
�ص 22

�ص 31

�نطالق فعاليات �أ�سبوع 
�لأغذية و�لزر�عة 2017 

بجامعة �لإمار�ت

حممد ع�ساف:

 م�سر �لبو�بة �لتي فتحت يل 
طريق �لنجاح و�ل�سهرة

املرا�سالت: �ص.ب :505
email:munawaat@alfajrnews.ae

   
طريقة �شرب القهوة 

مرتبطة بالوزن
كل  الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  يف  اإلينوي  جلامعة  درا���س��ة  ن�سحت 
من يرغب بالتخفيف من وزنه ب�سرب القهوة خال�سة بال �سكر، بال 
كرمية، وبال حليب، لأنه وعلى املدى الطويل �ست�سبح هذه املكونات 
اأنه خالفا لغريها  الباحثون  ال��وزن. ولحظ  عوامل حقيقية لزيادة 
وامل�سروبات  الغازية،  وامل�سروبات  كالكحول،  ال�سعبية،  امل�سروبات  من 
النا�س  فاإن كثري من  اإ�سافة،  ت�ستهلك عادة من دون  التي  ال�سكرية، 
ال�سكر  مثل  الغذائية،  الإ�سافات  مع  وال�ساي  القهوة  �سرب  يف�سلون 
اأو الكرمي، وغريهما. واأكد هوؤلء الباحثون اأن هذه املكمالت يف كثري 
من الأحيان مواد من�سطة ومليئة بالدهون، ولكنها �سعيفة من حيث 
قدرها  زي���ادة  الباحثون  �سجل  ال��درا���س��ة،  وخ��الل  الغذائية.  القيمة 
وزيادة  ملحق،  مع  القهوة  �ساربي  عند  اإ�سافية  ح��راري��ة  �سعرة   69
وح�سب  ملحق.   م��ع  ال�ساي  �ساربي  عند  زائ���دة  ح��راري��ة  �سعرة   43
ال��ت��ق��ري��ر  ف��ق��د اأج��ري��ت م��ق��اب��الت م��ع اأك���ر م��ن 19000 �سخ�س 
ي�سربون  الذين  من   67.5٪ وق��ال  القهوة.  �سرب  يف  عاداتهم  ح��ول 
اأنهم يتناولونها مع ملحق، وكذلك قال ٪33.4 من الذين  القهوة 
اإلينوي  اآن، من جامعة  ريوبينغ  الربوفي�سور  وقال  ال�ساي.  ي�سربون 
مع  ولكن  خفيفة،  تكون  قد  للهقوة  املرافقة  اليومية  الإ�سافات  :اإن 
مرور الوقت فاإن ال�سعرات احلرارية الزائدة تتحول اإىل كيلوغرامات 
اإ�سافية وح�سب تقرير الوكالة الوطنية لل�سحة الغذائية فاإن القهوة، 
كانت  امل��اء،ف��اإذا  بعد  ا�ستهالكا  الأك��ر  امل�سروب  هي  مثال،  فرن�سا  يف 
النوم،  قلة  ب�سبب خماطر  الأحيان،  مزاياها مو�سوع جدل يف بع�س 
والقلق، واأمرا�س القلب ، فقد اأبرزت العديد من الدرا�سات �سفاتها 
الإيجابية امل�سادة لطنني الأذن، ومكافحة �سرطان الكبد، ومكافحة 

مر�س الزهامير .

القيلولة تنمي القدرات 
اللغوية للأطفال

ك�سفت درا�سة اأمريكية حديثة اأن نوم الأطفال ال�سغار ملدة ن�سف 
تعلم  ي�ساعدهم على  بالقيلولة-  النهار -فيما يعرف  �ساعة و�سط 

مهارات جديدة، خا�سة املتعلق باإتقان املهارات اللغوية.
اأريزونا  بجامعة  النف�س  علم  ق�سم  يف  باحثون  ال��درا���س��ة  واأج���رى 
 )Child Development( دوري��ة  يف  ون�سرت  الأمريكية، 
اجلديدة  املهارات  وتعلم  القيلولة  بني  العالقة  ولك�سف  العلمية. 
لالأطفال خا�سة مرحلة ما قبل املدر�سة، راقب الباحثون جمموعة 
الباحثون  اأع����وام. وق���ام  ث��الث��ة  اأع��م��اره��م  الأط��ف��ال متو�سط  م��ن 
على  التعليمية  امل��ه��ارات  بع�س  تت�سمن  فيديو  اأ���س��رط��ة  بعر�س 
اأخرى  خمتلفة  ومهارات  عليها،  التعرف  منهم  وطلبوا  الأط��ف��ال، 
يف اليوم التايل، بالإ�سافة اإىل تعلم كلمات �سهلة يف اللغة. ووجد 
�ساعة  ن�سف  ملدة  قيلولة  اأخ��ذوا  الذين  الأطفال  اأن  البحث  فريق 
اأكر ا�ستيعاًبا وفهًما  اإىل �ساعة عقب عر�س املهارات عليهم كانوا 
للمعلومات التي عر�ست عليهم، باملقارنة مع من بقوا م�ستيقظني 
ملدة خم�س �ساعات على الأقل بعد تعلم املهارات. وقال الباحثون اإن 
الر�سع حتى �سن �ستة �سهور ميكن اأن ياأخذوا غفوات قيلولة خالل 
النهار قد ت�سل اإىل �ست مرات يوميا، لكنها تقل تدريجيا كلما كرب 
الطفل يف العمر حتى تختفي قبل �سن املدر�سة. ون�سح الباحثون 
الآباء والأمهات باحلر�س على اأن ياأخذ اأطفالهم ق�سًطا كافًيا من 
النوم طوال اليوم، يقدر ب� 10 اإىل 12 �ساعة، بالن�سبة لالأطفال 

قبل �سن املدر�سة.
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ولدة اخلدج قد ت�شر قلب الأم م�شتقبًل
اأظهرت درا�سة حديثة اأن الن�ساء اللواتي يلدن مبكراً الولدة املبت�سرة هن 
اأكر عر�سة من غريهن لالإ�سابة باأمرا�س القلب يف مراحل لحقة من 
حياتهن، حتى لو مل تكن لديهن اأي عوامل خطر اأخرى تزيد من احتمالت 

الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرايني.
وتعرف الولدة املبت�سرة باأنها ولدة الطفل حيا قبل ا�ستكماله 37 اأ�سبوعا 

من احلمل، ويعرف الطفل املبت�سر اأي�سا با�سم الطفل اخلداج.
اللواتي  الأمهات  بني  القلب  باأمرا�س  الإ�سابة  خطر  اأن  الدرا�سة  وبينت 
يلدن مبكرا بن�سبة %40 مقارنة باللواتي اأجننب بعد 37 اأ�سبوعاً. وتزيد 

الن�سبة اإىل مثليها بني الن�ساء اللواتي يلدن قبل 32 اأ�سبوعا.
وكتب الباحثون يف ن�سرة �سركولي�سن الطبية اأن زيادة الوزن وارتفاع �سغط 
الدم وزيادة الكولي�سرتول وال�سكري لدى الن�ساء اللواتي اأجننب قبل الأوان 

ل تف�سر اأكر من %21 من زيادة خماطر الإ�سابة باأمرا�س القلب.
واأ�ساف فريق البحث اأنهم مل يتمكنوا بعد من تف�سري الن�سبة الباقية، وهو 
ما يتطلب املزيد من الأبحاث. لكن الدرا�سة ت�سري اإىل اأن اإجناب الأطفال 
خماطر  م��ن  تزيد  التي  العوامل  قائمة  اإىل  ي�ساف  اأن  يجب  املب�سرتين 

الإ�سابة باأمرا�س القلب يف امل�ستقبل.
وقالت لورين تانز من كلية ال�سحة العامة بجامعة هارفارد تي.اأت�س التي 
اإنذارا  يتلقني  مبت�سرين  اأطفال  يلدن  اللواتي  الن�ساء  البحث  فريق  قادت 

مبكرا عن �سحة قلوبهن.
واأ�سافت ل� رويرتز قد يرغنب يف اإعطاء اهتمام خا�س بقلوبهن عن طريق 
نظام غذائي واأ�سلوب حياة �سحي ي�سمل احلفاظ على وزن �سحي وممار�سة 

الريا�سة والمتناع عن التدخني.

و�شادة روبوتية لعلج الأرق
روبوتية  و�سادة  هولنديون  باحثون  طور 
يقولون اإنها ت�ساعد على النوم والتخل�س 
م���ن ال�����س��ع��ور ب�����الأرق خ���الل ال��ل��ي��ل. ومت 
ا�سم  اأُط��ل��ق عليها  ال��ت��ي  ال��و���س��ادة  ت��زوي��د 
احل�سا�سات،  م��ن  كبري  بعدد  �سومنوك�س 
التي ت�ساعد على معرفة اإن كان امل�ستخدم 
ينام ب�سكل جيد اأم ل، وعلى هذا الأ�سا�س 
يتم تعديل التنف�س ال�سطناعي اخلا�س 
بها بناء على تنف�س امل�ستخدم، اأو ت�سليط 
اإذا كان يعاين  الأخ��رى  واملوؤثرات  ال�سوء 
ال��ن��وم. وج��اء البتكار  م��ن كابو�س خ��الل 
ب���ال���ت���ع���اون ب����ني جم���م���وع���ة م����ن ط���الب 
دلفت  جامعة  يف  وال��روب��وت��ات  الهند�سة 
للتكنولوجيا. ول يزال البتكار يف مرحلة 
اأن  امل�����س��م��م��ون  وي��اأم��ل  الأويل،  ال��ن��م��وذج 
لإنتاجه  ال���الزم  التمويل  على  يح�سلوا 
مريور  �سحيفة  بح�سب  وا�سع،  نحو  على 

الربيطانية.
كومنوك�س  و���س��ادة  اإن  امل�سممون  وي��ق��ول 
لتوفري  ال�����س��ن��اع��ي  ال����ذك����اء  ت�����س��ت��خ��دم 
ال��ع��الج��ات ال���الزم���ة ال��ت��ي ت�����س��اع��د على 
املعلومات  ب��ج��م��ع  ت���ق���وم  ح���ي���ث  ال����ن����وم، 
ال���الزم���ة ع��ن ال��ن��ائ��م ب��ا���س��ت��خ��دام اأجهزة 
عالية،  ح�سا�سية  ذات  متعددة  ا�ست�سعار 
وميكن ا�ستخدام البيانات ملعرفة فيما اإذا 
نوم  يف  يغط  اأو  م�ستيقظاً  امل�ستخدم  ك��ان 

املراهقة.. كيف نتغلب 
على م�شاعبها وتقلباتها �ص 23

غوغل جتلب الواقع 
الإفرتا�شي ملت�شفح كروم

دعم  اإ�سافة  غوغل  �سركة  اأعلنت 
عر�س حمتوى الواقع الفرتا�سي 
ن�سخة  اأح���دث  اإىل  "الويب"  على 
من مت�سفحها ك��روم، ال��ذي ي�سم 

الآن تقنية ويب يف اآر. 
اآر ع��ب��ارة ع��ن جمموعة  و وي��ب يف 
م������ن ال����ت����ق����ن����ي����ات ل���ل���ت���ف���اع���ل مع 
حم����ت����وى ال�����واق�����ع الف����رتا�����س����ي 
ملطوري  وب��ال��ن�����س��ب��ة  امل��ت�����س��ف��ح.  يف 
ال����واق����ع الف����رتا�����س����ي ف������اإن ويب 
ويب  ت��ط��ب��ي��ق  ب��ب��ن��اء  ت��ب�����س��ر  اآر  يف 
العديد  م���ع  ل���س��ت��خ��دام��ه  واح�����د 
الفرتا�سي  ال��واق��ع  ن��ظ��ارات  م��ن 
كتابة  م����ن  ب�����دل  وامل���ت�������س���ف���ح���ات، 

تطبيق خمتلف لكل من�سة.
وياأتي طرح هذه امليزة بعد اإ�سدار 
اآر يف ن�سخة جتريبية من  ويب يف 
اأن��دروي��د يف  لنظام  ك��روم  مت�سفح 

دي�سمرب كانون الأول املا�سي.
امل��ن��ت��ج يف غوغل  م���دي���رة  وق���ال���ت 
�سيحتاج  ح��ال��ي��ا  ليند�سي  م��ي��غ��ان 
اأندرويد  هاتف  اإىل  امل�ستخدمون 
يدعم من�سة داي درمي مثل غوغل 
درمي  داي  غوغل  ن��ظ��ارة  اأو  بك�سل 
الواقع  يف  اأنف�سهم  ليغمروا  فيو 

