملة ومعربة عن كل ما بداخلها جتاه �شريكها، الكثري من 
بالزواج  املراأة  حتلم  دومًا.  التكتم  اإىل  يعمدون  الرجال 

وعندما  �شعيدة  اأ�شرة  وتاأ�شي�ض  الأطفال  واإجن��اب 
تتحدث مع �شريكها عن اأحالمها، جتده يفكر يف 

اجلوانب املظلمة من العالقة والتي تنطوي 
على خماوفه املتعددة. هذه املخاوف 

برايت  موقع  ي�شتعر�شها  الع�شرة 
نحو  اإن  يقول  ال��ذي  �شايد، 

الرجال  من  باملائة   90
ل  ولكنهم  منها  يعانون 

ي�شرحون بها .
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�ش�ؤون حملية

ك�شف طبيعة احلياة يف اأبوظبي قبل 7000 عام 

رئي�ض ومدير عام دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي يزوران جزيرة مروح ملتابعة عمليات التنقيب واحلفريات

يف معر�ض جناح اأبوظبي 2017

جامعات يابانية رائدة  تك�سف النقاب عن اأحدث براجمها الأكادميية املتطورة للطالب الإماراتيني 

برعاية حممد بن حم

املوؤمتر العاملي لل�سالم حتت �سعار"دولة الإمارات منوذج للتعاي�ض ال�سلمي"

•• اأبوظبي - الفجر

�مل����ب����ارك، رئي�ض  ز�ر ك���ل م���ن م��ع��ايل حم��م��د خ��ل��ي��ف��ة 
�سيف  و�سعادة  �أب��وظ��ب��ي،   – و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ���رة 
�أم�ض جزيرة مروح،  �لد�ئرة،  �سعيد غبا�ض مدير عام 
للوقوف على �آخر م�ستجد�ت �أعمال �حلفر و�لتنقيب 
�جلزيرة.  يف  �الآث���ار  علماء  م��ن  فريق  بها  يقوم  �لتي 
وكان �لفريق قد �أعلن يف وقت مبكر من هذ� �لعام عن 
معلومات مهمة حول  �أثرية مهمة، قدمت  �كت�سافات 
طبيعة �ملجتمعات �الإن�سانية يف �أبوظبي قبل �أكرث من 

عام.   7000
و�أظهرت �الآثار �لتي ك�سف عنها �أحد مو�قع �لتنقيب 
على جزيرة مروح �لو�قعة قبالة �سو�حل �أبوظبي، �أن 
تلك  خ��الل  متح�سر  مبجتمع  عامرة  كانت  �جلزيرة 
�لتنمية  وحتقيق  بالتجارة  �أن�سطته  ومتيزت  �لفرتة، 
�أث��ب��ت��ت مدى  �مل��ح��ي��ط��ة. ك��م��ا  �ل��ظ��روف  رغ���م �سعوبة 
�لبيئة  مع  �لتكيف  على  �ملجتمعات  تلك  �سكان  مقدرة 
�ملوقع  �أن  �مل�سع  �ل��ك��رب��ون  م�سح  و�أك���د  ب��ه��م.  �ملحيطة 

�لع�سر �حلجري �حلديث،  �إىل  تعود  قرية  عبارة عن 
كما �أتاحت �ملئات من �لقطع �الأثرية �ملكت�سفة لفريق 
علماء �الآثار �إمكانية تكوين �سورة �ساملة ل�سكل �حلياة 

يف �أبوظبي قبل نحو 7500 عام. 
ويف تعليقه على �أعمال �لتنقيب و�حلفريات �مل�ستمرة يف 
جزيرة مروح، قال �سعادة حممد خليفة �ملبارك، رئي�ض 
�الكت�سافات  �إن  – �أبوظبي:  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة 
�الأثرية يف جزيرة م��روح، تعد م�سادر ال تقدر بثمن، 
و�الكت�ساف  �لبحث  من  مكنتنا  �لتي  لطبيعتها  وذلك 
و�ملنطقة، وفهم  �أبوظبي  تاريخ  يف  �أكرث عمقاً  ب�سورة 
ت��اري��خ��ن��ا وت���ر�ث���ن���ا. ون��ح��ن يف د�ئ�����رة �لثقافة  ج����ذور 
�ملكت�سفات  تلك  و���س��ون  بحفظ  ملتزمون  و�ل�سياحة 
وتوثيق  ومتقدمة  دقيقة  بحوث  و�إج���ر�ء  �لتاريخية، 
ن�سمن  حتى  �لتنقيب،  وعمليات  �الكت�سافات  جميع 
�لقادمة،  �الأجيال  �إىل  �لتاريخية  �لكنوز  تلك  �نتقال 
حيث تعد �ملعلومات �لتاريخية �لتي تو�سلنا �إليها من 
خالل �آثار جزيرة مروح ك�سفاً تاريخياً مهماً مل ميكن 
تنقيب  و�أعمال  متاأنية  در��سات  �إال عرب  �إليه  �لتو�سل 

دوؤوبة يف �ملو�قع �الأثرية.
�حلقائق،  من  �لكثري  �الأخ���رية  �الكت�سافات  و�أظ��ه��رت 
مروح  ج��زي��رة  يف  �ل��ق��دمي��ة  �ملجتمعات  �أن  بينها،  م��ن 
وت�ستخدم  و�ملو��سي،  �الأغنام  تربية  على  تعي�ض  كانت 
�أدو�ت حجرية الأغر��ض �ل�سيد وذبح �حليو�نات ومنها 
من  �ملكت�سفة  �لكبرية  �لكميات  �أك���دت  كما  �ل��غ��زالن. 
عظام �الأ�سماك وبقر �لبحر و�ل�سالحف و�لدالفني، �أن 
�سكان تلك �ملجتمعات قد �ألفو� حياة �لبحر و�عتمدو� 

عليه كمورد للغذ�ء و�لرزق. 
�جتماعية  م��روح عن جو�نب  �آث��ار جزيرة  ك�سفت  كما 
ومن  �ملجتمعات،  تلك  �إن�سان  تطور  على  ت��دل  �أخ��رى 
بينها خرز�ت �سغرية مثقوبة بعناية فائقة، م�سنوعة 
و�لتي  �ل��ق��ر���ض،  �أ���س��م��اك �سغار  و�أ���س��ن��ان  �ل�سدف  م��ن 
و�أدو�ت  كحلي  ت�ستخدم  كانت  �أن��ه��ا  �لباحثون  يعتقد 

للزينة. 
ومن بني �أهم �الكت�سافات �الأثرية �لكاملة �لتي ك�سفت 
عنها جزيرة مروح، جرة مزخرفة من �خلزف م�سنوعة 
يف �لعر�ق، تدل على ما و�سلت �إليه جمتمعات �جلزيرة 

�لتجارة  ومم��ار���س��ة  و�لتنقل  �الإب��ح��ار  على  ق���درة  م��ن 
الآالف  �نتقلت  �لتي  �جل��رة  ه��ذه  وتعترب  �لبحر،  عرب 
بد�يات  على  مبكر�ً  دلياًل  �لبحر،  عرب  �لكيلومرت�ت 
تاريخ �لرحالت �لبحرية �لتجارية �لطويلة يف �خلليج 

�لعربي. 
قد  �سكان جمتمع جزيرة مروح  �أن  �لدر��سات  وت�سري 
من  �ملزيد  وبهطول  �ع��ت��د�اًل  �أك��رث  بطق�ض  ��ستمتعو� 
 6000 �ل��ر�ه��ن. وع��رب  �الأم��ط��ار، باملقارنة مع وقتنا 
و�أ�سبحت  �ملنطقة  على  ج��ذري��ة  تغيري�ت  ط���ر�أت  ع��ام 
�لطبيعة قاحلة. وبعد �أن هجر �سكان �لقرية منازلهم، 
مت ��ستخد�م �ملنازل لغر�ض دفن �ملوتى، حيث مت �لعثور 
على هيكلني عظميني، كالهما يف و�سعية مت �إعد�دها 
على  دليل  وهو  �ل�سرق،  باجتاه  �لر�أ�ض  وكانت  بعناية، 
عملية دفن منوذجية، كما تتو�فق مع �لطريقة �لتي 
�ك��ت�����س��اف��ه��ا يف جبل  �أخ����رى مت  ه��ي��اك��ل  وج����دت عليها 
�ل�سارقة. وما ز�ل �خلرب�ء عاكفون على  �لبحي�ض يف 
من  مب��زي��د  للخروج  �لعظمية،  �لهياكل  تلك  در����س��ة 

�ملعلومات حول عمر كل هيكل و�سحته. 

•• دبي - الفجر

ك�����س��ف��ت �أ�����س����ه����ر �جل����ام����ع����ات �ل������ر�ئ������دة يف 
�آ�سيا  ري��ت�����س��وم��ي��ك��ان  ب��ي��ن��ه��ا  �ل���ي���اب���ان وم����ن 
ب����ا�����س����ي����ف����ي����ك،ت����وك����اي،ك����ي����ن����د�ي،ط����وك����ي����و 
للفنون  نا�سونال،جو�سيبي  �سيتي،يوكوهاما 
�ليابانية  �للغة  تعليم  وم��رك��ز  و�لت�سميم 
�لتابع ملنظمة �خلدمات �لطالبية �ليابانية- 
�الإكادميية  ب��ر�جم��ه��ا  ع��ن  �ل��ن��ق��اب  ج��ا���س��و 
�الإمار�تيني،و�ملتاحة  ل��ل��ط��الب  �مل��ت��ق��دم��ة 
لهم يف جناح �ليابان �لكائن مبعر�ض جناح 
�ل���ف���رتة مابني  ي��ج��ري يف  �أب���وظ���ب���ي،�ل���ذي 
25-27 �أكتوبر 2017 يف مركز �أبوظبي 

�لوطني للمعار�ض �أدنيك.
وي���دي���ر م���رك���ز �ل���ي���اب���ان ل��ل��ت��ع��اون �ل����دويل 
مل�ساعدة  �ل��ك��ام��ل  �لتن�سيق  ،عملية  جاي�ض 
يف  بالدر��سة  �لر�غبني  �الإمار�تيني  �لطلبة 
كافة  لهم  يوفر  �ليابانية،بحيث  �جلامعات 
�إىل  �ملطلوبة،جنباً  و�لت�سهيالت  �ملعلومات 
و�أ�سرهم  �لفر�سة للطالب  �إتاحة  جنب مع 
للتو��سل �ملبا�سر مع جميع ممثلي �ملوؤ�س�سات 
ل��ه��ا دوليا  �مل�����س��ه��ود  �ل��ي��اب��ان��ي��ة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ة 
عن  يح�سى  ال  بعدد  تعريفهم  عن  ،ف�ساًل 
�لتكنولوجيا،  ت�سمل  جماالت  يف  �لكور�سات 
�الإن�سانية،ويتم ذلك  و�لعلوم  �الأعمال  �إد�رة 
ومنط  �لثقافة  جو�نب  على  �إطالعهم  مع 
هذه  تعد  �ل�ساأن  ذ�ت  �ل��ي��اب��ان.يف  يف  �حل��ي��اة 
�مل�ساركة هي �خلام�سة من نوعها جلاي�ض يف 

م��ع��ر���ض جن���اح �أب��وظ��ب��ي،�حل��دث �ل���ب���ارز يف 
�الإم����ار�ت  دول���ة  �ل��ع��ايل يف  �لتعليم  م��ي��د�ن 

�لعربية �ملتحدة.
للمرة  ت�سارك  للمعر�ض  �حلالية  وللن�سخة 
علوم  تدر�ض  �لتي  جو�سيبي  جامعة  �الأوىل 
�لفنون و�لت�سميم  للطالبات فقط،وتهدف 
�جل��ام��ع��ة م��ن ح�����س��وره��ا ل��ب��ن��اء ج�����س��ر من 
�الت�����س��ال م��ع �ل��ط��ال��ب��ات �ل��ل��و�ت��ي يف�سلن 
�لدر��سة يف جمال �الإبد�ع �لفني على �أكمل 

وجه.
جو�سيبي  جامعة  تاأ�س�ست  �الإط���ار  ه��ذ�  ويف 
موؤ�س�سة  �أول  1900،وهي  ع��ام  طوكيو  يف 
لتعليم  �أب��و�ب��ه��ا  فتحت  �ليابان  يف  تعليمية 
�لفن للبنات،حر�ساً منها على متكني �ملر�أة 

م��ن حتقيق �ال���س��ت��ق��الل ع��رب �ل��ف��ن��ون، وال 
ت����ز�ل ه���ذه �جل��ام��ع��ة �ل��وح��ي��دة ل���الإن���اث يف 
117 ع��ام��اً، تخرج من  �أرج���اء �ل��ب��الد منذ 
�الإناث  م��ن   70،000 م��ن  �أك���رث  �جلامعة 
كبرية  م�ساهمة  ق��دم��و�  �ل��ل��و�ت  �مل��وه��وب��ات 
�اإ�سافة  �ل��ي��اب��اين �حل��دي��ث  �ل��ف��ن  ت��اري��خ  يف 
هالو  مثل  و��سعة  �سعبية  لديهم  م�سممات 
ري��الك��وم��ا. كيتي،�سينامورول،غوديتاماو 

على  للجامعة  �لتدري�سي  �لنظام  يتمحور 
تاأمني بيئة تعليمية ت�سعر �ملر�أة باأنها قادرة 
على �إجناز �أي �سيء دون تقييد �أفكارها، وتتيح 
�أي�ساً للطالبات �لدر��سة على �ملدى �لق�سري 
يف مدر�سة جو�سي �لدولية �ل�سيفية. وذلك 
يدر�ض  �أي�����ام،   10 ي�ستمر  ب��رن��ام��ج  ���س��م��ن 
�لديجتال  و���س��ور  �لكتب  �إب��ت��ك��ار  ط��رق  فيه 
ياباين،ت�سميم  كاريكاتري  �لرقيمة،�ملانغا 
�لياباين  و�ل��ت��ط��ري��ز  �ل��ر���س��م  �ل�سخ�سيات 
تعطى  �ل����دور�ت  وك��اف��ة  �لن�سيج.  و�سياغة 
باللغة �الإجنليزية و�ملدربني  خمتارون من 
�ملهنيني �ملحرتفيني .من جانب �آخر جتري 
�ملدر�سة جوالت �إىل متحف جيبلي وغريها 

من �ملو�قع �لثقافية يف طوكيو .
مي�سيما،�ملدير  م��ون��ي��ه��ريو  �ل�����س��ي��د  وق����ال 
�ل��دويل جاي�ض  للتعاون  �ليابان  ملركز  �لعام 
لتعريف  م��ت��ح��م�����س��ون  ن��ح��ن  �أب���وظ���ب���ي:  يف 
�ملتحدة  �لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لطلبة 
�ليابانية،و�ملعايري  �جل���ام���ع���ات  �أمل�����ع  ع���ن 
�الأك��ادمي��ي��ة �مل��ت��ط��ورة و�ل��ع��امل��ي��ة،م��ن��وه��اً �إن 

�جلامعات يف �ليابان ترحب دوماً بالطالب 
�ل���دول���ي���ني،وت���ع���م���ل ع���ل���ى �ي�������س���ال �أح�����دث 
�ل���ط���الب يف  �إىل  �مل��ع��ل��وم��ات و�الإر�������س������اد�ت 
تعليمية  جتربة  خو�ض  �أج��ل  �الإم��ار�ت،م��ن 
و�جتماعية غنية،يتك�سب بها �لطلبة جتارب 
�لثقافة  د�خ���ل  �لعي�ض  خ��الل  م��ن  متنوعة 
جهة،وحت�سيل  م��ن  �ليابانية  و�ملجتمعات 
�ملهار�ت  تعزيز  وكيفية  �لعملية  �خل���رب�ت 

و�لكفاء�ت من جهة �آخرى.
�ملقرر  �ل�����س��ت  �جل���ام���ع���ات  �إىل  ب���االإ����س���اف���ة 
ح�سورها يف جناح 2017، �سيقوم �لطالب 
وتلقي  با�ستعالم  �أي�سا  و�أ�سرهم  �ل��ز�ئ��رون 
�الأخرى  �ليابانية  �جلامعات  عن  �الجابات 

من  مبا�سرة  �أو  جاي�ض  م�سووؤيل  من  �سو�ء 
للخدمات  �ل��ي��اب��ان  منظمة  جا�سو  �أع�����س��اء 
�ليابان  مكتب  �ف��ت��ت��اح  وم��ن��ذ    . �ل��ط��الب��ي��ة 
�سنة  �أبوظبي  �لعا�سمة  يف  �ل��دويل  للتعاون 
�الإمار�تيني  �لطلبة  ع��دد  �رتفع   ،2013
�لذين يدر�سون يف �ليابان لكل من �لرب�مج 
 ،158٪ بن�سبة  �جلامعية  وغري  �جلامعية 
 2013 ط��ال��ب��ا يف   102 م��ن  �ل��ع��دد  فقفز 

�إىل 263 طالباً يف 2016. 
للعام  �ل��زي��ادة  ت�ستمر ه��ذه  �أن  �ملتوقع  وم��ن 
من  �لعديد  م��ع  بالتما�سي  ،وذل���ك  �جل���اري 
على  جاي�ض  �أج��ره��ا  �لتي  �لتوعية  �أن�سطة 

مد�ر �ل�سنة.
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حتت رعاية وح�سور �ل�سيخ �لدكتور حممد م�سلم بن حم 
�ملتحدة  ب��االأمم  �إم�سام  منظمة  عام  �أم��ني  نائب  �لعامري 
�أ�سرة غاندي �لعاملية �قيم �ملوؤمتر �لعاملي  و بالتعاون مع 
للتعاي�ض  من����وذج  �الإم������ار�ت  �سعار"دولة  حت��ت  ل��ل�����س��الم 
بح�سور   ، �ب��وظ��ب��ي  روز  روي���ال  بفندق  وذل���ك  �ل�سلمي" 
�لعاملية  غاندي  الأ�سرة  �لعام  �ملدير  �ساتبال  فارما  �ل�سيد 
الأ�سرة  �لتنفيذية  �للجنة  رئي�ض   ، كابور  �أ�سوك  �ل�سيد   ،

غاندي �لعاملية.
ومن جانبه ��ساد �لدكتور حممد بن حم يف كلمته خالل 
�حلفل بالتجربة �لفريدة لدولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  
�لب�سرية،  �حل��ي��اة  يف  حقيقية  كقيمة  �ل�سالم  تر�سيخ  يف 
وكد�عم لعملية �لتنمية و�لتطور يف �ستى �ملجاالت، وخلق 
منوذج ر�ٍق للتعاي�ض �ل�سلمي بني �ملجتمعات ي�سمو بعيد� 
عن عن�سرية �جلن�ض �أو �للون �أو �لدين، وهي �ملعاين �لتي 
ظلت تر�سخها قيادتنا �لر�سيدة منذ �ملوؤ�س�ض �ل�سيخ ز�يد 
بن �سلطان "طيب �هلل ثر�ه" و�لذي و�سع �للبنات لدولة 
"�إننا  مقولته:  ولعل  و�لتعاي�ض،  و�الأم��ان  و�الأم��ن  �ل�سلم 
�ل�سديق"  ون��رع��ى  �جل���و�ر  ح��ق  ون��ح��رتم  لل�سالم،  ن�سعى 
�لنرب��ض  و�ستظل هي  �أذهاننا وظلت  يف  ر��سخة  ت��ز�ل  ما 
به  ون�ستكمل  �ل�سعوب،  مع  عالقاتنا  يف  به  نهتدي  �ل��ذي 
م�سرية �لتنمية �لتي تنتهجها �لدولة حالياً يف ظل قيادة 
�أهمية �ل�سالم وما ينعك�ض عليه من  ر�سيدة تعرف جيد�ً 

مكت�سبات.
و��ساف بن حم "�إن �ل�سالم و�لتعاي�ض يف �الإمار�ت حقيقة 
مو�طنو  يعي�ض  بلدنا  ففي  �ملوؤ�سر�ت،  كل  تدعمها  قائمة 
�أكرث من 200 دولة يف �سالم ووئام، يفيدون وي�ستفيدون 
و�لذي  �لدولة،  ت�سهده  �ل��ذي  �ل�ساملة  �لتنمية  مناخ  من 
دولتنا  و�الأم����ان، حيث حتتل  �الأم���ن  على  ب���دوره  ينعك�ض 
�لعامل،  �أم��ان��اً يف  �الأك��رث  �ل��دول  �لر�بعة يف قائمة  �ملرتبة 
تر�سيخها  �إىل  �لر�سيدة  �ل��ق��ي��ادة  ت�سعى  مكت�سبات  وه��ي 
�لهدف  ك��ان  �لتي  �مل�سددة  �لقو�نني  خ��الل  من  وتنميتها 
�لناجحة  �ل��ن��م��اذج  ك��اأح��د  �ل���دول���ة  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة  منها 

�ل�سمو  �ساحب  �أ�سدر  �لعامل، حيث  يف  �ل�سلمي  للتعاي�ض 
حفظه  �ل��دول��ة  رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لتمييز  مكافحة  ب�ساأن  بقانون  مر�سوما   2015 يف  �هلل 
�ملرتبطة  �الأف���ع���ال  ب��ت��ج��رمي  يق�سي  و�ل����ذي  و�ل��ك��ر�ه��ي��ة 
�أ�سكال  ب������ازدر�ء �الأدي������ان وم��ق��د���س��ات��ه��ا وم��ك��اف��ح��ة ك��اف��ة 
�لتمييز ونبذ خطاب �لكر�هية عرب خمتلف و�سائل وطرق 

�لتعبري.
�أن  �ملتحدة  ب��االأمم  �إم�سام  عام منظمة  �أم��ني  نائب  و�أ�سار 
وز�رة  باإن�ساء  �ملا�سي  �لعام  يف  �الإمار�تية  �حلكومة  ق��ر�ر 
و�العتد�ل  �لت�سامح  مل��ب��د�أ  ت��ع��زي��ز�ً  �أي�����س��اً  ج��اء  للت�سامح، 
ما  وهو  �لتنوع،  و�ح��رت�م  �ل�سلمي  و�لتعاي�ض  و�ال�ستقر�ر 
يف  �ل�سالم  قيمة  تر�سيخ  على  �لقيادة  حر�ض  على  يدلل 

�ملجتمع.
�لد�خل،  ح��دود  يف  لل�سالم  �سعيها  يف  دولتنا  تتوقف  ومل 
و�الإغاثة  �ل��ع��امل��ي��ة  �لتنمية  يف  وت�����س��اه��م  ���س��اه��م��ت  و�إمن����ا 
�الإن�سانية لدعم �لدول �ملحتاجة و�ملت�سررة من �حلروب 
و�لكو�رث �لطبيعية، كما مل تبخل حتى باأغلى ما متلك 
�جلو�ر  ل���دول  �ر�سلتهم  حيث  �أبنائها  يف  يتمثل  م��ا  وه��و 
الإعادة �ل�سالم وحماية �ل�سرعية يف تلك �لدول، و كذلك 

مكافحة �الإرهاب و�إعادة �لبناء و�الإعمار.
ز�ل��ت د�عية  تاأ�سي�سها كانت، وم��ا  �الإم���ار�ت منذ  دول��ة  �إن 
لل�سالم، ورمز�ً للحو�ر و�لتقاء �حل�سار�ت، ومنوذجاً عاملياً 
يحتذى به يف �لتعاي�ض �لثقايف و�الن�سجام �ملجتمعي. ونبذ 
من  و�لتمييز،  و�لكر�هية  و�لتطرف  �لع�سبية  �أ�سكال  كل 
�ل��ت�����س��ري��ع��ات و�ل��ق��و�ن��ني، و�إط����الق �ملبادر�ت  خ���الل ���س��ن 
�أن �أعرب  �لهادفة لن�سر �خلري. و�و�سح بن حم �ن ، و�أود 
بن حم عن �سعادته مب�ساركة �أ�سرة غاندي �لعاملية، �لتابعة 
لالأمم �ملتحدة يف �ملوؤمتر، وهي �إحدى �ملنظمات �لتي جعلت 
وبذلت يف  وخارطة طريق  �ل�سالم هدفاً  ثقافة  ن�سر  من 
�سبيل ذلك �لكثري من �جلهود، من خالل مبادر�تها �سو�ء 
يف �لد�خل �لهندي �أو عرب �لعامل، يف م�سعى �إن�ساين نبيل 
جلعل هذه �لكرة �الأر�سية كوكباً �ساحلاً للحياة. و��ساف 
بن حم �ننا �أي�ساً يف منظمة �إم�سام، �ملر�قب �لدويل �لد�ئم 
نعمل  �ملتحدة،  لالأمم  و�الجتماعي  �القت�سادي  باملجل�ض 
 2015 �مل�ستد�مة  للتنمية  �ملتحدة  �الأمم  �أه���د�ف  على 
�أهم  على  نعمل  فنحن  فح�سب  هذ�  ولي�ض   ،2030 –
�الأهد�ف وهو �لهدف �الأول يف �لقائمة وهو �لق�ساء على 
�لفقر و�جلوع، وبالتايل ن�سعى لدعم �ل�سلم �ملجتمعي يف 

�لعامل، وتنت�سر مر�كزنا  �لنامية و�الأق��ل من��و�ً يف  �ل��دول 
يف �فريقيا و�آ�سيا و�ملك�سيك وهاييتي، ف�ساًل عن تناغمنا 
�ملتو��سل مع �حلاجات �الإن�سانية يف �ستى بقاع �لعامل مبا 

فيها �الإغاثة �الإن�سانية و�لت�سدي للكو�رث �لطبيعية.
�أ�سرة غاندي  فارما، مدير عام  �ل�سيد  �أع��رب  ومن جهته 
�ل��ع��امل��ي��ة، ع��ن �إع��ج��اب��ه ب��ال��ن��م��وذج �الإم���ار�ت���ي يف �لتعاي�ض 
ن�سر  عاتقها  على  حملت  منظمتهم  �أن  م��وؤك��د�ً  �ل�سلمي، 
�ل�����س��الم يف �ل��ع��امل، ب��اع��ت��ب��اره �حل��ال��ة �ملثلى �ل��ت��ي تطمح 
وب�سدة من  �ل��ي��وم م��ط��روح��اً  ب��ات  ل��ذل��ك  �إل��ي��ه��ا،  �ل�سعوب 
ِقَبل �ل�سعوب و�لَنّا�ض �لب�سطاء، كما �سكر �ل�سيخ �لدكتور 

حممد م�سلم بن حم على رعايته هذ� �ملوؤمتر �لهام.
�لتنمية  طريق  "�ل�سالم  بعنو�ن  ج��اءت  �لتي  كلمته  ويِف 
�ملتحدث  كابور،  �آ�سوك  �ل�سيد  ق��ال  �القت�سادي"  و�لنمو 
�أثبتت  �لتجارب  �إن  �لعاملية،  غاندي  �أ�سرة  با�سم  �لر�سمي 
�الأكرث  ه��ي  حقيقي  �سالم  يف  تعي�ض  �لتي  �ملجتمعات  �أن 
�الإم����ار�ت من  دول��ة  �إل��ي��ه  ت��ق��دم��اً، م�ست�سهد�ً مب��ا و�سلت 
تطور يف كافة جو�نب �حلياة، بف�سل مناخ �الأمن و�الأمان، 
وحر�سها على بناء منوذج حقيقي للتعاي�ض د�خل �ملجتمع 

�لو�حد.

القافلة  فعاليات  يف  " ت�سارك  العليا  " زايد 
الثقافية " زايد اخلري 2017 " مبدينة العني
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�لعمل  ور���ض  يف  ممثلة  �الإن�سانّية  للرعاية  �لعليا  ز�ي��د  موؤ�س�سة  �ساركت 
�خلا�سة  �الحتياجات  ذوي  وتاأهيل  لرعاية  �لعني  مبركز  �ملهني  و�لتاأهيل 
ووحدة �لتوحد �لتابعني لها مبنطقة �لعني يف فعاليات �لقافلة �لثقافية " 
ز�يد �خلري 2017 " �لتي �أقيمت برعاية وح�سور معايل �ل�سيخ نهيان بن 
مبارك �آل نهيان وزير �لت�سامح على مدى يومي 19 و20 �أكتوبر �حلايل 

باإ�ستاد هز�ع بن ز�يد بالتعاون مع �أكرث من 80 جهة حملية و�حتادية. 
وعر�ض فريق �لعمل �مل�سارك �الأعمال و�ملنتجات �حلرفية للطالب منت�سبي 
وتن�سيق  و�الإلكرتونيات  و�ل�سمع  و�ملجوهر�ت  �لنجارة  ور�ض  من  �ملوؤ�ّس�سة 
�لزهور و�لكهرباء و�خلياطة و�لديكوباج، وقدم فريق �لعمل �مل�سارك �لذي 
و�أمنه  �لكتبي،  ورو���س��ة  علي،  �أب��و  �ل��ور���ض حممد  م��ن  تربوية  ك���و�در  �سم 
��ستف�سار�ت  و�أجاب على  �ملوؤ�س�سة وخدماتها  تعريفياً حول  �سرحاً  �لنيادي 
�مل�ساركة  تاأتي  �لعني:  �ل�سالمي مديرة مركز  �لفعالية. وقالت موزة  رو�د 
على  �لتوحد  ووح��دة  �لعني  مركز  �د�رة  يف  ممثلة  �ملوؤ�ّس�سة  حر�ض  �سمن 
�لتو�جد يف �لعديد من �الأن�سطة و�لفعاليات بهدف عر�ض و�إبر�ز �إبد�عات 
وقدر�ت طالب �ملوؤ�ّس�سة ومهار�تهم، موؤكدة �أن " ز�يد �لعليا " لديها خطط 
مربجمة للتو�جد يف �لكثري من �لفعاليات و�ملنا�سبات و�ملعار�ض، كما �أنها 
من �أو�ئل �ملوؤ�س�سات و�لهيئات �حلكومية �لتي ت�سارك باإيجابية يف �ملنا�سبات 
�لوطنية، وتتيح �ملجال �أمام �أبنائها �مل�سمولني برعايتها من �أ�سحاب �لهمم 
موجهني  عنهم،  تعرب  �إيجابية  ب�سمة  وو�سع  �مل�ساركات،  هذه  يف  لالإ�سهام 
و�أنهم  �لقهرية،  ظروفهم  حت��دي  م��ن  متكنو�  باأنهم  �جلميع  �إىل  ر�سالة 

قادرين على �لعطاء، بل قد يتفوقون على �أقر�نهم من �أفر�د �ملجتمع.
من  �أك��رث  يف  �مل�ساركة  على  حتر�ض  باملوؤ�ّس�سة  �لعليا  �الإد�رة  �أن  و�أو�سحت 
�سريحة  الأك��رب  �لو�سول  نحو  �ملن�سبة  جهودها  �إط��ار  يف  وفعالية  منا�سبة 
من �أفر�د �ملجتمع و�لعمل على توعيتهم وتثقيفهم، كما �أنها تقوم بطباعة 
جمموعة من �ملطويات و�لن�سر�ت �لتوعوية، و�الإ�سد�ر�ت �الإعالمية �لتي 
و�الأبحاث  �ل��د�ر���س��ات  وبعر�ض  �ملوؤ�ّس�سة  برعاية  �مل�سمولة  بالفئات  تعني 
مبجاالت  �ملتخ�س�سة  �الإن�سانية،  بالرعاية  �ملتعلقة  و�ملو�سوعات  �لعلمية 
�أ�سحاب �لهمم. وتاأتي قافلة ز�يد �خلري جت�سيد�ً للخطة �لعامة للربنامج 
�لوطني لعام �خلري، وتركز على حمورين رئي�سيني، �الأول يتمثل يف تعزيز 
لدى  �خلري  مفهوم  تر�سيخ  على  يعمل  و�لثاين  �ملجتمعية،  �مل�سوؤولية  دور 
ثقايف  �إ���س��ع��اع  م��رك��ز  �إىل  تتحول  �أن  �لقافلة  وه���دف  �ملجتمع،  ف��ئ��ات  ك��اف��ة 
على  �ملجتمع  فئات  كافة  ب��ني  �لتو��سل  فكرة  وحتقيق  وخ��دم��ي،  وم��ع��ريف 
�أر�ض �لو�قع، �إ�سافة �إىل تعريف �ملجتمع باإمكانات وخدمات وز�رة �لثقافة 

وتنمية �ملعرفة حتى ي�ستفيد منها �جلميع. 
 140 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ت��ع��ر���ض  ج��ن��اح��اً   90 م��ن  �أك���رث  �لفعالية  وت�سمنت 
برناجماً ومبادرة متنوعة وفقر�ت على �مل�سرح �لذي مت ت�سييده للمنا�سبة، 
و�لعرو�ض  �لرت�ثية،  و�مل�سابقات  �الأ�سرية  و�الإر�ساد�ت  �لتوعية  �إىل  �إ�سافة 

�لفنية، وفعاليات �الأطفال، و�لفحو�ض �لطبية

مع فرقتها بيج لوفلي
الفنانة تو�سي ريجان ت�ستعد خلطف 

الأنظار  باأداء مبهر  يف اأبوظبي 
•• اأبوظبي، - الفجر

 ك�سف مركز �لفنون يف جامعة نيويورك �أبوظبي عن برناجمه ال�ستقبال 
�لفنانة تو�سي ريجان وفرقتها �ل�سهرية "بيج لوفلي"، حيث ت�ستعد �ل�ساحة 
يوم  �ساحر  باإلهام مو�سيقي  تنب�ض  �أم�سية  باجلامعة ال�ست�سافة  �ل�سرقية 
�خلمي�ض 2 نوفمرب.  ولطاملا حظيت ريجان باإعجاب وتقدير جميع �لنقاد 
�لفنيني ملا تتمتع به من مو�هب فريدة يف �لغناء و�لتاأليف و�لعزف، حيث 
ي�سّبه بع�ض �لنقاد �لفنيني مو�سيقاها بخو�ض غمار جتربة حما�سية �سريعة 

�أ�سبه ما تكون بركوب �أفعو�نية �لروك �آند رول.