الفرتا�سي على الويب.
لكن ال�سركة تخطط لإ�سافة دعم 
وهي  م�ستقبال،  ك��اردب��ورد  لنظارة 
نظارة الواقع الفرتا�سي الورقية 
نظارات  موجة  معها  اب��ت��داأت  التي 
الثمن،  زهيدة  الفرتا�سي  الواقع 
مما يفتح باب جتربة هذه التقنية 

اأمام م�ستخدمي نظام اآي اأو اإ�س.
ويب  جت��رب��ة  �سخ�س  لأي  ومي��ك��ن 
�سا�سة  ع��ل��ى  الف��رتا���س��ي  ال���واق���ع 
هاتفه  اأو  ال�����س��خ�����س��ي  ح��ا���س��وب��ه 
الذكي با�ستخدام الفارة اأو اأ�سابعه 
لت�سفح املحتوى، رغم اأن التجربة 
نظارة  ا�ستخدام  مبتعة  تكون  ل��ن 

واقع افرتا�سي.
مواقع  من  العديد  توجد  وحاليا 
ال��ت��ي ت��دع��م ه���ذه التقنية  ال��وي��ب 
وثائقي  وه��و  بري71  م��وق��ع  مثل 
مع  امل�سورة  الأف���الم  تقنية  يدمج 
الأبعاد  ثالثية  تفاعلية  خ��رائ��ط 
خالل  ال��ت��ن��ق��ل  للم�ستخدم  ت��ت��ي��ح 
ن��واف��ذ معلومات  وف��ت��ح  احل��دي��ق��ة 
وحيوانات  ثابتة  مبواقع  مرتبطة 
متحركة، وموقع ماتربورت الذي 
ي�سم اأكر من ثالثمئة األف �سورة 
لأم����اك����ن ع���امل���ي���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ميكن 

ت�سفحها يف الواقع الفرتا�سي.

لالنتحار اأ�شباب عديدة.. ومنها امل�شاكل القلبية

احلالة النف�شية قد توؤثر على عمل القلب وال�شرايني!

بني  ربطت  حديثة  درا�شة  اأن  اإال  عديدة،  اأ�شباب  لالنتحار  يكون  قد 
اأن  ويبدوا  االنتحار.  على  واالإق��دام  بالقلب  �شحية  مب�شاكل  االإ�شابة 
الدافع ميتد ل�شنوات، ما يجعل من هذه امل�شكلة ال�شحية خطرا حقيقيا، 

ال �شيما ب�شبب م�شاعفات العامل النف�شي.
ال�شريان  متالزمة  من  يعانون  من  اأن  تايوان  يف  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
التاجي احلادة التي تنتج عن �شعف تدفق الدم اإىل القلب رمبا يتعر�شون 

خلطر االنتحار اأكرث من غريهم خا�شة يف االأ�شهر ال�شتة االأوىل بعد 
ت�شخي�ص االإ�شابة.

اإن  للقلب  االأمريكية  اجلمعية  دوري��ة  يف  الباحثون  وقال 
م�شكالت  عدة  ت�شمل  احل��ادة  التاجي  ال�شريان  متالزمة 

ي�شمى  ال�شدر  يف  ب��اأمل  وانتهاء  القلبية  باالأزمة  ب��دءا 
الذبحة الال م�شتقرة. وكان فيما �شبق يجري الربط 

املتالزمة واالكتئاب وتزايد خطر تدهور  بني هذه 
احلالة ال�شحية والوفاة. لكن الباحثني مل يبحثوا 

بعناية عن وجود �شلة بني متالزمة ال�شريان 
التاجي احلادة واالنتحار.

ليو من  ه��ان  ت�ساو  الدكتور  ال��درا���س��ة اجل��دي��دة حلل  ويف 
معهد العلوم التطبيقية والتكنولوجيا يف تايبه وزمالوؤه 
عاما   35 عمر  عن  توفوا  �سخ�سا   41050 عن  بيانات 
و2012   2000 ع���ام���ي  ب���ني  ان���ت���ح���روا  مم���ن  ف����اأك����ر، 
بالإ�سافة اإىل بيانات 164200 �سخ�سا اآخر مل ينتحروا. 
ويف املجموعة التي انتحرت بلغ معدل امل�سابني باملتالزمة 
باملجموعة  امل��ئ��ة  يف   1.5 بن�سبة  ب��امل��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  يف   2.5

الأخرى التي �سملتها الدرا�سة.
ووج���د ال��ب��اح��ث��ون اأن زي����ادة خ��ط��ر الن��ت��ح��ار مي��ت��د لأربع 
مبخاوف  ال�سعور  عقب  ب�سدة  مرتفعا  يكون  لكن  �سنوات 
ب�ساأن �سحة القلب. وقال دونالد ادموند�سون مدير مركز 
�سحة القلب باملركز الطبي يف جامعة كولومبيا بنيويورك 
�سيتي اإن بيانات الدرا�سة قوية ويجب اأن يلتفت النا�س اإىل 
النتائج. واأ�ساف ادموند�سون الذي مل ي�سرتك يف الدرا�سة 
اأن يف حني اأن اأطباء الطوارئ واأطباء القلب يزدادون وعيا 
معلومات  توجد  ل  فاإنه  القلب  لأمرا�س  النف�سي  بالأثر 
كافية حتى الآن لتحديد ما قد يوؤدي باملر�سى لالنتحار.

وقال الدكتور �سمري كاباديا املتخ�س�س يف اأمرا�س القلب 
ورئي�س ق�سم القلب يف كليفالند كلينيك يف اأوهايو يجب 
الإ�سابة  بعد  الكتئاب  مع  التعامل  يف  احل��ذر  نتوخى  اأن 
باأزمة قلبية. واأ�ساف "رمبا يتعني على من يرعون مر�سى 
يف  ب��اأمل  ي�سعرون  كانوا  اإن  اأي�سا  ي�ساألوهم  اأن  بالكتئاب 

ال�سدر اأو م�ساكل يف القلب لأن الأمرين يرتافقان.
احذر خطر التوتر 

ي��ع��ت��رب الك��ت��ئ��اب وت�����اأزم احل���ال���ة ال��ن��ف�����س��ي��ة وال��ت��وت��ر من 
النف�سية  احلالة  اأن  هو  اجلديد  لكن  ال�سائدة،  الأمرا�س 
يتم  فكيف  وال�سرايني.  القلب  عمل  على  توؤثر  اأن  ميكن 

ذلك؟
اأن الكتئاب لدى  الأملانية  ذكر علماء من مدينة ميونيخ 
الرجال ميكن اأن ي�سكل خطورة كبرية على القلب، م�سببا 
ما يعرف بالأمرا�س القلبية الوعائية. وهي جمموعة من 

ال�سطرابات التي ت�سيب القلب والأوعية الدموية. 
التي  الأخ��رى  العوامل  مثل  ذل��ك  يف  فالكتئاب  وبالتايل 
الكولي�سرتول  ن�سبة  وارت��ف��اع  ال��وزن  ك��زي��ادة  القلب  تهدد 
اأما ارتفاع �سغط الدم والتدخني فيعتربان من  ال��دم.  يف 
اأكرب املخاطر، ح�سب ما ذكر رئي�س فريق الباحثني كارل 
هاينت�س لدفيغ. كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن 15 باملئة من 
الوفيات جراء اأمرا�س �سرايني القلب كان ميكن تفاديها 

لو مل يعاين ال�سحايا من م�ساكل الكتئاب. 
ويقول الدكتور لدفيغ عن ذلك الأمرا�س النف�سية ميكن 

اأن توؤثر على اجل�سم ب�سكل اأكرب مما كنا نعتقد.
ولذلك فاإن معاجلة الكتئاب �سرورية للوقاية من خطر 
لإنقاذ  عامال  يكون  اأن  ميكن  ب��ل  قلبية،  بنوبة  الإ���س��اب��ة 
احلياة اأي�سا. كما ين�سح العلماء باأن يتم اإخ�ساع مر�سى 

النف�سية  امل��ع��اجل��ة  اإىل  اخل��ط��رية  احل����الت  ذوي  ال��ق��ل��ب 
الأطباء  ع��ل��ى  ي��ج��ب  اإذ  ب��الك��ت��ئ��اب.  الإ���س��اب��ة  ���س��ورة  يف 
النف�سية  "احلالة  باأن  دراي��ة  على  يكونوا  اأن  املخت�س�سني 

املكتئبة ت�سكل جزءا من تاأزم الأمرا�س القلبية.
يف  التقنية  واجل��ام��ع��ة  هيلموهولتز  م��رك��ز  ع��ل��م��اء  وق���ام 
القلبية  ل��ب��ح��وث الأم����را�����س  الأمل������اين  م��ي��ون��ي��خ وامل���رك���ز 
ما  اأعمارهم  تبلغ  رجل   3428 بيانات  بتحليل  الوعائية 
بني 45 و74 �سنة على مدى ع�سر �سنوات. ومت ن�سر نتائج 

هذه الدرا�سة يف املجلة العلمية اأترو�سكلريو�سي�س.
وك��ان��ت درا����س���ة ���س��اب��ق��ة ق��د اأ����س���ارت اإىل وج���ود راب���ط بني 
الدرا�سة  اأن  اإل  الوعائية،  القلبية  والأم��را���س  الكتئاب 
اأن ي�سكل تهديدا  اأن الكتئاب ميكن  اأك��دت على  اجلديدة 
كبريا مثله مثل العوامل الأخرى املعروفة من قبل ح�سب 
تعبري اأرنو داي�سرت، رئي�س جمعية الطب والعالج النف�سي 

والأمرا�س النف�سية اجل�سيمة وطب اجلهاز الع�سبي.
كما ت�سري الدرا�سة اإىل اأن ردة فعل القلب على هرمونات 
التوتر تكون قوية خا�سة على النف�س. وهذا ما ركز عليه 
الأطباء منذ بداية الت�سعينات خا�سة ما يعرف مبتالزمة 
القلب املنك�سر. اإذ يت�سنج القلب ما يوؤدي لآلم يف منطقة 
ال�سدر، ول�سيماعند فقدان اأحد الأحبة اأو الفراق وم�ساكل 
الثقل النف�سي. و�سبب ذلك لي�س ان�سدادا يف العروق بقدر 
ما هو �سرر يف ع�سلة القلب ب�سبب حالة التوتر النف�سية.

اختاري هذه الأنواع من 
الزيوت للطهي!

اف�سل اأنواع الزيوت للطبخ1 - زيت الزيتون 
البكر

يحتوي زيت الزيتون البكر على دهون غري 
م�سبعة اأحادية وهي الأف�سل ل�سحة الن�سان 
ال�سار  ال��ك��ول�����س��رتول  ارت��ف��اع  متنع  ان��ه��ا  اإذا 
املفيد  ال��ك��ول�����س��رتول  ن�سبة  وت��ع��زز   LDL

 .HDL
اأن ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال��زي��ت بالذات  ك��م��ا 
لالأك�سدة  م�������س���ادات  ع���ل���ى  ي���ح���ت���وي 
لنكهة  ال����ق����ل����ب.  ����س���ح���ة  حت���ف���ظ 
ال�سلطات  اإىل  اأ�سيفيه  غنية، 
اخل�سار  ع��ل��ى  ا���س��ك��ب��ي��ه  اأو 
البخار.  ع���ل���ى  امل���ط���ه���وة 
و�سفة  م������ع  ج����رب����ي����ه 
م�سوي  ب������روك������ويل 

ليت.
الكانول زيت   2-

الكانول  زي��ت  يحتمل 

يجعله  م��ا  الطهي  خ��الل  املرتفعة  احل����رارة 
مثايل لتح�سري املخبوزات وال�سوتيه كما اأنه 
من اأنواع الزيوت الوحيدة التي حتتوي على 
باحلفاظ  ي�ساهم  ال���ذي  اللينوليك  حم�س 

على �سغط الدم و�سحة القلب. 
ه����و م���ت���ع���دد ال����س���ت���خ���دام���ات ومي���ك���ن���ك اأن 
فطرية  م��ث��ل  و���س��ف��ات��ك  ل��ك��اف��ة  ت�ستعمليه 

البطاط�س ال�سحية.
ال�سم�سم زيت   3-

خا�سة  الآ�سيوي  املطبخ  يف  بكرة  ي�ستخدم 
املطبخ ال�سيني ويتميز بنكهة فريدة ورائحة 
اأن����ه يحتمل احل����رارة  ج��م��ي��ل��ة. م��ن م��ي��زات��ه 
العالية وله الكثري من الفوائد على ال�سحة، 
الدورة  وين�سط  القلب  اأمرا�س  يحارب  فهو 