الدكتور عمرو عزت �سالمة يفوز مبن�سب 
الأمني العام لحتاد اجلامعات العربية

•• العني-الفجر:

�ل���دك���ت���ور ع���م���رو ع����زت �سالمة  ف����از 
مب���ن�������س���ب �الأم����������ني �ل�����ع�����ام الحت�����اد 
�جل�����ام�����ع�����ات �ل����ع����رب����ي����ة وذل����������ك يف 
�أم�ض  �أج����ري����ت  �ل���ت���ي  �الن���ت���خ���اب���ات 
�ملوؤمتر  ���س��م��ن  �الإم��������ار�ت  ب��ج��ام��ع��ة 
�ل��ع��ام الحت���اد �جل��ام��ع��ات �لعربية يف 
�أم�ض  �لتي �ختتمت  دورت��ه �خلم�سني 

بجامعة �الإمار�ت.
�لدكتور عمرو عزت �سالمة �سبق و�أن 
�لعايل  �لتعليم  وزي���ر  من�سب  �سغل 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��م��ي  و�ل���ب���ح���ث 
رئ��ي�����س��ا جلامعة  ك����ان  ك��م��ا   ، مب�����س��ر 
م�ست�سار  هو  وحاليا  �مل�سرية  حلو�ن 

�الإن�سائية  �لهند�سة  �أ�ستاذ  �أن��ه  �ىل  �إ�سافة  بالقاهرة  �الأمريكية  �جلامعة 
بكلية �لهند�سة بجامعة حلو�ن.

�لدكتور عبد� لرحيم �حلنيطي  �مل�ساعد كل من  �الأم��ني  كما فاز مبن�سب 
مدير �جلامعة �الأردنية و�لدكتور خمي�ض حميدي من جامعة �جلز�ئر. 



�ليوم  �لنا�ض  ب��د�أ  لكن  �لف�سل موؤملاً،  يكون  �أن  ال مفر من 
يتكلمون عنه ب�سهولة متز�يدة. من �ملفيد �أن يروي �لنا�ض 
�لذين حققو� �لنجاح بعد �لف�سل ق�س�سهم �أمام �الآخرين 
الأن هذ� �لتبادل ي�سمح با�ستخال�ض �لدرو�ض من �أخطاء 

�لغري.
�لتي  ع��دد �جلمعيات  ي��زي��د  �ل��ي��وم 
ُتعنى مب�ساعدة رجال �الأعمال على 

تتعّلق  ال  �لف�سل.  بعد  �لنهو�ض 
من  بالتاأكد  �الأ�سا�سية  �مل�ساألة 

بطريقة  بل  �لف�سل  ح�سول 
ميكن  م����ع����ه.  �ل����ت����ع����ام����ل 

�ل�سخ�ض  ي��ح�����س��ل  �أن 
نف�سية  م�ساعدة  على 

ومهنية كي ي�ستعمل 
�لفا�سلة  �ل��ت��ج��رب��ة 

ك����ج���������س����ر ع����ب����ور 
�إنها  �لنجاح.  نحو 

يف  �سرورية  عملية 
هذ� �لع�سر نظر�ً �إىل 

�ملخاطر �لتي تطرحها 
�حلياة �ليوم.

اخرج عن املاألوف
م��ن و�ج��ب �مل��د�ر���ض �ل��ي��وم �أن 

تطلق ندو�ت تدعو �إىل مو�جهة 
��ستعمال  ���س��ي��وع  م��ن��ذ  �ل��ف�����س��ل. 

�الأزمة  �الإن��رتن��ت ووق���وع 
�لعاملية،  �الق��ت�����س��ادي��ة 

�ل�سباب  ي��ع��د  مل 
ن  و ينظر

عالقتهم  وت��ب��دو  م��ّت��زن��ة  بطريقة  �مل��ه��ن��ي  م�����س��اره��م  �إىل 
مبفهوم �لف�سل غري نا�سجة يف معظم �حلاالت.

منذ �حل�سانة و�سواًل �إىل �أعلى �مل�ستويات �لدر��سية، يهتم 
بدل  �ل�سحيحة  �الأج��وب��ة  بتلقي  دوم���اً  �لتعليمي  �لنظام 
يرت�جع  ل��ذ�  �لنتائج.  ع��ن  �لبحث  طريقة  على  �لرتكيز 

�لذين  �ل�سباب  ل��دى  �الب��ت��ك��ار  يجدون �سعوبة يف ح�ض 
�لعامل �ملعا�سر. �ل���ت���اأق���ل���م مع 

�أن  ي��������ج��������ب 
�لنا�ض  يعتاد 
منذ مرحلة 
مبكرة على 
ت�������غ�������ي�������ري 
ط����ري����ق����ة 

ت�سنح  �لتي  �لفر�ض  خمتلف  ويجّربو�  بالعمل  تفكريهم 
لهم حتى لو تكّررت حماوالتهم. تبد�أ هذه �لعملية بروؤية 
�أو  �إن��ك��اره��ا  ب���دل  خمتلفة  ز�وي����ة  م��ن  �لفا�سلة  �ل��ت��ج��ارب 

تطوير �ل�سعور بالذنب. 
�مل���ج���االت �ملهنية  �ل��ف�����س��ل م�����س��اري��ع��ن��ا يف خم��ت��ل��ف  ي��ع��ي��ق 
�أد�ة  �عتباره  ميكن  لكن  و�ملادية  و�الجتماعية  و�لعاطفية 
توجيهية وو�سيلة الكت�ساب �خلربة ب�سرط �أن جنيد فهمه 
�آخ��ر، لي�ست �لطر�ئق  وال ننغلق على نف�سنا. على �سعيد 
�ل�سهلة و�لناجحة غنية ومثمرة دوماً، بل ميكن �ال�ستفادة 
من �لعو�ئق �لتي تخرجنا عن �ملاألوف وت�سمح لنا بعي�ض 

حياة مثرية لالهتمام.

الف�شل بعد  للنهو�ض  خطوات   7
للك�سل  م��ر�دف��ة  لي�ست  �ال���س��رت�ح��ة  ����س��رت�ح��ة:  خ��ذ   •
�لن�ساطات  ت��غ��ي��ري  ت��ع��ن��ي  ب��ل 
�ل���رتك���ي���ز على  ع���رب 
�ل���رتف���ي���ه و�حل���ي���اة 
و�الأعمال  �لعائلية 

�خلريية...
�لو�سع:  ت���ق���ّب���ل   •
ما  ت��ت��ق��ب��ل  �أن  ي��ج��ب 
ح�����س��ل وت��ت��ع��ام��ل مع 
�لناحية  م���ن  �ل��ف�����س��ل 
تنكر  ال  �ل���ع���اط���ف���ي���ة. 
يف  ت����غ����رق  وال  ح����زن����ك 
�الك����ت����ئ����اب ب����ل ق����ّي����م ما 
خ�سرته  وم��������ا  ع�������س���ت���ه 

مبو�سوعية.
�الأ�سباب:  عن  • �بحث 
تفكر  �أن  ي����ج����ب 
�لف�سل  ب���اأ����س���ب���اب 
منطقية  ب��ط��ري��ق��ة 
ت�����ع�����ط�����ي  ال  ك�������������ي 
�حلو�دث طابعاً در�مياً 

�أن  �ملرحلة. ميكنك  ه��ذه  �إىل  وك��ي تفهم ما جعلك ت�سل 
تعزل نف�سك لفرتة يف مكان هادئ كي تقّيم و�سعك.

جتربة  �لف�سل  تعترب  �أن  ي��ج��ب  ذ�ت����ي:  بتحليل  ق��م   •
مز�ياك  ق��ّي��م  منها.  �ل��درو���ض  ��ستخال�ض  ميكن  مفيدة 
ع��رب ممار�سة  �أول��وي��ات��ك  �لرتكيز على  و�أع���د  وك��ف��اء�ت��ك 

�لتاأمل �أو �مل�سي.
تغربل  كي  �ملنا�سب  �لوقت  �إن��ه  منك:  �ملقربني  �خرت   •
ع��الق��ات��ك. جت��ّن��ب �الأ���س��خ��ا���ض �ل��ذي��ن ي��زي��دون �سعورك 

بالذنب و�بحث عن �لر�حة �إىل جانب �أقرب �لنا�ض �إليك 
وال تعزل نف�سك.

ف�سلك  �إىل  تنظر  �أن  يجب  مو�سوعياً:  موقفاً  �تخذ   •
حدث  م��ا  يف  ر�أي���ك  تخّيل  كلها.  حياتك  م�سار  �إىل  ن�سبًة 
هذه  �إىل  �سيئاً  �ل��و���س��ع  ي��ب��دو  ه��ل  م��ث��اًل.  �سنة   20 ب��ع��د 

�لدرجة؟
�أن  وحاول  وو�قعية  جديدة  �أهد�فاً  حّدد  قدماً:  • �م�ِض 

تلتزم بها قدر �الإمكان.

تعّرف اإىل عدّوك
توؤدي �ل�سغوط �مل�ستمرة �إىل ��سطر�ب �لنوم و�لرتكيز وتقّلب 
�مل���ز�ج و�الإ���س��اب��ة ب��االإح��ب��اط و�الك��ت��ئ��اب وح��ت��ى �الإج��ه��اد �لتام. 
ميكن �أن يفر�ض �الآخرون �ل�سغوط عليك �أو قد تفر�سها على 
و�ل��د�ك على  �لطفولة، حني يحثك  �مل�سكلة منذ  تبد�أ  نف�سك. 
�ل�سغوط  تتالحق  ثم  �ملدر�سة.  يف  و�لنجاح  بتهذيب  �لت�سرف 
�الجتماعية �لتي تفر�ض عليك ن�ساطات قد ال حتبذها. لتحديد 
�أنك موجود يف  �أكرب �ل�سغوط، تخّيل  �ملجال �لذي ي�سّبب لك 
�لتي  �ل�سخ�سي  �لتطوير  كتب  من  هائاًل  كّماً  وت�ساهد  مكتبة 
تتناول مو��سيع مثل �حلياة �لزوجية وتربية �الأوالد و�جلمال 
و�لثقافة و�لن�ساطات �لرتفيهية و�لنظام �لغذ�ئي... �خرت بكل 
مو�سوعية �لكتاب �لذي يجذبك كي جتد �الأجوبة �لتي تبحث 

عنها.

كن م�شوؤوًل عن راحتك
�إ�سارة على مع�سمك يف  لطرد �لهو�ج�ض �لتي تالحقك، �ر�سم 
كل مرة تتذّمر فيها �سفهياً �أو عقلياً. �سرعان ما تدرك �أن تلك 
�لو�سع  )هذ�  �لدماغ:  يتلقاها  معّينة  بر�سالة  ترتبط  �الإ�سارة 
غرّي  �لتايل،  �ليوم  يف  تغيريه(!  �أ�ستطيع  ال  لكني  ينا�سبني  ال 

�لن�ساطات  �أتقّبل  �أن  �لدماغ: )�أريد  �إىل  �لتي ت�سل  �لر�سالة 
�لتي تلّبي حاجاتي و�أريد و�سع حّد للمو�قف �لتي ال تر�عي 

حاجاتي(.

�شع حّدًا مل�شاعر الذنب
مذنباً!  ل�ست  لكنك  و�سعك  ع��ن  م�سوؤول  �أن��ت 

للحد من �سعورك بالذنب، ميكنك �أن 

بالذنب جتاهه  ت�سعر  �لذي  �لعامل  من  �نطالقاً  ر�سالة  تكتب 
�ل�سعور لديك.  �أن ت�سرح فيها �سبب تطور ذلك  و�حر�ض على 
�ب��د�أ بالدفاع عن نف�سك عرب �القتناع بقدرتك على حتّمل  ثم 
م�سوؤولياتك �خلا�سة مقابل جتاهل م�سوؤوليات �الآخرين. �سع 
�لر�سالة يف مكان ظاهر و�نظر �إليها حني يت�سلل �سعور �لذنب 

�إليك جمدد�ً.

اكبح �شعور اخلوف
قد يتعلق خوفك بعدم �كت�ساب حب �الآخرين ب�سبب ميلك �إىل 
�ملثالية. يجب �أن تبد�أ بطرد خماوفك �ملرتبطة باأحكام �الآخرين 
عليك، ثم �بد�أ بتدليل طفلك �لد�خلي عرب �إقامة حو�ر معه! 
�أيام  يف  نف�سك  وت��خ��ّي��ل  تنّف�سك  ع��ل��ى  ورّك����ز  عينيك  �أغ��م�����ض 
�لطفولة. �بت�سم له و��ساأله عن �سعوره: حمرج؟ قلق؟ منزعج؟ 

خ��ائ��ف؟ ث��م �أخ���ربه باأنه 
وعرّب  ��ستثنائي 

ل����������ه ع����ن 

�أن  حبك غري �مل�سروط و�أّك��د له حقه بارتكاب �الأخطاء. يجب 
يرتاح بقدرك!

ا�شتِعْد ال�شرتخاء
�بد�أ  له.  �أ�سا�ض  ال  �أن خوفك  ت��درك  كي  كارثياً  �سيناريو  تخّيل 
موقفاً  ت�����س��ّور  �سياغتها.  على  ي��وم��اً  جت���روؤ  مل  ع��ب��ارة  بكتابة 
تعتربه �سعباً و��ستبق ردود فعل �ملحيطني بك وتخّيل �أ�سو�أ ما 
ميكن �أن يح�سل. �قر�أ �الحتماالت �ل�سلبية وت�ساءل عن �حتمال 
حتّقق تلك �لفر�سيات على �أر�ض �لو�قع ثم �ّتخذ خطوة عملية 

لتح�سني �لو�سع.

حّدد اأهم القيم بنظرك
�لتو��سل مع قيمك  �أن تعيد  �أحياناً  كي ت�سعر مبز�ياك، يكفي 
وتطّبقها يف حياتك كي ال حتاول )�سر�ء( �حلب باأي ثمن! �بد�أ 
باختيار �سخ�ض يلهمك )�سيا�سي، ريا�سي، مغٍن، مفّكر، فرد من 
�لعائلة، �سديق، ممثل...( ثم خّل�ض مز�ياه )�سجاعة، �سدق، 
قيم  �أه���م  تختارها  �ل��ت��ي  �ل�سفات  �ستكون  م��ث��اب��رة...(. 
�لتي حت��اول جت�سيدها يف  �ملز�يا  و�ستعك�ض  بنظرك 

حياتك كي تظهر ب�سورة �إيجابية.

اأثِبْت نف�شك
�ملو�قف  ب��ت��ع��د�د  �ب����د�أ 
�ل������ت������ي �م����ت����ن����ع����َت 
�لتعبري  ع��ن  فيها 
ع�������ن م���������س����اع����رك 
�أو  �حل������ق������ي������ق������ي������ة 
�إىل  �����س���ط���ررَت ف��ي��ه��ا 
رغماً  ت����ن����ازالت  ت���ق���دمي 
�أر�سل  متى  ت��ذّك��ر  �أو  عنك 
ل���ك ج�����س��م��ك حت����ذي����ر�ً من 
موقف �سيئ. ثم تخّيل �ملو�قف 
وجودك  تثبت  �أن  ب�سرط  نف�سها 
�ستزد�د  �لطريقة  بهذه  �مل��رة.  ه��ذه 
�سهولة �خلطوة �الأخرية: دّون �لر�سالة 
�لتي تريد توجيهها يف تلك �ملو�قف كلها 

وقّرر �أن تطّبقها يف �ملرة �ملقبلة.

مـــنـــ�عـــات
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تزداد  اأن  الطبيعي  من 
حني  اليومية  �شغوطك 
اأدائ��ك  حت�شني  حت��اول 
واإر������ش�����اء ج��م��ي��ع من 
خطة  اإل��ي��ك  ح��ول��ك. 
فاعلة من �شبع خطوات 

لتجنب هذه احلالة.

ماذا لو تعاملت مع جتاربك الفا�شلة بطريقة اإيجابية؟ بداأ العمل على تنظيم موؤمترات تهدف 
اإىل ت�شويق )ثقافة الف�شل(، مبعنى اأن الف�شل ي�شمح باأخذ املجازفات وتطوير ح�ض الإبداع.

حّدد اأهدافًا جديدة وواقعية وحاول اأن تلتزم بها قدر الإمكان

الف�سل ي�سمح باأخذ املجازفات وتطوير ح�ض الإبداع

كن م�شوؤوًل عن راحتك وا�شتعد لال�شرتخاء

�سغوطك اليومية.. تخل�ض منها ب�سبع خطوات
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العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
  اإعالن �شطب قيد

تعلن وز�رة �القت�ساد باأن �ل�سادة/ �سركة كوبالت كون�سلتنج )يو كي( ليمتد )�جلن�سية : 
�ململكة �ملتحدة ( قد تقدمت بطلب �سطب قيد فرع �ل�سركة يف �مارة �بوظبي )�لعنو�ن 
:  �ملرور - �ض ب : 3727 - �ملرور - بناية جامعة �أبوظبي - �أبوظبي ، �ض ب : 107425( 

و�ملقيدة حتت رقم )2604( يف �سجل �ل�سركات �الأجنبية بالوز�رة.
�لتجارية  �ل�سركات  �ساأن  يف   2015 ل�سنة   )2( رق��م  �الحت���ادي  �لقانون  الأح��ك��ام  وتنفيذ�ً 
�إجر�ء�ت  دليل  �عتماد  �سان  يف  2010م  ل�سنة   )377( رق��م  �ل���وز�ري  و�ل��ق��ر�ر  وتعديالته 

�لرتخي�ض لفروع ومكاتب �ملن�ساآت �ملوؤ�س�سة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�سادة �أ�سحاب �حلق يف �العرت��ض �ن يتقدمو� باعرت��سهم �ىل �لوز�رة يف 

ميعاد ال يتجاوز �سهر من تاريخ �لن�سر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة القت�شاد

 ادارة الت�شجيل التجاري
 �ض.ب )901( ابوظبي

  االمارات العربية املتحدة
وزارة االإقت�شاد

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اإعالن باالإحالة  - مكتب اإدارة الدعوى

الرقم 2017/257 جتاري كلي
مذكرة  اإعالن موعد جل�شة بالن�شر باالإحالة للح�شور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية 

�ىل �ملدعي عليه / ند�ء يا�سني عبد�لر�زق �لتماري - حيث �ن �ملدعي / بنك ر�أ�ض �خليمة �لوطني - �ض م ع 
�لد�ئرة  �أم��ام   - ر�أ���ض �خليمة  رق��م 2017/257 جت��اري كلي وعليه يقت�سي ح�سورك �ىل حمكمة  �لدعوى  �ق��ام عليك  قد 
�لتجارية �لكلية �لثانية - يوم �خلمي�ض �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء �ملو�فق 2017/11/2 م وذلك لالجابة على �لدعوى ، وتقدمي 
�ملحكمة  ف��ان  �أع��اله  �ملحدد  �لوقت  �إر���س��ال وكيل عنكم يف  �إو  ودف��وع ويف حالة تخلفكم عن �حل�سور  بيانات  ما لديك من 
�ستبا�سر نظر �لدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها �أوال / �لت�سريح بت�سجيل دعو�نا �ملاثلة وحتديد �قرب جل�سة ممكنة لنظر 

مو�سوعها و�إعالن �ملدعي عليهم ب�سورة من الئحتها وتاريخ �ول جل�سة لنظر مو�سوعها. 
�الأم��ر على عري�سة رقم 2017/14324 حجز حتفظي  �ل�سادر مبوجب  �لتحفظي  �لق�ساء ب�سحة وتثبيت �حلجز   / ثانيا 
جتاري �ل�سادر بتاريخ 2017/3/18 - بحدود �ملبلغ �ملطالب به �ل�سادر عن مقام قا�سي �الأمور �مل�ستعجلة يف ر�أ�ض �خليمة 
�ملوقر و�لبالغ 14.895.409.22 / درهم )�ربعة ع�سر مليون وثمامنائة وخم�سة وت�سعني �لف و�ربع مائة وت�سعة درهم و�ثنان 
�ملدعي قيمة مبلغ وق��دره 14.895.409.22 درهم  للبنك  ي��وؤدي  بان  �ملدعي عليه   بالز�م  �لق�ساء  ثالثا /  وع�سرين فل�ض(  
)�ربعة ع�سر مليون وثمامنائة وخم�سة وت�سعني �لف و�ربع مائة وت�سعة درهم و�ثنان وع�سرين فل�ض( ، باال�سافة �ىل �لفائدة 

�لقانونية بو�قع 12٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية وحتى متام �ل�سد�د 
ر�بعا / �لق�ساء بالز�م �ملدعي عليهم بكافة �لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1003  جتاري كلي                              
�ىل �ملدعي عليهما /1-ما�سرت مايند - م د م �ض 2-في�سل حممد ح�سني قنرب بالل - ب�سفته 
مدير ما�سرت مايندم - م د م �ض و�لكفيل �ل�سخ�سي للدين - جمهويل حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك دبي �لتجاري - �ض م ع  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن 
�ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/8/17  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة وقبل �لف�سل 
على  وتكون مهمته   ، باجلدول  �ل��دور  �ملخت�ض �ساحب  �مل�سريف  بندب �خلبري  �ملو�سوع  يف 
ملف �لدعوى وم�ستند�تها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم و�النتقال �ىل مقر �ملدعية و�ملدعي 
عليها �ن لزم �المر و�الط��الع على �ملر��سالت �لورقية و�اللكرتونية �ن وجدت �ل�سجالت 
و�لدفاتر �لتجارية �لورقية و�اللكرتونية وحددت �مانة خربة وقدرها ع�سرة �الف درهم 
و�لزمت )�ملدعي( ب�سد�دها.  وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/10/30  

.Ch2.E.21 ل�ساعة 30 : 9 �سباحا يف �لقاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/696  ا�شتئناف مدين    

مور�م  �ساروجا   -2 بيالي  ر�جابان  كومار  �سونيل   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
مور�م ر�مبابو جمهويل حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف /�سوري�ض ماالفار�بو 
ماالفار�بو �سي�سا تالبا �ساي وميثله / �حمد �حلاج خادم بطي �مليدور �ملهريي 
بتاريخ  كلي  م��دين   2017/4 رق��م  بالدعوى  �ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف  ق��د   -
2017/5/22 وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/12/6  �ل�ساعة 
10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم �و من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/143  احوال نف�س غري م�شلمني                 
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  �فاني�ض  جمهول حم��ل  م��اه��ود�ي��ا  �مل��دع��ي عليه / 1- �سيخا  �ىل 
بتطليق  �لق�ساء  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �فني�ض ماهود�يا   قد  �ملدعي/ 
�ملدعي من �ملدعي عليها وذلك لهجر �ملدعي عليها للمدعي ملدة ال تقل عن �سنتني 
وفقا لقانون �لزو�ج �لهندو�سي لعام 1955 �لو�جب �لتطبيق على �لدعوى و�لز�مها 
�ملو�فق   ي��وم �خلمي�ض   لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة     و�تعاب  و�مل�ساريف  �لر�سوم 
يف  �ل�سخ�سية  �الأح���و�ل  مبنى  يف   )3( بالقاعة  ���ض    9.30 �ل�ساعة     2017/11/2
منطقة �لقرهود  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3055  جتاري جزئي              

برن�ض   -2 م   م  ذ  �ض   - للكهروميكانكية  �نرتنا�سيونال  �و�سي   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
د�����ض فيكرت د�����ض - جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/  �حل���وت �الزرق للنقل 
�أق��ام عليك  �ل�سفار   قد  �بر�هيم  ��سماعيل ح�سن   / م م وميثله  ذ  �لعام - �ض  �ل��ربي 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�النفر�د  مببلغ وقدره 
�لقانونية  9٪ على  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   189.000(
�سبيل �لفائدة �لقانونية من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.12 لذ� فاأنت  يوم �الحد �ملو�فق  2017/10/29 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1954  جتاري كلي               

�لثانية طبقا  �ملدعي عليها  �ل�سركة  م 2-��سم  م  ذ  - �ض  �لتجارية  �سيلي ويلي  �سركة  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
�أند بيفري�ج �ند�سرتيز - �ض ذ م م - فرع 3- ��سم �ملدعي عليه  ملا ورد برخ�ستها �لتجارية �سيلي ويلي فود 
�لثالث طبقا ملا ورد باقامته �الإمار�تية : �ساتي�سا فينكا تر �مانا ��سم �ملدعي عليه �لثالث طبقا ملا ورد بهويته 
�الإمار�تية : �ساتي�سا فينكاتار �مانا 4- طبقا ملا ورد باقامتها �الإمار�تية / مامتا �ساتي�سه كومبا�سي جا جا نا ث 
جاين طبقا ملا ورد بهويتها �الإمار�تية : مامتا �ساتي�سه كومبا�سي جاجاناث جانيجا جمهول حمل �القامة مبا 
�ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - �ض م ع وميثله / عبد�هلل خمي�ض غريب �لناخي �آل علي -  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )11.294.586.48 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12٪ من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/10/30 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4246  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ض   - �ل��د�خ��ل��ي  �م��ب��اك��ت �جن���ل للت�سميم  ����س���ده/1-  �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�لرحمن  �ز�دي��ر  �لتنفيذ/ حممد  �ن طالب  �القامة مبا  جمهول حمل 
عبد�لرحمن - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )14376( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. باال�سافة �ىل مبلغ 1008 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4249  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ ���س��ده/1- زوي���ن الع��م��ال �ل��ن��ج��ارة وتركيب �الر���س��ي��ات - ���ض ذ م م   
جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن طالب �لتنفيذ/ م��اي��ور م��وه��ان م��وه��ان نار�ن 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  بانكهانييا   بانكهانييا 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )7413( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   790 مبلغ  �ىل  باال�سافة  �ملحكمة. 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4144  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �سده/1- ترينيون خلدمات تنظيف �ملباين - �ض ذ م م   جمهول 
�لكالم  �أب���و  �ح��م��د حممد  �لتنفيذ/ علي  �ن ط��ال��ب  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك  قد    - ما�سرت 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )18210( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة. باال�سافة �ىل مبلغ 1487 درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/4245  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���ض   - �لفنية  للخدمات  رم�����س��ان  �ساهد  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ر�سالن ��سلم ��سلم   قد 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عاله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام 
�ملنفذ به وقدره )7410( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   921 مبلغ  �ىل  باال�سافة 
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/43  عقاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- ربيع �سليمان �زهري جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
متويل م�ساهمة خا�سة  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بف�سخ �تفاقية 
�الجارة �ملنتهية بالتملك مو�سوع �لدعوى ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليهما بت�سليم 
وقدره  مبلغ  ب��اأد�ء  عليهما  �ملدعي  و�ل��ز�م  �ل�سو�غل  من  خالية  مو�سوعها  �لعقار 
لها  وح��ددت  و�التعاب.  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  تعوي�سا  للمدعي  دره��م(   110.000(
 Ch1.B.8 جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/31 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3196  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ليوبولدو فيتور� ريفري� جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�لعمر�ن  عمر�ن  عبد�هلل  حمد  وميثله:عبد�هلل  ����ض.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  بنك 
مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سام�سي 
 ٪2.49 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم   )34.474.64( وق��دره 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.  �ل�سد�د  وحتى  م�����ن:2011/12/20  �سهريا 
فاأنت مكلف  Ch 1.C.13 لذ�  بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2017/10/26  
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي وعنو�نه : �لنويالتي حما�سبون قانونيون  
�لعنو�ن :مكتب )604( ملك برج دبي )�ل�سيخ من�سور �ل ثاين ( ، ديرة ، ميد�ن بني يا�ض 
، هاتف: 2228199-04-971 �لفاك�ض : 2238055-4-971 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية بدبي باأن قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها بتعيني �مل�سفي �ملذكور �عاله 
للقيام بت�سفية �ل�سركة  بافار�و� جلوبال لال�ستثمار - �ض ذ م م  ذلك مبوجب قر�ر �جلمعية 
�لعمومية �لغري �لعادية  تاريخ �لقر�ر : 2017/10/2   تاريخ ت�سديق �لقر�ر : 2017/10/2  
وعلى من لديه �ي �عرت��ض �و مطالبة �لتقدم �ىل  �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �عاله م�سطحبا معه كافة �مل�ستند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك يف خالل 

45 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
الدعوى رقم 2479 ل�شنة 2017 جتاري جزئي

لدى حمكمة دبي االإبتدائية   
�ملرفوعة من : �ك�سبلورر خلدمات �لتوظيف 

�سد : �سركة �لنخبة ملقاوالت �لبناء - ذ م م - فرع 
م م - فرع - مدعوة للح�سور �سخ�سيا  ذ  �لبناء -  �لنخبة ملقاوالت  �ملدعي عليها �سركة 
�و بو��سطة وكيل معتمد الجتماع �خلربة �حل�سابية �ملقررة عقده �ل�ساعة �لو�حدة يوم 
 - ز�ي��د  �ل�سيخ  �سارع   - بدبي  �لكائن  �خلبري  مبقر  وذل��ك   2017/11/1 �ملو�فق  �الرب��ع��اء 
مقابل حمطة مرتو �خلليج �لتجاري - خلف �الإمار�ت  للعطالت - بناية بري�سم - مكتب 
�أحمد �حلو�سني لتدقيق �حل�سابات - �لطابق �لثامن مكتب رقم 805 م�سطحبني معكم 

كافة �مل�ستند�ت �لتي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
 اخلبري احل�شابي 
حممد عبد الرحمن املرزوقي  -  رقم القيد 129 

 اإعــــــالن بالن�شـــــر

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

ب�سفتي �أنا / وليد خمي�ض بن �سويد�ن خبري� ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة 
دبي �ملوقرة )مركز �لت�سوية �لودية للمنازعات( باإجر�ء �خلربة �حل�سابية يف 
دعوة  فاإننا قد قررنا   - تعيني خ��ربة جت��اري  ن��ز�ع  رق��م )2017/288(  �لنز�ع 
 : ب�سفته  قانونا  �أو من ميثله  رب��اين  ن��ور  �أحمد ميان   �ل�سيد/ في�ض فريد 
�ملتنازع �سده �لثاين بالنز�ع �ملذكور بالرقم �أعاله - للح�سور �ىل مقر مكتبنا 
�لكائن يف بناية مركز �الأعمال �لذهبي - �سارع بور�سعيد - مكتب رقم 501 - 
�ملو�فق  �لقادم  �لثالثاء  ت : 2208803-04 - ف : 2208804-04 - وذل��ك يوم 

  )12.00 pm ( �يف متام �ل�ساعة �لثانية ع�سر ظهر )2017/11/7(
اخلبري املحا�شبي 
وليد خمي�ض بن �شويدان - رقم القيد 141 

 اإعــــــالن دعوة اإجتماع خبـــــــرة
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

  اعالن بالن�شر
�ملرجع : 2017/168

ليكن معلوما للجميع بان �ل�سيد/  �سم�ض �لدين كونهي مون فيتيكات ، هندي �جلن�سية يرغب يف �لبيع 
و�لتنازل عن كامل ح�سته �لبالغة 100٪  وذلك �ىل �ل�سيد/ بيجاي كومار د��ض هندي �جلن�سية وذلك 
يف �لرخ�سة �لتجارية )وقت �لفجر لتجارة وخياطة �ملالب�ض �لن�سائية( تاأ�س�ست باإمارة �ل�سارقة مبوجب 
�ملالب�ض  وخياطة  لتجارة  �لفجر  وقت  �لتجاري من  �ال�سم  تغيري  - مت   )746366( رقم  رخ�سة جتارية 
�ملن�سوجات  بيع  من  �لتجاري  �لن�ساط  تغيري  مت   - �ملالب�ض  وخياطة  لتجارة  �لفجر  وقت  �ىل  �لن�سائية 
و�القم�سة بالتجزئة تف�سيل وخياطة �ملالب�ض �لن�سائية تطريز �القم�سة �ىل بيع �ملن�سوجات و�القم�سة 

بالتجزئة تطريز �القم�سة خياطة �ملالب�ض �لر�سمية - مت تغيري وكيل �خلدمات. 
�لكاتب  �سان  ل�سنة  2013 يف  �لقانون �الحتادي رقم )4(  �حكام   �ملادة )14( فقرة )5( من  وعمالبن�ض 
�ليه بعد  �مل�سار  �لت�سديق  على �الجر�ء  للعلم و�نه �سوف يتم  ن�سر هذ� �العالن  �قت�سى  . فقد  �لعدل 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ض حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل 

�ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية

الكاتب العدل   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات    

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعـــــــالن

�ملرجع :2017/862 ك.ع.ت
تقدم �يل �نا �لكاتب �لعدل باد�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات - عجمان  �ل�سيد/ 
طلب    - �الإم����ار�ت   : �جلن�سية  ق��ب  �ب��و  عبد�لرحمن  حممد  عبد�ملجيد  ع��دن��ان 
�لت�سديق علي حمرر يت�سمن : تنازل �ملحل �لتجاري با�سم ) �بو قب للتمديد�ت 
�لكهربائية و�ل�سحية(  و�ملرخ�سة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف عجمان حتت 
رقم �مللف 17101 و�مل�سجل لدى غرفة جتارة و�سناعة عجمان �ىل �ل�سيد/ حممد 
يو�سف �حمد يو�سف �حلو�سني - �جلن�سية : �الإمار�ت - ليكن معلوما بان �لكاتب 
�لعدل بعجمان �سيقوم بالت�سديق على  �لتوقيعات ذوي �ل�ساأن يف �ملحرر �ملذكور 

بعد �نق�ساء ��سبوعني من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2705 جتاري جزئي                               