الدموية. 
تعريف  و�سفاتك!  به  تنكهي  اأن  ميكنك حتى 
معنا على 5 اأ�سباب ل�ستخدام زيت ال�سم�سم 

وح�سري معنا اأرز بالقريد�س ليت.
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خ�شراء"  العني  تظل  حتى  "معًا 

حملة توعية اطلقتها طالبات الإعلم بجامعة اأبوظبي – فرع العني

حتت �شعار "االبتكار لل�شعادة"

انطلق فعاليات اأ�شبوع الأغذية والزراعة 2017 بجامعة الإمارات

•• العني - الفجر

الآداب  بكلية  الإع���الم  ق�سم  من  طالبات  ث��الث  قامت 
العني  بلدية  م��ع  بالتعاون  اأبوظبي  بجامعة  والعلوم 
مدينة  ع��ل��ى  للحفاظ  ت��ه��دف  ت��وع��ي��ة  حملة  بتد�سني 
اإط�����ار م�سروع  ل��ل�����س��ي��اح، يف  ال��ع��ني خ�����س��راء وج���اذب���ة 
تخرجهم، حيث ر�سدن بع�س ال�سلوكيات اخلاطئة يف 

الأماكن العامة رغم وجود اللوحات الر�سادية. 
ومهناز  ال�سام�سي  وعلياء  الهرمودي  عواطف  اختارت 
ليكون  خ�سراء"  ال��ع��ني  ت��ظ��ل  ح��ت��ى  "معاً  ال��ب��ل��و���س��ي 
اخل�سراء  امل���ب���زرة  ت��ك��ون  اأن  وق����ررن  للحملة  ���س��ع��ارا 
عزة  الدكتورة  اإ���س��راف  حتت  احلملة،  لفعاليات  مكانا 
عبدالعظيم حممد اأحمد اأ�ستاذ العالم  ومن�سق كلية 

الآداب والعلوم، جامعة اأبوظبي.
مت اخ��ت��ي��ار ه���ذا امل��و���س��وع ب��ع��د ع���دة درا����س���ات واأبحاث 
املتعلقة  وال��ق��وان��ني  واأ���س��راره��ا  النفايات  اأ���س��ب��اب  ع��ن 
على  العني  �سكان  ت�سجيع  الطالبات  وا�ستهدفت  بها. 
املبزرة  خا�سة  وب�سفة  العامة  الأماكن  على  املحافظة 
اأع�����دادا ك��ب��رية ي��وم��ي��ا من  اخل�����س��راء ال��ت��ي ت�ستقطب 
املقيمني والوافدين لتظل دائماً وجهة �سياحية مميزة 

يف مدينة العني.
وقامت الطالبات باإن�ساء �سفحات على مواقع التوا�سل 
الجتماعي منها الفي�سبوك وان�ستغرام لن�سر التوعية 
التوا�سل  ل�سهولة  وال��ث��ق��اف��ات  الأع��م��ار  خمتلف  ب��ني 
الغري ح�سارية  املجتمع  �سلوكيات  معهم، ون�سر بع�س 

التعليق  م��ع  ال��ع��ني  يف  وخ�سو�سا  العامة  الم��اك��ن  يف 
للمحافظة  ال�سور  خالل  من  توعيتهم  و  لت�سجيعهم 

على الماكن العامة وبالتحديد يف املبزرة اخل�سراء. 
واي�سا ن�سر بع�س الخبار عن اجنازات الدولة املتعلقة 

بالنفايات والبيئة واهميتها. 
املن�سورات  طريق  عن  التوعية  ن�سر  احلملة  ت�سمنت 
ار�سادات  تت�سمن  التي  والجنليزية  العربية  باللغتني 
ع��ن اع���ادة ال��ت��دوي��ر، ا���س��رار ال��ن��ف��اي��ات، وع��واق��ب رمي 
وت�سمنت  لها.  املخ�س�سة  الأم��اك��ن  غ��ري  يف  النفايات 
احلملة اأي�ساً، عمل م�سابقات لتعزيز معلومات الزوار 
املخ�س�سة  وال��ق��وان��ني  وال��ق��واع��د  النفايات  اإدارة  ع��ن 
ال��ن��ف��اي��ات ع��ل��ى حياتهم،  ال��ع��ام��ة وت���اأث���ري  ل��الأم��اك��ن 
بالإ�سافة اىل العقوبات والغرامات عن اإلقاء النفايات 
يف غري الأماكن املخ�س�سة لها وحماولة توعية الأ�سر 
ع��ن اأه��م��ي��ة النظافة يف ه��ذه الأم��اك��ن ال��ت��ي ق��د يغري 
فُهم  خاللهم،  من  البيئة  اجت��اه  اأطفالهم  �سلوك  من 
او�سع  ب�سكل  الطفل  منها  ي�ستفيد  ق��د  التي  امل��در���س��ة 

واأ�سرع من غريهم.
ا�����س����ارت م��ه��ن��از ق���ائ���ل���ًة : ان ال���ت���ح���دث م���ع الأط���ف���ال 
كبري  ف��رق  يحدث  قد  ب�سيطة  معلومات  وم�ساركتهم 
يف املجتمع ، لذلك هوؤلء الأطفال هم �سباب امل�ستقبل 
ولبد منا اأن نقوم بتوعيتهم ب�سكل �سحيح منذ ال�سغر 
ت�سرهم  ق��د  التي  خاطئة  �سلوكيات  يتعلموا  ل  حتى 
وت�����س��ر م��ن ح��ول��ه��م. ل��ق��د ا���س��ت��ف��دت ك��ث��رياً م��ن هذه 
احلملة ومن العمل �سمن جمموعة مبختلف افكارهم 

بدعم  وا�ستمتعت  جميلة  جتربة  وه��ي  ومعلوماتهم، 
اجلمهور لنا من خالل ت�ساوؤلتهم واهتمامهم  حول 

املو�سوع ب�سكل مكثف.
ركزت الطالبات ب�سكل كبري على توعية  الأطفال من 
خالل ور�سة عمل حول ال�ستفادة من النفايات العامة 
ا�ستخداماتهم  ينا�سب  ب�سكل  تدويرها  اإع��ادة  وكيفية 

اليومية عن طريق بع�س الر�سادات وال�سور. 
واأهميتها  البيئة  حول  الطفال  مع  املناق�سات  كانت  و 
على  املحافظة  على  ت�سجيعهم  من  جزء  لهم  بالن�سبة 

الأماكن العامة ب�سكل غري مبا�سر. 
بالإ�سافة اإىل عر�س فيلم ق�سري عن جماليات البيئة 
ونظافتها ومن ثم ابراز اأ�سواأ ال�سلوكيات التي ميار�سها 
ال��ن��ف��اي��ات يف غ��ري الأماكن  ب��اإل��ق��اء  امل���ب���زرة  ال��ف��رد يف 
الطعام  العذبة مبخلفات  املياه  وتلوث  لها،  املخ�س�سة 
وغريها، مما قد يوؤدي اإىل التاأثري ال�سلبي على �سلوك 

الطفال يف هذه الأماكن وت�سويه جمال الطبيعة.
يف  خربتها  من  ا�ستفادت  انها  ال�سام�سي،  علياء  قالت 
الت�ساميم مما مكنها لت�سميم املن�سورات و�سعار احلملة 
التي تت�سمن عدة األوان خمتلفة والتي ت�سري اىل عدة 
اأفكار مرتابطة فمنها الخ�سر الذي يدل على ال�سفاء، 
الزرق احلب، الأحمر القوة، الأ�سفر الطاقة و البني 
ا�سافية  اكت�سبت معلومات  انها  ا�سافت  . كما  الأر���س 
�سحة  على  النفايات  وا���س��رار  العقوبات  عن  ومفيدة 
التي  والدرا�سات  احلملة  خالل  من  املجتمع  يف  الفرد 
قامت بها مع جمموعتها. كما اأنها ا�ستمتعت بالتجربة 

كم�سروع التخرج واعتربتها ذكرى جميله ومفيدة جداً 
مل�ستقبلها القادم. 

ويف اخلتام مت توزيع ا�ستبيان لتقييم احلملة ومعرفة 
طرحها  مت  التي  واملعلومات  الفعاليات  يف  النا�س  اآراء 
وتوزيع  احل��م��ل��ة  واي��ج��اب��ي��ات  �سلبيات  اىل  ب��الإ���س��اف��ة 
هدايا حلث املجتمع وت�سجيعهم على الهتمام بالبيئة 
واحلفاظ عليها وزراعة النباتات والهتمام بها كواجب 
لكل  ووج��ه��ة  وخ�����س��راء  العني جميلة  لتظل  ف��رد  لكل 
ا�ستمتعت  اأن��ه��ا  اخل��ت��ام،  يف  ع��واط��ف  اأ���س��اف��ت  ال�سياح. 
بالعمل اجلماعي وم�ساهمتها يف التخل�س من النفايات 
الأماكن  على  املحافظة  على  العموم  وتر�سيد  وتعليم 

العامة يف العني من خالل احلملة. 
العالم  م�ساقات  ك��ل  م��ن  ا�ستفادت  ق��د  اأن��ه��ا  نوهت  و 
التي اأهلتها لتطبيق ما اكت�سبته خالل ال�سنني يف يوم 
واملن�سورات  ال��دع��وات  وكتابة  الإع��الن��ات  ومنها  واح��د 
فعال.  ب�سكل  الأخ���رى  اجل��ه��ات  م��ع  التوا�سل  وكيفية 
خالل  املعلمني  ب��اإر���س��ادات  الأخ���ذ  اأهمية  اىل  م�سيفًة 
يف  ال�سخ�س  منها  ي�ستفيد  ق��د  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  �سنني 
حياته العلمية والعملية. وقالت اأنها كانت �سعيدة باآراء 
بع�س اجلمهور ومنها الأمهات وتفاعلهم من موا�سلة 
احل��م��ل��ة يف ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة واخل��ا���س��ة مب��ا فيها 

املدار�س لن�سر التوعية ب�سكل اأكرب بني الطالب . 
وقالت : هذا النجاح يعود اىل جامعة اأبوظبي بالإ�سافة 
اىل بلدية العني- و�سط املدينة مل�ساهمتهم ب�سكل فعال 

معنا لتنظيم هذه احلملة يف املبزرة اخل�سراء.

•• العني - الفجر

البيلي– الدكتور حممد  الأ�ستاذ  �سعادة  رعاية  حتت 
الأغذية  ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت   - الإم��������ارات  م���دي���ر ج��ام��ع��ة 
 2017 والزراعة  الأغذية  اأ�سبوع  فعاليات  والزراعة 
حتت �سعار "البتكار لل�سعادة" ام�س، بح�سور الدكتور 
بهنو �سوادري –عميد كلية الأغذية والزراعة- وعدد 
من اأع�ساء هيئة التدري�س وطلبة اجلامعة، ومب�ساركة 

وا�سعة من �سركات الأغذية واملوؤ�س�سات الزراعية وعدد 
من املوؤ�س�سات الطبية، اإ�سافة لطالب املدار�س.

املهرجان  �سوادري:" اإن  الدكتور  الكلية  عميد  وق��ال 
كافة  يف  وتوعوية  وتثقيفية  تعليمية  مفاهيم  يعزز 
جمالت الأغذية والزراعة، م�ستهدفاً يف ذلك خمتلف 
الفئات العمرية التي تتوافد �سنوياً حل�سور الفعالية، 
امل��ه��رج��ان ف��ر���س��ة ج��ي��دة ليعر�س طالب  ح��ي��ث ي��ع��د 
بتخ�س�سات  والتعريف  واأبحاثهم،  م�ساريعهم  الكلية 

عميد  واأ���س��اف  للجمهور،  املختلفة  الكلية  واأق�����س��ام 
الكلية اأن هذا املهرجان ال�سنوي هو فر�سة للتوا�سل 
من  املجتمع  مع  والتفاعل  واملوؤ�س�سات  ال�سركات  بني 
اأج���ل ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ت��ج��ارب وحت��ق��ي��ق التعاون 

العلمي.
ويركز اأ�سبوع الأغذية والزراعة هذا العام على البداع 
وال�سعادة يف جمال الأغذية والزراعة، حيث يت�سمن 
التغذية وال�سحة والزراعة الع�سوية وعلم الب�ساتني 

والإدارة الزراعية والأمن الغذائي و�سحة احليوانات، 
املنطقة  مب�ستقبل  تعنى  التي  املوا�سيع  من  وغريها 

الغذائي. 
وت�ستمر فعاليات اأ�سبوع الأغذية والزارعة مدة 3 اأيام 
وت�سم اأن�سطة متنوعة كاملعر�س الفوتوغرايف، وركن 
ال�سحية  والأغ��ذي��ة  املتخ�س�سة،  الداخلية  احل��دائ��ق 
النخيل  رك��ن  وم�سابقة  البيطري،  للت�سريح  ورك���ن 

وغريها من العرو�س والفعاليات املتنوعة واملفيدة.

بلدية مدينة العني تكرم امل�شاهمني من اأفراد وجهات باحتفالت اليوم الوطني 45
•• العني - الفجر

وامل�ساركني  املنظمني  م��وؤخ��را  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ك��رم��ت 
يف ف��ع��ال��ي��ات ال��ي��وم ال��وط��ن��ي 45، ج���اء ذل���ك خ���الل احلفل 
ال�سنوي الذي نظمته البلدية مب�سرحها الرئي�س ،  وح�سره 
عدد من امل�سوؤولني واملوظفني من خمتلف اإدارات وقطاعات 
امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات  امل��ك��رم��ني م��ن  اإىل  ،اإ���س��اف��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
اإدارات  و  الع���الم  و�سائل  و  امل�ساركة  اخلا�سة  و  احلكومية 
البلدية و قطاعاتها و الأفراد من املتطوعني وفرق العمل  ، 
تقديرا جلهودهم يف دعم واإجناح فعاليات اليوم الوطني 45 

والتي اأقيمت يف ا�ستاد هزاع بن زايد الريا�سي  . 
النعيمي  مطر  ال��دك��ت��ور  �سعادة  األ��ق��اه��ا  بكلمة  احل��ف��ل  وب���داأ 
مدير عام بلدية مدينة العني، رحب خاللها باحل�سور واأ�ساد 

يف  و�ساهمت  ومتيز،  باحرتافية  عملت  التي  اجلهود  بجميع 
امل�����س��رتك  لعك�س ���س��ورة م�سرفة  حلب  العمل  ت��ق��دمي ه��ذا 
ال���وط���ن وف���رح���ة اأب���ن���اءه ، م���ن خ���الل م���دى الق���ب���ال الذي 
ح��ق��ق��ت��ه ف��ع��ال��ي��ات ال���ي���وم ال��وط��ن��ي 45 ، م���وؤك���دا ع��ل��ى دور 
اأهداف  يف  حتقيق  الوطنية  العني  مدينة  بلدية  احتفالت 
النظام البلدي ال�سرتاتيجية  والرامية اإىل تقدمي خدمات 
للمجتمع و العمالء مبا يعزز جودة احلياة يف اإمارة اأبوظبي 
ال�سركاء  م��ع  التكاملية  الإدارة  ودع���م   ، م�ستقبال  و  حاليا 
اأ�سحاب العالقة . واأ�ساف �سعادته قائال  ال�سرتاتيجيني و 
: اإن ما �سهدته احتفالت اليوم الوطني 45 مبدينة العني ، 
مل  يكن ليتحقق لول جهودكم و �سعيكم بجعل اليوم الوطني 
لدولتنا الغالية يوما مميزا وعر�سا وطنيا للتعبري عن حب 
هذه الأر�س الغالية، من خالل جميع الأفكار واملبادرات التي 

قدمت خالل الحتفال الذي جمع خمتلف لوحات و مظاهر 
األف   35 يقارب  ما  ا�ستقطب  وال��ذي   ، الوطن   بعيد  الفرح 
زائر ، لنجدد عهدنا وباجلهود التي عهدناها لتقدمي املميز 
يف الأعوام القادمة ، داعني اهلل – عز وجل – اأن يدمي الأمن 
و الأمان و اخلري على دولة الإمارات العربية املتحدة ، يف ظل 
عددا  �سمل  التكرمي  اأن   بالذكر  جدير  الر�سيدة .    قيادتنا 
من اجلهات التي كان لها دور فاعل يف اجناح احتفالت اليوم 
45 من ابرزها هيئة ابوظبي لل�سياحة والثقافة و  الوطني 
مديرية �سرطة العني و �سركة العني للتوزيع و نادي العني 
الريا�سي وغرفة ابوظبي فرع العني و جمل�س �سيدات اعمال 
ابوظبي و �سركة ابوظبي للخدمات ال�سحية و مركز ابوظبي 
لإدارة النفايات فرع العني و حديقة احليوان بالعني و ماجد 

للرتفيه و غريها .

دورة الإخراج امل�شرحي الثالثة مب�شاركة اأكرث 
من 60 معلمًا ومعلمة مبكتب العني التعليمي

•• العني - الفجر

برعاية من مدر�سة الالآلئ وعلى خ�سبة م�سرح املدر�سة 
اقيمت ور�سة الخراج امل�سرحي الثالثة لتحقيق اهداف 
والتعريف  وامل��ع��ل��م��ات  للمعلمني  وال��ت��دري��ب  ال��ت��اأه��ي��ل 
الكادر  غياب  مع  وخا�سة  امل�سرحي  الخ��راج  باأ�سا�سيات 
امل�سرحي  الن�ساط  لإدارة  واملتخ�س�س  اكادمييا  املوؤهل 

املدر�سي
60 معلما ومعلمة من  م��ن  اك��ر  ال���دورة  ف��ى  �ساركت 
خم��ت��ل��ف م��ن��ط��ق��ة ال��ع��ني م���ن ال���ق���وع وال���وج���ن والهري 
واليحر واخلزنة و�سويحان الأمر الذى يوؤكد حر�سهم 

على تلقى املعارف امل�سرحية
حا�سر فى الدورة حممد �سيد احمد م�سطفى م�سرف 
امل�سرح املدر�سى مبكتب العني التعليمى وقدم تدريبات 
امل�سرح  جغرافية  درا�سة  فى  امل�سرح  خ�سبة  على  عملية 
وتوزيع مناطق القوة وال�سعف وكيفية ابداع التكوينات 
وحركة الفراد واملجاميع  على اخل�سبة وكيفية التعامل 
مع ال�سينوغرافيا مبا حتتويه من م�سهدية تت�سكل من 
والزياء  وال�ساءة  والك�س�سوار  املمثل  وج�سد  الديكور 

مدار�س  بع�س  ع��ل��ى  امل�����س��ارك��ون  ت��ع��ري��ف  ومت  وامل��ك��ي��اج 
والعبثية  والطبيعية  الواقعية  مثل  امل�سرحى  الخ��راج 

وامللحمية وامل�سرح الفقري
اداء  فى  ال�سائعة  الخطاء  بع�س  اىل  املحا�سر  وتطرق 
ال��ط��الب ع��ل��ى خ�سبة امل�����س��رح م��ث��ل ال��دخ��ول واخل���روج 
من امل�سرح وكيفية الوقوف وكيفية احلركة وم�سكالت 
املبالغة او الب�ساطة فى الداء وبع�س امل�سكالت التقنية 
وتقنيات  والبوربوينت  العر�س  �سا�سات  ا�ستخدام  فى 

فال�س ال�ساءة واجهزة الدخان
ودعا  ال��دورة  ا�ستفادتهم من  امل�ساركون عن مدى  عرب 
جمل�س ابوظبى للتعليم اىل املزيد من الدورات والور�س 
و  ال��ع��ر���س  بطريقة  اعجابهم  ع��ن  وع���ربوا  التدريبية 

املعلومات الرية التى قدمها املحا�سر
ك��ت��اب كرا�سة الخراج  م��ن  ن�سخة  ت��وزي��ع  وق��د مت  ه��ذا 
امل�سرحى وهى كرا�سة حتتوى عل ار�سادات عن الخراج 
وق�سمت اىل �سفحات حتتوى فى جزء منها على امل�سهد 
وفى الطرف الخر جداول لتعليمات ال�ساءة واملو�سيقى 
والديكور والزياء واحلركة فى تفا�سيل كل م�سهد ومت 

اهدائها من دائرة الثقافة والعالم بال�سارقة

بنك الدم - اأبوظبي يح�شل على اعتماد عاملي
•• اأبوظبي – الفجر

ح�سلت مدينة ال�سيخ خليفة الطبية اإحدى من�ساآت �سركة اأبوظبي للخدمات 
ال�سحية "�سحة" موؤخراً على اعتماد اجلمعية الأمريكية لبنوك الدم لكل 
من بنك الدم اأبوظبي وخدمات نقل الدم وخمترب الأم�سال للمرة الثالثة 
400 معيار و�سعته اجلمعية  2012، بعد اجتيازها لأكر من  منذ عام 

الأمريكية لبنوك الدم. 
لبنوك  الأم��ري��ك��ي��ة  اجلمعية  وتعترب 
يف  رائ������دة  ج��ه��ة   )AABB( ال�����دم 
جم�����ال ت���ط���وي���ر م���ع���اي���ري الل����ت����زام 
عندما   1957 ع��ام  منذ  التطوعي 
معايري  م���ن  ن�����س��خ��ة  اأول  اأ�����س����درت 
بنوك الدم وخدمات نقل الدم، ومنذ 
ذلك احلني تو�سعت برنامج اجلمعية 

لت�سمل عدة تخ�س�سات اأخرى. 
الأمريكية  اجلمعية  اعتماد  وي�سعى 
باأعلى  الرت����ق����اء  اإىل  ال�����دم  ل��ب��ن��وك 
م��ع��اي��ري اجل����ودة اإب���ت���داًء م��ن عملية 
�سحب الدم من املتربع حتى و�سوله 
ماأمونية  ل�سمان  وه��ذا  املري�س،  اإىل 

و�سالمة الدم .  
ال�سيخ  بالإنابة ملدينة  التنفيذي  املدير  ال�سحي،  الدكتور عارف علي  وقال 
التي حتققت ويجب  اأح��د الإجن��ازات  اإن هذا العتماد هو  خليفة الطبية، 
دوماً.  الأول  هو  املري�س  باأن  فل�سفتنا  نوؤكد  بذلك  ونحن  عليها،  احلفاظ 
م�ستويات  اأعلى  اإىل  املقدمة  ال�سحية  باخلدمات  الرتقاء  هي  ر�سالتنا  اإن 

اجلودة العاملية. 
املختربات  و  الأمرا�س  علم  ق�سم  رئي�س  الزعابي،  اإمي��ان  الدكتورة  وقالت 
الطبية واحلا�سلة على البورد الكندي يف علم امرا�س الدم ، ان املحافظة 
متوا�سل  عمل  يتطلب  حيث  التحديات  اأك��رب  يعد  ال��دويل  العتماد  على 
ملفي  ن��ظ��ام  تطوير  ه��و  التحديات  اأح���دث  م��ن  و  العاملني.  م��ن  دوؤوب  و 
الإلكرتوين بربنامج حا�سوبي جديد لبنك الدم ي�سمح بتنظيم و ت�سنيف 

وتتبع منتجات الدم خالل اجلرد لتعزيز  القاعدة البيانية.  
واأ�سافت، يعترب احل�سول على اعتماد اجلمعية الأمريكية لبنوك الدم هو 
دليل على تطبيق اأعلى معايري الرعاية الطبية لكل من املر�سى واملتربعني 
مركزاً  ال��دم  بنك  ويعترب  وفح�سه،  ونقله  ال��دم  تخزين  ج��وان��ب  كافة  يف 
جودة  ل�سمان  وه��ذا  عاملياً  املتبعة  التقنيات  اأح���دث  لإ�ستخدامه  متميزاً 
و�سالمة الدم ومكوناته  كما يعترب  بنك الدم املزود الوحيد للدم ومكوناته 

مل�ست�سفيات اأبوظبي احلكومية واخلا�سة . 
قام املقيمون بالتدقيق على �سجالت التربع ونقل الدم والتاأكد من موؤهالت 
منحها  قبل  براجمها  وقيموا  املن�ساأة  زاروا  كما  وخرباتهم،  فيه  املوظفني 

�سهادة العتماد الدويل والتي �ست�سري ملدة �سنتني قابلة للتجديد.
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لأنهم  الأولد  اإىل  بالن�سبة  �سعبة  املراهقة  مرحلة 
الر�سد،  �سن  نحو  ويّتجهون  الطفولة  ينهون فرتة 
وتقلبات  م�����س��اع��ب  ن��ف�����س��ه  ال���وق���ت  يف  م���واج���ه���ني 
وخم�������اوف ك���ث���رية ت��ط��ب��ع ه�����ذه ال����ف����رتة. ل���ك���ن ل 
ي�ساهد  اإذ  الأولد،  على  واملخاوف  ال�سكوك  تقت�سر 
اأنظارهم من دون  اأم��ام  اأولده��م يتغرّيون  الأه��ايل 
اأن متّر  اأن يتمكنوا من التدخل لردعهم. ل ميكن 
ي�ستقّل  اأن  املراهق  يحاول  �سدامات.  بال  املراهقة 
ب��درج��ة معينة ع��ن اأه��ل��ه وال��را���س��دي��ن ع��م��وم��اً. ل 
يرت�ّسخ  اأن  وي�سهل  ط��ف��اًل  اأح���د  ي��ع��ت��ربه  اأن  ي��ري��د 
ان��ع��دام الأم���ان. خ��الل الطفولة، ير�سخ  يف داخ��ل��ه 
اأحياناً  اأهلهم. قد يحتّجون  لأوام��ر  الأولد عموماً 
ب�سلطتهم  الت�سكيك  ح���ّد  اإىل  ي��ذه��ب��ون  ل  لكنهم 
بدور  الت�سكيك  ي�سّكل  الذين  املراهقون  يفعل  كما 
الأهل لديهم جزءاً من حاجتهم اإىل النف�سال عن 
قد  ال��ر���س��د.  مرحلة  لدخولهم  متهيداً  طفولتهم 
تخيف هذه النزعة الأهل في�سعرون باأنهم يفقدون 

ال�سيطرة على اأولدهم!