�ىل �ملدعي عليه /1 - كاديو�ال عبد�هلل �يوب  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي  / �ميك�ض 
)�ل�سرق �الأو�سط( �ض م ب )م( فرع دبي - قد �قام �لدعوى �ملذكورة �أعاله وعليه نعلنكم باأن 
�ملحكمة حكمت بتاريخ 2017/10/9  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري 
وقبل �لف�سل يف �ملو�سوع بندب �خلبري �مل�سريف  �ساحب �لدور باجلدول ، وتكون مهمته كاالتي 
: �الطالع على ملف �لدعوى و�مل�ستند�ت �ملقدمة فيها وما ع�سى �ن يقدمه �خل�سوم �النتقال  
ملقر�ت طريف �لدعوى و�الطالع على �ملر��سالت �لورقية و�اللكرتونية �ملنتظمة لبيان عالقة 
و�سببها  و�سندها  �لدعوى  ربطت طريف  �لتي  �ملعامالت  نوع  وبيان  �لدعوى  �لو�قع بني طريف 
وما ترتب عليها وحددت مبلغ �سبعة �الف درهم كاأمانة على ذمة ح�ساب وم�سروفات �خلبري 
و�تعابه �لزمت �ملدعية ب�سددها خلز�نة �ملحكمة. وحددت لها �ملحكمة جل�سة يوم �الثنني   �ملو�فق 

.Ch1.C.13 2017/10/16  �ل�ساعة 30 : 8 �سباحا يف �لقاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/516  مدين كلي 

�ملدعي عليه / 1- حممد �لطالب ب�سرب �لطالب  جمهول حمل �القامة  �ىل 
ع��ل��ي��ك �لدعوى  �أق����ام  ق��د  ب��خ��ي��ت  ب��خ��ي��ت �ل  �مل���دع���ي/ في�سل م��ب��ارك  �ن  مب��ا 
درهم(   900.000( وق���دره  مببلغ  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و �سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق 2017/10/30 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8841  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعى عليه/1- �م �ت�ض �سي للمقاوالت - �ض ذ م م   جمهول حمل �القامة 
مبا �أن �ملدعي/�أحمد �ل�سيد حممد �بر�هيم   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )66186 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB176805328AE( �ل�سكوى  رق��م  و�مل�����س��اري��ف   و�ل��ر���س��وم  دره���م( 
�ل�ساعة 8.30 �سباحا   �مل��و�ف��ق 2017/11/6   �الث��ن��ني   ي��وم   لها جل�سة  وح��ددت 
بالقاعة : Ch1.A.5  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3090   تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حم��م��د ج��م��ال �ل��دي��ن حم��م��د زي����د�ن �ب���و �جلود  
�لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �ل�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد   / وميثله 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق���دره 
)353215.46( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1941  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- غلوباز الد�رة �لفعاليات موؤ�س�سة فردية ومتثلها مالكتها �ل�سيدة/

جايا ثرى نادوفيل بار� جوفيند�ن 2- جايا ثري نادوفيل بار� جوفيند�ن جمهول حمل 
حممد  ر��سد  وميثله:جابر  ���ض.م.ع  �ال�سالمي  �بوظبي  �ملدعي/م�سرف  �ن  مبا  �القامة 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما  جابر ر��سد �ل�سالمي قد 
مببلغ وقدره )674912 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�سمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/11/15  �ل�ساعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2043  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / د�نا ��سعد �سليم حممد �لعامري جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/م�سرف �المار�ت �ال�سالمي �ض.م.ع وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد 
�ل�سالمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
�لز�مه بغر�مة تاخريية  للمدعي مبلغ �جمايل وقدره )1.553.358.87( درهم مع 
ب��و�ق��ع 9٪ وذل���ك �ع��ت��ب��ار� م��ن ت��اري��خ �ملطالبة وح��ت��ى �ل�����س��د�د �ل��ت��ام وحتميله كافة 
�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 
2017/11/20  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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خالل ا�شتقبال الوزير الروماين لبيئة الأعمال 

"القت�ساد" تبحث مع رومانيا �سبل تعزيز ال�ستثمارات املتبادلة بني البلدين
املن�شوري: الأمن الغذائي وامل�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة من اأبرز املجالت الواعدة لتعزيز التعاون 

الوزير الروماين: نحر�ض على تطوير اأفاق �شراكة متنوعة وم�شتدامة مع الإمارات 

مكتب تنمية ال�سناعة ينظم ور�سة للتعريف باإجراءات رخ�سة "رواد ال�سناعة"

اأحمد بن �سعيد يزور جناح مياه وكهرباء اأبوظبي يف ويتيك�ض 2017 

•• ابوظبي-الفجر:

�ملن�سوري  �سعيد  بن  �سلطان  �ملهند�ض  معايل  بحث 
بيئة  �إي��الن الوفر وزير  وزير �القت�ساد، مع معايل 
�الأعمال و�لتجارة يف رومانيا، �سبل تطوير �لعالقات 
�ملتبادلة  �ال�ستثمار�ت  وتعزيز  �لثنائية  �القت�سادية 
بالرتكيز على عدد من �لقطاعات ذ�ت �الأولوية على 

�الأجندة �لتنموية للبلدين.
عقد �للقاء بح�سور �سعادة حميد بن بطي �ملهريي 
جمعة  و�سعادة  �لتجارية،  لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لوكيل 
حم��م��د �ل��ك��ي��ت �ل��وك��ي��ل �مل�����س��اع��د ل�����س��وؤون �لتجارة 
�خل��ارج��ي��ة، و���س��ع��ادة حم��م��د ���س��رف م�����س��اع��د وزير 
�القت�سادية  لل�سوؤون  �ل��دويل  و�لتعاون  �خلارجية 
و�لتجارية، وحممد �ليو�سفي مدير برنامج �مل�ساريع 
و�لدكتور  �القت�ساد،  ب���و�زرة  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية 
للقطاع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  �ل��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ل��ي��م��ان 
�لزر�عية، فيما ح�سر  �لظاهرة  �سركة  �حلكومي يف 
م��ن ممثلي �جلهات  �ل��روم��اين نخبة  ع��ن �جل��ان��ب 

�حلكومية من �أع�ساء �لوفد �لز�ئر.
و�لبحث  �لتطوير  يف  �لتعاون  جو�نب  �للقاء  تناول 
و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية  و�مل�ساريع  و�البتكار  �لعلمي 
ل��ت��ب��ادل �خل�����رب�ت وتعزيز  و���س��ب��ل ت��ط��وي��ر من�����اذج 
�ل�سر�كات يف جماالت �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية 
وتقنيات  �لتحتية،  و�لبنية  �للوج�ستية  و�خل��دم��ات 

وتكنولوجيا �خلدمات �ملالية �ملتقدمة.
�لوفود  تبادل  تعزيز  �أهمية  على  �جلانبان  �أك��د  كما 
�حلكومي  �مل�ستويني  على  و�لتجارية  �القت�سادية 
�لقطاع  ب��ني  �ل��رو�ب��ط  لتقريب  �خل��ا���ض  و�ل��ق��ط��اع 
رو�د  �سعيد  على  وحت��دي��د�  �جلانبني،  من  �خلا�ض 
�الأعمال ال�ستك�ساف فر�ض و�إمكانية �إقامة �سر�كات 

مثمرة يف هذ� �جلانب.
ك��م��ا ����س��ت��ع��ر���ض �ل���وزي���ر �ل���روم���اين م��الم��ح تطور 
ل��ب��الده وع���دد م��ن �مل�سروعات  �ل��وط��ن��ي  �الق��ت�����س��اد 
ت��ول��ده من  وم��ا  تنفيذها  �جل���اري  �الأب���رز  �لتنموية 
�الإم��ار�ت��ي��ة مبا  �ل�����س��رك��ات  �أم���ام  ��ستثمارية  ف��ر���ض 
ي��خ��دم م�سار �ل��ت��ع��اون �الق��ت�����س��ادي و�ل��ت��ج��اري بني 

�لبلدين.
�ملن�سوري  �سعيد  ب��ن  �سلطان  �ملهند�ض  معايل  ق��ال 
وزي����ر �الق��ت�����س��اد، �إن �ل��ع��الق��ات �الق��ت�����س��ادي��ة بني 
ت��ط��ور م��ل��ح��وظ خالل  �الإم������ار�ت وروم��ان��ي��ا ت�سهد 
من  �مل�سرتكة  باجلهود  مدعومة  �ملا�سية،  �ل��ف��رتة 
جماالت  وتن�سيط  �لتعاون  �أط��ر  لتنويع  �جلانبني 
من  حيوية،  قطاعات  لت�سمل  �ملتبادلة  �ال�ستثمار�ت 

�أبرزها �لزر�عة و�ل�سناعات �لغذ�ئية.
ر�أ�ض  على  ت��اأت��ي  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �الأم���ن  م�ساألة  �أن  وت��اب��ع 
�أولويات �حلكومة، يف ظل ��ستري�د �لدولة ملا يتجاوز 
يفتح  م��ا  وه��و  �لغذ�ئية،  �حتياجاتها  م��ن   80%
�ل�����س��ر�ك��ات �خل��ارج��ي��ة يف  جم���االت و����س��ع��ة لتعزيز 
تتمتع  �لتي  �ل���دول  م��ن  رومانيا  وتعد  �مل��ج��ال،  ه��ذ� 
تعزيز  �أهمية  �إىل  و�ع��دة، م�سري�  زر�عية  باإمكانيات 
�جلهود �مل�سرتكة يف هذ� �ل�سدد و�إتاحة �ملجال �أمام 
وتبادل  للتو��سل  �ل��ب��ل��دي��ن  م��ن  �خل��ا���ض  �لق��طاع 
�مل�سالح  تخدم  �سر�كات  تاأ�سي�ض  و�إمكانيات  فر�ض 

�ملتبادلة.
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ق���ط���اع  �أن  �مل���ن�������س���وري  و�أ�����س����اف 
تتمتع  �لتي  �لقطاعات  من  �للوج�ستية  و�خلدمات 
مبعدالت منو م�سجعة وتطرح �لعديد من �لفر�ض 
�ال���س��ت��ث��م��اري��ة �ل���و�ع���دة، خ��ا���س��ة يف ظ��ل م��ا متتلكه 
�ل�����س��رك��ات �الإم���ار�ت���ي���ة م��ن خ���رب�ت و���س��م��ع��ة عاملية 
متميزة، حتديد� على �سعيد تطوير �لبنى �لتحتية 

و�لبحري،  �ل��ربي  و�ل�سحن  �مل��و�ن��ئ  �إد�رة  وخ��دم��ات 
�مل�سروعات  ت���خ���دم  �ل���ت���ي  �مل����ج����االت  م���ن  وغ���ريه���ا 

�لتنموية �جلاري تنفيذها حاليا يف رومانيا.
و�أ�سار معاليه �إىل �أهمية �لدور �لذي يلعبه �لقطاع 
وتقريب  م���ث���م���رة  ����س���ر�ك���ات  ت���ط���وي���ر  يف  �خل����ا�����ض 
بني  و�ل��ت��ج��اري��ة  �القت�سادية  و�ل��رو�ب��ط  �ل��ع��الق��ات 
جماالت  لتنويع  �أو���س��ع  �أف���اق  و��ستك�ساف  �لبلدين، 

�لتعاون �مل�سرتك.
من  و�ملتو�سطة  �ل�سغرية  �مل�ساريع  قطاع  �أن  وتابع 
لدى  خا�ض  �هتمام  على  ت�ستحوذ  �لتي  �لقطاعات 
�ل��ب��ل��دي��ن مل��ا ل��ه��ا م��ن �أث����ر م��ب��ا���س��ر يف دع���م وتعزيز 
م��ق��وم��ات من���و �الق��ت�����س��اد �ل���وط���ن���ي، م��و���س��ح��ا �أن 
بحجم  �لو�سول  يف  طموح  م�ستهدف  لديها  �لدولة 
م�ساهمة �مل�ساريع �ل�سغرية و�ملتو�سطة �إىل 70 % 
�ل�سنو�ت  خ��الل  للدولة  �ملحلي  �لناجت  �إجمايل  من 
�مل�سافة  �لقيمة  تعزيز  على  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �ملقبلة، 
بناء منظومة حمفزة  �مل�ساريع من خالل  تلك  من 
وم�سجعة للم�ساريع �لقائمة على �البتكار و�ملعرفة، 

و�لتي تخدم توجهات �لدولة يف هذ� �ل�سدد.
 و�أكد على �أهمية و�سع خطة و��سحة خالل �ملرحلة 
�لقطاعات  وحتديد  �جلانبني  بني  للتو��سل  �ملقبلة 
�لتعاون، وذلك لطرحها  �الأولوية على خارطة  ذ�ت 
�مل�سرتكة  �القت�سادية  �للجنة  �أع��م��ال  ج��دول  على 
ي�سهم  ما  �ملقبل،  �لعام  �لبلدين  بني  عقدها  �ملقرر 
�أليات �لتعاون  يف حتقيق خطو�ت ملمو�سة لتطوير 

�مل�سرتك �ملرحلة �ملقبلة.
�إي��الن الوف��ر وزي��ر بيئة �الأعمال  �أك��د  وم��ن جانبه، 
و�لتجارة يف رومانيا، حر�ض بالده على تعزيز �أطر 
�لتعاون �مل�سرتك مع �الإمار�ت، ملا يطرحه �جلانبان 
من فر�ض و�عدة لنمو �لعالقات و�لدخول بها �إىل 

�أفاق �أكرث تنوعا و��ستد�مة.
�سر�كاتها  لتعزيز  ت��وج��ه  لديها  ب���الده  �أن  و�أو���س��ح 
�خلارجية م��ع دول خ��ارج �الحت���اد �الأوروب����ي، نظر� 
الأن %70 من �لتجارة �خلارجية لرومانيا مع دول 
�الحت��اد �الأوروب����ي، مو�سحا �أن دول��ة �الإم���ار�ت من 
�أطر  �لتي حتر�ض رومانيا على تعزيز  �ل��دول  �أكرث 

�ل�سر�كة معها.
�أول�����ت �ه��ت��م��ام��ا ك��ب��ري� خالل  �أن روم���ان���ي���ا  وت���اب���ع 
لتاأ�سي�ض  د�ع���م���ة  ن��ظ��م  ب��ت��ط��وي��ر  �مل��ا���س��ي��ة  �مل��رح��ل��ة 
�مل�ساريع  ق��وي��ة وت��ع��زي��ز ممكنات من��و  �أع��م��ال  ري���ادة 
حا�سنات  تطوير  خ��الل  من  و�ملتو�سطة،  �ل�سغرية 
�لت�سهيالت  من  �لعديد  وتخ�سي�ض  �مل�ساريع  لتلك 
بتعزيز  �الهتمام  عن  ف�سال  �ل�سريبية،  و�حل��و�ف��ز 
�ل�سابة وخريجي  �الأجيال  �الأعمال لدى  ري��ادة  روح 
�ملجال  ه���ذ�  �إىل  ال���س��ت��ق��ط��اب��ه��م  وذل����ك  �جل��ام��ع��ات 
�ل�سابة يف دفع  �مل��و�ه��ب و�ل��ع��ق��ول  و�ال���س��ت��ف��ادة م��ن 

عجلة �لتنمية يف �لدولة.
�أليات  �لروماين �حلر�ض على تطوير  �لوزير  و�أكد 
�الإمار�تي  �جلانب  مع  و�لتجارب  �خل��رب�ت  لتبادل 
�ل�سغرية  و�مل�����س��اري��ع  �الأع��م��ال  ب��ري��ادة  يتعلق  فيما 
و�لتطوير  �لعلمية  و�لبحوث  و�البتكار  و�ملتو�سطة 

مبا يخدم �الأهد�ف �لوطنية للبلدين.
و����س��ع��ة لتعزيز  ف��ر���ض  �إىل وج����ود  �ل���وزي���ر  و�أ����س���ار 
�للوج�ستية و�لبنية  �ل�سركات يف جماالت �خلدمات 
�لقطاع  �ل��ق��ائ��م يف  �ل��ت��ع��اون  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ت��ح��ت��ي��ة، 
باإثر�ء  �لزر�عي بني �لبلدين، معربا عن �هتمامهم 
�ملقبلة  �مل�سرتكة  �القت�سادية  �للجنة  �أعمال  �أجندة 
�حليوية  �لتعاون  جم��االت  م��ن  بعدد  �لبلدين  ب��ني 
�لتي تخدم م�سار �لعالقات �لثنائية وحتقق �ملنفعة 

�ملتبادلة. 

•• ابوظبي -وام:

�لتنمية  ل��د�ئ��رة  �لتابع  �ل�سناعة  تنمية  مكتب  نظم 
�لتعريف  بهدف  عمل  ور�سة  �بوظبي   �� �القت�سادية 
�ل�سناعة"  "رو�د  �ملتبعة الإ�سد�ر رخ�سة  باالإجر�ء�ت 
�ل���ت���ي مت �الع������الن ع��ن��ه��ا م����وؤخ����ر�، وت��غ��ط��ي معظم 
�الأن�سطة �ل�سناعية ح�سب �ال�سد�ر �لر�بع للت�سنيف 
�لدويل �ملوحد لالأن�سطة �ل�سناعية ISIC4.0 وال 
�عتمادها  ويتم  فنية  �أو  خارجية  م��و�ف��ق��ات  تتطلب 
مبا�سرة من قبل �ملكتب. و�سارك يف �لور�سة عدد من 
موظفي خدمة �ملتعاملني يف مركز �بوظبي لالأعمال 
�ل��ت��اب��ع ل��ل��د�ئ��رة و�مل��ط��وري��ن �ل�����س��ن��اع��ي��ني يف �إم����ارة 

�أبوظبي.
وقال �ملهند�ض �حمد هالل �لبلو�سي مدير عام مكتب 

�لور�سة  ه���ذه  تنظيم  �ن  ب��االإن��اب��ة  �ل�سناعة  تنمية 
جاء ��ستجابة للعديد من �ال�ستف�سار�ت �لتي تلقاها 
�ل�سناعة"  "رو�د  رخ�سة  ��سد�ر  كيفية  ب�ساأن  �ملكتب 
�المر �لذي ��ستدعى تعريف مر�كز خدمة �ملتعاملني 
�الجر�ء�ت  بكافة  �ل�سناعيني  و�ملطورين  �لد�ئرة  يف 
و�مل��ت��ط��ل��ب��ات و�ال����س���رت�ط���ات �ل��و�ج��ب ت��وف��ريه��ا ملنح 
�لرخ�سة بحيث ت�سدر خالل 15 دقيقة فقط ومدة 
�إىل  �آخ��ر دون �حل��اج��ة  ع��ام وجت��دد لعام  �سالحيتها 

��سرت�ط توفري �أر�ض �سناعية.
�ىل  تهدف  �ل�سناعة"  "رو�د  رخ�سة  �ن  �ىل  و����س��ار 
تاأ�سي�ض  من  �العمال  رج��ال  من  �مل�ستثمرين  متكني 
ن�ساطهم �ال�ستثماري و�عطائهم �لوقت �لكايف لتوفري 
وت�سهيل  �ال���س��ت��ث��م��اري  م�سروعهم  متطلبات  ك��اف��ة 
يف  �ل�سناعي  �لن�ساط  مل��ز�ول��ة  �ل��الزم��ة  �الج�����ر�ء�ت 

�مارة �بوظبي مبا يعزز من تناف�سية هذ� �لقطاع.
وبلغ عدد رخ�ض رو�د �ل�سناعة �لتي مت ��سد�رها من 
يف  �مل��ب��ادرة  �ط��الق  منذ  �ل�سناعة  تنمية  مكتب  قبل 
�إجمايل  بلغ  "18" رخ�سة، فيما  �أكتوبر  �لثاين من 
عدد �لرخ�ض �ل�سناعية �ل�سادرة خالل �لعام 2016 

حو�يل 22 رخ�سة �سناعية مفعلة.
�لتغيري�ت  ت��ق��دمي ع��ر���ض ع��ن  �ل��ور���س��ة  ومت خ���الل 
�ل�����س��ن��اع��ي��ة وحاالتها  �ل��رخ�����س��ة  �ل��ت��ي ط�����ر�أت ع��ل��ى 
تفا�سيل  وتو�سيح  �إنتاج  �الإن�ساء  قيد  �ل�سناعة  رو�د 
�لرخ�سة  ح��االت  م��ن  حالة  بكل  �خلا�سة  �ملتطلبات 
رو�د  رخ�����س��ة  ���س��روط  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز  م��ع  �ل�سناعية 

�ل�سناعة �لتي مت ��ستحد�ثها.
وتناول �لعر�ض كيفية تقدمي �مل�ستثمر لطلب رخ�سة 
وكيفية  تو�فرها  �ل��و�ج��ب  و�لبيانات  �ل�سناعة  رو�د 

�دخالها بنظام مركز �بوظبي لالأعمال عرب �لتطبيق 
لد�ئرة  �الل���ك���رتوين  �مل���وق���ع  �أو   ADBC �ل���ذك���ي 

�لتنمية �القت�سادي وكيفية �متام تقدمي �لطلب.
ت��دري��ب عملي على كيفية  �إج����ر�ء  �ل��ور���س��ة  و���س��ه��دت 
�لتحقق من �لطلب �ملقدم �سمن �لفرتة �ملتفق عليها 
وكيفية  �لطلب،  ��ستالم  وق��ت  م��ن  دقيقة   15 وه��ي 
تنفيذ �سري �لعمل، و�لتي توؤدي �ىل �عتماد �لرخ�سة 
�اللكرتوين  �ل���ربي���د  ع���رب  �مل��ت��ع��ام��ل  �ىل  و�ر���س��ال��ه��ا 

�خلا�ض به.
بتنظيم  �ل�سناعة  تنمية  مكتب  يقوم  �ن  �ملقرر  ومن 
عدد من ور�ض �لعمل �لتدريبية خالل �لفرتة �لقادمة، 
�لتي  و�لتح�سينات  �لتعديالت  كافة  لتو�سيح  وذل��ك 
تطر�أ نتيجة تنفيذ م�سروع تطوير وحت�سني �إجر�ء�ت 

�لرخ�ض �ل�سناعية.

•• دبي -وام:

رئي�ض  م��ك��ت��وم  �آل  �سعيد  ب��ن  �أح��م��د  �ل�����س��ي��خ  ز�ر���س��م��و 
�الأعلى ملجموعة طري�ن  �لرئي�ض  هيئة دبي للطري�ن 
�الإم��ار�ت رئي�ض �ملجل�ض �الأعلى للطاقة يف دبي جناح 
�سركاتها  وجم��م��وع��ة  �أب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  هيئة 
�مل�سارك يف معر�ض تكنولوجيا �ملياه و�لطاقة و�لبيئة 

ويتيك�ض 2017.
�لطاير  حممد  �سعيد  �سعادة  �ل��زي��ارة  يف  �سموه  ر�ف��ق 
�لتنفيذي  و�ل��رئ��ي�����ض  �مل��ن��ت��دب  �الد�رة  جمل�ض  ع�سو 
�ل�سخ�سيات  لهيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من كبار 

و�مل�سوؤولني.
و��ستمع �سموه �ىل �سرح مف�سل عن �لهيئة وجمموعة 
�ملاء  دع��م قطاعي  به يف  �ل��ذي تقوم  و�ل���دور  �سركاتها 
تبذلها  �لتي  �حلثيثة  و�جلهود  �لدولة  يف  و�لكهرباء 
يف جمال تر�سيد ��ستهالك �ملاء و�لكهرباء. من جانبه 
�أكد �سعادة �لدكتور �سيف �سالح �ل�سيعري مدير عام 
�لهيئة  حر�ض  باالإنابة  �أبوظبي  وكهرباء  مياه  هيئة 
وجمموعة �سركاتها على �الإ�سهام بفاعلية يف مثل هذه 
�ملتعلقة  و�ملمار�سات  �مل�ساريع  �أح��دث  الإب���ر�ز  �ملعار�ض 
بقطاعي �ملياه و�لطاقة و�إتاحة �لفر�سة لالطالع على 

�لتقنيات �جلديدة يف جمال �ملاء و�لكهرباء.

ويل العهد ال�سعودي يطلق م�سروع "نيوم" 
با�ستثمارات متوقعة تتجاوز ن�سف تريليون دولر

•• الريا�ض-وام: 

�آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  بن  حممد  �الأم��ري  �مللكي  �ل�سمو  �ساحب  �أعلن 
�سعود ويل �لعهد �ل�سعودي نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء رئي�ض جمل�ض �إد�رة 
�سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة �م�ض عن �إطالق م�سروع "نيوم" �لذي �سريكز 
�حل�سارة  م�ستقبل  ت�ستهدف  متخ�س�سة  ��ستثمارية  قطاعات  ت�سعة  على 
�الإن�سانية وهي م�ستقبل �لطاقة و�ملياه وم�ستقبل �لتنقل وم�ستقبل �لتقنيات 
وم�ستقبل  و�لرقمية  �لتقنية  �لعلوم  وم�ستقبل  �لغذ�ء  وم�ستقبل  �حليوية 
�لت�سنيع �ملتطور وم�ستقبل �الإعالم و�الإنتاج �الإعالمي وم�ستقبل �لرتفيه 
وذلك  �لقطاعات  لباقي  �الأ�سا�سية  �لركيزة  ميثل  �لذي  �ملعي�سة  وم�ستقبل 
بهدف حتفيز �لنمو و�لتنوع �القت�سادي ومتكني عمليات �لت�سنيع و�بتكار 

وحتريك �ل�سناعة �ملحلية على م�ستوى عاملي.
�إي��ج��اد فر�ض  �إىل  ���س��ي��وؤدي  �مل�����س��روع  �إن  ب��ن �سلمان  �الأم����ري حم��م��د  وق���ال 
على  و�سيعمل  للمملكة  �ملحلي  �ل��ن��اجت  �إج��م��ايل  زي���ادة  يف  و�مل�ساهمة  عمل 
و�سيتم  �حلكومية  و�ل�سر�كات  و�ال�ستثمار�ت  �خلا�سة  �ال�ستثمار�ت  جذب 
�ل��ق��ادم��ة من  �الأع����و�م  500 مليار دوالر خ��الل  "نيوم" ب��اأك��رث م��ن  دع��م 
�ل�سعودية �سندوق �ال�ستثمار�ت �لعامة باالإ�سافة �إىل �مل�ستثمرين �ملحليني 

و�لعامليني.
�أب���رزه���ا �ملوقع  و�أ����س���اف �أن م��ن��ط��ق��ة �مل�����س��روع مت��ت��از ب��خ�����س��ائ�����ض م��ه��م��ة 
يف  ما  �أف�سل  جتمع  �لتقاء  نقطة  تكون  �أن  لها  يتيح  �ل��ذي  �ال�سرت�تيجي 
�ملنطقة �لعربية و�آ�سيا و�أفريقيا و�أوروبا و�أمريكا حيث تقع �ملنطقة �سمال 
و�لغرب  �ل�سمال  من  وتطل  كم2   26،500 م�ساحة  على  �ململكة  غ��رب 
على �لبحر �الأحمر وخليج �لعقبة بطول 468 كم ويحيط بها من �ل�سرق 
�مل�سروع  ملنطقة  و�ل��ري��اح  �ل�سم�ض  و�ستتيح  م��رت   2،500 ب��ارت��ف��اع  ج��ب��ال 

�العتماد �لكامل على �لطاقة �لبديلة.
�ل�سريان  يعد  �ل���ذي  �الأح��م��ر  �لبحر  �ساحل  على  "نيوم"  م�سروع  وي��ط��ل 
�لتجارة  م��ن حركة   10% ق��ر�ب��ة  ع��ربه  و�ل���ذي مت��رُّ  �الأب���رز  �القت�سادي 
�آ�سيا  �لثالث  �لقار�ت  يربط  حم��ور�  يعد  �ملوقع  �أن  �إىل  باالإ�سافة  �لعاملية 
للموقع  �لو�سول  �لعامل  �سكان  من  ل�70%  ميكن  �إذ  و�أفريقيا  و�أوروب���ا 
خ���الل 8 ���س��اع��ات ك��ح��د �أق�����س��ى وه���ذ� م��ا يتيح �إم��ك��ان��ي��ة ج��م��ع �أف�����س��ل ما 
تزخر به مناطق �لعامل �لرئي�سية على �سعيد �ملعرفة و�لتقنية و�الأبحاث 
و�لتعليم و�ملعي�سة و�لعمل كما �سيكون �ملوقع �ملدخل �لرئي�سي جل�سر �مللك 
و�أهميته  مكانته  من  يعزز  مما  و�أفريقيا  �آ�سيا  بني  �سريبط  �ل��ذي  �سلمان 

�القت�سادية.
و�سي�ستمل م�سروع نيوم على �أر��ٍض د�خل �حلدود �مل�سرية و�الأردنية حيث 

�سيكون �أول منطقة خا�سة ممتدة بني ثالث دول.
وقال ويل �لعهد �ل�سعودي : �سيتم بناء منطقة نيوم من �ل�سفر على �أر�ض 
خام وهذ� ما مينحها فَر�سا ��ستثنائية متيزها عن بقية �ملناطق �لتي ن�ساأت 
�لفر�سة لبناء طريقة جديدة  �ل�سنني و�سنغتنم هذه  وتطورت عرب مئات 
لتطوير  �مل�ستقبلية  �لتقنيات  وت�سمل  جبارة  �قت�سادية  باإمكانيات  للحياة 
منطقة نيوم مز�يا فريدة يتمثل بع�سها يف: حلول �لتنقل �لذكية بدء� من 
�لقيادة �لذ�تية وحتى �لطائر�ت ذ�تية �لقيادة �الأ�ساليب �حلديثة للزر�عة 
من  به  وحتيط  �الإن�سان  على  تركز  �لتي  �ل�سحية  �لرعاية  �لغذ�ء  و�إن��ت��اج 
ُي�سمى  ما  �أو  �ل�سرعة  �لفائق  لالإنرتنت  �ملجانية  �ل�سبكات  رفاهيته  �أج��ل 
�ملعايري  باأعلى  �الإن��رتن��ت  على  �مل�ستمر  �ملجاين  �لتعليم  �لرقمي  ب�الهو�ء 
�خلدمات  كافة  تتيح  �لتي  �ملتكاملة  �لرقمية  �حلكومية  �خلدمات  �لعاملية 
للجميع مبجرد �للم�ض معايري جديدة لكود �لبناء من �أجل منازل خالية 
من �لكربون. و�سيتم �ل�سعي بقوة لتطبيق مفهوم �لقوى �لعاملة لالقت�ساد 
�لعالية  �لب�سرية  و�ملهار�ت  �لكفاء�ت  ��ستقطاب  على  يعتمد  �لذي  �جلديد 
للتفرغ لالبتكار و�إد�رة �لقر�ر�ت وقيادة �ملن�ساآت. �أما �ملهام �ملتكررة و�ل�ساقة 
ف�سيتوالها عدد هائل من �لروبوتات و�لتي قد يتجاوز عددها تعد�د �ل�سكان 

مما قد يجعل �إجمايل �لناجت �ملحلي للفرد يف �ملنطقة هو �الأعلى عامليا. 
من  �ل�سد�رة  "نيوم" يف  م�سروع  �ست�سع  و�خل�سائ�ض  �ملقومات  تلك  وكل 

حيث كفاءة �خلدمات �ملقدمة لي�سبح �الأف�سل للعي�ض يف �لعامل.

فائ�سة  �سيولة  درهم  مليار   23.8
�سحبها "املركزي" خالل 4 �سهور

•• اأبوظبي-وام: 

قفزت قيمة �ل�سيولة �لفائ�سة �لتي جلاأ م�سرف �الإمار�ت �ملركزي ل�سحبها 
�سهور يف خطوة  �ربعة  دره��م خالل  23.8 مليار  �ملحلية �ىل  �لبنوك  من 
تعك�ض مو��سلة �ملركزي ذ�ت �ل�سيا�سة يف �لتي �نتهجها منذ يونيو �ملا�سي 
�ملركزي  �مل�سرف  ��ستمر  ومع  �لوطني.  �القت�ساد  �لذي يخدم  �لنحو  على 
يف �سحب �ل�سيولة �لفائ�سة من �جلهاز �مل�سريف فقد �رتفع ر�سيد �سهاد�ت 
�اليد�ع لديه �ىل م�ستوى 126.64 مليار درهم مع نهاية �سهر �سبتمرب 
�ملا�سي. ويظهر �لر�سد �خلا�ض بحركة �د�رة �ل�سيولة لدى �جلهاز �مل�سريف 
�لقيمة  �سهد  �ملا�سي  �سبتمرب  �سهر  �أن  �ملركزي  �مل�سرف  �ح�ساء�ت  بح�سب 
 12.3 قيمتها  وبلغت  �سحبها  ج��رى  �لتي  �لفائ�سة  �ل�سيولة  من  �الك��رب 
مليار درهم يف حني بلغت قيمتها خالل �سهر يوليو 8.2 مليار درهم ونحو 
3.1 مليار درهم يف �غ�سط�ض . وقال خرب�ء يف �لقطاع �مل�سريف �إن �لتح�سن 
�حلكومية  �ل��ود�ئ��ع  خا�سة  �ملا�سية  �ل��ف��رتة  خ��الل  �ل��ود�ئ��ع  �سهدته  �ل��ذي 
��سهم يف زيادة �ل�سيولة لدى �لبنوك �المر �لذي ��ستوجب حترك �مل�سرف 
�لنقدية  �ل�سيا�سة  مع  ين�سجم  نحو  وعلى  منها  �لفائ�ض  ل�سبط  �ملركزي 

�لتي ت�ستهدف يف �لنهاية خدمة �القت�ساد �لوطني .
وكان �جمايل �لود�ئع لدى �جلهاز �مل�سريف يف �لدولة �رتفع �ىل 1.596 
 6% ن�سبته  بنمو  �ملا�سي  �سبتمرب  �سهر  نهاية  يف  تقريبا  دره��م  تريليون 

مقارنة مع نف�ض �ل�سهر من �لعام 2016.
 ،1980 10 ل�سنة  �لقانون �الحت��ادي رقم  �أحكام  �نه ومبوجب  ي�سار �ىل 
من  �لعديد  ��ستخد�م  �مل��رك��زي  �ملتحدة  �لعربية  �الإم����ار�ت  مل�سرف  يحق 
�القت�ساد  يف  �ل�سيولة  �إد�رة  و  �لنقدية  �سيا�سته  �أه��د�ف  لتحقيق  �الأدو�ت 
�الإلز�مي  لالحتياطي  �الأدن����ى  �حل��د  �الدو�ت  ه��ذه  �سمن  وم��ن  �ل��وط��ن��ي 
على  و�ل�سحب  �ل�سلف  وت�سهيالت  -�ل��دره��م  �ل���دوالر  �ملقاي�سة  وعمليات 
ت�سهيالت  و  �الإي���د�ع  و�سهاد�ت  �الح��رت�زي��ة  و�الإج���ر�ء�ت  للبنوك  �ملك�سوف 

�إعادة �سر�ء �سهاد�ت �الإيد�ع �لتي ي�سدرها �مل�سرف �ملركزي .