املتبادلة الثقة  اأهمية   1
ماذا لو مل تكن مراهقة اأبنائنا عائقاً يف حياتنا، بل 
فر�سة ل�ستعادة حما�ستنا املفقودة وجتديد رغبتنا 
يف حتقيق امل�ساريع؟ ماذا لو متّكن الأهايل والأبناء 
من تبادل الت�سجيع وعي�س هذه املرحلة بكل ثقة؟ 
ت��ق��ا���س��م الأف���ك���ار وال��ت��ج��ارب واملعارف،  م��ن خ���الل 
الطقو�س  الع�سر:  هذا  مظاهر  مع  التعامل  ميكن 
النف�سية،  الأدوي������ة  ال��ف��ي��دي��و،  األ���ع���اب  الن��ت��ق��ال��ي��ة، 
التوجيه  امل��در���س��ي��ة،  ال�����س��غ��وط  اجلن�سية،  احل��ي��اة 
لتح�سني  ع��دة  طرائق  اإىل  اللجوء  ميكن  املهني... 
امل�ستقة  ال�سغوط  وجت��ّن��ب  املراهقني  م��ع  العالقة 
امل��ت��ب��ادل واإق��ام��ة حت��ال��ف عميق  ���س��وء التفاهم  م��ن 
بني الطرفني. يجب اأن يفهم الأهايل حقيقة هذه 
املرحلة يف حياة اأولدهم ويدركوا اأنها فرتة انتقالية 
جديدة  ب��داي��ة  لإط���الق  وفر�سة  اأي�����س��اً  حياتهم  يف 
م�ساريعهم  ولدعم  املراهقني  حلياة  معنى  واإعطاء 
اإنها  خططهم.  وتنفيذ  اخلا�سة  حياتهم  وجتديد 
الأهل  ي�ستعيد  كي  فاعلة  وطريقة  اإيجابية  ر�سالة 
مرافقة  م��ن  ويتمكنوا  بامل�ستقبل  والثقة  الطاقة 

اأبنائهم وم�ساعدتهم على ك�سب ا�ستقاللية اآمنة.

عمر واأف�شل  اأ�شواأ   2
م��رح��ل��ة امل��راه��ق��ة م��رادف��ة ل��ل��ع��واط��ف ال��ت��ي تبحث 
عن معناها، لكنها قد ت�سيع اأحياناً. ي�سعر املراهق 
والراحة  باحلنان  مليئاً  ذهبياً  قف�ساً  ي��غ��ادر  ب��اأن��ه 

ك��ي ي��دخ��ل يف ع��امل ال��را���س��دي��ن، حيث ي�سطر اإىل 
اإىل م�سادر  وي��ت��ع��ّرف  ب��ال��واق��ع  وي�����س��ط��دم  ال��ع��م��ل 
ع�سرة،  اخلام�سة  عمر  يف  الكره.  وم�ساعر  ال�سعادة 
ل يعود املراهق طفاًل ول ي�سبح را�سداً فيجد نف�سه 
وم�ستقبل  ذه��ب��ي  قف�س  ب��ني  انتقالية  م��رح��ل��ة  يف 
جم��ه��ول، وي��ح��اول ال��ه��رب م��ن امل��ا���س��ي ب��اح��ث��اً عن 
وجودية  مرحلة  حينها  املراهقة  ت�سبح  امل�ستقبل. 
تتاأّجج خاللها الت�ساوؤلت. يبحث املراهق عن حياته 

وعن ذاته يف هذه الفرتة لكنه يخفق يف م�ساعيه.
اأجمل مرحلة يف  يف بع�س احل��الت، تكون املراهقة 
احلياة اأو )اأف�سل واأ�سواأ فرتة يف اآن(. لكن يف حالت 
اأو  والعزلة  وامل��ل��ل  للوحدة  م��رادف��ة  ت�سبح  اأخ���رى، 
ال��ع��ن��ف وت��ع��اط��ي امل��م��ن��وع��ات، اإذ ي��رغ��ب امل��راه��ق يف 
جت��اوز احل��دود فيما ل يفهم الرا�سدون من حوله 

التغريات التي يخو�سها.

جديد رابط  اإن�شاء   3
مي����ّر امل����راه����ق مب���راح���ل ع����دة وي���خ���و����س عالقات 
يجّب  ل��ذا  بالتحّرر.  ي�سعر  كي  وال��دي��ه  مع  جديدة 
اأن يتطّور رابط جديد مع الأهل ليتمّكن البن من 
اإذا مل تن�ساأ م�ساحة فا�سلة  اأما  ك�سب ا�ستقالليته. 
بالراحة. يف هذا  املراهق  ي�سعر  الطرفني فلن  بني 
املجال، يتحدث التحليل النف�سي عن اإعادة تن�سيط 

عقدة اأوديب حيث ي�سطلع الأهل بدور مهم.
لأنه  �سديداً  تناق�ساً  الفرتة  املراهق يف هذه  يعي�س 
ي��ح��ت��اج اإىل دع���م م���ادي واج��ت��م��اع��ي وع��اط��ف��ي من 
هام�س  تو�سيع  نف�سه  الوقت  يف  يريد  لكنه  عائلته، 
دوماً  ي�سطر  لذا  اإ�سافية.  حرية  وك�سب  مناوراته 
عنهم.  النف�سال  يريد  اأ�سخا�ٍس  اإىل  ال��ع��ودة  اإىل 
كذلك يريد من والديه ومعّلميه وجميع الرا�سدين 
املحيطني به تقدير قيمته احلقيقية والإ�سغاء اإليه 
ال�سلطة  اإىل  اأي�ساً  ويحتاج  للثقة،  اأه��اًل  واعتباره 
واحلدود والأمان ليتمكن من بناء مقاربته اخلا�سة 
ح��ني ي��ب��ل��غ ���س��ن ال��ر���س��د، وك���ي ي��ت��ع��ّرف اإىل نف�سه 
اجلديدة،  وق��درات��ه  وعواطفه  بانفعالته  ويتحكم 
الر�سد  م��رح��ل��ة  ن��ح��و  ق��دم��اً  بامل�سي  ل��ه  ي�سمح  م��ا 

املرتقبة.

اأ�شا�شية خطوات   4
ت�سّكل ال�سراعات وال�سغوط وحتى مظاهر العنف 
جزءاً من امل�ساكل التقليدية بني ال�سباب واأهاليهم، 
وهو و�سع ل يجيد بع�س الرا�سدين التعامل معه. 
ومرافقتهم  امل��راه��ق��ني  ح��اج��ات  تلبية  ميكن  كيف 
التي ت�سهد  املرحلة  باأف�سل طريقة ممكنة يف هذه 

تقلبات داخلية عميقة؟
خالل هذه الفرتة، من الطبيعي اأن ي�سعى املراهق 
اإىل التاأكد من قناعات اأهله واأفكارهم حول مفهوم 

ال�سلطة، لذا ل يرتّدد يف اختبارها بنف�سه.

وليونة �شرامة   5
يف  والليونة  ال�سرامة  اإىل  امل��راه��ق  يحتاج  عملياً، 
الوقت نف�سه. حني ين�ساأ �سراع ل�سبب معنّي، يجب 
اأن ي��ح��ر���س ال���وال���دان ع��ل��ى ���س��م��اع اب��ن��ه��م��ا واإع����ادة 
من  بد  ول  منه،  الهدف  واكت�ساف  كالمه  �سياغة 
ال�سغوط  جميع  م��ع  للتعامل  ثابتة  ق��واع��د  و�سع 
مفر  ل  القواعد،  تلك  املراهق  جت��اوز  اإذا  املرتقبة. 
باملوقف  الأه�����ل  ي��ت��ح��ّك��م  اأن  ي��ج��ب  م��ع��اق��ب��ت��ه.  م���ن 
ب��اأ���س��ل��وب ���س��ارم وه����ادئ. وكلما ك��ان��وا واث��ق��ني من 

قرارهم، �سيفهم املراهق القواعد ويحرتمها.

يف املقابل ال بد من جتنب املواقف التالية:
املفرطة. • ال�سيطرة 

القوة. • روابط 
مرحلة  يف  را�����س����داً  ���س��خ�����س��اً  امل���راه���ق  اع��ت��ب��ار   •

مبكرة.
عليه. الأحكام  • اإطالق 

منه. • ال�سخرية 
بالوعود. اللتزام  • عدم 

عادل. غري  ب�سكل  • الت�سّرف 

حقيقي دعم  بانتظار   6

اإىل دع���م وال��دي��ه يف ه���ذه املرحلة  امل��راه��ق  ي��ح��ت��اج 
ال�سعبة من حياته اأكر من اأي وقت م�سى حتى لو 
مل يعرّب عن ذلك مبا�سرًة. لذا من واجب الوالدين 
متابعة  م��ع  تزامناً  هويته  اكت�ساف  على  ت�سجعيه 
ال��ت��ي ت�سمح  ب�����س��وؤون��ه. تتعدد اخل��ط��وات  اله��ت��م��ام 

باأداء هذا الدور املحوري، واأبرزها:
وتو�سيح  املتكررة  ال�سراعات  موا�سيع  حتديد   •
امل�سائل  ل��ت��ج��ن��ب جت����ّدد اخل����الف ح����ول  ال���ق���واع���د 

نف�سها.
بّناء. حوار  لإقامة  الدائم  • ال�ستعداد 

وتقدمي  املراهق  مع  الكالم  اأ�سلوب  اإىل  التنبه   •
القرتاحات بدل اإ�سدار الأوامر.

بو�سوح. احلدود  • ر�سم 
عرب  ا�ستقالليته  ك�سب  على  امل��راه��ق  ت�سجيع   •

حتميله م�سوؤوليات تنا�سب عمره.
املراهق  جت���اه  واحل����ب  امل�����س��اع��ر  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ري   •

وتقدمي الدعم له.

اخلرباء ن�شائح   7
املعاجلني  اأو  النف�س  علماء  ن�سائح  م��ن  ن�ستفيد 
بال�سوؤون  اأو  ب�������الأولد  امل��ت��خ�����س�����س��ني  ال��ن��ف�����س��ي��ني 
باأف�سل  اليومية  املراهق يف حياته  العائلية ملرافقة 
اأب����رز التو�سيات  ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة. مي��ك��ن اخ��ت�����س��ار 

بثماين نقاط:
والديه  املراهق من  ينتظر  • ر�سم حدود وا�سحة: 
رد ف��ع��ل ع��ل��ى جت���اوزات���ه وا���س��ت��ف��زازات��ه. ي��ج��ب اأن 
ي��ف��ه��م املراهق  ك���ي  امل��ن��ا���س��ب��ة  امل���واق���ف  ي��ت��ح��رك��ا يف 

اخلطوط احلمراء التي ل ي�ستطيع جتاوزها.
املجازفات  اأخذ  اإىل  املراهق  مييل  مواقفه:  • فهم 
اأن  يجب  ا�ستقالليته،  لك�سب  املحظورات.  وجت��اوز 
احلياة  ج��وان��ب  وي�ستك�سف  ع���دة  ب��اخ��ت��ب��ارات  مي���ّر 

وي�ستعمل موارده اجل�سدية والروحية.
�سارم:  موقف  على  احلفاظ  مع  اإليه  الإ�سغاء   •
ويتم�سكوا  الت�سرفات  بع�س  الأه��ل  مينع  اأن  يجب 
ويدافعوا  والرف�س  الغ�سب  نوبات  رغم  مبوقفهم 
األ  باأ�سلوب قوي ومتما�سك. لكن يجب  راأيهم  عن 
ميتنعوا عن �سماع ابنهم لأن الإ�سغاء اإىل تربيراته 

ل يعني موافقته الراأي بال�سرورة.
الأهل  يكون  اأن  ي�ستحيل  املثالية:  عن  التخلي   •
واقعية،  بطريقة  دوره���م  ي��درك��وا  مل  اإذا  مثاليني. 
الأخطاء  الأه��ل  يبالغون يف �سرامتهم. يرتكب  قد 
ومن  اجل��دي��د،  الو�سع  مع  التكّيف  يحاولون  حني 
الأف�سل اأن يعرتفوا باأخطائهم اأمام اأبنائهم يف هذه 
احلالة ويخربوهم باأنهم يبذلون ق�سارى جهدهم 

ول ينجحون دوماً.
احلفاظ  املراهق  حق  من  خ�سو�سيته:  احرتام   •

على خ�سو�سيته!
ي�سعى  الأج��ي��ال:  بني  الختالف  على  الرتكيز   •
النتقادات  ي��وّج��ه  اأن  وي�سهل  التمّيز  اإىل  امل��راه��ق 
اإىل امل��ح��ي��ط��ني ب���ه. ل ي��ك��ون اأه��ل��ه م��ن ج��ي��ل��ه لذا 

يجب اأن يفهموه هذا الواقع ويثبتوه له.
الذي  ال�����س��اب  ي��ع��اَق��ب  اأن  يجب  احل���ب:  اإث��ب��ات   •
باأنه  ي�����س��ع��ر  اأن  دون  م���ن  ل��ك��ن  ال��ت�����س��رف  ي�����س��يء 
والتحاور  م�ساعره  م��راع��اة  م��ن  ب��د  ل  ل��ذا  منبوذ. 

معه با�ستمرار.
متّر  احل��الت،  من   %  80 يف  عابرة:  مرحلة   •
 %  20 ويتعّر�س  م�ساكل  دون  من  املراهقة  اأزم��ة 

من املراهقني فقط ل�سطرابات كربى.

باملراهق االإحاطة   8
ي��ج��ب اأن ي��ح��ي��ط الأه�����ايل اأولده������م امل��راه��ق��ني يف 
ج��م��ي��ع ال���ظ���روف ل��ك��ن��ه��م ق���د ي��ب��ال��غ��ون اأح���ي���ان���اً يف 
قدراتهم.  تفوق  اأم���وراً  منهم  ويطلبون  �سرامتهم 
قد ياأمرونهم مثاًل بالعودة اإىل املنزل قبل �ساعتني 

من عودة املراهقني الآخرين يف عمرهم.
يحمل الأهايل نوايا ح�سنة لكنهم ُي�سِعرون املراهق 
و�سائل  ع��رب  ال�����س��راع  ي�ستمر  يفهمونه.  ل  ب��اأن��ه��م 
ل نوع اآخر من  ميكن اأن تتخذ اأ�سكاًل متنوعة. يف�سّ
الأهايل الت�ساهل مع اأولدهم على اعتبار اأن املراهق 
يجب اأن يكت�سف احلياة وي�ستخل�س منها الدرو�س 
ل  وال��دي��ه  ب��اأن  حينها  الب��ن  �سي�سعر  لكن  بنف�سه. 

املراهق  يحتاج  الدرا�سات  فبح�سب  باأمره،  يهتمان 
ب���اأن وال���دي���ه مل  اإح���اط���ة م��درو���س��ة ك��ي يقتنع  اإىل 
يتخليا عنه. �سيبحث دوماً عن هذا الأمان الداخلي 
اأن يفر�س  ل��ذا يجب  ب��ذل��ك.  ي��ع��رتف  ل��و مل  حتى 
الأه��ل بع�س املعايري الثابتة يف هذا الإط��ار تزامناً 

مع تقلي�س املواقف ال�سلبية.

امل�شاعدة طلب  اأهمية   9
هذه  رغ����م  ح��ّدت��ه��ا  وزادت  امل�����س��اك��ل  ا���س��ت��م��رت  اإذا 
اخل��ط��وات ك��ل��ه��ا، ي��ج��ب األ ي���رتدد الأه����ل يف طلب 
م�����س��اع��دة خ��ارج��ي��ة. مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن اإيجاد 
و�سيط بني املراهق ووالديه مل�ساعدتهم على اإقامة 
اأن  ي��ج��ب  الأوق�����ات ال�سعبة،  ف��اع��ل. يف ه���ذه  ح���وار 
املواقف  ملقاربة  لهما  داعماً  �سخ�ساً  الوالدان  يجد 
اأن  مبو�سوعية وتف�سري مظاهر العنف التي ميكن 
على معاناة  تكون موؤ�سراً  الطرفني )قد  تن�ساأ بني 
حقيقية!( وجتديد حوار لئق بينهما. اإذا مل يجد 
اإىل طبيب  يلجاأوا  اأن  الو�سيط، ميكن  ذل��ك  الأه��ل 

نف�سي.

املهم اأال ينقطع احلوار الأي �شبب!
يومي توا�شل  على  احلفاظ   10

باأ�سلوب  احل��وار  واملراهقون  الأه��ل  يتابع  اأن  يجب 
يوم  م�سار  ع��ن  الأه���ل  يت�ساءل  اأن  ميكن  حم���رتم: 
ابنهم، ويهتموا مب�ساريعه واأذواقه ورفاقه، مركزين 
اأمامه  �سفهياً  ويعرتفوا  وم�ساكله،  جناحاته  على 
مب���زاي���اه ون���ق���اط ق���وت���ه، حم��اف��ظ��ني ع��ل��ى مظاهر 
اأو  امل��ف��رط��ة  م��ع جت��ن��ب احلميمية  ت��زام��ن��اً  احل��ن��ان 

التدخل املزعج، ويحاولوا دوماً فهم وجهة نظره.
انفعالته  رغم  املراهق،  اأن  اأي�ساً  يفهموا  اأن  يجب 
وتهّوره، يحتاج اإىل حدود وا�سحة ومواقف �سارمة 
من والديه، ويجب اأن ي�سعر باأنهما م�ستعدان دوماً 
تلك  ي��ف��ه��م  ح��ني  ب��الط��م��ئ��ن��ان  �سي�سعر  ل�����س��م��اع��ه. 
ويتمكن  ال�سيئة  ال�سلوكيات  عن  و�سيمتنع  احل��دود 
ول  وم��ت��وازن��ة.  �سليمة  حياة  عي�س  م��ن  النهاية  يف 
حاجاته  عن  بال�سرورة  تعرّب  ل  رغباته  اأن  نن�سى 

احلقيقية!
را�سدين  املراهقون  اأولدن��ا  ي�سبح  اأن  جميعاً  نريد 
طريقة،  باأف�سل  ملرافقتهم  وم�سوؤولني.  م�ستقلني 
يجب اأن يتعلموا حتّمل م�سوؤولية اأفعالهم اليومية 
وخياراتهم يف احلياة. لكن لتحقيق هذه الغاية، ل 
والثبات  والتما�سك  احلب  اأ�سلوب  ا�ستعمال  من  بد 
اإيجابية  م��ع احل��ف��اظ على روؤي���ة  ت��زام��ن��اً  وال�����س��رب 

وحذرة.

مرحلة حا�شمة وح�شا�شة بالن�شبة لالبناء واأهاليهم

املراهقة.. كيف نتغلب على م�شاعبها وتقلباتها
املراهقة مرحلة انتقالية حا�شمة، وهي فرتة ح�شا�شة جدًا بالن�شبة اإىل االأبناء واأهاليهم يف اآن. ال ي�شهل على 
العائالت حتديد معايري ت�شمح لكل فرد منها بالتقدم بكل هدوء وثقة خالل هذه املرحلة ال�شائكة، ويتعّلق التحدي 
االأ�شا�شي بفهم حقيقة املراهقة مل�شاعدة االأبناء على اكت�شاب الن�شج. يف ع�شر الو�شائل الرقمية ومواقع التوا�شل 
رّي االأهايل. كيف ميكن احلفاظ  َ االجتماعي، بداأت رغبة ال�شباب يف اكت�شاب اال�شتقاللية تغرّي م�شار العالقات وحتحُ
على الروابط مع املراهقني وت�شجيعهم ومرافقتهم من دون التحكم فيهم؟ كيف ميكن تطوير عالقات مبنية على 

احرتام متبادل وجتاوز ال�شراعات اليومية وم�شاعدتهم على حتديد م�شار حياتهم؟

- كيف ميكن تطوير عالقات مبنية على احرتام متبادل؟- مواقع التوا�شل االجتماعي �شجعت االبناء على اال�شتقاللية
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�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
مكتب �إد�رة �لدعوى - �إعالن بالن�سر 

2017/10 جتاري جزئي
اىل املدعي عليه: �سركة هارميك للمعدات ال�سناعية ذ م م 

وميثلها مديرها / دهان بابو راج بابو راج ، هندي اجلن�سية  
حيث ان املدعية : �سركة اخلليج للخر�سانة والطابوق  

مكتب  اىل  ح�سورك  يقت�سي  جزئي  جت��اري   2017/10 رق��م  احلقوقية  ال��دع��وى  املدعي  اأق��ام  قد 
ادارة الدعوى  باملحكمة  املدنية  براأ�س اخليمة  �سباح يوم اخلمي�س املوافق 2017/2/16 م ال�ساعة 
،  ولالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة  9.00 التا�سعة �سباحا 
الدعوى  �ستبا�سر نظر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر�سال  او  تخلفك عن احل�سور 

غيابيا بحقك. 
و�سف الدعوى :  اول : ا�ستدعاء املدعي عليه لأقرب جل�سة 

ثانيا : بعد ثبوت احلكم بالزام املدعي عليها بدفع مبلغ مايل مقداره )323.223( درهم  
ثالثا : الزام املدعي عليها الر�سوم وامل�سروفات.

لدى : مكتب اإدارة الدعوى ، حرر بتاريخ : 2017/2/9 
  مدير  �إد�رة �لدعوى          

 حكومة  ر��س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�سيد/ غالم ريا�س رزدار خان ، اجلن�سية : المارات وطلب الت�سديق على حمرر 
امل�سلحة  النجارة  ملقاولت  ال�سروق  مدينة  التجاري  ال�سم  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 722663 
ال�سادر بتاريخ 2014/2/2 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان. اىل ال�سيد/ 
خان �سرور غالم ، اجلن�سية : باك�ستاين. ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن
�سهيل علي �سعيد خلف �لنقبي
�لكاتب �لعدل خورفكان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- خورفكان
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

 �عـــــــالن       
املرجع :2017/2  ك.ع.م 

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
حمرر  علي  الت�سديق  طلب   ، الإم����ارات   : اجلن�سية   ، الكعبي  �سامل  �سيف  �سامل 
يت�سمن : تنازل يف ال�سم التجاري : ور�سة حدف للحدادة ، املرخ�سة من دائرة 
غرفة  ل��دى  وامل�سجل   16149  : امللف  رق��م  حتت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية 
جتارة و�سناعة عجمان  اىل ال�سيد/ خطيب �سامل �سيف �سامل الكعبي ، اجلن�سية 
على   بالت�سديق  �سيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  معلوما  ليكن   - الإم���ارات   :
ن�سر  تاريخ  من  ا�سبوعني  انق�ساء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات 