26

املال والأعمال
األربعاء   25   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12156  
Wednesday  25   October   2017  -  Issue No   12156

غرفة دبي جتذب اأبرز موؤمتر للم�ستثمرين الأفارقة التابع لأكرب بنوك القارة الأفريقية

خدمات املزارعني ينتهي من حتديث �سبكات الري يف 102 مزرعة بجزيرة دملا

•• دبي-الفجر: 

�أعلن بنك �ستاندرد - جنوب �أفريقيا فرع 
م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي، �أك���رب بنك يف 
�مل�ستثمرين  �أفريقيا، عن تنظيم موؤمتر 
�الأف���ارق���ة يف دب���ي، ب��ال�����س��ر�ك��ة م��ع غرفة 
جتارة و�سناعة دبي، وذلك وبالتز�من مع 
�نطالق �أعمال �ملنتدى �لعاملي �الأفريقي 
لالأعمال 2017، و�لذي تنظم فعالياته 
يف دبي يومي 1 و2 نوفمرب حتت عنو�ن: 
رو�د  م��ن  جديد  جيل  �ل��غ��د:  "�أفريقيا 

�الأعمال".
ويجمع �ملوؤمتر قادة �ل�سركات �الأفريقية 
م���ع �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن �ل���دول���ي���ني، ك��م��ا �أن���ه 
ي�سلط �ل�سوء على �لفر�ض �ال�ستثمارية 
�ل���و�ع���دة يف �أف��ري��ق��ي��ا م��ع �ل��رتك��ي��ز على 
�القت�سادي  للنمو  رئي�سية  فر�ض  �إيجاد 
ف��ى خمتلف �ل��ق��ط��اع��ات و�ل�����س��ن��اع��ات يف 

دول �لقارة �الأفريقية.
�مل��ن��ت��دى وم����ن خ����الل تنظيم  و���س��ي��ت��ي��ح 
وجماعية  ف����ردي����ة  ع���م���ل  �ج���ت���م���اع���ات 
فر�ض  ومناق�سة  �لتو��سل  للحا�سرين 
�ال���س��ت��ث��م��ار ف��ى �أف��ري��ق��ي��ا ك��م��ا �أن���ه �سوف 
ي����رب����ط �مل�������س���ت���ث���م���ري���ن �ل����دول����ي����ني مع 
�أفريقيا،  يف  جن���اح���اً  �الأك�����رث  �ل�����س��رك��ات 
وذل����ك م���ن خ���الل ح�����س��ور مم��ث��ل��ني عن 

عدة  �أفريقية  دول  من  �ل�سركات  ك��ربى 
وماالوى  وكينيا  وغانا  �إثيوبيا  فيها  مبا 

ونيجرييا وجنوب �أفريقيا وتنز�نيا.
�سعادة حمد بوعميم، مدير عام  و�أو�سح 
�ملنتدى  �أن  دب��ي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
روؤى  ي��ق��دم  ل��الأع��م��ال  �الأف��ري��ق��ي  �لعاملي 
�الآفاق  ح��ول  �لنطاق  و��سعة  �قت�سادية 
�حل���ال���ي���ة و�مل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
�ملتتالية  دور�ت��ه  وع��رب  �أن��ه  كما  �أفريقيا، 
�أ���س��ب��ح م��ن�����س��ة م��ث��ال��ي��ة مل��ن��اق�����س��ة جميع 

�لق�سايا �لتي تتعلق بالقارة �ل�سمر�ء. 
وياأتي موؤمتر �مل�ستثمرين �الأفارقة �ليوم 

ليكون �سمن �لفعاليات �ملهمة �لتي تنظم 
ع��ل��ى ه��ام�����ض �مل��ن��ت��دى وت�����س��ه��م يف ر�سم 
�لقارة  �مل�ستقبلية يف  �ال�ستثمارية  �الآفاق 

�ل�سمر�ء.
�ملوؤمتر  ه��ذ�  ��ست�سافة  بوعميم:  وق���ال 
ي���ع���زز م����ن م���ك���ان���ة دب�����ي ك���م���رك���ز عاملي 
للتجارة و�ال�ستثمار، وم�ساهم رئي�ض  يف 
متكن  م�ستد�مة  �قت�سادية  بيئة  تقدمي 
�ل�سركات �الأفريقية من تعزيز ح�سورها 
لتحقيق  �أن�سطتها  وتو�سيع  �ملنطقة،  يف 
�أنه ي�سهم يف  �ملادية. كما  �لعو�ئد  �أف�سل 
�لوقت ذ�ت��ه يف دع��م �الأ���س��و�ق �الأفريقية 
جلذب �ل�سركات و�مل�ستمرين من �ملنطقة 
متلك  و�لتي  �ل�سمر�ء  �لقارة  �أ�سو�ق  �إىل 

فر�ساً ��سثتمارية و�عدة.
وي�������س���ه���د �مل������وؤمت������ر ح�������س���ور ع������دد من 
�إىل  باالإ�سافة  �ملوؤ�س�سيني،  �مل�ستثمرين 
ح�����س��ور ع���دد ك��ب��ري م��ن ق����ادة �ل�سركات 
وال�سيما  �ملختلفة  �لقطاعات  يف  �لعاملة 
و�ل�سناعة  �ملالية  �خل��دم��ات  جم��االت  يف 
و�لتجزئة و�الت�ساالت و�الإعالم و�لنفط 

و�لغاز و�لطاقة و�لبنية �لتحتية.
�لتنفيذي  �لرئي�ض  �ل���ذوق،  ر����س��م  وق��ال 
�أفريقيا"  ج��ن��وب   - "�ستاندرد  ل�����ب��ن��ك 
�حلالية  �الأو�������س������اع  "توفر  دب�������ي:  يف 
وم����ا ي��ر�ف��ق��ه��ا م���ن حت�����س��ن م��ل��ح��وظ يف 

جنوب  �أفريقيا  دول  يف  �لتحتية  �لبنية 
للنمو  كبرية  فر�ساً  �ل��ك��ربى  �ل�سحر�ء 
و�ال�ستثمار، وقد �سهدنا رغبة كبرية من 
�الأو�سط  �ل�سرق  منطقة  من  �ملتعاملني 
لدخول �ملنطقة و�ال�ستفادة من �لفر�ض 
توفرها.  �ل��ت��ي  �ل���و�ع���دة  �ال���س��ت��ث��م��اري��ة 
�لقيام  م��و����س��ل��ة  ع��ل��ى  �ل��ب��ن��ك  و�سيعمل 
ب��دور حيوي يف رب��ط ر�أ����ض �مل��ال �لدويل 
من  �أفريقيا  يف  �ال�ستثمارية  بالفر�ض 
خ��الل وج��وده يف دب��ي، مع �لرتكيز على 
لالت�سال  �ملبتكرة  �لو�سائل  عن  �لبحث 
جميع  م��ن  �ملتنوعة  �الأع��م��ال  بقطاعات 

دول �لعامل".
�الأفريقي  �ل���ع���امل���ي  �مل���ن���ت���دى  �أن  ي���ذك���ر 
منتديات  �سل�سلة  من  جزء  هو  لالأعمال 
غرفة  �أطلقتها  �ل��ت��ي  �ل��ع��امل��ي��ة  �الأع���م���ال 
�الإفريقية  �لقارة  على  تركز  و�لتي  دب��ي 
و�أمريكا  �مل�ستقلة  �ل��دول  ر�بطة  و�أ�سو�ق 
�لالتينية، حيث ��ست�سافت هذه �ل�سل�سة 
خ����الل دور�ت����ه����ا �ل�����س��اب��ق��ة 10 روؤ����س���اء 
مرموقة،  و�سخ�سية  وزي���ر�ً  و74  دول، 
من  وغريهم  تنفيذياً،  رئي�ساً  و5400 

�سّناع �لقر�ر من 65 بلد�ً حول �لعامل.
�الأفريقي  �ل���ع���امل���ي  �مل���ن���ت���دى  وي�����س��ن��ف 
ل��الأع��م��ال و�ل���ت���ي ت��ن��ظ��م��ه غ��رف��ة جتارة 
و����س���ن���اع���ة دب�����ي وب���رع���اي���ة ك���رمي���ة من 
�ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد �آل 
مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض 
�أبرز  �ل���وزر�ء حاكم دب��ي، رع��اه �هلل، م��ن 
حول  تتمحور  �ل��ت��ي  �لعاملية  �لفعاليات 
�أفريقيا حيث تنظم دورته �لر�بعة حتت 
من  جديد  جيل  �لغد:  "�أفريقيا  عنو�ن 
رو�د �الأعمال"، للتاأكيد على �لدور �لذي 
�ل�����س��ب��اب �لقيام  ل����رو�د �الأع���م���ال  مي��ك��ن 
�القت�سادي  �ل��ن��م��و  حتفيز  �سبيل  يف  ب��ه 
�لقارة  يف  �ال�ستثمارية  �لفر�ض  وتعزيز 
�لتجارية مع  �لعالقات  وبناء  �الأفريقية 

خمتلف دول �ملنطقة و�لعامل.

•• اأبو ظبي -وام:

�نتهى مركز خدمات �ملز�رعني باأبوظبي من حتديث 
وتطوير �سبكات �لرّي يف مز�رع جزيرة دملا و��ستبد�ل 
وذلك  �ل��رّي  �سبكة  من  و�أج���ز�ء  �لقدمية  �مل�سخات 
�سمن برنامج حت�سني ممار�سات �لرّي على م�ستوى 
�إم��ارة �أبو ظبي، حيث بلغ �إجمايل �مل��ز�رع �مل�ستفيدة 

مزرعة. من �لربنامج �أكرث من 102 
ويعد �حلفاظ على �ملو�رد �لطبيعية باالأخ�ض �ملياه 
مركز  ي�سعى  �لتي  �ال�سرت�تيجية  �الأولويات  �إحدى 
��ستخد�م  خ��الل  م��ن  لتحقيقها  �مل��ز�رع��ني  خ��دم��ات 
بد�ئل ت�سهم يف تر�سيد ��ستهالك �ملياه و�لتقليل من 

�لهدر يف جمال �لزر�عة.

للرقابة  �أبوظبي  جهاز  مع  بالتعاون  �ملركز  ويعمل 
جزيرة  يف  �ل��زر�ع��ة  منظومة  تطوير  على  �لغذ�ئية 
�مل��ز�رع حيث يقوم  �لري يف  وباالأخ�ض منظومة  دملاً 
�ملركز بتوزيع مو�د رّي متطورة ت�سمل �أنظمة �لري 
على  لت�سجيعها  �مل��ز�رع  من  �لعديد  على  بالتنقيط 
�لرّي  �سبكات  كفاءة  وزي��ادة  �لري �جليدة  ممار�سات 
و�حلفاظ على �ملو�رد �ملائية، وتوعية �أ�سحاب �ملز�رع 
وحت��ف��ي��زه��م ال���س��ت��خ��د�م م����و�د م��ت��ط��ورة ت��ق��ل��ل من 
�مل�ستخدمة يف عمليات رّي �الأ�سجار، كما  �ملياه  هدر 
يقدم �ملركز �لدعم �لفني بتدريب عمال �ملز�رع على 

��ستخد�م هذه �ملو�د و�الأجهزة بطرق �سحيحة.
و�أك����د م��رك��ز خ��دم��ات �مل���ز�رع���ني �أن �حل��ف��اظ على 
منظومة  �أه����د�ف  �أه���م  م��ن  ي��ع��د  �لطبيعية  �مل����و�رد 

�لعمل �ملرتبطة باأهد�ف �ملركز �ال�سرت�تيجية و�لتي 
تدعم حتقيق �ال�ستد�مة �لزر�عية يف �إمارة �أبوظبي 
جهاز  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�سيق  �مل��رك��ز  يعمل  حيث 
�أنظمة  ع����لى تط������وير  �ل������غذ�ئية  لل�����رقابة  �أبوظبي 
�ل�سبكات  ب��رن��ام��ج حت��دي��ث  تبني  م��ن خ���الل  �ل���ري 
��ستهالك  برت�سيد  �ملتعلقة  �ل��رب�م��ج  م��ن  وغ��ريه��ا 
�لط�������بيعية  �ل������مو�رد  على  �ملح������افظة  ودعم  �ملياه، 
مهام  يتوىل  كما  و�ل��رتب��ة  �مل��ي��اه  في����ها  مب��ا  �ملتاحة 
يف  �مليد�نية  �خل������ربة  و�أ�س�����حاب  �لكفاء�ت  تدريب 
لنجاح مثل  �ملمكنة  �الأ�ساليب  وتوفري  �مل�������جال  هذ� 

هذه �مل�ساريع.
وي��ع��م��ل �مل���رك���ز ع��ل��ى ت��وف��ري ب��ع�����ض �مل�����و�د �لالزمة 
�لرّي  برنامج  مع  و�لتو�فق  �ل��رّي  �سبكات  لتحديث 

�مل��ز�رع حيث  �أ�سحاب  باملجان على  �لذكي وتوزيعها 
ي�سهل �حل�سول على هذه �ملو�د من خالل مر�جعة 
بع�ض  على  �حل�سول  طلب  وتقدمي  �الإر�ساد  مر�كز 

مو�د �لرّي �ملتطورة.
�ملز�رعني  ل��ت��دري��ب  ك��ب��رية  �أه��م��ي��ة  �مل���رك���ز  وي����ويل 
و�لفنيني �سمن ور�ض عمل تدريبية ال�ستخد�م نظام 
�لرّي �لذكي ب�سكل فّعال وتوعيتهم باالأ�ساليب �ملثلى 
لرت�سيد ��ستهالك �ملياه وزيادة �لوعي باالحتياجات 
خ��دم��ة جميع  على  ح��ر���س��اً  وذل���ك  للنباتات  �مل��ائ��ي��ة 
�أ�سحاب �ملز�رع وت�سهيل مهمتهم يف �لزر�عة وتطوير 
دور حيوي  م��ز�رع من  كل  يلعبه  ملا  نظر�ً  مز�رعهم 
وحتقيق  �الإم�����ارة  يف  �ل���زر�ع���ة  منظومة  ت��ط��وي��ر  يف 

��ستد�مة �لقطاع لالأجيال �ملقبلة.

والكفاءة" "الطاقة  تقرير  من  الثانية  الن�سخة  "اينوك" تطلق 
•• دبي-وام:

�أطلقت جمموعة "�ينوك" �لن�سخة �لثانية من تقرير �لطاقة و�لكفاءة، 
�لذي تربز من خالله �أهمية تركيز �ل�سركات على تر�سيخ ثقافة �الأد�ء 
�سمن  �مل���و�رد  �إد�رة  ممار�سات  �أف�سل  وتطبيق  �لطاقة  �إد�رة  يف  �ملتميز 
�ملياه  تكنولوجيا  معر�ض  فعاليات  يف  م�ساركتها  خالل  وذل��ك  عملياتها 
��ستناد�ً  �أول مرة  �لتقرير  �إع��د�د  2017. مت  و�لطاقة و�لبيئة ويتيك�ض 
�إىل �سيا�سة �إد�رة �لطاقة و�ملو�رد ويو�سح �لتقرير �الأ�سلوب �لذي �نتهجته 
يف  �لعمل  م�ستويات  جميع  �سمن  مبتكرة  مبادر�ت  تطبيق  "�ينوك" يف 
�ملجموعة بغية حتقيق وفور�ت كبرية. وير�سي �لتقرير معايري جديدة 
يف �لقطاع مقدماً �سورة مو�سعة عن ��سرت�تيجية �ينوك الإد�رة �لطاقة 
�حلكومية  �لهيئات  ل��دى  �لوعي  لتعزيز  �ملتو��سلة  وجهودها  و�مل���و�رد، 
وخمتلف �جلهات �ملعنية، بالدور �لذي ت�ساهم به �ملجموعة يف دعم خطة 
دبي 2021 و��سرت�تيجية دبي �ملتكاملة للطاقة 2030 و��سرت�تيجية 
�لفال�سي  حميد  �سيف  ���س��ع��ادة  وق���ال   .2050 �لنظيفة  للطاقة  دب���ي 
�لرئي�ض �لتنفيذي ملجموعة �ينوك �ن �الأجندة �لوطنية لروؤية �الإمار�ت 
2021 و�سعت توجيهات حمددة وو��سحة للموؤ�س�سات ترمي �إىل تعزيز 
كفاءة ��ستهالك �لطاقة، وتطبيق �أف�سل ممار�سات �إد�رة �ملو�رد مبا ي�سمل 
�لعمليات كافة، دعماً للروؤية �خل�سر�ء لقيادتنا �لر�سيدة. و��ساف �نه من 
خالل تقرير �لطاقة و�لكفاءة ت�سلط �ينوك �ل�سوء على �لتد�بري �ملبتكرة 
�لطاقة، ونحن على  �ملتميز يف قطاع  �الأد�ء  لبناء ثقافة  �عتمدتها  �لتي 
ثقة باأن هذ� �لتقرير �سي�سكل مرجعاً مهماً لل�سركات من حيث ت�سجيعها 

على تعزيز معايري وممار�سات �إد�رة �لطاقة و�ملو�رد لديها. وقال �سعادة 
�مل��و�رد وكفاءة  �ينوك الإد�رة  �نطالقاً من خطط  �لفال�سي  �سيف حميد 
�لطاقة و�إطار �لعمل �لذي تنتهجه، جنحت �ملجموعة يف تطبيق �لعديد 
درهم  28 مليون  توفري  �أثمرت يف  �لتي  و�مل�ساريع  �ال�سرت�تيجيات  من 
من تكاليف �لطاقة خالل �لفرتة �ملمتدة بني عامي 2014 و2016، 
طن.  �آالف   103 مبقد�ر  �لكربونية  �النبعاثات  خف�ض  مع  بالتز�من 
وميثل �إطالق �لن�سخة �لثانية من �لتقرير جت�سيد�ً اللتز�منا باملبادر�ت 
�لتي تعزز �أف�سل ممار�سات �إد�رة �لطاقة و�ملو�رد، مبا ين�سجم يف �مل�سمون 
م�ستويات  �أعلى  �إىل حتقيق  �لر�مية  �حلكومية  و�الأه��د�ف مع �خلطط 
�لكفاءة يف ��ستهالك �ملو�رد. ويركز �لتقرير على �أهمية تطوير �إمكانات 
"�ينوك" بالتز�من مع تعزيز مهار�ت وخرب�ت �ملو�هب �ل�سابة  موظفي 
�الأوىل  �لن�سخة  �إط��الق  ومت  و�ال�ستد�مة.  �لطاقة  قطاع  يف  تعمل  �لتي 
باجلهود  للتعريف   2015 عام  �لطاقة  وكفاءة  �مل��و�رد  �إد�رة  تقرير  من 
جمال  يف  �حلكومية  �لتوجيهات  لتطبيق  �ينوك  تبذلها  �لتي  �حلثيثة 
�حلفاظ على مو�رد �لطاقة و�إد�رة �لطلب و�سكل �لتقرير دلياًل مرجعياً 
�ملمار�سات  �أف�سل  �عتماد  �إىل  ب��دوره��ا  تتطلع  �لتي  �الأخ���رى  لل�سركات 
�سنتني  كل  مرة  و�لكفاءة  �لطاقة  تقرير  �ينوك  وت�سدر  �ملجال.  هذ�  يف 
وت�سجيع  �ملجموعة  �أطلقتها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت  �الأن�سطة  باأهم  للتعريف 
�ملوظفني و�ل�سركات على �إطالق مبادر�ت جديدة كل عام لتعزيز �لفو�ئد 
�ملحققة من رفع م�ستويات كفاءة ��ستهالك �لطاقة. كما ي�سع �لتقرير 
يف  منها  �ال�ستفادة  و�خل��ا���ض  �ل��ع��ام  للقطاعني  ميكن  و��سحة  معايري 

خف�ض �لب�سمة �لكربونية يف �لعمليات �لت�سغيلية.

للتنمية" يحتفل  "الإ�سالمي 
باإدراج �سكوك بقيمة 1.25 
مليار دولر يف نا�سداك دبي

•• دبي-وام:

مليار   1.25 بقيمة  �سكوك  ب���اإدر�ج  للتنمية"  "�الإ�سالمي  �لبنك  �حتفل 
�لرئي�ض  نائب  �إق��ب��ال  �سمري  �لدكتور  ق��رع  �ن  بعد  دب��ي  نا�سد�ك  يف  دوالر 
لل�سوؤون �ملالية و�ملدير �ملايل للبنك جر�ض �فتتاح �ل�سوق �م�ض بح�سور كل 
من حامد علي �لرئي�ض �لتنفيذي لنا�سد�ك دبي و�أزهري بن عبد �لقدو�ض 

مدير �أ�سو�ق ر�أ�ض �ملال لدى �لبنك �الإ�سالمي للتنمية.
�لتنموية  �اله�����د�ف  للتنمية  �الإ���س��الم��ي  �ل��ب��ن��ك  ���س��ك��وك  �در�ج  ي��ع��زز  و 
�القت�سادية و �الجتماعية للبنك �ال�سالمي للتنمية وهي موؤ�س�سة متعددة 
متويل  �أن�سطتها  ت�سمل  و   AAA �ئتماين  بت�سنيف  حتظى  �الأط����ر�ف 
يف  �سيما  وال  �ل�سريعة  مبادئ  مع  يتما�سى  مبا  �لتنموية  �مل�ساريع  خمتلف 

�لدول �الأع�ساء �لبالغ عددهم 57 دولة.
قوة  على  �الأخ���رية  �ل�سكوك  يف  للم�ستثمرين  �جل��غ��ر�يف  �لتوزيع  ي��وؤك��د  و 
�مل�ستثمرون  ��سرتى  حيث  للتنمية  �الإ�سالمي  �لبنك  �سكوك  على  �لطلب 
يف منطقة �أوروبا و�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا %53 من �الإ�سد�ر يف حني 
بلغت ن�سبة �مل�ستثمرين من منطقة �آ�سيا �لذين �كتتبو� بال�سكوك 47% 
 2.261 بلغت  �سنوي  عائد  بن�سبة  �سنو�ت  خم�ض  بعد  �الإ�سد�ر  وي�ستحق 

باملئة.
�ملدرجة يف  �ل�سكوك  �أك��رب م�سدري  �أح��د  للتنمية  �الإ�سالمي  �لبنك  ويعد 
 10.25 �إدر�ج���ات بقيمة   8 �إدر�ج��ات��ه �حلالية  �إذ يبلغ ع��دد  دب��ي  نا�سد�ك 

مليار دوالر �أمريكي.
للبنك  �مل��ايل  و�ملدير  �ملالية  لل�سوؤون  �لرئي�ض  نائب  �إقبال  د. �سمري  وق��ال 
�الإ�سالمي للتنمية �نه يف ظل قيام �لبنك �الإ�سالمي للتنمية بزيادة دعمه 
للدول �الأع�ساء يف خمتلف �لقطاعات و �لتي ت�سمل �لبنية �لتحتية و �لزر�عة 
و �ملد�ر�ض و�مل�ست�سفيات و غريها فاإنه يتحتم على �لبنك باأن يقوم بتعبئة 
مو�رده بكفاءة عالية من حيث �لت�سعري و �لتوقيت و�ننا ن�سكر حكومة دولة 
�المار�ت �لعربية �ملتحدة على م�ساندتنا يف دعم عمليات �لبنك �لتنموية يف 
�لدول �الأع�ساء كما �ن �إدر�ج �سكوك �لبنك �الإ�سالمي للتنمية يف نا�سد�ك 
دبي �لبور�سة �ملالية �لعاملية يف �ملنطقة و�أحد �ملر�كز �لر�ئدة لالأور�ق �ملالية 
�ملتو�فقة مع �ل�سريعة �الإ�سالمية �سيعزز من ثقة �مل�ستثمرين نظر� لبنية 
�لبور�سة �لتحتية �ملتطورة وتنظيمها �ملتميز و�سبكتها �لعاملية للمتعاملني 

يف �ل�سوق.
�أحدث  �إد�رة نا�سد�ك دبي: يوؤكد  وقال عبد �لو�حد �لفهيم رئي�ض جمل�ض 
�إدر�جات �سكوك �لبنك �الإ�سالمي للتنمية عالقة �لبنك �لوثيقة مع دبي 
�لعاملية  �لعا�سمة  �أخ��رى يف منو �الإم��ارة بو�سفها  كما ميثل خطوة كبرية 
�ملال  الأ���س��و�ق  �لتحتية  �لبنية  نتيح  �أن  وي�سعدنا   .. �الإ�سالمي  لالقت�ساد 
�الإ�سالمية يف دبي للبنك �الإ�سالمي للتنمية لت�سهيل �أن�سطته �القت�سادية 

و�الجتماعية �لنفعية.
�إذ يبلغ �إجمايل  �أحد �ملر�كز �لدولية �لر�ئدة الأن�سطة �ل�سكوك  وتعد دبي 
قيمة �إدر�جات �ل�سكوك يف �الإمارة 52.47 مليار دوالر �أمريكي يف �لوقت 

�حلايل.
دبي  نا�سد�ك  ي�سعد  دب��ي:  لنا�سد�ك  �لتنفيذي  �لرئي�ض  علي  حامد  وق��ال 
ت�سدرها  �لتي  �الإ�سالمية  �ملالية  �الأور�ق  �إدر�ج  مر�كز  �أك��رب  �أح��د  ب�سفتها 
م��وؤ���س�����س��ات م��ال��ي��ة ر�ئ����دة م��ت��ع��ددة �الأط�����ر�ف �أن ت��رح��ب ب��اأح��دث �إدر�ج����ات 
لعمله  �لبنك  مو��سلة  ظ��ل  يف  للتنمية  �الإ���س��الم��ي  �لبنك  م��ن  �ل�سكوك 
�لقيم حول �لعامل ونقوم حاليا بالتح�سري ملزيد من �ملبادر�ت لدعم قطاع 
�ل�سكوك ونتطلع �إىل �لرتحيب مبزيد من �إ�سد�ر�ت �ل�سكوك من قطاع 

و��سع من موؤ�س�سات �لقطاعني �لعام و�خلا�ض.
 2005 �ل���ع���ام  يف  ���س��ك��وك  �إدر�ج  �أول  م��ن��ذ  دب����ي  ن���ا����س���د�ك  �ت��ب��ع��ت  وق����د 
�إ�سالمية  مالية  موؤ�س�سات  مع  للتعامل  ب�سكل مطرد  ناجحة  ��سرت�تيجية 
ر�ئدة على �مل�ستويني �الإقليمي و�لدويل وتلتزم نا�سد�ك دبي باإجر�ء مزيد 
من �لتح�سينات على �إجر�ء�ت �إدر�ج �ل�سكوك و�إطار ما بعد �الإدر�ج ل�سمان 

توفري من�سة فعالة جلهات �الإ�سد�ر و�مل�ستثمرين.
ي�سار �إىل �أنه مت �إد�رج هذ� �الإ�سد�ر من �سكوك �لبنك �الإ�سالمي للتنمية 

�لبالغة قيمته 1.25 مليار دوالر �أمريكي يف27 �سبتمرب 2017.

معايري  املالية" حتدد  "الأوراق 
التقارير ال�سريبية لل�سركات 

•• اأبوظبي -وام:

حددت هيئة �الور�ق �ملالية و�ل�سلع �ملعايري �ملوحدة لعد�د �لتقارير �ل�سريبية 
منها  مو�فقة  �أو  ترخي�ض  على  �حلا�سلة  �ل�سركات  كافة  على  يجب  �لتي 

للعمل يف �الأ�سو�ق �ملالية �اللتز�م بها بعد دخولها حيز �لتنفيذ قريبا.
وجاء قر�ر �لهيئة بهذ� �خل�سو�ض مبوجب نظام �أ�سدرته ��ستناد� �ىل قانون 
عملها و�ن�سجاما مع خطاب �سابق من وز�رة �ملالية ب�سان �عتماد �جر�ء�ت 
بالنظام  �لعمل  �أن يبد�  �ملقرر  �أ�ض" ومن  �أر  "�سي  �مل�سرتك  نظام �الف�ساح 
�أن  �لثالثة من �لنظام على  �ملادة  بعد ن�سره يف �جلريدة �لر�سمية. ون�ست 
للهيئة حق �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لالزمة لالإ�سر�ف و�لرقابة و�لتفتي�ض 
و�لتاأكد  �لنظام،  الأحكام هذ�  و�خلا�سعة  قبلها  �ملرخ�سة من  على �جلهات 

من مدى �اللتز�م مبا ورد فيه من �أحكام.
جمل�ض  �سيفر�سها  �لتي  للغر�مات  �لنظام  من  �خلام�سة  �مل��ادة  وُخ�س�ست 
،و�سيتم  �مل�سجلة  �لهيئة على �ملخالفني وذلك وفقا لطبيعة �ملخالفة  �د�رة 
فر�ض غر�مة قيمتها 25 �لف درهم �ذ� وقعت �ل�سركة �إقر�ر� ذ�تيا ز�ئفا �أو 
و�فقت عليه، �أما يف حال مل حتتفظ �ل�سركة �مللزمة برفع �لتقارير بالوثائق 
و�ملعلومات �لتي جتمعها تنفيذ� الأحكام �لنظام وببذل �لعناية �لو�جبة ملدة 
فتعاقب  �لهيئة  �إىل  �لتقارير  تقدمي  تاريخ  �سنو�ت من  تقل عن خم�ض  ال 

�ملخالفة. ح�سب  درهم  �لف   25 �ىل  �الف  بغر�مة ترت�وح بني 10 
و�إذ� �أخفقت �ل�سركة �مللزمة برفع �لتقارير يف �البالغ عن �ملعلومات �ملطلوب 
�البالغ عنها مبوجب هذ� �لنظام، تعاقب بغر�مة من 10 �الف �ىل 100 
�لف درهم ويف حال عدم ت�سديد �لغر�مات �ملفرو�سة على �ل�سركة �مللزمة 
برفع �لتقارير فتبقى تلك �لغر�مات معلقة، �أو �إذ� ��ستمرت �ملخالفة �لتي 
فر�ست بخ�سو�سها هذه �لغر�مات، ح�سب مقت�سى �حلال، فيجوز للهيئة 
الأح��ك��ام هذ�  �ملخالفة وف��ق��اً  �أخ���رى لل�سركة ع��ن ه��ذه  �إخ��ط��ار�ت  �أن توجه 
�لنظام، على �أن تت�ساعف �لغر�مة �ملذكورة بتكر�ر توجيه كل �إخطار، على 

�أن ال تتجاوز هذه �لغر�مات 250 �لف درهم.

ال�سعودية وكندا تبحثان تطورات 
ال�سوق البرتولية العاملية

•• الريا�ض-وام: 

�ملهند�ض خالد  �ل�سعودي  �ملعدنية  �أجرى وزير �لطاقة و�ل�سناعة و�لرثوة 
�لفالح مباحثات يف �لريا�ض مع وزير �لرثو�ت �لطبيعية �لكندي جيم�ض 
كار تناولت �لتطور�ت �الأخرية يف �ل�سوق �لبرتولية �لعاملية وتاأثري �تفاقية 

فيينا على تو�زنات �ل�سوق.

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
    اإعادة اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/08287/2017 / �شكني  
�ىل �ملدعى عليه : ريكاردو جاوير مانريقيوز  

مبا �أن �ملدعي :  �لنابودة لال�ستثمار �لعقاري - �ض ذ م م   
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/08287/2017 /�سكني  �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل
 ، �ملالية وقدرها )37555( درهم  مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د �مل�ستحقات 

لتغطي �الأجرة �مل�ستحقة و�ملحت�سبة من تاريخ 2017/1/13 وحتى 2017/3/6 
مبلغ  و�ملياه  �لكهرباء  ��ستهالك  قيمة  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م   -  )1( مالية  مطالبة 
وقدره )778( درهم �لفاتورة �لنهائية �أو �إبر�ز ما يفيد �ل�سد�د )2( - �لز�م �ملدعي عليه 

ب�سد�د م�ساريف �ل�سيانة �لكاملة وهي عبارة عن )10730( درهم 
مطالبة مالية - �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ وقدره )43333( درهم عبارة عن ر�سوم 
ر�سوم  �ىل  باال�سافة   ، �لعقد  )10( من  �لبند  ورد يف  ما  �و�ن��ه ح�سب  قبل  �لعقد  �نهاء 

�إد�رية )500( درهم  
مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 

�ملو�فق   �الأح��د  يوم  للح�سور بجل�سة  بالن�سر  �عالنكم  �إع��ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
بالد�ئرة  �ل��ر�ب��ع��ة(  )�للجنة  �لق�سائية  �للجنة  �م���ام  2.30م  �ل�ساعة   2017/10/29
�أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  ف�ض  مركز  مبقر  و�ملنعقدة  �الإبتد�ئية 
�أو من  فاأنت مكلف باحل�سور  �لن�سر.  تاريخ  �ي��ام من  �مل�سافة �ىل ثالثة  بتق�سري مدة 

ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2032  جتاري كلي

مبا  �القامة  حمل  جمهول  م.د.م.����ض  تريدينغ  برتوليوم  ميلينيوم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي/�سركة �ل�سارقة �لوطنية للزيت �ملزلق ذ�ت م�سوؤولية حمدودة وميثله:ناجي 
علي �حلاج �بر�هيم بي�سون قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بتعيني �ملحكم 
�لثاين �لذي �متنعت �ملدعي عليها عن ت�سميته وتكليف هيئة �لتحكيم ف�ض �لنز�ع �لقائم 
بني �لطرفني وفقا لالتفاقية �لقائمة ولناحية �لقانون �لو�جب �لتطبيق و��سد�ر قر�ر 
لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.  �لر�سوم  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م  مع  �لقانونية  �مل��دة  خ��الل  ب�ساأنه 
لذ�   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة    2017/10/25 �ملو�فق  �الربعاء  يوم  جل�سة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1134  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- مرمري�ض للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- حممد هاباين جمهول 
  2017/9/25 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل 
بن حافظ  �ل�سيخ عبد�لرحمن  ل�سالح/عبد�هلل حممد  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف 
للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�سامن  و�لثاين  �الوىل  عليهما  �ملدعي  بالز�م 
مبلغ وقدره )1300000( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ من تاريخ ��ستحقاق �ل�سيك 
�لف  ومبلغ  و�مل�سروفات  بالر�سوم  و�لزمتهما  �ل�سد�د  متام  وحتى  يف:2015/11/19 
خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماة  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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غرفة ال�سارقة تطلق الدليل ال�سناعي كمرجع رئي�سي ملجتمع الأعمال

هيئة البيئة وجمل�ض اأبوظبي للجودة واملطابقة ينظمان ور�سة اختبارات

•• ال�شارقة-الفجر:

�أكد �سعادة خالد بن بطي �لهاجري، مدير 
على  �ل�سارقة  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ع��ام 
�أهمية قطاع �ل�سناعة، ودوره �لريادي يف 
دعم منو �قت�ساد �ل�سارقة ودولة �الإمار�ت، 
كا�سفاً عن �أن �الإمارة ت�ساهم ب� %37 من 
وت�سم  للدولة،  �ل�سناعي  �لناجت  �إجمايل 
من  تعزز  �سناعية  مدينة   20 م��ن  �أك��رث 
جاذبية �ل�سارقة لال�ستثمار�ت �ل�سناعية.