هذا العالن.   
�لكاتب �لعدل   

بد�ئرة �لتنمية �لقت�سادية- عجمان

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لكاتب �لعدل- عجمان

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  �شركة كرا�شيفا للتجارة ) �ص.ذ.م.م(
ال�سبخة    دي��رة -  ان��وه��ي -  را���س��د نا�سر ع��ب��داهلل ح�سني  العنوان : حم��ل رق��م 1 ملك 
ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة  رقم الرخ�سة : 544824 رقم القيد بال�سجل 
مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   62590 ال��ت��ج��اري: 
اأع��اله، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�سجل  التاأ�سري يف 
بتاريخ   دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2017/2/7   دب��ي  ق��رار حماكم 
2017/2/7 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني الكتبي 
 - للعقارات  ون  دي  ملك   6 رق��م  مكتب   : العنوان  قانونيون  حما�شبون  وم�شاركوه 
بردبي - القوز الوىل - هاتف  3215355 -04 فاك�س: 3215356-04 م�سطحباً معه كافة 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن. 
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/الكتبي وم�شاركوه حما�شبون قانونيون 
 العنوان : مكتب رقم 6  ملك   دي ون للعقارات - بردبي - القوز الوىل - هاتف  3215355 -04 
بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   04-3215356 فاك�س: 
للتجارة  �شركة كرا�شيفا  اأع��اله لت�سفية  املذكور  امل�سفي  باأنه قد مت تعيني 
)�ص.ذ.م.م(  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/2/7 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/7  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�شادية

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  يف �لدعوى  رقم : 2016/194 عقاري كلي - دبي  

اىل اخل�سم املدخل : 1- اك�سون ديفليومبنت - �س م ح 
      2- املا�س اخلليج للو�ساطة العقارية  

مبان ان املدعي / �سيد ابراهيم علوي ، قد اقام �سدكم الدعوى امل�سار اليها وحكمت 
املحكمة بتعيني اخلبري الهند�سي �ساحب الدور يف الدعوى ، يتعني عليكم مراجعة 
ال�سيخ  ب�سارع  الكائن  اآر  ام  اأم  مكتب   - دبي   : التايل  العنوان  على  اخلبري  مكتب 
اخلليج  مرتو  حمطة  عند  �سالك  بوابة  من  بالقرب  طراف  بن  هالل  بناية   - زايد 
التجاري الطابق الثالث مكتب 301  هاتف : 0559005949 و هاتف 043287778 فاك�س 

043284449  لتقدمي ما لديكم من م�ستندات خالل ا�سبوع من تاريخ الإعالن. 
�خلبري �ملنتدب 
�ملهند�س / حممد علي بلقي�س   

�عالن  للح�سور �ىل مكتب �خلبري 
�لهند�سي/ حممد علي بلقي�س  

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�لدعوى 2016/1936  

ال�سادة/ جنمة اخلليج لتجارة الديزل وعبد الغفور نيدر اتودي 
يف  امل�سرفية  اخلربة  اجتماع  بح�سور  التكرم  يرجى   ، علوي 
الدعوى 2016/1936 املقامة �سدكم من قبل بنك ابوظبي الوطني  
املقرر يف متام ال�ساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الربعاء املوافق 
للمحاماة  احلكمة  بيت  ال�سادة  املدعي  وكيل  مبقر   2017/2/22

وال�ست�سارات القانونية الكائن بجزيرة الرمي ابوظبي. 
�خلبري �مل�سريف   
معاوية �ل�سيد �لعو�س 

�عــــــالن بالن�ســـــر 

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  يف �لدعوى  رقم : 2016/2462 جتاري جزئي  

اىل املدعي عليها الثاين : �سركة باب اجلزيرة لتجارة الإطارات - ذ م م 
مبا ان املدعي / حممد ح�سني مهنام ، قد اقام �سدكم الدعوى امل�سار اليها اعاله 
الدور لبحث  ، �ساحب  بتعيني اخلبري احل�سابي  البتدائية  ، وحكمت حماكم دبي 
اىل مكتب اخلبري خالل  م�ستندات  لديكم من  ما  تقدمي  منكم  يرجى   ، الدعوى 
املطينة  �سارع   - ديره   - دبي   : التايل  العنوان  على  العالن  تاريخ  ايام من  ثالثة 
- بناية رقم )71( - بلوك A - الدور الول - مكتب رقم )12( - البناية التي تلي 
�سوبر ماركت هابى لند ، التي بها حمل دى كيه �ستار ، هاتف رقم : 2732072 04 ، 

فاك�س رقم : 2728968 04   
�خلبري �ملحا�سبي / عبد�هلل حممد حيدر   

�إعالن باحل�سور �ىل مكتب �خلبري 
�ملحا�سبي/عبد�هلل حممد حيدر 

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 255
اإماراتي    ، ال�سمري  ابراهيم  ن�سار  ال�سيخ  ابراهيم  حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
اجلن�سية ،  يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ نا�سر 
جتارية  رخ�سة  امل�سبح  �سيدلية  التجارية  الرخ�سة  يف   ، اجلن�سية  اردين  عبده  فالح  حممود 
بوكيل  فردية  موؤ�س�سة  اىل  فردية  موؤ�س�سة  القانوين من  ال�سكل  تغيري  -  مت    535741  : رقم 
خدمات.  وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 
الت�سديق  على  . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم  العدل  الكاتب  يف �سان 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك  اليه بعد  امل�سار  الجراء 

عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 253

، هندي  اجلن�سية  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ عبد الكرمي نيلريى عبد احلاجي نيلريي 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  يف الرخ�سة " تل املرغب لاللكرتونيات 
والهواتف املتحركة - مبوجب رخ�سة رقم : 610774 ، وذلك اىل ال�سيد/ ابراهيم يو�سف حممد 

ن�سري الها�سمي ، الإمارات اجلن�سية  
تعديالت اخرى : تعديل ال�سكل القانوين من " وكيل اخلدمات " اىل " موؤ�س�سة فردية " 

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

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 254

البيع  يف  يرغب  اجلن�سية  اإماراتي    ، املهريي  حميد  نا�سر  بخيت  نا�سر  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل ال�سيد/ حممد عبداهلل حافظ اخالق ، هندي اجلن�سية يف 

الرخ�سة التجارية طريق الهدف للمقاولت الفنية رخ�سة جتارية رقم )611075( 
- مت تغيري ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات 

 - مت تغري ال�سم التجاري من طريق الهدف للمقاولت الفنية  اىل طريق الهدف ملقاولت التك�سية والر�سيات
- مت تغري الن�ساط التجاري : من مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات ، ا�سباغ ، تركيب وحدات التكييف 

اىل مقاولت فئة �ساد�سة ، التك�سية والر�سيات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب العدل . 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ 
هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات 

القانونية

مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

  �عالن بالن�سر
املرجع : 252

ليكن معلوما للجميع بان مطليف نور حممد ، هندي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل 
هندي   ، نيا�س  �سيد  جياين  الدين  حميى  اىل  وذلك    ٪  50 البالغة  ح�سته  كامل  عن 
ال�سارقة مبوجب  باإمارة  تاأ�س�ست  املباين(  لتنظيف  الرفاع  )بوابة  الرخ�سة  اجلن�سية يف 

رخ�سة رقم : 720844 
مت تغيري ال�سكل القانوين من �سراكة اعمال مهنية ، اىل موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 
�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �عالن بالن�سر

املرجع : 251
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ حممد ممتاز خان حممد ازاد خان - باك�ستاين  
الرخ�سة  يف   ٪50 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
التجارية امل�سماة )ور�سة ال�سهم ال�سود ل�سيانة ال�سيارات( والتي تاأ�س�ست باإمارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )709188( وذلك اىل ال�سيد/ ا�سالح الدين خواجه 

غياث الدين خواجه ، باك�ستاين اجلن�سية 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 

الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن  
مكتب  �لكاتب �لعدل بال�سارقة 

�إجناز�ت للخدمات  �ل�سناعية 13

وز�رة �لعدل
  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 

  �د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدعوى 2017/11  تظلم مدين                

امل��رزوق��ي   جمهول حمل  اإب��راه��ي��م  اىل املتظلم ���س��ده/1- حممد عبد اهلل حممد 
القامة مبا اأن التظلم/جمعه حممد عبيد بن عامر املهريي ، وميثله : طارق مكي 
جعفر �سالح - قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  قرار رف�س 
طلب احلجز التحفظي رقم 2 ل�سنة 2017 حجز حتفظي مدين  - وحددت لها جل�سه 
 ch1.B.6 يوم الثالثاء  املوافق 2017/2/14  ال�ساعة 8.30 �سباحا بالقاعة رقم 
ل���ذا ف��اأن��ت م��ك��ل��ف ب��احل�����س��ور اأو م��ن مي��ث��ل��ك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا لديك 
اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل ويف حالة  من مذكرات 

تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2016/5854   

 املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : �سوراف  �سندر اد دا�س �سوبيمال - اجلن�سية : بنغالدي�س    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة  �سداد مبلغ وقدره )86638.22 ( درهم 
تاريخ  م��ن  ا���س��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل  نتيجة 
ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  ن�سر  
 /91202( رق��م  ل��وؤل��وؤي(  ابي�س  �سالون/   /250 ا���س  اي  )لكزي�س/  رق��م 
خ�سو�سي/ دبي/ J/2013( واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ 

كافة حقوق املنذر الخرى. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

�نذ�ر عديل بالن�سر
رقم 2017/606   

املنذر/بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع 
املنذر اليها : با�سيفيك لنظمة املراقبة - ذ م م 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )110744.93( درهم 
نتيجة الخالل بعقد بيع التق�سيط وذلك خالل ا�سبوع من تاريخ ن�سر 
رقم  ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال 
/2014/Q/تويوتا / كو�سرت/ با�س( رقم )19872/ خ�سو�سي/ دبي(

ابي�س(  املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر 
الخرى. 

�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
يف  �لدعوى 2016/2601  جتاري جزئي

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : بنك دبي ال�سالمي - �س م ع 

املدعي عليه  : عنود حممد  عبد اهلل حممد  املرزوقي 
مت ندبنا خبري م�سرفيا يف الدعوى املذكورة املرفوعة من بنك دبي ال�سالمي  �س م ع �سد عنود 
حممد عبد اهلل حممد املرزوقي  وعليه   ندعوكم حل�سور اجتماع اخلربة  او من ميثلكم قانونا 
والذي �سيعقد يف مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم ال�سبت  املوافق 2017/2/18  
يف متام ال�ساعة 00 : 10 �سباحا ،  ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 

عند ح�سوركم لالجتماع  
   17B1 : دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب رقم

هاتف : 2681400-04 � فاك�س : 04-2681300
�خلاجة حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون �د�ريون       

 �جتماع خربة 
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

   �إعالن بالن�سر- بالحالة
2016/170 جتاري  جزئي  

اىل املدعي عليها الوىل / موزه خليفة زوجة �سالح عبداهلل �سالح 
حيث ان املدعية : بنك الحتاد الوطني - �س م ع 

جتاري    2016  /170 رق��م  �سدك  املرفوعة  احلقوقية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد 
اخلام�سة  اجل��زئ��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ال��دائ��رة  اىل  ح�����س��ورك  يقت�سي  وعليه  ج��زئ��ي، 
م�ساء   5.00 ال�ساعة  2017/2/22م  املوافق  الربعاء  يوم  اخليمة  راأ���س  مبحكمة 
ولالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ، ويف حالة تخلفك 
اأر�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد فاأن املحكمة �ستبا�سر نظر  عن احل�سور او 

الدعوى غيابيا بحقك. 
حرر بتاريخ 2017/2/13.     