ويف كلمة له يف �فتتاحية �لدليل �ل�سناعي 
 2018-2017 للعام  �ل�سارقة  الإم���ارة 
�ل�����س��ارق��ة موؤخر�ً،  غ��رف��ة  �أط��ل��ق��ت��ه  �ل���ذي 
�ل�����س��ارق��ة جنحت  �ن  �إىل  ب��ط��ي  ب��ن  ل��ف��ت 
ل�ساحب  �حلكيمة  �ل��ت��وج��ي��ه��ات  ظ��ل  ويف 
�ل�سمو �ل�سيخ �لدكتور �سلطان بن حممد 
حاكم  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�سو  �ل��ق��ا���س��م��ي، 
كوجهة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��وط��ي��د  يف  �ل�������س���ارق���ة، 
للمتغري�ت  وم��و�ك��ب��ة  م��ت��م��ي��زة  ���س��ن��اع��ي��ة 
و�البتكار  �ل��ت��ق��ن��ي��ة  جم����االت  يف  �ل��ع��امل��ي��ة 

و�لتميز يف خمتلف �ملجاالت.
و�أو����س���ح م��دي��ر ع���ام غ��رف��ة �ل�����س��ارق��ة �إن 

لل�سركات  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل�����س��ن��اع��ي��ة  �مل��ن��ت��ج��ات 
وتناف�سيتها  ج��ودت��ه��ا  �أث��ب��ت��ت  �ل�سارقة  يف 
�ل�سناعية  ب��امل��ن��ت��ج��ات  م��ق��ارن��ة  �ل��ع��ال��ي��ة 
�الأع��م��ال يف  بيئة  تتميز  �مل�����س��ت��وردة، حيث 
�لتي  �لت�سهيالت  ك��اف��ة  ب��ت��وف��ر  �ل�����س��ارق��ة 
�سناعاتها،  �إت��ق��ان  على  �ل�سركات  ت�ساعد 
منتجاتها،  ج����ودة  حت�����س��ني  يف  و�الب���ت���ك���ار 
�الأ�سو�ق  يف  عمالئها  �ح��ت��ي��اج��ات  وتلبية 
�ملنطقة  �أ���س��و�ق  �إىل  وت�سديرها  �ملحلية، 

و�لعامل.
�ل�سر�كة بني  �إن  و�أ�ساف بن بطي قائاًل: 
�ل��ق��ط��اع��ني �خل��ا���ض و�ل���ع���ام ق��د �ساهمت 
�ملتكامل  �الق��ت�����س��ادي  �ل��ت��و�زن  حتقيق  يف 
ورفع  �لدخل،  تنويع م�سادر  �مل�ستند على 
ج����ودة �مل��ن��ت��ج �ل�����س��ن��اع��ي، وزي�����ادة قدرته 
�سادر�ته  ف���ر����ض  وت���ع���زي���ز  �ل��ت��ن��اف�����س��ي��ة، 
من  �لكثري  يف  �ل��ذ�ت��ي  �الك��ت��ف��اء  لتحقيق 
ت�سجيع  خ����الل  م���ن  و�ل�����س��ل��ع  �مل��ن��ت��ج��ات 
�لقطاع �خلا�ض على �ال�ستثمار يف �لبحث 
الإحد�ث  و�ل��ت��اأه��ي��ل  و�الب��ت��ك��ار  و�لتطوير 
�لت�سنيع  م���ن  �ل��ت��ح��ول  يف  ن��وع��ي��ة  ن��ق��ل��ة 
�لتقليدي و�الأويل �إىل �لت�سنيع �البتكاري 

�القت�ساد  ب���ن���اء  ث����م  وم�����ن  و�الإب������د�ع������ي 
�سناعية  مناطق  باإقامة  �مل�ستد�م،  �ملعريف 
متكاملة  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ذ�ت  متخ�س�سة 

ومر�فق خدمية حديثة.
�ل�سناعي �لذي  �لدليل  �إن  و�أكد بن بطي 
�ل�����س��ارق��ة مي��ث��ل مبادرة  �أط��ل��ق��ت��ه غ��رف��ة 
متميزة ومبتكرة توفرها �لغرفة الأع�سائها 
على  وم�ساعدتهم  و�ل��ت��ع��ارف،  للتو��سل 

عقد لقاء�ت و�جتماعات ت�سهم يف تاأ�سي�ض 
���س��ن��اع��ي��ة تخدم  �ق���ت�������س���ادي���ة  ����س���ر�ك���ات 
�أهد�فهم �مل�سرتكة، وت�سيف قيمة م�سافة 

للقطاع �ل�سناعي يف �ل�سارقة.
و�ع���ت���رب م��دي��ر ع����ام غ��رف��ة �ل�����س��ارق��ة �ن 
ميثل  �ل�سارقة  الإم���ارة  �ل�سناعي  �لدليل 
ويعك�ض  �الأعمال،  ملجتمع  �أ�سا�سياً  مرجعاً 
ب��ه غرفة  �ل���ذي ت�سطلع  �ل��ري��ادي  �ل���دور 
وتعزيز  �الأعمال،  بيئة  خدمة  يف  �ل�سارقة 
لال�ستثمار�ت  وج��اذب��ي��ت��ه��ا  ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا 
�ملعلومات  غ��ي��اب  �إن  م��ع��ت��رب�ً  �خل��ارج��ي��ة، 
�أمام تطور  و�لبيانات ميثل عقبة رئي�سية 
�ملبادر�ت  ف���اإن  وب��ال��ت��ايل  �أع��م��ال،  بيئة  �أي 
�ملتنوعة �لتي تقوم بها �لغرفة ومن �سمنها 
�إطالق هذ� �لدليل �ل�سناعي ي�سكل ر�سالة 
باأن  �ل�سناعي  �ل��ق��ط��اع  يف  للم�ستثمرين 
�هتمام �لغرفة ين�سب على دعم �أعمالهم، 
وم�ساعدتهم على �لنمو و�لتطور، وتعزيز 

�سر�كتهم مع �لقطاع �حلكومي.
�ل�سارقة  على جهود مركز  �سعادته  و�أثنى 
م��ب��ادر�ت غرفة  �أح���د  �ل�����س��ادر�ت،  لتنمية 
�ل�سارقة، و�ل��ذي ك��ان له �ل��دور �الأب���رز يف 

�ل�سناعي، جمدد�ً  �لدليل  و�إ�سد�ر  �إع��د�د 
�ل���غ���رف���ة ومركز  �ل����ت����ز�م  ع��ل��ى  �ل���ت���اأك���ي���د 
�جلاد  بالعمل  �ل�سادر�ت  لتنمية  �ل�سارقة 
�ل�سناعي،  بالقطاع  ل��الرت��ق��اء  و�مل�ستمر 
�عتماد  م��ع  خ�سو�ساً  �بتكاريته  وت��ع��زي��ز 
و�طالق  �القت�سادي،  �لتنوع  ��سرت�تيجية 
��سرت�تيجية  مثل  مبتكرة  ��سرت�تيجيات 
�الإمار�ت للذكاء �ال�سطناعي �لتي تعك�ض 
�القت�سادي  �ل��ن��م��و  م��ن  ج��دي��دة  م��رح��ل��ة 
مل����ن يفكر  �ل���ت���ف���وق و�ل����ن����ج����اح  ع���ن���و�ن���ه���ا 
بتحديات �مل�ستقبل، ويبتكر لها حلواًل قبل 

�أن تتحول �إىل عقبات و�قعية.   
وي�سم �لدليل �ل�سناعي بيانات ومعلومات 
�ل�سناعية  �ل�����س��رك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  ح���ول 
�إمارة �ل�سارقة، م�سنفة ح�سب  �لعاملة يف 
جمال ونوع �لن�ساط �ل�سناعي، باالإ�سافة 
�أرقام �لتو��سل مع �ل�سركات لت�سهيل  �إىل 
�القت�سادية.  و�ل�سر�كات  �الأعمال  لقاء�ت 
بيانات  يحتوي  ق�سماً  �لدليل  ي�سم  كما 
�ل�سارقة  يف  �ل�����س��ن��اع��ي  �ل���ق���ط���اع  ح����ول 
�لت�سديرية  وقدر�ته  �لتناف�سية،  ومز�ياه 

�إىل �أ�سو�ق �ملنطقة.

•• اأبوظبي -وام:

للجودة  �أبوظبي  جمل�ض  م��ع  بالتعاون  �أبوظبي   – �لبيئة  هيئة  نظمت 
�إم����ارة  و�مل��ط��اب��ق��ة �جل��ه��ة �مل��ع��ن��ي��ة ب��ت��ط��وي��ر �ل��ب��ن��ي��ة �لتحتية ل��ل��ج��ودة يف 
خاللها  مت  �لبيئية  للفحو�سات  �جل��د�رة  �ختبار�ت  عمل  ور�سة  �أبوظبي 
ت�سليط �ل�سوء على نتائج برنامج �ختبار�ت �جلد�رة للفحو�سات �لبيئية 
و�لتو�سيات و�ملقرتحات �مل�ستقبلية وذلك بهدف ت�سجيع قطاع �ملخترب�ت 
و�لدولية  �ملحلية  �الع��ت��م��اد�ت  على  و�حل�سول  �الأد�ء  م�ستوى  رف��ع  على 

�لالزمة لرفع م�ستوى هذ� �لقطاع حملياً و�إقليمياً ودولياً.
حتديد  و  �لبيئية  للفحو�سات  �جل��د�رة  �ختبار�ت  �ىل  �لربنامج  ويهدف 
م�����س��ت��وى ك���ف���اءة �مل���خ���ت���رب�ت ع��ل��ى �مل�����س��ت��وى �ل��وط��ن��ي يف جم����ال �إج����ر�ء 
�إىل  باالإ�سافة  و�لرتبة  �لبحر  ورو��سب  �لبحر  ملياه  �لبيئية  �لفحو�سات 
�مل�ستوى  على  �ملجال  �جر�وؤها يف هذ�  �لتي ال ميكن  �لفحو�سات  حتديد 

�لوطني.
�سارك يف �لور�سة مندوبون عن 19 خمترب�ً من خمتلف �الإمار�ت وجهات 
�العتماد و�جلهات ذ�ت �لعالقة من بيهم �ملهند�سون �ملخت�سون يف جمال 
�جلودة ومهند�سون خمت�سون يف جمال �لبيئة وفنيو �ملخترب�ت ومدر�ء 
خمترب�ت �جلودة وممثلون عن �جلهات �لتنظيمية و�لت�سريعية �إىل جانب 

جمموعة من �ال�ست�ساريني يف جمال �جلودة.
خدمات  لقطاع  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  �ملعيني  ح�سن  ع��ب��د�هلل  �ملهند�ض  وق��ال 
تنظيم  "ياأتي  و�ملطابقة:  للجودة  �أب��وظ��ب��ي  جمل�ض  يف  �ملطابقة  ب��ر�م��ج 
هذه �لور�سة �ن�سجاماً مع �لهدف �ال�سرت�تيجي للمجل�ض �ملتمثل بتلبية 
�إمارة  يف  �لعاملة  �ل�����س��ه��اد�ت  منح  وج��ه��ات  �لتفتي�ض  وج��ه��ات  �مل��خ��ت��رب�ت 
و�لدويل  �ملحلي  لالعتماد  و�ل��و���س��ول  �الإل��ز�م��ي��ة  للمتطلبات  �أب��وظ��ب��ي 
�رت��ف��ع��ت ن�سبة �جل��ه��ات �حل��ا���س��ل��ة على  �ل�����س��ادرة عنها ح��ي��ث  ب��ال��ن��ت��ائ��ج 
�العتماد لبع�ض خدماتها من 29 باملائة يف عام 2013 �إىل 74 باملائة 

لغاية �سبتمرب 2017.
مت  �لبيئية  للفحو�سات  �جل���د�رة  �خ��ت��ب��ار�ت  برنامج  �أن  �ملعيني  و�أو���س��ح 

تطويره وفقاً ملتطلبات هيئة �لبيئة – �أبوظبي يف جمال فحو�سات مياه 
�لبحر ورو��سب �لبحر و�لرتبة �ن�سجاماً مع روؤية جمل�ض �أبوظبي للجودة 
و�ملطابقة �ملتمثلة باالرتقاء بالبنية �لتحتية للجودة و�مل�ساهمة يف متكني 

�أبوظبي من �لتميز عاملياً.
وقالت �ملهند�سة �سيخة �حلو�سني �ملدير �لتنفيذي باالإنابة لقطاع �جلودة 
�لبيئية يف هيئة �لبيئة – �أبوظبي يف ظل جهودها �لر�مية حلماية �لبيئة 
يف �إمارة �أبوظبي بر�ً وبحر�ً وجو�ً ت�سعى هيئة �لبيئة بالتعاون مع �سركائها 
و�سالمة  جودة  على  �حلفاظ  يف  و�ملتمثلة  وطموحاتها  �أهد�فها  لتحقيق 
�لهو�ء و�ملاء و�لرتبة و�ملو�رد�لطبيعية و�لتنوع �لبيولوجي ومبا ين�سجم 

مع �أهد�ف خطة �أبوظبي.
تندرج  رئي�سية  بر�مج  لثالثة  �ملن�سقة  �جلهة  هي  �لهيئة  �أن  �إىل  ونوهت 
على  للحفاظ  للمو�رد  �أم��ث��ل  و��ستغالل  م�ستد�مة  "بيئة  �ل��ه��دف  حت��ت 
�لبحرية"  �مل��ي��اه  ج��ودة  حت�سني  برنامج  �سمنها  وم��ن  �لطبيعي  �ل���رت�ث 

وبرنامج �ملحافظة على �لتنوع �لبيولوجي.
وذكرت �حلو�سني �أن هيئة �لبيئة �أدرجت عدد�ً من بر�مج �لر�سد و�ملر�قبة 
�ملت�سررة،  �لبحرية  �ملناطق  تاأهيل  و�إع��ادة  �إىل ر�سد  �لتي تهدف  �لبيئية 

وحماية �لرتبة ومعاجلة �ملناطق �مللوثة.
و�أ�سافت �أن �خلطوة �الأوىل يف حماية �لبيئة و�لوقاية من تدهورها هي 
وجود  فبدون  نوعيتها  على  توؤثر  �لتي  �لتغري�ت  ومر�قبة  حالتها  ر�سد 
مثل هذه �لرب�مج ال ميكن �أن تكون هناك ��ستجابة يف �لوقت �ملنا�سب ملنع 

هذه �لتغري�ت �أو �لتخفيف من �أثارها على �سحة �الإن�سان و�لبيئة.
�أن كفاءة بر�مج �لر�سد تعتمد ب�سكل رئي�سي على دقة  وقالت �حلو�سني 
�لقر�ر�ت  �تخاذ  �الأث��ر يف  �أك��رب  لها  و�لتي  �لالزمة  �ملخربية  �لفحو�سات 
�أو  جديدة  بيئية  ت�سريعات  لتطوير  �حتياجاتنا  حتدد  �أنها  كما  �ملنا�سبة 
تعديل �للو�ئح �حلالية ف�سال عن تاأثريهاعلى قر�رنا مبنح �لرت�خي�ض 

�أو فر�ض عقوبات وفقاً لهذه �لنتائج.
و�أ�سارت �حلو�سني "�إىل �أن برنامج �ختبار�ت �جلد�رة للفحو�سات �لبيئية 
�أبوظبي  جمل�ض  مع  بالتعاون  �لهيئة  بد�أتها  �لتي  �الأن�سطة  كاأحد  ياأتي 

للجودة و�ملطابقة و�لذي يهدف �إىل تقييم م�ستويات �لكفاءة �لتي تتمتع 
�أ�سا�سي تلك  بها �ملخترب�ت �ملحلية يف جمال �لفحو�سات �لبيئية وب�سكل 
و�للو�ئح  �لت�سريعات  �إن��ف��اذ  يف  �لهيئة  متطلبات  تلبي  �لتي  �لفحو�سات 
نحو  �الأوىل  �خل��ط��وة  ه��و  �ل��ربن��ام��ج  ه��ذ�  يكون  �أن  ن��اأم��ل  ونحن  �لبيئية 
ولكن  فقط  حمليا  معتمدة  لي�ست  خمترب�ت  وج��ود  نحو  هدفنا  حتقيق 

�أي�سا على �ل�سعيد �لدويل".
ب��دء�ً من فرب�ير  ون�سف  ��ستغرق عاماً  �ل��ذي  �لربنامج  ه��ذ�  ومت خ��الل 
مب�ساركة 18 خمترب�ً من �لدولة باالإ�سافة �إىل خمترب خارجي   2016
315 فح�سا �لز�مياً  663 فح�ساً �سملت  �أد�ء هذه �ملخترب�ت يف  تقييم 
فح�ساً   348 �إىل  ب��االإ���س��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي   – �لبيئة  هيئة  ملتطلبات  وف��ق��اً 
�ختيارياً الأهد�ف �لدر��سة �مل�ستقبلية با�ستخد�م مو�د مت حت�سريها من 

قبل �ملخترب �ملركزي �لتابع للمجل�ض.
على  و�لهيئة  �ملجل�ض  بني  ما  بالتعاون  جمعها  مت  �لتي  �لعينات  و�سملت 
عينات ذ�ت م�ستويات خمتلفة من �ملو�د و�مللوثات �ملوجودة ب�سكل طبيعي 
بقدر�ت حملية  تلبيتها  �لتي ميكن  �لفحو�سات  �لبيئة بهدف معرفة  يف 
و�لفحو�سات �لتي يجب �لتو�سع بها م�ستقباًل �إ�سافة �إىل حتديد قدر�ت 
هذ�  يف  مرجعية  ملخترب�ت  و�حل��اج��ة  �مل�ساركة  �ملخترب�ت  ل��دى  �لفح�ض 

�ملجال.
وي�ساُر �إىل �أن �ملجل�ض قد نفذ �سابقاً �لعديد من �لرب�مج �مل�سابهةيف جمال 

فحو�سات �لرتبة ومو�د �الإن�ساء ومعد�ت �لرفع و�ملناولة.
جدير بالذكر �أن جمل�ض �أبوظبي للجودة و�ملطابقة تاأ�س�ض يف عام 2009 
ليكون ممكناً للجهات �لتنظيمية يف �إمارة �أبوظبي، ولرفع جودة �ل�سادر�ت 
�ل�سناعية،  و�لتنمية  �جل��ودة،  ثقافة  وتعزيز  حملياً  �ملتد�ولة  و�ملنتجات 
�ملنظمني لو�سع  �مل�ستهلك وذلك من خالل متكني  و�لتناف�سية و�سالمة 
وتنفيذ �سالمة �ملنتجات و�ملقايي�ض �لقانونية وبر�مج �ملطابقة كما يحدد 
للتحقق  و�ملعايري  �لتوجيهية  �ملبادئ  و�ملطابقة  للجودة  �أبوظبي  جمل�ض 
�أع��ل��ى معايري  م��ع  تتفق  �الم���ارة  و�مل��ت��د�ول��ة يف  �مل�سنعة  �ملنتجات  �أن  م��ن 

�ل�سالمة و�جلودة و�ملطابقة.

لأجل مليون �شائح يف 2018 

�سياحة راأ�ض اخليمة تعزز جهودها يف الدول الأوروبية 
•• راأ�ض اخليمة – الفجر

ك�سفت هيئة ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�سياحة عن تنظيم 
كربى،  �أوروبية  بلد�ن  خم�سة  �سمن  ترويجية  جولة 
وذلك كجزء من ��سرت�تيجيتها �لرتويجية �مل�ستمرة 
�الأ�سو�ق  م��ن  لل�سياح  ��ستقطابها  لتعزيز  �ل��ه��ادف��ة 
�أنحاء  خمتلف  م��ن  و�لنا�سئة  �لرئي�سية  �ل�سياحية 

�لقارة �الأوروبية. 
بد�أت �جلولة �لرتويجية �أن�سطتها يف مدينة بروك�سل، 
�لفعاليات  م��ن  جمموعة  يف  بعدها  �لهيئة  لت�سارك 
كل  يف  �الإعالمية  و�جلهات  �ل�سفر  لقطاع  �ملخ�س�سة 
�أم�����س��رتد�م، ومو�سكو، وم��ي��الن، وب��اري�����ض، و�سان  م��ن 
بطر�سربج، وزغرب، وذلك بهدف �لرتويج للعرو�ض 
�الإمارة  تطلقها  �لتي  �لو��سعة  و�لرتفيهية  �لثقافية 
�ل�����س��ف��ر و�جلهات  ق���ط���اع  �ل���الع���ب���ني يف  �أب������رز  ل����دى 

�الإعالمية. 
400 من �ملمثلني عن  وخالل ��ستقبالها الأكرث من 
�الإعالمية،  و�جل��ه��ات  �ل�سفر  قطاع  يف  �لهيئات  �أه��م 
قدمت هيئة ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�سياحة ��ستعر��ساً 
�لتي  و�ل��ف��ري��دة  �ملتنوعة  �ل�سياحية  �ل��وج��ه��ات  ح��ول 
تتميز بها �الإمارة، من �ل�سو�طئ �لطبيعية �ل�ساحرة، 
جانب  �إىل  �ل�ساهقة،  و�جلبال  �خلالبة،  و�ل�سحارى 
�أحدث �إ�سد�ر�ت �ملنتجات �ل�سياحية �لتي تنت�سر على 
ر�أ�ض  �إم��ارة  �ملتنوعة �سمن  �ملو�قع �جلغر�فية  �متد�د 

�خليمة.
وب��ه��ذ� �ل�����س��دد، ق���ال �ل�����س��ي��د ه��ي��ث��م م��ط��ر، �لرئي�ض 
�ل�سياحة:  لتنمية  �خل��ي��م��ة  ر�أ�����ض  لهيئة  �لتنفيذي 
�أ�سا�سياً  جم��ااًل  �لعاملية  �ل�سياحية  �الأ���س��و�ق  "ت�سكل 

لتحقيق هدفنا يف ��ستقطاب مليون ز�ئر �إىل �الإمارة 
�لعام  ه��ذ�  �سهدنا  وق��د   ،2018 ع��ام  نهاية  بحلول 
�لقادمني من  �ل�سياح  �أع��د�د  حتقيق منو ملحوظ يف 
�الأ�سو�ق �لرئي�سية و�لنا�سئة. وُتعد �إمارة ر�أ�ض �خليمة 
وجهة �سياحية متعددة �جلو�نب تلبي �أذو�ق وتطلعات 
با�ستك�ساف  �ل��ر�غ��ب��ني  �ل�����زو�ر  م��ن  و����س��ع��ة  ���س��ري��ح��ة 
بها  تزخر  �لتي  �ملميزة  �ل�سياحية  و�لوجهات  �ملناطق 
�الإمارة، و�لتي تتنوع من �ل�سو�طئ و�لن�ساطات �ملائية 
�ملميزة، �إىل �أروع وجهات �سياحة �ملغامر�ت و�ملنتجعات 

�ل�سحية �لفاخرة". 
لل�سياح  �مل�سدرة  �لعاملية  �الأ���س��و�ق  �أك��رب  �أملانيا  وُتعد 
�ملتحدة  و�ململكة  رو�سيا  م��ن  ك��ل  تليها  �الإم����ارة،  �إىل 

�الإم���ار�ت  دول���ة  ت�ستمر  بينما  �ل��ت��و�يل،  على  و�لهند 
�مل�����س��در �مل��ح��ل��ي �لرئي�سي  ب��ك��ون��ه��ا  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة 
لل�سياح �لو�فدين �إىل �الإمارة فيما يتعلق بعدد �لزو�ر، 
حيث �سكل �ل��زو�ر من دول��ة �الإم���ار�ت �أك��رث من ثلث 
�أعد�د �ل�سياح �لو�فدين �إىل �الإمارة بني �سهري يناير 
�ل���زو�ر من  �أع���د�د  �ل��ع��ام. كما حققت  لهذ�  و�سبتمرب 
على  ملحوظاً  منو�ً  �لنا�سئة  و�لت�سيك  بولند�  �أ�سو�ق 
�أ�سا�ض �سنوي خالل �الأ�سهر �لت�سعة �الأوىل من �لعام 
و68%   280% بلغت  منو  ن�سب  م�سجلًة  �حل��ايل، 
�أعد�د  �زدي����اد  يف  كبري  ب�سكل  لت�سهم  �ل��ت��و�يل،  على 
�ل�����س��ي��اح �ل��و�ف��دي��ن �إىل �الإم�����ارة. ك��م��ا ���س��ه��دت �أع���د�د 
�الأخرى  �الأ���س��و�ق  �لعديد م��ن  �زدي����اد�ً �سمن  �ل���زو�ر 

�إيطاليا  ُي��ذك��ر منها  �ل��ع��ام،  �ل��ف��رتة م��ن  خ��الل نف�ض 
بن�سبة  وهولند�   ،5% بن�سبة  وفرن�سا   ،8% بن�سبة 

 .9%
�إمارة  �ل�سيد هيثم مطر: ت�سم  �أردف  �الإط��ار،  وبهذ� 
ر�أ�ض �خليمة جمموعة متنوعة من �ملو�قع �ل�سياحية 
حمورية  ع��و�م��ل  ت�سكل  �ل��ت��ي  �لطبيعية  و�الأ����س���ول 
�الأوروب����ي����ة. وباالإ�سافة  �ل���ق���ارة  م��ن  �ل�����س��ي��اح  جل���ذب 
مقابل  لل�سياح  �الإم��ارة  توفرها  �لتي  �لكبرية  للقيمة 
�ملناطق  م��ن  ف��ري��دة  بكوكبة  �الإم���ارة  تتمتع  �لتكلفة، 
من  ك��ي��ل��وم��رت�ً   64 ف��ي��ه��ا  مب��ا  �خل���الب���ة،  �لطبيعية 
�ل�سو�طئ  �لبكر، �إىل جانب �ملناطق �ل�سحر�وية ذ�ت 
�ل��رم��ال �حل��م��ر�ء �مل��م��ي��زة، ووج��ه��ات �حل��ي��اة �لربية، 
�للطيفة و�الإطالالت  و�ملناطق �جلبلية ذ�ت �حل��ر�رة 
�ملن�ساآت  ع��ن  ف�ساًل  �ل�سم�ض،  غ���روب  على  �خل��الب��ة 
�مل�����س��ت��وى،  و�مل��ن��ت��ج��ع��ات �ل�سحية،  �ل��ف��ن��دق��ي��ة ع��امل��ي��ة 
�ل�سباحة  و�أح��و����ض  لالأطفال،  �ملخ�س�سة  و�ل��ن��و�دي 

�ملربدة، وخيار�ت �ملطاعم �ملميزة و�ملتنوعة. 
وخ����الل �جل��ول��ة �ل��رتوي��ج��ي��ة يف �ل���ق���ارة �الأوروب���ي���ة، 
�ساركت هيئة ر�أ�ض �خليمة لتنمية �ل�سياحة يف �لن�سخة 
�ل�54 من معر�ض �ل�سياحة و�ل�سفر �لعاملي تي تي جي 
�لذي �أُقيم يف �لفرتة بني 12 – 14 �أكتوبر يف مدينة 
رميني �الإيطالية، وذلك بهدف �لرتويج ملا تتفرد به 
�الإمارة من �إرث ثقايف غني، ومناطق طبيعية �ساحرة، 
يف  �جلديدة  �ل�سياحية  �لعرو�ض  مع  جنب  �إىل  جنباً 
جبل جي�ض، مبا فيها �أطول م�سار �نزالقي يف �لعامل، 
من  وجمموعة  �الأغر��ض،  متعددة  م�ساهدة  ومن�سة 
�ل��در�ج��ات يف خمتلف  م�سار�ت ت�سلق �جلبال ورك��وب 

�أنحاء �الإمارة. 

م�سوؤولون حكوميون: ملتقى اأهداف التنمية امل�ستدامة 
من�سة حوار تدعم التطلعات امل�ستقبلية للدولة

•• دبي-وام: 

�لتنمية  �أه��د�ف  ملتقى  بفكرة  �مل�ستوى  رفيعو  حكوميون  م�سوؤولون  �أ�ساد 
الأهد�ف  �لوطنية  �للجنة  نظمته  و�ل��ذي  �لتنفيذ"  يف  �لتميز  �مل�ستد�مة: 
وحظي  و�الح�����س��اء،  للتناف�سية  �الحت���ادي���ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة  �مل�����س��ت��د�م��ة  �لتنمية 
�حتادية  حكومية  ج��ه��ات  م��ن  و�ملخت�سني  �خل���رب�ء  م��ن  لفيف  مب�ساركة 
وحملية عالوة على م�ساركة �لقطاع �خلا�ض و�الأكادميي يف �لدولة حيث 
�الإمار�ت  لدولة  �مل�ستقبلية  �لتطلعات  تدعم  للحو�ر  مهمة  من�سة  ميثل 
و�ل�سمانات  �ملقومات  كافة  وت��وف��ري  �لتنمية  ��ستد�مة  جم��ال  يف  ال�سيما 
�سلطان بن  م��ع��ايل  رّح���ب  ف��ق��د  �ل��ق��ط��اع��ات.  �ستى  ل��ذل��ك �سمن  �ل��الزم��ة 
مع  يتما�سى  �أن��ه  موؤكد�ً  �مللتقى،  بتنظيم  �القت�ساد  وزي��ر  �ملن�سوري  �سعيد 
�جلهات  �لتعاون مع خمتلف  �آف��اق  تعزيز  �القت�ساد يف  وز�رة  ��سرت�تيجية 
�خلا�ض  �لقطاع  وك��ذل��ك  و�ملحلي  �الحت���ادي  �مل�ستويني  على  و�مل��وؤ���س�����س��ات 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  ت�سهدها  �لتي  �مل�ستد�مة  �لتنمية  م�سرية  لتعزيز 
�ملتحدة وتقوية تناف�سية �قت�سادنا �لوطني وذلك نابع من �لروؤية �ل�سديدة 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  ر�أ�سها  على  �لر�سيدة،  لقيادتنا 
حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  و�أخ���وه  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة،  رئي�ض  نهيان، 
بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء حاكم دبي، 
رعاه �هلل، كمنهاج ن�سري عليه مع كافة �سركائنا يف خمتلف �إمار�ت �لدولة، 
للعملية  �ل��وز�رة  �أن نظرة  �لتاأكيد على  �القت�ساد على  وز�رة  وقد حر�ست 
حتقيق  بغية  و�ال�ستد�مة،  بال�سمولية  تت�سم  �لوطني  لالقت�ساد  �لتنموية 
قوي  وطني  �قت�ساد  لتحقيق  �الإم���ار�ت  بدولة  و�لو�سول  �مل��اأم��ول  �لنجاح 

ومبني على �ملعرفة بحلول �لعام 2071.
�ل�سحة  وزي���ر  �لعوي�ض  حممد  ب��ن  عبد�لرحمن  م��ع��ايل  �أك���د  جهته،  م��ن 
يف  �ال�ستد�مة  دور  �لوطني  �ملجل�ض  ل�سوؤون  �لدولة  وزي��ر  �ملجتمع  ووقاية 
�إىل  �ملجتمع  �ل�سحة و وقاية  بناء جمتمع �سحي معرب� عن طموح وز�رة 
بناء جمتمع �آمن �سحياً عرب توفري خدمات �سحية �ساملة ومميزة يف بيئة 
�سحية م�ستد�مة وفق �سيا�سات وت�سريعات وبر�مج و�سر�كات فاعلة حملياً 
ودولياً، فاجلاهزية �لعالية للطو�قم �لطبية و�لفنية يف م�ست�سفيات �لوز�رة 
جهود  يدعم  �لعاملية  �ملعايري  �أعلى  وفق  �لطبية  �خلدمات  �أف�سل  لتقدمي 
�لدولة على حتقيق �أهد�فها بتوفري �سحة م�ستد�مة ملجتمع ينعم برعاية 

�ساملة وحياة مديدة وبف�سل قيادتها �لر�سيدة. 
تطوير  وزي��ر  �لنعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن  ع��ب��د�هلل  �لدكتور  معايل  وق��ال 
�لبنية  تطوير  ل����وز�رة  �ال�سرت�تيجية  �الأول���وي���ات  "من  �لتحتية  �لبنية 
�لبنية  �لتكاملية و�ل�سمولية يف تخطيط وتنفيذ م�ساريع  �لتحتية �سمان 
يف  �لعاملية  �لتطور�ت  ومو�كبة  للدولة  �لتناف�سية  �لقدرة  لتعزيز  �لتحتية 
جمال �لبنية �لتحتية و�إد�رة م�ساريع �لبنية �لتحتية �الحتادية مبا يحقق 

�لتنمية �ملتو�زنة و�مل�ستد�مة وفق �أف�سل �ملعايري �لعاملية".
و��ساف �أن م�ساريع �لبنية �لتحتية �لتي ت�سرف على تنفيذها وز�رة تطوير 
�لبنية �لتحتية، باتت مثااًل ُيحتذى به عاملياً، لتطبيقها منظومة �ال�ستد�مة 
و�الأبنية �خل�سر�ء، وذلك بف�سل دعم �لقيادة �لر�سيدة يف �لدولة للمنظومة 
�لتنموية بجميع حماورها �الجتماعية و�القت�سادية و�لبيئية، �لتي ت�ستند 
يف حماورها �إىل منظومة �الأبنية �خل�سر�ء �مل�ستد�مة و�لطاقة �ملتجددة. 
لهذ�، فاإن تو�جدنا �ليوم يف هذ� �مللتقى يدعم من جهود �لوز�رة يف حتقيق 
�أجيال  يخدم  وم�ستد�م  مبتكر  ب�سكل  حتتية  بنية  و�إد�رة  بناء  يف  �أهد�فنا 
�حلا�سر و�مل�ستقبل. �ما معايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير �لتغري 
�ملناخي و�لبيئة فاأو�سح �أن �لوز�رة تعمل و�سمن خطتها �ال�سرت�تيجية على 
�إبر�ز جهود حكومة دولة �الإمار�ت �لر�مية �إىل �لعمل على دمج �ل�سيا�سات 
و�لتد�بري �لبيئية �لقائمة مبا يو�ئم خطط �لتنمية �مل�ستد�مة �مل�ستقبلية 
�جلهود  لتعزيز  �لالزمة  �ملقرتحات  وتقدمي  �لبيانات  توفري  من  للدولة 
�أولويات  �إط��ار  ويف  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغري  مع  بالتعامل  �ملتعلقة  �لوطنية 
وتوجهات �لدولة يف تعزيز �لت�سافر فيما بني �جلهات �حلكومية �الحتادية 

و�ملحلية و�إ�سر�ك �لقطاع �خلا�ض.
وقال معاليه �نطالقاً من �أهمية و�سع �ملناخ يف �ملخططات �لتنموية للدولة 
و�ملجتمع،  �القت�ساد  على  �أث��ره��ا  ودر����س��ة  ك��اف��ة،  �لقطاعات  م�ستوى  على 
�ال�ستعد�د  درج��ات  �أعلى  لتحقيق  و�إج����ر�ء�ت  تد�بري  من  يلزم  ما  و�ت��خ��اذ 
�سو�ء يف �لوقت �حلايل �أو �مل�ستقبلي .. يعد دور وز�رة �لتغري �ملناخي و�لبيئة 
معاجلة  يف  �الب��ت��ك��ار  نحو  �ل��دول��ة  ت��وج��ه  يف  بفعالية  للم�ساهمة  حم��وري��اً 

حتديات �لتنمية �مل�ستد�مة على �مل�ستوى �لوطني و�لعاملي على حد �سو�ء. 
من جهتها، تناولت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية �ملجتمع 
دور �ل��وز�رة يف دعم �أه��د�ف �لتنمية �مل�ستد�مة م�سرية �ىل �ن وز�رة تنمية 
�الحتادية  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل��ه��ات  م��ن  ���س��رك��ائ��ه��ا  م��ع جميع  تعمل  �مل��ج��ت��م��ع 
�خلا�ض  و�ل��ق��ط��اع  �خل��ريي��ة  و�ملوؤ�س�سات  �ل��ع��ام  �لنفع  وجمعيات  و�ملحلية 
وباالأخ�ض  �مل�ستد�مة،  �لتنمية  الأه��د�ف  �لوطنية  �للجنة  جهود  دعم  على 
مبا يتعلق مع �لهدف �الأول و�لذي ين�ض على �لق�ساء على �لفقر بجميع 
�ليوم،  �مللتقى  "تو�جدنا يف هذ�  و�أ�سافت:  �لعامل.  �أ�سكاله يف كل مكان يف 
يعزز من فر�ض �لتعاون و�لعمل �مل�سرتك الإيجاد حلول مبتكرة من �ساأنها 
م�ستهدفات  وحتقيق  �الإم����ار�ت  دول��ة  يف  �الجتماعية  �لتنمية  عجلة  دف��ع 
�ملجتمعي  �لتالحم  وتعزيز   ،2021 �الإم���ار�ت  لروؤية  �لوطنية  �الأج��ن��دة 
و�لتطور،  �لبناء  يف  بفعالية  م�سارك  جمتمع  و�إيجاد  �الأ�سري،  و�لتما�سك 
وذلك من خالل تبني خطط ��سرت�تيجية طويلة �الأمد م�ستمدة من روؤية 
�لقيادة �لر�سيدة للدولة و�لتوجهات �مل�ستقبلية للحكومة، �لهادفة الإ�سعاد 
�ملجتمع وتر�سيخ مكانة �لدولة كموطن لل�سعادة." ويف ر�سالة خا�سة مت بها 
�لتنمية  �أهد�ف  �ملقرتحة لدعم  و�ملبادر�ت  �ل�سيا�سات  عر�ض ملجموعة من 
�مل�ستد�مة من قبل جمموعة من �ل�سباب �الإمار�تي �ملنت�سبني �إىل برنامج 
و�الح�ساء،  للتناف�سية  �الحتادية  للهيئة  �لتابع  �مل�ستقبل  �سيا�سات  م�سنع 
�ل�سباب على  �ملزروعي، وزيرة دولة ل�سوؤون  �سددت معايل �سما بنت �سهيل 
دور �ل�سباب يف بناء �ال�سرت�تيجيات �لناجحة و�لفعالة، وباالأخ�ض يف جمال 
�مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  عن  �حلديث  �أن��ه ال ميكن  م��وؤك��دًة  �ال�ستد�مة، 

لدور �ل�سباب.  �لتطرق  دون  من   2030
وقالت معاليها: �ليوم وبكل فخر مكنت حكومة �المار�ت �ل�سباب و�أ�سركتهم 
للدولة،  م�����س��ت��د�م  م�ستقبل  ب��ن��اء  يف  للم�ساهمة  �ل��ق��ر�ر  �سنع  عملية  يف 
الإي�سال  �لهامة  �لدولية  �ملحافل  يف  �الإم���ار�ت  لتمثيل  �أي�ساً  مكنتهم  كما 
�أ�سو�تهم �إىل �سباب �لعامل و�لتفاعل معهم با�ستد�مة لبناء م�ستقبل �أف�سل 

ي�سنعه �ل�سباب.  
�سرور�ت  من  �سرورة  ميثل  �ل�سباب  يف  �ال�ستثمار  �إن  معاليها:  و�أ�سافت 
بال�سباب  تعنى  و�لعامل يحتاج مبادر�ت  �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  حتقيق 
دولة  ن�سهدها يف  �لتي  كتلك  �لعاملية  �الأه��د�ف  للم�ساهمة يف حتقيق هذه 
م��ا م��ن حولهم لينعم  �آر�ئ��ه��م وتغيري  ع��ن  �ل��ع��امل  �سباب  �الإم����ار�ت ليعرب 
وز�رة  وكيل  �ل�سويدي،  �أحمد  �سيف  �سعادة  �أف�سل.  وتناول  بحياة  �جلميع 
حمل  �ملو�سوع  �أهمية  �لب�سرية  �مل��و�رد  ل�سوؤون  و�لتوطني  �لب�سرية  �مل��و�رد 
�لنقا�ض من منظور �حتياجات �سوق �لعمل و�أهمية توفري �ملهار�ت �لوطنية 

يف �لقطاعات �لقائمة على �ال�ستد�مة.

469 مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي
•• دبي-وام:

�م�ض  �لد�ئرة  �سهدت  درهم حيث  حققت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��سي و�المالك يف دبي �كرث من 469 مليون 
156 مبايعة  93 مليون درهم و  16 مبايعة لالأر��سي بقيمة  313 مليون درهم منها  172 مبايعة بقيمة  ت�سجيل 

لل�سقق و�لفلل بقيمة 220 مليون درهم.
وقد جاءت �أهم مبايعات �الأر��سي بقيمة 45 مليون درهم فى منطقة جبل علي �ل�سناعية �لثانية تليها مبايعة بقيمة 7 
ماليني درهم يف منطقة �م �سقيم �لثانية تليها مبايعة بقيمة 6 ماليني درهم يف منطقة �لثنية �خلام�سة. وقد ت�سدرت 
منطقة �حلبيه �لر�بعة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات �إذ �سجلت 2 مبايعة بقيمة 8 ماليني درهم وتلتها منطقة ور�سان 
ماليني   3 بقيمة  مبايعة   1 بت�سجيلها   7 �ل�سفا  و�دي  يف  وثالثة  درهم  ماليني   3 بقيمة  مبايعة  �الوىل بت�سجيلها 2 
خليفة  برج  مبنطقة  درهم  مليون   25 درهم. �أما فيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و �لفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 
كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم يف منطقة برج خليفة و �أخري� مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف 
منطقة مر�سى دبي. وقد ت�سدرت منطقة �حلبيه �لر�بعة �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�سقق و �لفلل �إذ �سجلت 25 
مبايعة بقيمة 17 مليون درهم وتلتها منطقة و�دي �ل�سفا 7 بت�سجيلها18 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وثالثة فى 
مر�سى دبي بت�سجيلها 14 مبايعة بقيمة 25 مليون درهم. و�سجلت �لرهونات قيمة قدرها 156 مليون درهم منها 18 
رهن �أر��سي بقيمة 86 مليون درهم و 46 رهن فلل و�سقق بقيمة 70 مليون درهم وكان �أهمها مبنطقة نايف بقيمة 35 

مليون درهم و�أخرى يف منطقة نخلة جمري� بقيمة 31 مليون درهم.
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العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8406  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-فندق دبي نوفا ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ��سون�سيون  ج��ان��ال  /����س��ب��ري�ن��ز� 
درهم(   2000( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   28809( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت    MB176035550AE:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
 ch1.A.1 جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/31 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9882  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مطعم دكام �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /
بريوك زمييدكون هايلي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
و�لر�سوم  دره���م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   6700( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb177403997ae:ل�سكوى� رق��م  و�مل�ساريف 
�لثالثاء �ملو�فق 2017/11/14 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.2 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7919  عمايل جزئي
وتفريغ  حتميل  خلدمات  عبد�حلكيم  1-ع��ب��د�ل��روؤوف   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ح�سني  /مدثر  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لب�سائع 
مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  ح�سني  حممد 
عمالية وقدرها )6000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB175727768AE  وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.5 يوم �خلمي�ض �ملو�فق 2017/10/26 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10298  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �بو عو�ض لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
�أق��ام عليك  حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /عمر�ن جميل حممد معايل قد 
 76000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )1000 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�لثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB177525309AE:ل�سكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.2 بالقاعة  �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/11/21 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9925  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  ل��الن�����س��اء�ت  فيبينا  1-���س��رك��ة   / ع��ل��ي��ه  �مل��دع��ي  �ىل 
�الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د م��ن�����س��ور ع���امل حم��م��د ي��و���س��ف ق��د �أقام 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16731  �لدعوى ومو�سوعها  عليك 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�الحد  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    MB177806445AE:ل�سكوى�
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  ���ض   08.30 �ل�ساعة   2017/11/5 �مل��و�ف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9537  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�باريل �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي 
/�جمد �نور خان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )8835 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم 
و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى:MB177295629AE  وحددت لها جل�سة 
يوم �الحد �ملو�فق 2017/11/5 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9884  عمايل جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�ل��ن��دى و�ل��ن��ور مل��ق��اوالت �ل��ب��ن��اء �����ض.ذ.م.م جمهول 
عليك  �أق��ام  قد  عثمان  �ل�سيد حممد  /با�سم  �ملدعي  �ن  �القامة مبا  حمل 
 18545( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره����م( و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف رقم 
�خلمي�ض  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB177688519AE:ل�سكوى�
فاأنت  لذ�   ch1.A.1 بالقاعة  �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/11/16 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6779  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جيباجنو للخدمات �لفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أق���ام عليك  �مل��دع��ي /ع���ادل علي عبد �لعزيز حم��م��ود ق��د  �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )38000 درهم( 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   3000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة 
رقم �ل�سكوى:mb175018142ae  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
�ملو�فق 2017/11/9 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7817  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة  �ىل �ملدعي عليه / 1-فاين فود للتجارة 
بطي  ج��رم��ان  ومي��ث��ل��ه:ن��ا���س��ر  /�ب��ر�ه��ي��م �سبحي عفيفه  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
عاي�ض �الحبابي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )99332 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة رقم 
�خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb175610700ae:ل�سكوى�
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.5 بالقاعة  ���ض   08.30 �ل�ساعة   2017/11/2 �مل��و�ف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6848  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- بو�بة �المل لالعمال �لفنية �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة 
�ل��دع��وى ومو�سوعها  �أق���ام عليك  �مل��دع��ي/����س��رف علي يون�ض م��ب��ارك   ق��د  مب��ا �ن 
 )2000( عودة مببلغ  وتذكرة  درهم   )33990( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات 
لها  �ل�سكوى:mb174800928ae.  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم 
 Ch1.A.2 جل�سة يوم �خلمي�ض   �ملو�فق  2017/11/2   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق���ل  على  �أي���ام  بثالثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 
، علما بان �لدعوى مت تاجيلها �د�ريا  تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 

حيث �سادف تاريخ:2017/9/21 �جازة ر�سمية.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8176  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- عبيد بن جدمي �ل�سويدي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية  
جم��ه��ول حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ن��ب��ي��ل حم��م��د ع��ب��د�مل��ن��ع��م �ب��ر�ه��ي��م حامد 
وميثله:حممد �حمد علي عبد�لرحمن بو ها�سم قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
وقدره  عودة مببلغ  وتذكرة  درهم   )271768( وقدرها  عمالية  �ملطالبة مب�ستحقات 
  .AE175280588MB:ل�سكوى رقم� )3000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف يف 
وحددت لها جل�سة يوم �لثالثاء   �ملو�فق  2017/11/14   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7354  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- بالك �ير�ض كافيه �ض.ذ.م.م  جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/د�نيلو جي �ر �سيمون رو�سالي�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )26513( درهم وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1400( 
  .AE175307586MB:رقم �ل�سكوى  يف  و�مل�ساريف  وبالر�سوم  دره��م 
وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض �ملو�فق  2017/11/2   �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2233  عمايل  جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- مون و�ي للعقار�ت جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/11  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/

في�سان �سفيق حممد �سفيق بحكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري بالز�م �ملدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )15763( درهم وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها 
نقد� مببلغ 2000 درهم ما مل يكن قد �لتحق بخدمة �ساحب عمل �خر و�لزمتها 
�ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من  �مل�ساريف و�عفت  �ملنا�سب من 
طلبات . حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3007  عمايل  جزئي 

�ىل �مل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- حممد جميل ب��ات��ي ل��ل��م��ق��اوالت ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
يف    2017/6/15 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة 
توؤدي  باأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  كل  �قبال  ل�سالح/في�سل  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى 
للمدعي مبلغ )2020( درهم وبقيمة تذكرة عودة ملوطنه عينا �و مقابلها نقد� ما 
�مل�ساريف  باملنا�سب من  بالعمل لدى رب عمل �خر و�لزمتها  �لتحق  مل يكون قد 
و�لر�سوم و�عفت �ملدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3192  عمايل  جزئي 
�ملدعي/�سميجيل  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  لالثاث  �لريامي  م�سنع  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
بان  نعلنكم  �ملازمي  عبد�هلل  حممد  ح�سن  وميثله:�حمد  �ساباييل  بوتهيافاالبيل  �سوكومار�ن 
ل�سالح/ �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/9/14 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  �ساباييل  بوتهيافاالبيل  �سوكومار�ن  �سميجيل 
�لق�سائية يف:2017/4/11  �ملطالبة  تاريخ  �سنويا من   ٪9 بو�قع  و�لفائدة عنه  درهم   )123730(
وحتى �ل�سد�د �لتام وبتذكرة عودة �ىل موطنه على �لدرجة �ل�سياحية عينا �و قيمتها نقد� ما 
مل يلتحق بخدمة رب عمل �خر و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �لر�سوم و�مل�سروفات ومبلغ 
�لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة رف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1966  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �خلفيفة  بال�ساحنات  �لعامة  �مل��و�د  لنقل  �ل��رو�د  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/حممد وحيد �خرت حممد �سعيد �خرت نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/5/18  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/حممد وحيد �خرت حممد �سعيد 
�خرت بالز�م �ملدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )13262( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع ٪9 
�سنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى متام �ل�سد�د ما عد� �لتعوي�ض عن �لف�سل �لتع�سفي فتحت�سب 
من تاريخ �سريورة �لق�ساء به نهائيا وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت 
�لتنفيذ قد �لتحق بخدمه �ساحب عمل �خر و�لزمتها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعي 
من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1795 جتاري جزئي                                                
حمل  جمهول  م   م  ذ   - �لعامة  للتجارة  �مبك�ض  ميلتي  �سركة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/30 يف �لدعوى 
�ملدعي  بالز�م  م   م  ذ  �ملذكورة �عاله ل�سالح/�سركة مرجان للكبالت وم�ستلزماتها - 
�الف  وت�سعة  )�ربعمائة  درهما   400009.15 م��ق��د�ره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  �ن  عليها 
 2017/5/21 تاريخ  من  �سنويا   ٪9 باملائة  ت�سعة  وفائدة  فل�سا(  ع�سر  وخم�سة  درهما 
�ملحاماة  �تعاب  بالر�سوم ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل  و�لزمتها  �ل�سد�د  وحتى متام 
ورف�ست ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3079  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سعيد ح�سني نيك �خرت - عن نف�سه وب�ستفه ل�سركة �يلفن زيرو 
للتجارة 2-�سركة يونيكوم لتجارة �الدو�ت �ملنزلية - ذ م م )�سركة �يلفن زيرو للتجارة 
�ي��ر�ن - فرع  �ملدعي/ بنك ���س��ادر�ت  �ن  �سابقا( جمهويل حمل �القامة مبا  م  م  ذ  �ض 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �لزعابي  �سالح  مفتاح  علي  �حمد   / وميثله 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل فيما بينهم مببلغ وقدره )76.102 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  و�لفائدة 17٪ من  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
�مل��و�ف��ق  2017/11/7  �ل�ساعة 8.30  ي��وم �لثالثاء   �ل��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة  �ل�سد�د 
�ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3231  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- علي عبد�لر�سا كلز�د 2-�سركة نيوتات�ض للتجارة - ذ م م 3-�سركة 
وحيد ز�ده للتجارة - ذ م م 4-م�سعود حممد ر�سا وحيد ز�دة )عن نف�سه وب�سفته مدير 
ل�سركة وحيد ز�ده للتجارة - ذ م م( جمهويل حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �سادر�ت 
�ير�ن - فرع دبي وميثله / �حمد علي مفتاح �سالح �لزعابي -  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لتكافل مببلغ وقدره )58.371 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  15٪ �سنويا من تاريخ �ال�ستحقاق 
وحتى �ل�سد�د �لتام. وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2017/11/1  �ل�ساعة 8.30 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2569  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- �لتاج �لثالثي للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/ بالنت�ض تريدجن - م م ح وميثله / �حمد ح�سن حممد 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  �ملازمي - قد  عبد�هلل 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   120000( وق��دره  مببلغ  عليهم 
�لتام.  وح��ددت لها جل�سة  �ل�سد�د  تاريخ �ال�ستحقاق وحتى  و�لفائدة  9٪ من 
 Ch1.C.14 يوم �الح��د  �ملو�فق  2017/11/12  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3143  جتاري جزئي              
م  جمهول حمل  م  ذ  �ض   - للمعد�ت  �لعاملية  �لعربي  �لن�سر   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لكعبي -  �سعيد خلفان  غ��امن  ن��ور بنك وميثله / خلفان  �مل��دع��ي/  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
برقم  �ملقيد  �لتحفظي  �حلجز  و�سحة  �حل��ق  بثبوت  و�حلكم  دره��م(   81.203.60(
2017/194 م�ستعجل دبي و�ل�سادر بجل�سة 2017/6/114 و�لز�م بالر�سوم و�مل�ساريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم �الحد  �ملو�فق  2017/10/29  �ل�ساعة 
8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3241  جتاري جزئي              

�ن  ف��وزي م�سطفى علي  جمهول حمل �الق��ام��ة مبا  �ملدعي عليه/ 1- م��روة  �ىل 
�ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري - فرع وميثله / عبد�لرحمن ن�سيب عبد�لرحمن 
بن ن�سيب    قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )202.211.13 درهم( باال�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 12٪ من تاريخ �ملطالبة 
وحتى متام �ل�سد�د و�لر�سوم و�مل�ساريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�سة 
Ch1.C.14 لذ�  يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2017/11/7  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2443 مدين  جزئي              

ديل  ع��ب��د�هلل ج��وده وميثل / كال�سيك  �مل��دع��ي عليه / 1- حممد حممد  �ىل 
لتجارة �لهو�تف �ملتحركة - ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بلو رينج 
لتجارة �اللكرتونيات - �ض ذ م م وميثلها/ حممد علي حممد علي وميثله / بدر 
عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها دعوى مطالبة 
مببلغ )115085( درهم - وحددت لها جل�سة يوم �الأحد  �ملو�فق  2017/11/12 
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن حم�شر حجز بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/100  بيع عقار مرهون   

متهيد�  �مل��ره��ون  ع��ق��ار  ع��ل��ى  �حل��ج��ز  بتوقيع  �لت�سريح   / �لق�سية  م��و���س��وع 
�لثالثة  مبنطقة/�حلبية  �لكائنة   -  155  : رقم  )�الر���ض  �لعلني  باملز�د  لبيعه 
�لتنفيذ/  - و�لبالغ م�ساحته : 387.42 مرت مربع(  طالب �الإع��الن / طالب 
نار  كومار  �سنجاي   -1: �ملنفذ �سده   / �عالنه  �ملطلوب  �ملتحد   �لعربي  �لبنك 
�يند��ض عامل�سند�ين جمهول حمل �القامة - مو�سوع �العالن : نعلنكم بانه مت 
�حلجز على �مو�لكم �خلا�سة وهي عبارة عن �ر�ض - �ملنطقة:�حلبية �لثالثة 
�مل�ساحة:387.42 مرت مربع - وف��اء للمبلغ �ملطالب به  - رقم �الر����ض:155 - 

)2.550.000( درهم وذلكك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1307 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  يو�سف عبد�لعزيز �لقريني�ض جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/نو�ل �ملرباطي للمحاماة و�ال�ست�سار�ت �لقانونية 
وميثله/نو�ل م�سطفى حممد �سالح �ملرباطي  قد �أقام عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )5540( 
درهم وذلك تقدير� التعاب �ملحامي �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  
.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1360 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-  �م كلثوم �سفق جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب 
�لتنفيذ/ح�سني حجت �هلل تو�نكر رجنري ومتثله مبوجب وكالة �ل�سيدة/
يوليا  قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )4060( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  
.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/557  تظلم جتاري
�ىل �ملتظلم �سده / 1-�ر�ساد ب�سري جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملتظلم / بنك �م 
�لقيوين �لوطني �ض.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي 
�ل�سادر يف  �ل��ق��ر�ر  م��ن  �ع��اله ومو�سوعه تظلم  �مل��ذك��ور  �لتظلم  �أق���ام عليكم  ق��د 
�لدعوى رقم 892/2017 منع من �ل�سفر و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
Ch 1.B.6  لذ�  يوم �الحد �ملو�فق 2017/11/5 �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
، ويف حالة تخلفك فاأن  �الأق��ل  �أي��ام على  �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2861 تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ���س��ده/1-�ح��م��د حم��م��د ب��ن ���س��ل��وم ف��ال���س��ى جم��ه��ول حمل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��ر�ن��د وي���ل���د )ف�����رع م���ن �تو�ض  �الق����ام����ة مب���ا �ن ط���ال���ب 
بي�سون  �بر�هيم  �حل��اج  علي  وميثله:ناجي  ����ض.ذ.م.م(  �نرتنا�سيونال 
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )314813( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  
.وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2813 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1-بيتوتي �نترييرز ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
فردية  موؤ�س�سة  �الن��ارة  و�دو�ت  للرخام  �لتنفيذ/�ملطلق  طالب  �ن  مبا 
وميثلها مالكها �سياو�ض ح�سني دكاند�ري وميثله:يا�سني �بوبكر �سامل 
و�لز�مك  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى  �أق��ام عليك  �حلامد قد 
�و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )123075( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة 
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذ� �العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3161 تنفيذ جتاري  
�سركة  فرع   -2 ذ.م.م  �لتجارية  �سيتي  مون  ميني  �سده/1-�سركة  �ملنفذ  �ىل 
ميني مون �سيتي �لتجارية ذ.م.م 3- جميب �لرحمن كونيكادو ثينجالكوت 
�ال�سالمي  �ل�سارقة  �لتنفيذ/م�سرف  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
وميثله:خلفان غامن �سعيد خلفان �لكعبي قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية 
�مل���ذك���ورة �ع���اله و�ل��ز�م��ك��م ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )234524( درهم 
فان  .وع��ل��ي��ه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  و�لتكافل  بالت�سامن 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/585 تنفيذ عقاري  
�ىل �ملنفذ �سدهما/1-�حمد عبد�لرحيم �لعطار عن نف�سه وب�سفته مالك موؤ�س�سة �حمد 
جمهويل  ����ض.ذ.م.م  �لعطار  عبد�لرحيم  �حمد  عقار�ت   -2 للعقار�ت  �لعطار  عبد�لرحيم 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/تركي عبد�هلل بن عبد �لعزيز �لدخيل وميثله:حممود 
ح�سني علي �حمد قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مكم بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )688470.55( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  2- ف�سخ عقد بيع 
BB - TST يف م�سروع:The skyscraper Business Bay حمل   - �لوحدة رقم:1107 
�لتد�عي �لر�هنة 3- �لز�م �ملدعي عليه و�خل�سم �ملدخل بالت�سامن فيما بينهما.وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6586  عمايل جزئي
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  �ملتو�سط  1-�لبحر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  �القامة مبا �ن �ملدعي /�حمد حممد عبد�هلل �حمد حماد قد 
عودة  وت��ذك��رة  دره��م(   16400( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة  ومو�سوعها 
 mb174808823ae:مببلغ )2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى
بالقاعة  �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/11/2 �ملو�فق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.2
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل ، علما 

بان �لدعوى مت تاجيلها �د�ريا حيث �سادف تاريخ:2017/9/21 �جازة ر�سمية .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4206  تنفيذ عمايل 

�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ه���اين �ل��ن��ع��ي��م��ي ل��ل��ت��ج��ارة �������ض.ذ.م.م جمهول 
قد  حماد  �ل�سيد  م�سعود  �لتنفيذ/وليد  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )9500( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
باال�سافة �ىل مبلغ )920( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4212  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م جمهول  �لفنية  للخدمات  زئي  �سده/1- طلعة  �ملنفذ  �ىل 
قد  �عظم  حممد  ح�سني  �لتنفيذ/نزر  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )7640( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
باال�سافة �ىل مبلغ )782( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3798  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �سمعة �المل للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
قد  حممد  �ساه  �حمد  �لتنفيذ/ريا�ض  طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )6723( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
باال�سافة �ىل مبلغ )619( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4087  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- جي دبليو��ض خلدمات متابعة �ملعامالت �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/عمر بهاء حممد علي 
�أق���ام  عليك �ل��دع��وى �لتنفيذية �مل��ذك��ورة �ع��اله و�ل��ز�م��ك بدفع  قد 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )27020.70( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�ملحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )2092( مبلغ  �ىل  باال�سافة  �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 
�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4047  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- جي دبليو ��ض خلدمات متابعة �ملعامالت �ض.ذ.م.م 
�لتنفيذ/ر�مي حممد عبد�لعزيز  �ن طالب  �القامة مبا  جمهول حمل 
�حمد قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )34007( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )2602( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3687  تنفيذ عمايل 
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- روي����ال ف��ال��ك��ون لنقل �ل��رك��اب ب��احل��اف��الت �����ض.ذ.م.م 
حممد  �سابر  حممد  �لتنفيذ/فاروق  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
وميثله:ح�سن علي مطر �لريامي قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )33202( درهم �ىل طالب �لتنفيذ 
�و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )2251( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج�����ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3847  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- فورتي�سن برومو�سفن �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
عبد�ملجيد  وميثله:ريا�ض  كورير�  جيم�ض  �لتنفيذ/بر�فني  طالب  �ن  مبا 
حممود �لكبان قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )73525( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )4840( درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1923  تنفيذ جتاري   
�ملعدل  كلي  جت��اري  رق����م:2015/1279  �لدعوى  يف  �ل�سادر  �حلكم  �لق�سية:تنفيذ  مو�سوع 

بحكم �ال�ستئناف:2016/555 جتاري، ب�سد�د �ملبلغ �ملننفذ به وقدره )2425061.1( درهم 
�سامال للر�سوم و�مل�ساريف.

طالب �الإعالن:طالب �لتنفيذ:م�سرف �المار�ت �ال�سالمي �ض.م.ع
�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �سده:1- عبيد خليفة ز�يد عبيد �لظنحاين جمهول حمل �القامة

مو�سوع �العالن:
وبياناتها  لكم  عائدة  ��سهم  عن  عبارة  وه��ي  �خلا�سة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�ملنفذ به  �ملبلغ  �ملتكاملة - عدد �ال�سهم 562( وذلك يف حدود  )�سركة �الم��ار�ت لالت�ساالت 

وقدره )2425061.1( 
بناء� على قر�ر �ملحكمة �ل�سادر باريخ:2017/10/19.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2062  جتاري كلي

�الق��ام��ة مبا  �لنقبي جمهول حم��ل  ر����س��د  �سيف  �سامي حممد   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
جابر  حممد  ر��سد  وميثله:جابر  ���ض.م.ع  �ال�سالمي  �الم���ار�ت  �ملدعي/م�سرف  �ن 
ر��سد �ل�سالمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره )2.641.356.89( درهم مع و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�لتام.  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   ٪9 بو�قع  �لتاأخريية  و�لغر�مة  �ملحاماة 
بالقاعة  �ض   9.30 �ل�ساعة    2017/11/15 �ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1755  جتاري جزئي 

وب�سفته  �ل�سخ�سيه  ب�سفته   - رحيم  �أف�سل  �ف�سل  ن�سرت  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بوول  بريتاين  �سركه   -2 ����ض.ذ.م.م  ب��وول  بريتاين  ل�سركه  بالتوقيع  �ملخول  �ملدير 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �����ض.ذ.م.م 
بتاريخ 2017/9/12  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�سالح/�سريف ميتالز �نرتنا�سيونال 
م.د.م.�ض بالز�م �ملدعي عليهما بالتكافل و�لت�سامن بان يوؤديا للمدعية مبلغ قدره 
�لو�قع  �ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سنويا   ٪9 ب��و�ق��ع  عنه  و�ل��ف��ائ��دة  دره��م   )120.000(
خم�سمائة  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمتهما  �لتام  �ل�سد�د  وحتى  يف:2012/11/19 
خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . �ملحاماه  �ت��ع��اب  مقابل  دره��م 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1397  جتاري جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1- ميخائيل كريفالي�سغيلى جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/16  يف �لدعوى �ملذكورة 
�عاله ل�سالح/�يلى فرحات �أنطون بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعي 
مبلغ )�سبعون �لف درهم( وفائدة 9٪ �سنويا من ت��اري��خ:2013/9/24 وحتى 
مقابل  درهم  خم�سمائة  ومببلغ  و�مل�ساريف  بالر�سوم  و�لزمته  �ل�سد�د  متام 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني  . حكما مبثابة �حل�سوري  �ملحاماة  �تعاب 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1005  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سومالينجام �ساثا�سيفام جمهول حمل �القامة نعلنكم 
�لدعوى  يف    2017/8/23 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
�ملذكورة �عاله ل�سالح/بنك �م �لقيوين �لوطني �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليه 
�لوطني  �لقيوين  �م  )بنك  للمدعي  ي��وؤدي  بان  �ساثا�سيفام(  )�سومالينجام 
�ض.م.ع( مبلغ وقدره )28.152.17( درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9٪ �سنويا 
بامل�ساريف وخم�سمائة  �ل�سد�د و�لزمته  من تاريخ:2017/3/26 وحتى متام 
خالل  لال�ستئناف  قابال  �حل�سوري  مبثابة  حكما   . حم��ام��اة  �ت��ع��اب  دره��م 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2961  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / نوفا لالن�ساء�ت ���ض.ذ.م.م 2- �جيت كومار �سينغ جمهول حمل 
�ل�سناعية �ض.ذ.م.م  �القامة مبا �ن �ملدعي/فينيك�ض كونكريت برودكت�ض فرع و�يف 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  حبيقه  ج��ورج  وميثله:روكز 
�لفائدة  بان يدفعا للمدعية مبلغا وقدره )154.033.80( درهم مع  �ملدعي عليهما 
�لقانونية بو�قع 12٪ �سنويا ت�سري من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لر�سوم 
لها  وح��ددت  كفالة.  �ملعجل بال  بالنفاذ  و�سمول �حلكم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف 
جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/11/5  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3246  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / �سامح طه �ل�سليمان جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/مي�سال 
�لدعوى  �أق��ام عليك  �بر�هيم بي�سون قد  �سلهوب وميثله:ناجي علي �حل��اج  �آم��ادو� 
و�لر�سوم  دره��م   )140000( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام. 
 Ch وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/10/30  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
C.12.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3307  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / �سركة بالدي الد�رة �ملطاعم ذ.م.م 2- ح�سام م�سباح بركات علي 
متويل عن نف�سه وب�سفته مدير �سركة بالدي الد�رة �ملطاعم ذ.م.م جمهويل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/مبارك �حمد حممد بن فهد �ملهريي قد �أقام عليك �لدعوى 
وقدره  مببلغ  و�لت�سامم  بالت�سامن  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
تاريخ  من   ٪12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )350000(
�ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها 
 Ch 1.C.12 جل�سة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/10/31  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12156 بتاريخ 2017/10/25   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3183  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �ل�سر�ع �البي�ض للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�ل�سد�قة لتاأجري �الالت و�ملعد�ت �ض.ذ.م.م وميثله:يو�سف 
�أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م  حممد ح�سن حممد �لبحر قد 
و�تعاب  و�مل�ساريف  و�ل��ر���س��وم  دره���م(   46046.48( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي 
�لتام. وحددت لها جل�سة يوم  �ل�سد�د  �ملحاماة و�لفائدة 9٪ رفع �لدعوى وحتى 
�الحد �ملو�فق 2017/10/29  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثالثة �أيام على �الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• دبي - د.حممود علياء

�ملو�فق  �لثالثاء  �أم�ض  و�لعلوم  �لثقافة  ندوة  عقدت 
�أكتوبر موؤمتر�ً �سحفياً لالإعالن عن �ملكرمني   24
يف ج��ائ��زة ر����س��د ل��ل��ت��ف��وق �ل��ع��ل��م��ي ل��ل��ع��ام 2017، 
�سلطان  �ل��ل��ق��اء  وح�����س��ر  �لعلمية  �ل��ع��ام  و�سخ�سية 
ود.  �ل��ن��دوة  �إد�رة  جمل�ض  رئ��ي�����ض  �ل�����س��وي��دي  �سقر 
جلنة  رئي�ض  �الإد�رة  جمل�ض  ع�سو  �لقا�سم  �سالح 

�مل�سابقات و�جلو�ئز.
وعن  عنه  نيابة  باحل�سور  �ل�سويدي  �سلطان  رحب 
�الإعالم  و�سائل  و�سكر  �لندوة،  �إد�رة  �أع�ساء جمل�ض 
�لتي  و�ل�سر�كة  �لد�ئمة،  و�مل�ساركة  �حل�سور  على 
و�الأن�سطة  �ل��ف��ع��ال��ي��ات  �ل���ن���دوة الإجن�����اح  ب��ه��ا  ت��ع��ت��ز 
مبختلف جماالتها، وت�سب يف ��سرت�تيجية �لندوة.

ت�ستمر  للدولة،  �حلكيمة  �لقيادة  نهج  على  و�سري�ً 
يقدمه �ساحب  ما  خ��الل  �ل��ن��دوة يف عطاء�تها من 
ن��ه��ي��ان من  �آل  ���س��ل��ط��ان  ب��ن  �ل�����س��ي��خ خليفة  �ل�����س��م��و 
�ل�سيخ  �ل�سمو  وما يطرحه �ساحب  ومبادر�ت،  دعم 
حممد بن ر��سد �آل مكتوم نائب رئي�ض �لدولة رئي�ض 
و�أف��ك��ار تفتح  دب��ي م��ن روؤى  �ل����وزر�ء حاكم  جمل�ض 

�لطريق ملزيد من �لنجاحات.
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  يوليه  وم��ا 
�الأعلى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  نهيان  �آل 
للقو�ت �مل�سلحة �الإمار�تية من دعم، و�إخو�نهم حكام 
�لبناء  ت�سهم يف  رعاية  يقدمونه من  وم��ا  �الإم���ار�ت 

و�لتقدم ملجتمعنا �لكرمي
ندوة  ب���ادرت  عاما  وع�سرين  ثمانية  م��ن  �أك��رث  قبل 
للتفوق  ر����س��د  »ج��ائ��زة  بتاأ�سي�ض  و�ل��ع��ل��وم  �لثقافة 
ير�سمون  �لذي  �ملتميزين  الأبنائها  تقدير�ُ  �لعلمي« 
وي��ح��ق��ق��ون ط��م��وح وروؤي�����ة �ل��ق��ي��ادة و�ل���وط���ن، ومن 
عا�سر �جلائزة يدرك ما قدمته يف م�سرية �لتعليم 
من ت�سجيع وحتفيز الأو�ئل �لثانوية �لعامة و�أو�ئل 
�ملاج�ستري  ع��ل��ى  �حل��ا���س��ل��ني  وت���ك���رمي  �جل���ام���ع���ات، 
�ملوؤ�س�سات  تكرمي  و�أخ���ري�ً  و�ال�ستاذية  و�ل��دك��ت��ور�ه 

و�ل�سخ�سيات ذوي �الإ�سهامات �لعلمية �لو�ساءة..
ت��ت��ز�ي��د �أع������د�د �مل�����س��ارك��ني يف �جل���ائ���زة م���ن حملة 
ك��ل عام.  �ل��دك��ت��ور�ه و�الأ���س��ت��اذي��ة م��ن �جلن�سني يف 
حملة  م��ن   90 �ل���دورة م��ن �سيتم تكرمي  ويف ه��ذه 
�ل��ذك��ور، و33  �ل��دك��ت��ور�ه م��ن �جلن�سني )57 م��ن 
من �الإناث( يف خمتلف �ملجاالت �لعلمية و�لقانونية 
�أربعة  �إ�سافة �إىل تكرمي  و�الإد�رة �الأعمال و�الأدبية، 

من حملة �الأ�ستاذية
�لعلم من تقدم وتطور لالأمم،  و�إمياناً مبا يقدمه 
�لعلمية«  �لعام  »�سخ�سية  جائزة  �لندوة  ��ستحدثت 
وهي جائزة متنح ل�سخ�سية ذ�ت �ساأن من مو�طني 
�أو موؤ�س�ساتها �لوطنية ممن لهم �إجناز�ت  �الإمار�ت 
�سنو�ت  على مدى  كبرية وممتدة  و�إ�سهامات  ر�ئ��دة 
طويلة يف جماالت �لعلوم �ملختلفة مبا له بالغ �الأثر 

يف تطور هذه �ملجاالت يف دولة �الإمار�ت و�ملنطقة.
ويف ك��ل ع��ام ت��اأت��ي �جل��ائ��زة ب��امل��زي��د م��ن �لنجاحات 
بن  ر����س��د  �ل�سيخ  ل��ه  �ملغفور  حاملها  ال�سم  تتويجاً 
وله  �الأو�ئ���ل  �ل��دول��ة  موؤ�س�سي  مكتوم من  �آل  �سعيد 

�ل���دور �الأك���رب يف �لنهو�ض �الق��ت�����س��ادي و���س��ار على 
خطاه �لقيادة و�ل�سعب.

�ل�سمو  �ساحب  لطموحات  تبعا  �ل�سويدي  و�أ���س��اف 
�الأوىل  �ملرتبة  �الإم���ار�ت  �أن حتتل  يف  �لدولة  رئي�ض 
يف �الإجناز�ت و�لتقدم ي�سعى �أبناء �لدولة دوماً لبذل 

�جلهد �لعملي و�لعلمي لتحقيق �لريادة.
وركز دكتور �سالح �لقا�سم على دور و�سائل �الإعالم 
عامها  تكمل  �لتي  �لثقافة  ن��دوة  �أن�سطة  تتويج  يف 
�ل��ث��الث��ني م��ن��ذ ن�����س��اأت��ه��ا، وم���ا ت��ق��دم��ه م��ن �أن�سطة 
�لدولة  �أبناء  من  �لعديد  كرمت  وجو�ئز  وفعاليات 
يف  وقيادية  مرموقة  م��ر�ك��ز  �الآن  يحتلون  و�ل��ذي��ن 

كافة موؤ�س�سات �لدولة.
�أيام مبتحدي  �أن دبي �حتفلت قبل  و�أ�ساف �لقا�سم 
�أيام �سينظم معر�ض �ل�سارقة  �لقر�ءة �لعربية، بعد 
للكتاب، ويف �أبوظبي فعاليات فنية وثقافية، ما يوؤكد 
توجه �لدولة �لد�عم و�لر�عي للثقافة ما ي�سهم يف 

تطوير �لذ�ت و�مل�ساركة يف بناء �ملجتمع.
�ملبادر�ت  �إح��دى  ر��سد  �أن جائزة  �لقا�سم على  و�أك��د 
��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  باركها  �لتي 

وير�عها ويوليها جل �هتمامه.
يف  تتجلى  �لر�سيدة  للقيادة  �حلكيمة  �ل��روؤي��ة  و�أن 
�ل��ذي ركز على �لطاقات  �ل��وز�ري �الأخ��ري  �لت�سكيل 
عند  �ل���ن���دوة  �نتهجته  م��ا  وه���ذ�  �ل�����س��اب��ة،  �لعلمية 
دورتها  يف  فكرمت  �لعلمية،  �لعام  جائزة  ��ستحد�ث 
�الأوىل عام 2015 �سركة �أبوظبي لطاقة �مل�ستقبل 
�لنظيفة  �ل���ط���اق���ة  ت���وف���ري  يف  ل����دوره����ا  »م�������س���در« 
 2016 �ل���ع���ام  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل�������دورة  و�مل���ت���ج���ددة، ويف 
يعد  و�ل��ذي  للف�ساء«  ر��سد  بن  كرم  »مركز حممد 
جزء�ً رئي�سياً من �ملبادرة �ال�سرت�تيجية �لهادفة �إىل 
دعم �البتكار�ت �لعلمية و�لتقدم �لتقني يف �ملجتمع 

�ملحلي.
ويف هذ� �لعام �سيتم تكرمي 95 �سخ�سية وموؤ�س�سة، 
منهم �سخ�سية �لعام �لعلمية و�لتي منحت ملوؤ�س�سة 
�الإم��ار�ت للطاقة �لنووية �لتي تاأ�س�ست يف دي�سمرب 
ز�يد �آل نهيان  بن  خليفة  �ل�سيخ  �سمو  عن   2009

رئ��ي�����ض دول����ة �الإم��������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل���ت���ح���دة. وُمنذ 
طاقة  توفري  �إىل  �سعًيا  تعمل  وه��ي  �ملوؤ�س�سة  �إن�ساء 
وفعالة،  وم��وث��وق��ة  للبيئة  و���س��دي��ق��ة  �آم��ن��ة  ن��ووي��ة 
�لطاقة  حمطات  �أوىل  ت�سميم  م�سوؤولية  وت��ت��وىل 
و�إن�سائها  �ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  بدولة  �لنووية 

و�متالكها.
للتفوق  ر����س��د  ج��ائ��زة  مل�سرية  �ملتتبع  �أن  على  و�أك���د 
�أع��د�د وتخ�س�سات  �لتطور يف  �لعلمي يلحظ مدى 
�ملعريف  �الإجن���از  �مل���ر�أة يف  وت��ز�ي��د ح�سور  �ملكرمني، 

و�لتنموي يف �الإمار�ت.
�أن �ل���ن���دوة ل��دي��ه��ا ب��رن��ام��ج طموح  �أك����د ع��ل��ى  ك��م��ا 
لالأن�سطة �لثقافية كما تاأمل بطباعة بع�ض �لر�سائل 

�لعلمية �لتي �سترثي �لعمل �لفكري و�الأكادميي. 
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�إبر�هيم ح�سن �إبر�هيم �حلمادي   -�ملو�رد �لب�سرية

�أحمد جا�سم عبد�هلل حممد �ملرزوقي-�أدلة جنائية 
رقمية

�لبلو�سي-�لقانون  م���ر�د  حممد  ن��ور  جمعه  �أح��م��د 
�لعام

�أحمد �سامل بن ن�سر �لزعابي -�لقانون �لدويل
�أحمد حممد عبد�هلل �ل�سحي -�لفقة و�أ�سوله

بخيت �سعيد بخيت �سامل �لكثريي -�إد�رة  �الأعمال
ج��م��ع��ة ح�����س��ن ع��ل��ي �مل���ط���رو����س���ي �ل�����زع�����اب�����ي-�إد�رة  

�الأعمال
�لفال�سي-�لقانون  �ل��ه��وي��دي  ظ��اع��ن  عبيد  جمعة 

�ملدين
ح�����س��ن حم��م��د ع���رب دروي�������ض -�ل��ت��ح��ك��ي��م �لتجاري 

�لدويل
�إب��ر�ه��ي��م حم��م��د �مل��ن�����س��وري -�إد�رة   ح��م��د ع��ب��د�هلل 

�الأعمال
خالد �أحمد علوي علي �ملن�سوري-�إد�رة  �الأعمال

�ملو�رد  �ل�����س��ع��دي-�إد�رة  ب��اروت  �ساعل  عبد�هلل  خالد 
�لب�سرية

خمي�ض حممد عبيد �أحمد �لعبدويل-نظم �ملعلومات 

�جلغر�فية و �ال�ست�سعار عن بعد
ر��سد م�سلم ر��سد �لريامي -متويل مد�ر�ض

-هند�سة  �لها�سمي  �ل��ن��ه��اري  �سريف  حم��م��ود  زك��ي 
�لبرتول

�سامل حميد علي عامر �لدرعي- �لرتبية �ملقارنة
�سامل ر��سد خلف حممد �لزعابي-�إد�رة �الأعمال

�سعود علي عبد �هلل �للوغاين -�لقانون �لعام
يف  �ملر��سدة-�لفل�سفة  ب��احل��اج  حممد  ح�سن  �سعيد 

�لقانون �لعام
�سعيد خلفان علي حممد �لدهماين-�الإح�ساء

�سعيد �سامل �سعيد �ملظلوم �ل�سويدي-�لقانون �لعام
�سعيد �سامل �سعيد �سامل �لدرمكي   -�لفقه و�أ�سوله

�سعيد حممد ر��سد قرو��ض �لرميثي-�الإد�رة
-�ل�سبكات  �ل���ن���ي���ادي  ح��م��د  م��ف��ت��اح  ���س��ي��ف  ���س��ل��ط��ان 

و�الأمن
�سلطان علي �سامل �ملزروعي -�لهند�سة

  �سلطان علي مانع مفرح �الأحبابي-�إد�رة �الأعمال
�سلطان في�سل علي خليفة �لرميثي-�إد�رة �الأعمال

�سهيل �سو�يح ثعيلب بخيت �خلييلي-�إد�رة �الأعمال
�سيف ح�سن علي �ملطرو�سي �لزعابي -�إد�رة �الأعمال

�سالح قا�سم �سلطان �لبنا-�لتاريخ
عبد�لرز�ق عبد�لرحيم ميا رم�سان-�لقانون �لعام

�لتميز  �لدرمكي-  حممد  عبد�هلل  �إبر�هيم  عبد�هلل 
�ملوؤ�س�سي

�أ�سكناين-�الإبتكار  ح�سن  ع��ب��د�هلل  �أح��م��د  ع��ب��د�هلل 
و�لريادة �ملوؤ�س�سية

مالك-�لهند�سة  غالب  علي  عبد�لرحمن  عبد�هلل 
�لكيميائية

عبد�هلل علي بيك حممد ب�سري �ملازمي- �لفل�سفة يف 
�لقانون �لعام

عبد�هلل حممد ربيع �سيف بو�سناد  -�إد�رة �ملعرفة
علي حميد علي بن خامت-�لقانون �لعام

علي �سعيد م�سبح �ملن�سوري-�الإد�رة �لعامة
�إد�رة  علي �سالح علي �سالح �حلمريي-�لفل�سفة يف 

�مل�ساريع

علي حممد ر��سد �ل�سلحدي �ل�سحي-�الإد�رة �لعامة
عمر عبيد �سعيد عبيد �ليحيائي-�إد�رة �الأعمال

ع��ي�����س��ى �إب���ر�ه���ي���م حم��م��د ع��ل��ي �أح���م���د ب��ا���س��ع��ي��د - 
�لهند�سة

ماجد حممد �أمني عبد�لرحمن ح�سن خنجي-علوم 
�حلا�سب �الآيل

يف  �لعو�سي-�لفل�سفة  عبدول  عبد�هلل  �أحمد  مايد 
�لفقه و�أ�سوله

�لرئي�سي-�لقانون  حم��م��ود  ع��ل��ي  ح�����س��ني  حم��م��د 
�جلنائي

حممد �سامل حلي�ض مفتاح �لكتبي-�لقانون
حم��م��د ع���ب���د�هلل حم��م��د ع���ب���د�هلل �حل�����م�����ادي-�إد�رة 

�الأعمال
�لطنيجي-�لقانون  ك��ل��ي��ب  �أح���م���د  حم��م��د  حم��م��د 

�جلنائي
�لب�ستكي- �حل����اج حم��م��د  حم��م��د حم��م��ود حم��م��د 

�لفل�سفة
م�سعل عبد�هلل عبد�لعزيز �لزرعوين-�إد�رة �الأعمال
معن ندمي ح�سني علي �لعفيفي -�الإد�رة �الإبد�عية

-�إد�رة  �لبلو�سي  عبد�هلل  حممد  عبد�لكرمي  نا�سر 
�الأعمال

وليد خالد �أحمد �سليمان �حلمادي-�لقانون �لعام
�ل�سميلي-�الآد�ب  ع��ام��ر  ب��ن  ع��ب��د�هلل  حممد  ول��ي��د 

و�لعلوم �الإن�سانية يف �لتاريخ و�لرت�ث و�لفقه
�لعو�سي-�لقانون  حممد  علي  ع��ب��د�ل��رز�ق  يو�سف 

�لعام
يو�سف عبد�هلل �سليمان �ل�سالمي-�أمن �ملعلومات

ي��و���س��ف ي��ح��ي��ي حم��م��د �ل�����س��ع��دي-�ل��ت��اري��خ و�الآث����ار 
�مل�سرية �الإ�سالمية

فئة التكرمي: الدكتوراة - �شيدات 2017م
�لزعابي-�ملو�رد  �ل�سيخ  حممد  عبد�هلل  �أحمد  �آمنه 

�لب�سرية
بدرية علي ح�سن علي �حلو�سني-�الإد�رة

حمده ح�سن علي يو�سف �حلمادي-�الأدب و�لنقد

خولة علي عبد�هلل حممد �لعبدويل-�لقانون
�ملعيني-هند�سة  خ��ط��ي��ب  ح�����س��ن  �أح����م����د  �����س����اره 

�الت�ساالت
�سعاد ر��سد �أحمد-�الأدب و�لنقد

���س��ب��ي��ح��ة م���اج���د ����س���امل ع��ل��ي ب��ال��ي��وح��ة �مل���ه���ريي -  
�الإد�رة

�سديقة يحيى حممد �لكمايل-�لفق��ه
عائ�سة �إبر�هيم حممد �إ�سماعيل-�للغة و�لنحو

عائ�سة عبد�هلل ر��سد �أحمد �لنعيمي-هند�سة �لنظم 
�لدقيقة

-�الإد�رة  �ل��ق��ب��ي�����س��ي  ف��ري��ح  خ��ل��ف��ان ح��م��ي��د  ف���اخ���ره 
�ال�سرت�تيجية

�لقايدي-    ���س��ع��ي��د ح��م��ود  ���س��ل��ط��ان  ف��اط��م��ة حم��م��د 
هند�سة �الإلكرتونيات و�حلا�سب �الآيل

فاطمة مر�د علي خاجة �ملازم -�لقيادة �لرتبوية
�ل�سرجي-�لقانون  م�سعود  �سليمان  ع��ل��ي  فتحية 

�لدويل �ملقارن
كليثم �سعيد نا�سر  �خلاطري -�الأدب و�لنقد

ملياء علي عبد�لرحمن عبد�هلل �لزرعوين-�لفل�سفة 
يف �لقانون �لعام

ليلى حممد ح�سن ر�سا-علم �الجتماع
مرمي �سعيد �ليماحي -�أنظمة ��سرتجاع �ملعلومات

مرمي طارق �أحمد حممد خليل -منو �لزيوليت
مرمي عبد�هلل �إبر�هيم �لها�سمي-�الأدب و�لنقد

�جلناحي-  ع��ب��د�ل��رح��ي��م  ع��ب��د�جل��ل��ي��ل  حميد  م��ن��ى 
�ملناهج وطرق �لتدري�ض

منى ماجد حممد �ملن�سوري-�إد�رة �الأعمال
ميثا حممد حميد دملوك �لنعيمي-هند�سة معمارية

ميثاء عبد�لرحمن حممد عبدويل-�للغة و�لنحو
-�إد�رة  �مل��ن��اع��ي  ح�����س��ن  ع��ب��د�ل��رح��م��ن  �سفيق  ن��ادي��ة 

�الأعمال
�لعمودي-�لتحكم  حم���م���د  ع���م���ر  ���س��ع��ي��د  ن���ه���ل���ة 

بالعمليات
نهلة �سبار عبا�ض-نظم �سيا�سية

ف�سالين-�إد�رة  حممد  ح�سن  �حل��اج  عبد�هلل  نهلة 
�الأعمال

نور� يو�سف حممد �ل�سيقل-�إد�رة �الأعمال
�لزرعوين-  �إ�سماعيل  عبد�لرحيم  �إ�سماعيل  ن��ورة 

�مليكروبات
هاجر �سعيد حمد حميد �حلبي�سي-جودة - �خلدمات 

�حلكومية �لذكية
هند يو�سف عبيد �ساحوه-�إد�رة �أعمال - �لت�سويق

هيلة حممد م�سفر بنيان �لدو�سري-علوم وهند�سة 
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-جيولوجيا  �لرئي�سي   م���ر�د  ع��ب��د�هلل  علي  �أح��م��د 

�ملياه
�لكعبي-�الأمر��ض  ع��ب��د�هلل  حممد  م�سبح  جمعة 

�لباطنية و�لغدد �ل�سماء
�سليمان حممد �سليمان عي�سى �حلمادي 

-�أمر��ض �حل�سا�سية ونق�ض �ملناعة
عبد�هلل حممد عبد�هلل �سهاب-طب �لقلب

•• دبي-الفجر: 

ك�����س��ف »م���ه���رج���ان دب����ي �ل�����س��ي��ن��م��ائ��ي �ل������دويل« عن 
�ملجموعة �الأوىل من �الأفالم �لعاملية و�ملتنّوعة �لتي 
�سينما  ب��رن��ام��ج  �مل��ه��رج��ان �سمن  ت��ع��ر���ض جل��م��ه��ور 
�ل��ع��امل، خ��الل دورت���ه �ل��ر�ب��ع��ة ع�سر يف �ل��ف��رتة من 
برنامج  �أفالم  و�ستاأخذ  �ملقبل.  دي�سمرب   13 �إىل   6
�سينما �لعامل �مل�ساهدين �إىل عامٍل �سينمائي �ساحر، 
مبا تت�سمنه من �أعمال نخبة من �مل�ساهري و�ملو�هب 

�ل�سينمائية �لعاملية بق�س�سهم �ملتنوعة.
وت�سم �ملجموعة �الأوىل �أحد ع�سر فيلماً، من بينها 
فيلم �آت�سامرب� A Ciambra للمخرج �الإيطايل 
ج��ون��ا���ض ك��ارپ��ي��ن��ي��ان��و �ل����ذي ع��ر���ض ل��ل��م��رة �الأوىل 
مهرجان  يف  �ملخرجني  �سهر  ن�سف  برنامج  �سمن 
�الأوروبية  �ل�سينما  ب�جائزة  وف��از  �ل�سينمائي،  ك��ان 
Europa Cinema Label عن �أف�سل فيلم 
�أوروبي. كما �أُختري لتمثيل �إيطاليا ر�سمياً الأو�سكار 

�أف�سل فيلم غري ناطق باالإجنليزية لعام 2018.
يتحدث �لفيلم عن �ل�سبي پيو �أماتو، وهو يف �لر�بعة 
ع�سر من عمره، من جمتمع �سغري من غجر �لروم 
ك��االب��ري��ا �جلنوبّية  م��ق��اط��ع��ة  ����س��ت��ق��ّرو� يف  �ل��ذي��ن 
�الإي���ط���ال���ي���ة. ي��ت��ع��ج��ل پ��ي��و ب��ل��وغ ���س��ن �ل��ر���س��د وفق 
ويالحق  ويدخن  �لكحول  يحت�سي  حيث  قامو�سه، 
�أخاه كوزميو �أينما ذهب، متعلماً منه كيف يجول يف 
�سو�رع بلدته. ويف �إحدى �لليايل، يعتزم پيو �أْن يثبت 
الأخيه باأنه ي�ساهيه يف مهارة �ل�سرقة و�الحتيال، �إاّل 
ي�ستهي  ما  على عك�ض  ت�سري  �ملغامرة  تلك  �أم��ور  �أّن 
پيو، لتغرّي �سل�سلة من �الأح��د�ث نظرته �إىل �لعامل 
ب�سكل عميق. يذكر �أن هذ� �لعمل هو �لفيلم �لطويل 

�لثاين للمخرج جونا�ض كارپينيانو. 
وي�����س��ارك يف ع��رو���ض �مل��ه��رج��ان �مل��خ��رج �الأوك����ر�ين 
مثل  �مل��وؤث��رة  ب��اأف��الم��ه  �مل�سهور  لوزنيت�سا  �سريغي 
فيلمه  �ملهرجان  و�سيعر�ض  �ل�سباب.  ويف  فرحتي 
�لرو�ئي �لثالث كائُن رقيق )Krotkaya( �لذي 
�ل�سينمائي  ك���ان  م��ه��رج��ان  م�سابقة  �سمن  ُع��ر���ض 

 .2017
��سمها، تعي�ض  �م��ر�أة ال نعرف  �لفيلم حكاية  ي��روي 
وح��ي��دة يف �أط����ر�ف ق��ري��ة رو���س��ي��ة، ُت��ف��اج��ئ ذ�ت يوم 

با�ستالمها طرد�ً كان �سبق و�أر�سلته لزوجها �مل�سجون 
�لزوجة  تعتزم  وخمتوم بعبارة “ُيعاد �إىل �ملر�سل”. 
للك�سف  �ل�سجن  فيها  يقوم  �لتي  �ملدينة  �إىل  �ل�سفر 
�لكثري  مو�جهة  �لعد�لة  عن  و�لبحث  م�سريه  عن 

من �الإذالل و�ملعار�سة.
�أن���دري���ه  وي���ع���ود �إىل �مل���ه���رج���ان �مل���خ���رج �ل���رو����س���ي 
لعر�ض  ج��و�ئ��ز،  ع���دة  ع��ل��ى  �حل��ائ��ز  زفياغينت�سف، 
�لذي   )Nelyubov( ح��ب  ب��ال  �الأخ����ري  ع��م��ل��ه 
حاز على »جائزة جلنة �لتحكيم« يف مهرجان »كان« 
�ل�سينمائي بدورته �ل��سبعني هذ� �لعام. وقد �أُختري 
�لفيلم ر�سمياً لتمثيل رو�سيا يف �لت�سابق على �أو�سكار 

�أف�سل فيلم غري ناطق باالإجنليزية لعام 2018.
�ملعا�سرة  �حلياة  من  �لدر�مي جانباً  �لفيلم  يتناول 
�لطفل  حياة  عن  �حلديث  عرب  �حلديثة،  رو�سيا  يف 
ويعي�ض  عاماً،  ع�سر  �إثني  �لعمر  من  �لبالغ  �آليو�سا 
ب��اإج��ر�ء�ت �لطالق.  �أه��م��اله و�ن�سغال  م��ع و�ل��َدي��ن 
للزوجة �سريك جديد، فيما ي�ستعّد �لزوج الأن ُيرزق 
بطفل من �مر�ة �أخرى. كالهما ي�سعيان �إىل �مل�سي 
�إليو�سا  �ختفاء  �أن  �إاّل  �جل��دي��دة.  حياتهما  يف  قدماً 
ُيعيد  �ملتعّددة  �سجار�تهما  من  و�ح��د�ً  �سهد  �أن  بعد 
�أم  �لفاجعة  ه��ذه  �ستجمعهما  فهل  �الأور�ق.  خلط 

�ستفرقهما �أكرث!
بفيلمه  �سينغ  �آن����وب  �ل��ربي��ط��اين  �مل��خ��رج  وي�����س��ارك 
 The Song of( �ل���ع���ق���ارب  �أُغ���ن���ي���ة  �ل���ه���ن���دي 
غول�سيفته فر�هاين  بطولة  من    )Scorpions
وع���رف���ان خ����ان. ي����روي �ل��ف��ي��ل��م ق�����س��ة ح���ب غريٍب 

و�نتقام، وعن �لقوة �ل�سفائية �لتي تبعثها �أغنية. 
من  قدمياً  عالجياً  فناً  تتعلم  قبلية  �م���ر�أة  ن���ور�ن، 
�عتقاد  ثمة  حمرتمة.  عقارب  مغنية  وهي  جدتها، 
�ل��ع��ق��رب �لقاتلة.  ل��دغ��ة  ق���درة ع��الج  ب��اأّن��ه��ا متتلك 
ر�ج�ستان،  ���س��ح��ر�ء  يف  �جل��م��ال  ت��اج��ر  �آدم،  ُي���ف���َ�ُ 
يتعّرف  �أن  وقبل  غر�مها.  يف  ويقع  ن���ور�ن،  ب�سوت 
�أحدهما على �الآخر ب�سكل جّيد، يتعكر �سفو نور�ن 
يف  �الن��ط��الق  �إىل  يدفعها  م��ا  م��وؤمل��ة،  خيانة  ب�سبب 

رحلة لالنتقام وللعثور على �أغنيتها. 
�إىل  كرونلوند  �سونيا  �لفرن�سية  �ملخرجة  وحتمل 
نوثينغ  فيلمها  �ل���دويل  �ل�سينمائي  دب��ي  مهرجان 
�سمن  ُعر�ض  �ل��ذي   ،)Nothingwood( وود 

»كان«  �ملخرجني« يف مهرجان  �سهر  »ن�سف  برنامج 
ي��روي �لفيلم  ة.  �إ���س��ادة خا�سّ �ل��ع��ام وح��از على  ه��ذ� 
ق�����س��ة �مل���خ���رج �الأف����غ����اين �ل�����س��ه��ري ���س��ل��ي��م �ساهني 
�جلديد  فيلمه  ت�سوير  ُت�ساحب  �ل��ت��ي  و�ل��غ��ر�ئ��ب 

برفقة فريق من �ملمثلني �ملثريين للفو�سى. 
���س��وي��ر�ك �حلائز  ي��ان  �لت�سيكي  �مل��خ��رج  وي�����س��ارك    
�لقدمني  ح���ايف  �ل���در�م���ي  فيلمه  م��ع  ج��و�ئ��ز  ع��ل��ى 
يان  و�ل��د  كتابته  يف  �سارك  �ل��ذي   ،)Barefoot(
�لفيلم  يف  و�أّدى  �سوير�ك  زدينك  �لكاتب  �سوير�ك، 
و�أولدري�ض  تري�سكا،  ج��ان  وب��ط��ول��ة  ���س��غ��ري�ً،  دور�ً 

كايزر، ترييز� فوري�سكوفا و�أندري فيت�سي.
�لثانية،  �لعاملية  �لفيلم خالل �حلرب  �أح��د�ث  تدور 
ويتحدث عن عائلة تعي�ض يف بر�غ، تبالغ يف حماية 
طفل  �إي��د�  �سنو�ت.   8 �لعمر  من  �لبالغ  �إي��د�  �بنها 
طال �نتظاره بعد �أن فقدت �لعائلة طفاًل �آخر قبله، 
لذ� فهي حتميه ب�سكل حمموم. ُت�سطّر �لعائلة �إىل 
�لرحيل من بر�غ �سوب �لريف بعد �الحتالل �لنازي 
�إيد�  وي��ع��ي�����ض   .1939 ع���ام  يف  لت�سيكو�سلوفاكيا 
ُي��درك خماطرها، ويتعامل  �أن  ظ��روف �حل��رب دون 
كانت مغامرة طفولية، وبرغم غر�بة  لو  معها كما 
نف�سه  يجد  �إي��د�  ف��اإن  ظّلها،  يف  يعي�ض  �لتي  �حلالة 
عميقة  عائلية  �أ���س��ر�ر  الكت�ساف  ر�ئعة  فر�سة  �أم��ام 

و�لتعّرف على ما ميتلكه يف د�خله من قوة ذ�تية.  

وعقب �لعر�ض �لعاملي �الأول لفيلمه �لرو�ئي �لطويل 
يف   )My Pure Land( �لنقّية  �أر���س��ي  �الأول 
�ل��دويل، ين�سم �ملخرج  �إدن��ربه �ل�سينمائي  مهرجان 
�لربيطاين �لباك�ستاين �سرمد م�سعود �إىل مهرجان 
ن�ساء  ث���الث  ق�����س��ة  ي����روي  بفيلم  �ل�سينمائي  دب���ي 
�سديد�ت �لباأ�ض يف �ل�سند. نازو تكافح برفقة �بنتيها 
ل��ف��ّك �حل�����س��ار �ل����ذي ف��ر���س��ه عليهن �أق��ارب��ه��ن يف 
�إحدى قرى باك�ستان، بعد �إبعاد �لو�لد ووفاة �البن. 
وتبلغ �الأحد�ث ذروتها �لق�سوى حينما يتعني على 
�لن�ساء �لثالث �لدفاع عن �أر�سهن مبو�جهة ع�سابة 
تتكون من مائتي قاطع طريق. ُبنيْت �أحد�ث �لفيلم 
بطولة  م��ن  وه��و  حقيقية،  �أح���د�ث  على  باال�ستناد 
�إمي����ان م��ال��ك و���س��ي��د ح�سني و���س��ل��م��ان �أح��م��د خان. 
الأو�سكار  ر�سمياً  بريطانيا  لتمثيل  �لفيلم  �أُخ��ت��ري 

�أف�سل فيلم غري ناطق باالإجنليزية لعام 2018.
�لهندي  �مل��خ��رج  م���رة،  الأّول  �مل��ه��رج��ان  �إىل  وين�سم 
فيلمه  مع  جاين  ديبب�ض  ع��دة،  جو�ئز  على  �حلائز 
 In the �ل��ع��ت��م��ة  يف  �ل�����در�م�����ي  �ل�����س��ي��ك��ول��وج��ي 
ُقدم  باجبايي.  مانوج  بطولة  ومن   Shadows
بو�سان  مهرجان  يف  �الأول  �لعاملي  عر�سه  يف  �لفيلم 
�ل�سينمائي �ل���دويل ه��ذ� �ل��ع��ام، وم��ن ث��م ُع��ر���ض يف 

مهرجان »�سيكاغو �ل�سينمائي �لدويل«. 
يتناول �لفيلم ق�سة خّدو�ض، وهو رجل وحيد ي�سكن 

�لنا�ض من خالل  �لقدمية، ير�قب  يف مدينة دلهي 
كامريته �خلفية. ويف �أحد �الأي��ام يبد�أ بالبحث عن 
منزله،  ج��در�ن  خلف  لل�سرب  يتعّر�ض  �سمعه  فتى 
حّتى ي�سبح مهوو�ساً به ويفقد �سيطرته على �لوقت 

و�لو�قع.
�لربيطانّية-�لز�مبية  �ملخرجة  �ملهرجان  وحت�سر 
 I am( »رونغانو نيوين بفيلمها »�أنا ل�ست �ساحرة
م��اأ���س��اة �سوال،  ي��روي  و�ل���ذي   ،)not a Witch
يّتهمها  �لتي  �لثمان،  �ل�سنو�ت  ذ�ت  �ليتيمة  �لطفلة 
بالنفي  وُت��د�ن  �لقرية بكونها �ساحرة، فُتحاكم  �أهل 
�ملُد�نون  �إليه  ُينفى  �ل�سحر�ء  و�سط  �إىل مع�سكر يف 
�ستفعل طفلة �سغرية  �لذي  فما  �ل�سحر.  مبمار�سة 
و�سند�ن ظلم  �الإ�ساعات  وقعت �سحّية بني مطرقة 
�ل�سّجان؟ هل �ستقبل مب�سريها �أم �أّنها �ستهرب من 

ذلك �ل�سجن �سوب ما تتوق من حرّية؟.
من  �لذهبية«  »�ل�سعفة  جائزة  على  ح�سوله  وعقب 
مهرجان »كان « �ل�سينمائي، ي�سارك �ملخرج �ل�سويدي 
من  �ل�سينمائي  دب��ي  مهرجان  يف  �و�ستلوند  روب���ن 
 The( »�مل��رّب��ع«  �ل�ساخر  �لكوميدي  فيلمه  خ��الل 

 .)Square
كري�ستيان،  �لت�سكيلي  �لناقد  ق�سة  �لفيلم  يتناول 
ُي�����س��رف ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ع��رو���ض متحف للفن  �ل���ذي 
�ملعا�سر. يعنون كري�ستيان �لن�ساط �لتايل للمتحف 

�مل�ساهدين  ع��ربه  ي��دع��و  و�ل���ذي  �سكوير،  ذي  با�سم 
�إّياهم  ُم����ذّك����ر�ً  �مل��ع��ت��ق��د�ت،  م��ن��اه�����س��ة  �إىل  و�مل������اّرة 
مب�سوؤولياتهم جتاه �أبناء جلدتهم. �إاّل �أّن �الخال�ض 
�ل��زم��ان. فحني  ه��ذ�  يف  ه��ّي��ن��اً  �أم����ر�ً  لي�ض  للمبادئ 
ُيقِدُم  �لنّقال،  هاتفه  �سرقة  �إىل  كري�ستيان  يتعّر�ض 
على رّد�ت فعٍل خرقاء ت�سعه �أمام مو�قف خمجلة. 
�أّن ك��ّل م��ا يحدث يتز�من م��ع حملة  �أده���ى  وم��ا ه��و 
للمعر�ض  للرتويج  �ملُتحف  �أطلقها  و��سعة  �إعالنية 
�ملقبل. �إّذ�ك يجد كري�ستيان و�ملتحف نف�سيهما �إز�ء 

�أزمة تعاي�ض.
�ملولد ميالد  �إي��ر�ين  �ل�سويدي  �ملخرج  وي�سارك      
 The Charmer ،علمي بفيلمه �لرو�ئي �لفاتن
و�لذي يروي عن �ساب �إير�ين �إ�سمه �إ�سماعيل، وهو 
�لعثور على فتاة دمناركية  �أج��ل  يف بحث دوؤوب من 
تقبل �الق��رت�ن به، لي�سمن بقاءه يف �لدمنارك وال 

ُيطرد منها.
ومبنا�سبة �الإعالن عن �ملجموعة �الأوىل من �الأفالم 
قال  �لعامل،  �سينما  برنامج  �سمن  و�ملتنوعة  �لغنية 
�أمر  م�سعود  �ل�سينمائي  دبي  ملهرجان  �لفّني  �ملدير 
�هلل �آل علي، باأّن برنامج �سينما �لعامل ميتاز بالتنوع 
�سّناع  �أف�سل  �أعمال  م�ساركة  مع  �أ�سكاله  جميع  يف 
�الأفالم  و�ستعمل  �ل��ع��امل.  �أن��ح��اء  �ستى  �الأف���الم من 
بق�س�سها  �ملهرجان،  يف  �ملعرو�سة  و�لعاملية  �ملحلية 
�ملتنوعة و�لغنية، على �إثر�ء جتربة جمهور �ملهرجان 
م��ن خ��الل��ه��ا على  وي��ت��ع��رف  ليتابع  ���س��ك،  م��ن دون 
وهذ�  و�ل��ع��امل،  �ملنطقة  من  نابعة  وق�سايا  ق�س�ض 
يتما�سى مع هدف �ملهرجان ومكانته منرب�ً للتبادل 

�لثقايف.   
وقال نا�سني موديل، مدير برنامج �سينما �لعامل يف 
مهرجان دبي �ل�سينمائي �لدويل “جنول �لعامل يف 
�ل�سينمائية  و�الأع��م��ال  �ملو�هب  باحثني عن  عام  كل 
دبي،  �ل�����س��ي��ن��م��ا يف  ج��م��ه��ور  �إىل  ل��ن��ق��دم��ه��ا  �مل��م��ي��زة 
ح�سور  �إىل  �ل�سينما  حمبي  جميع  �أدع���و  و�أ���س��اف 
�لتي  �لغنية  �ل��ع��امل  �سينما  برنامج  �أف���الم  ع��رو���ض 
�إنتاجات �ل�سينما �لعاملية، وتتمحور  �أف�سل  تت�سمن 
�إىل  �مل�ساهدين  وتنقل  �لثقافات  من  �لعديد  ح��ول 
جتارب ثقافية وحياتية متنوعة، مما ميهد �لطريق 

الإدخال مفاهيم جديدة.

ندوة الثقافة والعلوم تعلن ا�سماء املكرمني يف جائزة را�سد للتفوق العلمي للعام 2017، و�سخ�سية العام العلمية

»مهرجان دبي ال�سينمائي الدويل« يعر�ض اأف�سل الأفالم العاملية خالل دورته الرابعة ع�سرة
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جنوم هوليوود .. م�ساريع جتارية بجانب جمال التمثيل وال�سهرة
�إىل  �أعماال جتارية  �أن�ساأو�  �لذين  هوليوود  �أب��رز جن��وم  وم��ن 
جوهان�سون  �سكارليت  �لنجمة  و�ل�سهرة  �لفن  جم��ال  جانب 
�لتي تهدف �إىل تاأمني م�ستقبلها يف �سيء حتبه، حيث �ختارت 
�أن تفتتح حمال لبيع �لف�سار يف نيويورك وباري�ض هي وزوجها 
�إن هذ� �لف�سار �سيكون نتاجا  �ل�سابق روم��ان دوري��اك، وقالت 
�أنها تع�سقه ب�سكل  لتجربة مفعمة باحلب و�حلما�ض، موؤكدة 

جمنون، وتتمنى �أن ي�سبح من �لوجبات �الأ�سا�سية.

�شيدة اأعمال
م�ساريع،  عدة  بارميور  درو  �ل�سهرية  �ملمثلة  متتلك  بدورها، 
جعلتها و�حدة من جنمات هوليوود �لالتي جنحن ك�سيد�ت 
��سم  حت��م��ل  �ل�سينمائي  ل��الإن��ت��اج  ���س��رك��ة  متتلك  �إذ  �أع���م���ال، 
"Flower Film"، وخطا �إنتاجيا مل�ستح�سر�ت �لتجميل 
�لدعائية  للحملة  وت���روج   ،"Flower Beauty" با�سم 
للمنتجات بنف�سها، وتو�سع حاليا جمال ��ستثمار�تها يف �أوروبا 

و�أ�سرت�ليا و�ل�سني.
ومن جانبه، مل يكتف �لنجم جاريد ليتو مبو�هبه �ملتعددة يف 

�لفن و�الإنتاج، وقرر �أن يتجه �إىل جمال �لتكنولوجيا وو�سائل 
�الت�ساالت �حلديثة، و��ستثمار جزء من �أمو�له يف �سركات مثل 
�أنه  جانب  �إىل   ،"Air BnB"و "Reddit"و "Uber"
�لت�سويق �الإلكرتوين  �أ�س�ض �سركة خا�سة يف   ،2012 يف عام 

."The Hive" ومو�قع �لتو��سل �الجتماعي حتت ��سم

التكنولوجيا والت�شالت
ويف �ل�سياق ذ�ته، ر�أى �لنجم �ل�سهري �آ�ستون كوت�سر �أن �مل�ستقبل 
دفع جزء  فقرر  �الت�ساالت،  �لتكنولوجيا وجمال  وتاأمينه يف 
 ،"Spotify" منها  �ل�����س��رك��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف  ث��روت��ه  م��ن 

."Uber"و ،"Shazam"و ،"Flipboard"و
مما   ،"Skype" �سركة  ح�سة يف   2009 ع��ام  يف  و����س��رتى 
مكنه من �حل�سول على �أرباح ثالثة �أ�سعاف ��ستثماره، عندما 

�ختريت �ل�سركة من "مايكرو�سوفت" يف عام 2011.

منتجات اآمنة
�ألبا فا�ستثمرت حبها الأ�سرتها وخربتها  �أما �لنجمة جي�سيكا 

 ،"The Honest Company" لكبرية، و�أ�س�ست �سركة�
للعناية  و�الأط��ف��ال  ل��الأ���س��رة  وممتعة  �آم��ن��ة  منتجات  لتوفري 
�بنتها  ت��ع��ر���ض  ب��ع��د  وذل����ك  �ل��ت��ن��ظ��ي��ف،  و�أدو�ت  �ل�سخ�سية 
وبعد  �لكيماوية،  �ملنظفات  من  مفرطة  حل�سا�سية  �ل�سغرية 
ب�1.7 مليار دوالر،  �ل�سركة  م��ال  ر�أ���ض  ق��در  �سنو�ت   4 م��رور 

وت�سنف �ألبا على �أنها و�حدة من �أغنى ن�ساء �أمريكا.
حياتها،  يف  �الأ�سا�سيات  م��ن  �لتجارة  ريهانا  �لنجمة  وتعترب 
بني  مزيج  "Stance" هو  ماركة  م�سروع  يف  �ساركت  حيث 
�جلو�رب  ت�سميم  يف  �ساهمت  كما  و�لتكنولوجيا،  �لت�سميم 
و�ملالب�ض �لد�خلية �خلا�سة بالن�ساء، باالإ�سافة �ىل م�ساهمتها 
�ملالب�ض  وت�سميم  "�سوبارد"،  �لفاخرة  �ملجوهر�ت  ت�سميم  يف 

و�لتي�سريتات وغريها.
وق�����ررت �ل��ن��ج��م��ة �ل�����س��ه��رية غ��وي��ن��ي��ث ب���ال���رتو �أن ت��ت��ج��ه �إىل 
عالمة  ففتحت  �لثمينة،  و�ملالب�ض  و�النتيكات  �الك�س�سو�ر�ت 
�لذي  بها  �خل��ا���ض  �ملتجر  "جوب" و�فتتحت  ت��دع��ى  جت��اري��ة 
ي�سم قطعاً ثمينة من �ملالب�ض و�الآثار و�الك�س�سو�ر�ت �خلا�سة 

بعالمتها �لتجارية.

ل يكتفى جنوم هوليوود باأعمالهم الفنية التي تدر عليهم الكثري 
جمال  بجانب  جتارية  م�شاريع  فتح  يقررون  ولكنهم  امل��ال  من 
وغدر  الأي��ام  تقلبات  جتنب  يريدون  لأنهم  وال�شهرة،  التمثيل 
وم�شتح�شرات  التكنولوجيا،  امل�شاريع  هذه  اأبرز  ومن  الزمان، 
التجميل، وم�شتلزمات الأطفال، وحمل لبيع الف�شار اأو 
اأو  قدمية،  هوايات  ممار�شة  بهدف  �شواء  النتيكات، 

لتوفري دخل ثابت يكفل حياة اآمنة.

فيلم اأنيماي�شن يحمل تناق�شًا من ال�شعب التغا�شي عنه

! Leap ق�سة م�ستتة وغري متما�سكة

�ل�سبيهة  �ل��ك��ب��رية  �ل�سخ�سيات  روؤو������ض  �أن  �سحيح 
�أعمال  بع�ض  �أن  �إال  غالباً،  �النتباه  ت�ستت  بامل�سا�سة 
كبري.  ح��د  �إىل  �ل��و�ق��ع  وي��ق��ارب  م��ذه��ل  �الأنيماي�سن 
بدل  للخلفية  ُخ�����س�����س��ت  �مل������و�رد  ب����اأن  ت�����س��ع��ر  ل��ذل��ك 

�ل�سخ�سيات.
Leap! ُو�سعت يف  �أن كثري�ً من �جلهود يف  تالحظ 
�أن قلياًل من هذه �جلهود  �ملوؤ�سف  غري حملها. ومن 
ُخ�س�ض للق�سة و�حلو�ر، �للذين �ألفهما لورنت زيتون، 

و�إريك �سامر، وكارول نوبل. تبدو �لق�سة م�ستتة وغري 
متما�سكة، رمبا الأنها �أُعدت لتتالءم مع �أ�سو�ق عدة.

دراما
�لولد�ن  ي����وّدع  ف��ي��م��ا  �ل���در�م���ا يف �حل����ال،  ن��غ��و���ض يف 
فانينغ( وفيكتور )نات وولف(  )�إيل  �حلاملان فيلي�سي 
وي�سقان  �لفرن�سي  �ل��ري��ف  يف  �لقا�سي  �الأي��ت��ام  ملجاأ 
�إىل  تتحّول  �أن  فيلي�سي  تريد  باري�ض.  �إىل  طريقهما 

ر�ق�سة، ويحلم فيكتور يف �أن ي�سبح خمرتعاً، مع �أننا 
ال نالحظ يف �لق�سة ما يربز ميولهما هذه.

بالعمل مع رجل مغمور  يف غ�سون يوم، يبد�أ فيكتور 
ُيدعى غو�ستاف �إيفل، يف حني تنجح فيلي�سي باخلد�ع 
�أخذت  بعدما  عريقة  باليه  مدر�سة  �إىل  �الن�سمام  يف 
)مادي  كامي  �ملدللة  بالفتاة  �خلا�سة  �لقبول  ر�سالة 
و�لدتها  ل���دى  ت��ع��م��ل  فيلي�سي  ك��ان��ت  �ل��ت��ي  زي��غ��ل��ر(، 

�ل�سريرة.
بالكامل الأن كامي رمت  ُتعترب هذه �خلطوة م��ربرة   
�لنافذة.  م��ن  �ملتوفاة  فيلي�سي  و�ل���دة  مو�سيقى  علبة 
�لربيد  َر�  زوِّ حلمكما!  ور�ء  �ل��ول��دي��ن  �أي��ه��ا  �ن��ط��الَق��ا 
و��سرقا هوية �لغري )تعرف �أن هذ� �لعمل يعاين خلاًل 
�ل�سريرة  �الأم  )تلك  بالتفكري:  تبد�أ  رو�يته عندما  يف 

حمقة((.
فح�سب،  هويتني  بني  �جلمع  �إىل  فيلي�سي  ُت�سطر  ال 
�لتعاطي مع فتيني، فيكور و�لر�ق�ض  �أي�ساً  بل عليها 

�لرو�سي رودي )تامري كابيليان(، 
مع �أننا ال نعرف بو�سوح �سن هذه �ل�سخ�سيات. تبدو 
فيلي�سي، مثاًل، �سغرية كفاية لتعي�ض يف ملجاأ لالأيتام 
يف فرن�سا يف ثمانينيات �لقرن �لتا�سع ع�سر �إمنا كبرية 

كفاية لتو�عد على ما يبدو.

هفوات
 !Leap �ل��وق��ت يف  ي��ب��دو مفهوم  ذل���ك،  ع���الوة على 
�أي���ام مير  ب��اأن��ه  ت�سعر  فما  �الأح����و�ل،  �أف�سل  يف  مبهماً 
�لهفو�ت  بع�ض  نالحظ  كذلك  �أحياناً.  �ساعة   24 يف 
تتنقل  �ملعا�سرة،  �لبوب  �لتاريخية. بخالف مو�سيقى 
فيلي�سي ب�سرو�ل ق�سري من �لدينم وتتفوه �ل�سخ�سيات 
بعبار�ت مثل: )�لرق�ض مقرف(، ف�ساًل عن �أنها تطلق 
 .)Hammer Time( )دعابات عن )وقت هامر
رغم ذلك، ُيفرت�ض �أن �الأحد�ث تدور يف �لقرن �لتا�سع 
ع�سر نظر�ً �إىل �نت�سار �لقبعات �لعالية وعربات �خليل. 
�أن برج �إيفل ومتثال �حلرية ما ز�ال قيد  ونرى �أي�ساً 
�ل�سعب  م��ن  تناق�ساً  �لفيلم  يحمل  وه��ك��ذ�  �الإن�����س��اء. 

�لتغا�سي عنه. 
وال  مذهاًل.  �سوتياً  �أد�ء  فانينغ  �إي��ل  تقّدم  �ملقابل،  يف 
�سك يف �أنك �ست�ستمتع مب�ساهدة �لرق�ض )�لذي �سممه 
Leap! يحتوي  لكن  باري�ض(.  باليه يف  �أوب��ر�  جنوم 
على عنا�سر ع�سو�ئية كثرية حتول دون متا�سكه، فال 
تتقلب.  �ل�سخ�سيات  تنفك  وال  زمنية،  بحقبة  يلتزم 
نزيهة. لذلك قد  كذلك ال تبدو رحلة فيلي�سي دوم��اً 
متو�فر�ً   !Leap ي�سبح  �أن  �إىل  �النتظار  يف  ترغب 

على حمطات �لتلفزيون قبل �أن ت�ساهده.

بداأ عر�ض فيلم الأنيماي�شن Leap! يف دور ال�شينما، وياأمل �شانعوه جذب اهتمام امل�شاهدين ال�شغار خالل 
اأيام ال�شيف احلارة هذه.نزل العمل الكندي Leap! الذي حمل العنوان الأ�شلي Ballerina، اإىل دور 
العر�ض الأمريكية حاماًل جوهرة كاريل راي جيب�شن ال�شيفية Cut to the Feeling. لكنك �شتنتظر 
�شاعة و27 دقيقة لت�شمع هذه الأغنية لأن ال�شرد غري املتقن يخيب اأملك يف هذه الرواية عن فتاة �شغرية 

تع�شق الرق�ض.

ريهاناجي�شيكا األبادرو بارميور�شكارليت جوهان�شون

جاريد ليتو

اآ�شتون كوت�شر
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الك�سف عن طريقة جديدة 
لعالج �سرطان الثدي

�سرطان  لعالج  جديدة  طريقة  عن  �الأور�م،  جر�حة  يف  �خت�سا�سي  ك�سف 
�ل���ث���دي، ت��ق��وم ع��ل��ى زي����ادة م��ن��اع��ة �جل�����س��م م��ن خ���الل �ل��ت�����س��دي للخاليا 

�ل�سرطانية.
�أح���دث تقنيات  �إن  �مل��ج��ال:  �ل��ن��ح��الوي، �الخت�سا�سي يف ه��ذ�  ف��ادي  وق��ال 
�لعالج ، تقوم على تغيري فكرة �ملعاجلة، من خالل �أخذ �لكريات �لبي�ساء 
من ج�سم �ملري�ض وتعديلها مناعيًّا ثم �إعادتها �إىل �جل�سم، كي ت�سبح قادرة 
�إذ�عة  ذك��رت  ما  على  حماربته،  من  وتتمّكن  �ل�سرطان  على  �لتعّرف  على 

كارلو". "مونت 
خا�سة  �ل�سرطان.  م��ن  �ل��د�ئ��م��ة  �لتوعية  �أهمية  على  �ل��ن��ح��الوي،  و���س��دد 
�لن�ساء،  عند  �الأوىل  �ملرتبة  ويحتّل  �سيوًعا  �الأك���رث  الأّن���ه  �ل��ث��دي  �سرطان 
ولل�سفاء  للوقاية  �لقابلة  �ل�سرطانات  �أكرث  من  �لثدي  �سرطان  �أّن  موؤكًد� 

متى مّت �لك�سف عنه مبّكًر�.
�سحي  ح��ي��اة  من��ط  و�ع��ت��م��اد  �ل���وزن،  تخفي�ض  باأهمية  �ل��ن��ح��الوي  ون�سح 

وممار�سة �لريا�سة.

اأ�سباب توؤدي اإىل هبوط 
�سغط الدم

 تختلف �أ�سباب هبوط �سغط �لدم؛ منها �أ�سباب عَر�سية و�أخرى مَر�سية، 
ن�ستعر�ض �أبرزها وطرق �لوقاية منها وعالجها.

ي��ق��ول �ل��دك��ت��ور حم��م��ود ط��ن��ط��اوي ����س��ت�����س��اري �أم���ر�����ض �ل��ق��ل��ب و�الأوعية 
�ل�سغط،  النخفا�ض  منها  خطورة  ال  عَر�سية  �أ�سباًبا  هناك  �إن  �لدموية، 
�الأ�سباب  يف  �خلطورة  وتكمن  م�سبباتها.  فعل  عن  ف  �لتوقُّ مبجرد  ُتعاَلج 

�لناجتة عن �أمر��ض معينة.
�إىل هبوط �سغط �لدم،  ومن �الأ�سباب �ملوؤقتة، �لوقوف ب�سرعة؛ ما يوؤدي 
�أو �لتعر�ض الأحد مثري�ت �حل�سا�سية باجل�سم، �أو �سربة �ل�سم�ض، وكذلك 
عدم تناول �سو�ئل بكميات كافية، و�الإفر�ط يف تناول �لكافيني، و�لتعر�ض 

ا خالل فرتة �حلمل. للنزيف كثرًي�، و�أي�سً
وهناك �أ�سباب ترتبط ببع�ض �الأمر��ض، مثل ك�سل �لغدة �لدرقية، و�أمر��ض 
�لقلب، كعدم �نتظام �سربات �لقلب، و�لذبحة �ل�سدرية، ومر�ض �ل�سكري، 

وفقر �لدم، ونتيجة �لعو�مل �لور�ثية، وتناول بع�ض �الأدوية.
�إ�سافة  م �لدكتور حممود ن�سائح ت�ساعد على �لوقاية و�لعالج؛ منها  وقدَّ
�لطبيب،  ال�ست�سارة  ووف��ًق��ا  حم�سوبة  بكميات  �ل��غ��ذ�ئ��ي  �لنظام  �إىل  �مللح 
وجتنُّب �لكافيني، وتناول كميات كبرية من �ل�سو�ئل، كالع�سائر �لطازجة 

و�ملياه، وجتنب �الأدوية ذ�ت �الآثار �جلانبية �لتي توؤثر يف �سغط �لدم.
بني  �ل��ر�أ���ض  وو���س��ع  باجللو�ض  ين�سح  �لعَر�سية،  �حل���االت  �إىل  وبالن�سبة 
�لركبتني، مبا ي�ساعد على �إرجاع �سغط �لدم �إىل و�سعه �لطبيعي و�ل�سعور 

ن. بالتح�سُّ

الرياح؟ تهب  • ملاذا 
ت�سخن حر�رة �ل�سم�ض �لهو�ء فيتحرك حمدث �لرياح .تتحرك �لرياح 
�ملناطق  يف  �الأر�سية  �لكرة  �أنحاء  خمتلف  فوق  جد�  �سخمة  بحركات 
ناحية  من  وزن��ا  �قل  ي�سبح  �ل��ذي  �لهو�ء  �ل�سم�ض  ت�سخن  �ال�ستو�ئية 
حتدث  �الأخ���رى  هي  جديدة  هو�ئية  حتركات  حمدثة  �ال�ستو�ء  خط 
حتركات جديدة وهكذ� دو�ليك بحيث تلف حركة �لرياح �أقا�سي �لدنيا 

�الأربع
 • ما �شبب ملوحة مياه البحر؟

مياه �لبحر ماحلة حلتو�ئها على ملح ذ�ئبة غلبية هذ� �مللح هو ملح 
�لتي  �الأن��ه��ار  مياه  �مللح  ه��ذ�  م�سدر  �لب�سر  ي�ستخدمه  �ل��ذي  �لطعام 
�لتي  �ل�سخور  ملح  �إذ�ب���ة  على  �الأن��ه��ار  ه��ذه  تعمل  �لبحار  يف  ت�سب 

تعرت�ض طريقها وحتمله �ىل �لبحر 
الوبرا. و�شع  يف  وابنه  برع  الذي  اليطايل  املو�شيقي  هو  • من 

55 عاما  1660 وتوفى عن  ولد عام  �ل��ذي  �سكارالتي  �ل�سندرو  هو 
�وب���ر� ث��م �كمل �بنه   100 �ك��رث م��ن  �ي��ط��ايل و�سع  م��وؤل��ف مو�سيقي 

دومينيقو� �مل�سو�ر حتى عام 1757 ومات عن عمر يقارب 72 عاما.

جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  �لفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ال  �الإن�سان  جلد  �سمك  �أن  تعلم  هل   •
�الإن�سان يحتوي على عدة �آالف من �لغدد �لتي تفرز �لعرق بينما جلد �لفيل خال من هذه �لغدد با�ستثناء 

جفون �لعينني
�سنة ثالثني  �ملتو�سط  يف  يتجاوز  ال  �لقرد  عمر  �أن  تعلم  • هل 

�لو�حدة �لثانية  يف  مرة   )32( حو�يل  جناحها  تهز  �لذبابة  �أن  تعلم  • هل 
�ملر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ال  �لن�سور  �أن  تعلم  • هل 

�لثديية �حليو�نات  �أذكى  هو   - �لدلفني   - �أن  تعلم  • هل 
مرة  24 �لتاريخ  مدى  على  �حتلت  �لقد�ض  �ن  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 �إىل  تاريخه  يعود  �لعامل  يف  ج�سر  �قدم  �أن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

 4.5 مبقد�ر  �لبحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولند�  بروتد�م  مطار  �أن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حو�يل  تبعد  و  �ل�سم�ض  هي  �الأر�ض  �إىل  جنم  �أقرب  �أن  تعلم  • هل 
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فوائد الربتقال
ك�����س��ف��ت در�����س���ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة، �أن 
مغذية  م��ادة  على  يحتوى  �لربتقال 
تخف�ض خطر �ل�سكتة �لدماغية عن 

طريق زيادة تدفق �لدم �إىل �ملخ.
�ل��ب��اح��ث��ون ب��ح�����س��ب موقع  و�أو�����س����ح 
�لربيطانية  “�لتليغر�ف”  �سحيفة 
م����ادة  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وى  �ل���ربت���ق���ال  �أن 

�أنحاء  جميع  فى  �ل��دم  تدفق  تعزز  و�لتى  )هي�سبرييدين(،  ت�سمى  مذهلة 
�جل�سم، مبا فى ذلك �لدماغ.

حملول  �مل�ساركني  م��ن  جمموعة  �لعلماء  منح  �ل��در����س��ة،  نتائج  ولتاأكيد 
م��ن ع�سري  ك��وب��ني  ف��ى  �مل���وج���ودة  م��ن هي�سبرييدين  ع��ل��ى كمية  ي��ح��ت��وى 
جهاز  با�ستخد�م  �جللد  خ��الل  من  �ل��دم  تدفق  بقيا�ض  وق��ام��و�  �لربتقال، 
�سغط  �نخفا�ض  والحظو�   ،  doppler fluximeter با�سم  يعرف 

�لدم وزيادة تدفقه ب�سكل عام.
يعانون  �لذين  لالأ�سخا�ض  �سحرى  حل  �لربتقال  �أن  �لباحثون  و�أ���س��اف 
�لقلب و�الأوعية  �ل�ستاء لتعزيز �سحة  من برودة �لقدمني و�الأط��ر�ف فى 
�لدموية، حيث �إنه ي�ساعد على و�سول �لدم �إىل �الأطر�ف وبالتاىل تدفق 

�لدم ب�سكل �أف�سل.

 يكت�سف �لعلماء و�لباحثون كل يوم فائدة �سحية جديدة 
ت�سيب �جل�سم  �لتي  �الأ�سر�ر  �مل��اء، ويحذرون من  ل�سرب 

نتيجة عدم تناول كميات كافية منه.
"هيلي�ض الين" جمموعة من �لفو�ئد  وي�ستعر�ض موقع 
�ل�سحية �لتي تعود على �جل�سم نتيجة �سرب �ملياه، ويبلغ 

�ملعدل �ملطلوب يومًيا 8 �أكو�ب على �الأقل.
ومن فو�ئد �سرب �ملياه �مل�ساعدة على فقد�ن �لوزن حيث 
من  يقلل  ك��ون��ه  للريجيم  �ملتبعة  �الآل��ي��ات  �أه���م  م��ن  يعد 
�ل�سعور باجلوع ويحول �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�سم �إىل 

طاقة وميده باحليوية و�لن�ساط.
كاال�سطر�بات  �ملعدة  م�ساكل  عالج  على  �ملاء  ي�ساعد  كما 

باالنتفاخ  �ل�سعور  وتقليل  و�الإ�سهال  و�الإم�ساك  �له�سمية 
كما يقلل من خطر �الإ�سابة ب�سرطان �لقولون و�ملثانة.

ويعمل �ملاء على تنقية �جل�سم من �ل�سموم وتخلي�سه منها 
�أواًل باأول.

وهو  �لكلى،  ح�سو�ت  تكون  مينع  وقاية  عامل  �مل��اء  ويعد 
ين�سحن  حيث  و�ملر�سعات  للحو�مل  خا�ض  ب�سكل  مفيد 

ب�سرب ما ال يقل عن 10 �إىل 13 كوب مياه يومًيا.
ن�سارة  على  وي��ح��اف��ظ  بالتوتر  �ل�سعور  م��ن  �مل���اء  ويقلل 
�لب�سرة ويحمي �الإن�سان من �جلفاف، كما �أّنه مفيد للقلب 
�لتي ال  �لفو�ئد  م��ن  �ل��ذ�ك��رة وغ��ريه��ا  و�ل��دم��اغ وحتفيز 

ح�سر لها.

فوائد �سحية كثرية لـ�سرب املاء

م�شيفات تقفزن يف الهواء وتقذفن القبعات يف �شاحة تيانامنن خالل اجلل�شة اخلتامية للموؤمتر ال� 19 للحزب ال�شيوعي يف بكني. )ا ف ب(

�أن  وق��رر  رقيقة  رمادية  و�نثى  �بي�ض جميل  بذكر  �لولود فجاء  �الأر�ن���ب  زوج��ا من  �ل�سوق  ��سرتى جحا من 
يربيهما يف �لبيت. وفى �لطريق قرر �أن ي�سرتيح قليال فجل�ض يف ظل �سجرة وو�سع �سلته �لتي كانت �الر�نب قد 
قر�ست جزء� منها على �الر�ض وو�سع فوق منها عمامته وجبته حتى ال تخرج �الر�نب من �ل�سلة ثم فرد ج�سده 
على �الر�ض و��سعا يده حتت ر�أ�سه كو�سادة و�غم�ض عينيه و�أخذ يحلم بزوج �الأر�نب كيف �سريبيهما ثم يتو�لد 
فياأتيان باأربعة �زو�ج وتتو�لد تلك �الزو�ج بعد �ن تكرب فياأتو� بازو�ج كثرية من �الر�نب. �ذن �سيتو�لد �الم و�الب 
و�البناء و�سي�سدر عنه جمموعه كبريه يف فرته زمنية ق�سريه الن �الر�نب حتمل وتلد ب�سرعه و�سيخلى لهما 
عن غرفه كبرية يف بيته و�سيغرقهما بالطعام ليكربو� ويكتنزو� ويتو�لدو� ويبيع منهم وي�سرتى زوجا من �لبط 
ليبي�ض ويفق�ض بطا �سغري� ويكرب ليبي�ض �ي�سا و�سي�سرتى بعد ذلك زوجا من �الوز ثم من �ملمكن �ن ي�سرتى 
معزة �سغريه حلوبا وتلد �ي�سا ومتتلىء �لغرفة لت�سبح غرفتني ثم ثالثا ثم قطعه �ر�ض كاملة وال ي�ستطيع �ن 
ير�عيها وحده فهناك زوجته و�والده.ورمبا ياأتي بعاملني للنظافة و�لطعام و�غم�ض عينه ليحلم �كرث بذلك 
�مل�سهد �لر�ئع ملزرعته وقطعان �ملا�سية جتري فيها ومترح وت�سمن فيبيع �لبط و�الوز و�لدجاج و�الر�نب فلن 
يكون بحاجة �ليها النه ��سرتى ما�سية وهذه فعنده تكفي كثري�.. و��ستيقظ من �لنوم مرتاحا مب�سوطا و�سعيد� 
جد�ً و�خذ عمته وعباءته من �ل�سلة ولب�سهما وحني جاء دور �ل�سلة فوجىء بها خالية فقد قر�سها زوج �الر�نب 
وخرج منها هاربا �إىل تلك �ملزروعات �جلميلة ليعي�ض هناك يلد ويتكاثر بعيد� عن بيت جحا مل يتمالك جحا 
نف�سه فاأخذ ي�سرخ ويلطم خديه ملا حدث وعندما جتمع حوله �لنا�ض �خذ يقول يا وياله فقدت �الر�نب و�الوز 

و�لبط و�لغنم و�ملا�سية وفقدت نقودي كلها ورجعت كما كنت فقري� يا وياله.. و�حالماه. 