           مدير �إد�رة �لدعوى 

 حكومة  ر��س �خليمة
د�ئرة �ملحاكم

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عــــــــــالن بالن�ســـر          

ليكن معلوما للجميع باأن ال�سيد/  عبد الرحمن جا�سم حميد ال�سويجي الزعابي ، اإماراتي 
اجلن�سية هوية رقم )784198219697988( يرغب يف التنازل عن ح�سته البالغة 
100٪  ل�سالح ال�سيد/ ابراهيم احمد حمدان ح�سن الزعابي ، اإماراتي اجلن�سية هوية رقم 
)784198502139581( يف الرخ�سة التجارية )فروع ملقاولت البناء - رخ�سة رقم 

564834 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية / كلباء. 
وعمال بن�س املادة )14(  فقرة )5(  من القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013م  يف �سان 
له حق العرتا�س  للعلم وعلى كل من  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  اقت�سى  ال��ع��دل.  فقد  الكاتب 
على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا 

العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية
�لكاتب �لعدل
حمكمة كلباء �لحتادية �لبتد�ئية

  �ل�سئون �لفنية و�لتعاون �لدويل 
�د�رة �لكاتب �لعدل و�لت�سديقات
حمكمة كلباء  �لحتادية �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2014/2297  جتاري كلي  
اىل املحكوم عليهما/1- �سركة �سوي�س كابيتال و�سطاء تاأمني - ذ م م  2- �سات�سني بهاغوان بهاغوان ميغا 
ماين ماين جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/3/15   
بالزام  : احلكم  اول   - ان�سورن�س كومبانى   امريكان ليف  �سركة  املذكورة اعاله ل�سالح/  الدعوى  يف 
املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره 40.691.768.32 درهم 
وثالثون  واثنني  درهما  و�ستون  وثمانية  و�سبعمائة  ال��ف  وت�سعون  وواح��د  و�ستمائة  مليون  )ارب��ع��ون 
فل�سا( مع الفائدة القانونية 9٪ �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق لكل �سيك وحتى ال�سداد التام مع الزامها 
التحفظي  اتعاب املحاماة.  ثانيا : رف�س تثبيت احلجز  بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ الف درهم مقابل 
رقم 2014/425 واعتباره كاأن مل يكن ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.   حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم بالن�سر

يف  �لدعوى رقم 2016/1026  �حو�ل نف�س م�سلمني 
املدعي / مها احمد  اأن  القامة مبا  املدعي عليه/1- يون�س عيو�سي  جمهول حمل  اىل 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  ع��ب��داهلل   خمي�س  عبداهلل  ب��در   : وميثله  ال�سطري  ابراهيم 
احمد  ل�سالح/مها  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف   2016/12/12 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
احمد  مها  املدعية/  تطليق   -1  : احل�سوري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  ال�سطري  ابراهيم 
وعلى   ، لل�سرر  بائنة  طلقة  عيو�سي  عليه/يون�س  املدعي  زوجها  من  ال�سطري  ابراهيم 
املدعية اح�ساء عدتها ال�سرعية وفق حالها اعتبارا من تاريخ �سريورة احلكم بالتطليق 
ي���وؤدي لها م���وؤج���ل.   حكما مبثابة احل�����س��وري قابال  ب��ان  امل��دع��ي عليه  ال���زام  ب��ات��ا.  2- 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

يف �لدعوى رقم 2016/113  بيع عقار مرهون
مو�سوع الق�سية : طلب اإذن بيع مال مرهون عبارة عن ال�سقة 2801 ، بناية دي 1 ، الطابق 28 ، رقم 
املبنى 1 ، رقم الر�س 459 ، رقم البلدية 864-326 ، امل�ساحة )176.10( مرت مربع )1895.52( قدم 

مربع ، اجلداف ، دبي ،  والت�سريح لطالب التنفيذ بكل طلباته يف الالئحة  
طالب العالن : طالب التنفيذ : بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود 
املطلوب اعالنه : املنفذ �سده / 1- حارا�س غوكا�سيان - جمهول حمل القامة. 

مو�سوع الإعالن :قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/1/22 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة 
بيع  وال  اعاله  التنفيذ  التبليغ يف ملف  تاريخ  �سهر من  درهم خالل  وقدرها  )3.963.911.18( 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع العقار 
- �سقة �سكنية - املنطقة : اجلداف - رقم الر�س : 460 - رقم املبنى : 1- ا�سم املبنى : -D1 رقم 

العقار : 2801 ، رقم الطابق : 28 - امل�ساحة : 1.895.52 قدم مربع(  

رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2016/712 تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1-ترينتي ديفيلوبرز ليمتد  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

البحر - نعلنكم  �سانتهو�س وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد  كريودي ت�ساندرجودا 
باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2016/101 عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2016/6/12  
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )3524062( درهم والفائدة 
املحكمة  اأو خزينة  التنفيذ  اىل طالب  وت�سليمه  ال�سداد   بواقع 9٪ حتى متام  القانونية 
العقارية   اتفاقية بيع الوحدات  خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا الع��الن 2- ببطالن 
، 506، 507 ( الكائنة مب�سروع )لم��ري ريزيدن�س(.    505 ،  504 ،  503 ، ارق��ام )501، 502 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

      مذكرة �عالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  �لدعوى 2017/11  تظلم مدين                

اإبراهيم املرزوقي  جمهول حمل  اىل املتظلم �سده / 1- حممد عبد اهلل حممد 
طارق   : وميثله  املهريي  عامر  بن  عبيد  حممد  /جمعه  التظلم  اأن  مبا  الق��ام��ة 
مكي جعفر �سالح  قد اقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من قرار 
رف�س طلب احلجز التحفظي رقم 2 ل�سنة 2017 حجز حتفظي مدين.    وحددت 
رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 ال�ساعة   2017/2/14 املوافق  الثالثاء   يوم  جل�سه  لها 
بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.B.6
ما لديك من مذكرات اأو م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة ايام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.    
            رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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املال والأعمال

الطاير يلتقي املوؤ�ش�س والرئي�س 
التنفيذي ل�شركة تي�شل الأمريكية

•• دبي -وام:

التقى �سعادة �سعيد حممد الطاير الع�سو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة 
للحكومات  العاملية  للقمة  الثاين  اليوم  كهرباء ومياه دبي خالل فعاليات 
2017 الذي ت�سارك فيها الهيئة اإيلون ما�سك املوؤ�س�س والرئي�س التنفيذي 
الكهربائية  ال�سيارات  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  الأم��ريك��ي��ة  تي�سال  ل�سركة 

وتخزين الطاقة.
ح�سر اللقاء من جانب هيئة كهرباء ومياه دبي املهند�س وليد �سلمان النائب 
التنفيذي للرئي�س لقطاع ال�سرتاتيجية وتطوير الأعمال واملهند�س مروان 

بن حيدر النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع البتكار وامل�ستقبل.
الهيئة  بني  اخل��ربات  وتبادل  التعاون  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاء  ومت خالل 
و�سركة تي�سال يف جمالت الطاقة املتجددة والنظيفة وال�ستدامة البيئية 

والبتكار.
وتطرق �سعادة الطاير اإىل اأهم امل�ساريع التطويرية واملبادرات ال�سرتاتيجية 
للطاقة  دبي  ا�سرتاتيجية  لتحقيق  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تنفذها  التي 
اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اأطلقها �ساحب  التي   2050 النظيفة 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل حيث 
ت�سري م�ساريع الهيئة والتي تهدف اإىل حتويل دبي اإىل مركز عاملي للطاقة 
باملئة من طاقة دبي من م�سادر   7 الأخ�سر وتوفري  النظيفة والقت�ساد 
نظيفة بحلول عام 2020 و25 باملئة بحلول 2030 و75 باملئة بحلول 
عام 2050. وحتدث �سعادته عن م�سروع جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم 
م�ستوى  على  ال�سم�سية  للطاقة  مولد  اأك��رب  يعد  ال��ذي  ال�سم�سية  للطاقة 
العامل من موقع واحد بطاقة اإنتاجية ت�سل اإىل 5000 ميجاوات بحلول 
وال�سبكات  درهم  مليار   50 اإىل  ت�سل  اإجمالية  وبا�ستثمارات   2030 عام 
الذكية حيث و�سعت الهيئة يف هذا الإطار خطط وبرامج تقدر ا�ستثماراتها 
ب� 7 مليار درهم للم�ساهمة يف تخفي�س الطلب على الطاقة وادارة كفاءتها 
وحت�سني العمليات الت�سغيلية واآليات العمل من خالل 11 برناجما حتى 
عام 2020 بالإ�سافة اإىل مبادرة �سم�س دبي التي اأطلقتها الهيئة يف �سهر 
التي  الذكية”  “دبي  م��ب��ادرة  لتحقيق  جهودها  اإط���ار  يف   2014 م��ار���س 
اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم رعاه اهلل لتحويل 

دبي اإىل املدينة الأذكى يف العامل.
وت�سمح مبادرة “�سم�س دبي” لأ�سحاب املباين برتكيب لوحات كهرو�سوئية 
�سبكتها  مع  بربطها  الهيئة  وتقوم  ال�سم�سية  الطاقة  من  الكهرباء  لإنتاج 
الفائ�س  اإنتاجها حمليا مع حتويل  يتم  التي  الطاقة  ا�ستخدام  يتم  حيث 
اإىل �سبكة الهيئة واإجراء مقا�سة بني وحدات الطاقة الكهربائية امل�سدرة 
ووحدات الطاقة الكهربائية امل�ستوردة. كما ت�سعى الهيئة من خالل مبادرة 
لتزويد  ال��الزم��ة  التحتية  البنية  واإدارة  تركيب  اإىل  الأخ�����س��ر  ال�ساحن 
من  البيئة  وحماية  الهواء  تلوث  خلف�س  بالطاقة  الكهربائية  ال�سيارات 
الهيئة  وانتهت  الإم���ارة.  يف  واملوا�سالت  النقل  قطاع  عن  الناجمة  الآث��ار 
الكهربائية  لل�سيارات  �سحن  حمطة   100 تركيب  م��ن   2015 ع��ام  يف 
التجارية  واملكاتب  وامل��ط��ارات  الت�سوق  مراكز  مثل  دب��ي  اأن��ح��اء  خمتلف  يف 
على  ج��اٍر  امل�سرتك  العمل  زال  ول  الوقود.  وحمطات  ال�سكنية  واملجمعات 
قدم و�ساق لزيادة ن�سبة ال�سيارات الهجينة والكهربائية يف دبي من خالل 
املرحلة الثانية من املبادرة والتي ت�ستمل على تركيب املزيد من حمطات 

�سحن ال�سيارات الكهربائية بناًء على اأعداد ال�سيارات وحجم ال�ستخدام.

م�شرف ال�شارقة الإ�شلمي ي�شارك يف 
املعر�س الوطني التا�شع ع�شر للتوظيف

•• ال�شارقة-الفجر:

يف  للعمل  امل��واط��ن��ة  الب�سرية  ال��ك��ف��اءات  ا�ستقطاب  يف  ج��ه��وده  م��ع  متا�سياً 
القطاع امل�سريف الإ�سالمي، ي�سارك م�سرف ال�سارقة الإ�سالمي يف املعر�س 
اإك�سبو  م��رك��ز  يف  ي��ق��ام  ال���ذي   ،2017 للتوظيف  ع�سر  التا�سع  ال��وط��ن��ي 
ال�سارقة، خالل الفرتة من 15-17 فرباير اجلاري، مب�ساركة العديد من 
عن  الباحثة  املحلية،  وال�سركات  الوطنية،  واملوؤ�س�سات  احلكومية،  الهيئات 
اأف�سل املواهب ال�سابة من بني الراغبني باحل�سول على وظائف يف خمتلف 

القطاعات.
ال�سارقة  م�����س��رف  ي�����س��ارك  متّيزك”  ب��داي��ة  “تخ�س�سك  ���س��ع��ار  وحت���ت 
الإ�سالمي يف املعر�س متطلعا اإىل رفع ن�سبة التوطني، وا�ستقطاب وتاأهيل 
وبالأخ�س  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  الوطنية  ال��ك��وادر  وتطوير 
اخلريجون اجلدد مع توفري ال�سبل الداعمة لتطورهم وارتقائهم بالعمل 
مبتكرة  مالية  حلول  تقدمي  يف  امل�سرف  روؤي��ة  �سمن  الإ�سالمي،  امل�سريف 
والثقة  امل�ساركة  على  وقائمة  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأح��ك��ام  من  م�ستمدة 
الكوادر  تطوير  رئي�س-  نائب  امل��رزوق��ي،  ف�سيلة  وقالت  للجميع.  والعدل 
التا�سع  الوطني  املعر�س  ي�سكل  الإ�سالمي:  ال�سارقة  م�سرف  يف  الوطنية 
الب�سرية  الكوادر  مع  املبا�سر  للتوا�سل  لنا  مثالية  فر�سة  للتوظيف  ع�سر 
اأ�سحاب املواهب واخلريجني املتميزين الراغبني  املواطنة، والتعرف على 
للمتقدمني  الوظائف  من  عدد  توفري  على  و�سنعمل  امل�سرف،  يف  بالعمل 
احتياجاتنا  وف��ق  والإداري����ة،  واملالية،  امل�سرفية،  التخ�س�سات  خمتلف  يف 
بتعيني جمموعة  اأن امل�سرف قام موؤخراً  واأك��دت املرزوقي  املقبلة.  للفرتة 
م���ن  امل��واط��ن��ني امل��ت��ق��دم��ني ب��ط��ل��ب��ات��ه��م ل��ل��ع��م��ل خ���الل م�����س��ارك��ة م�سرف 
املايل حتت  القطاع  التوظيف يف  الإ�سالمي يف معر�س مهرجان  ال�سارقة 
مبادرة امل�سرعات احلكومية الذي اأقيم يف معهد الإمارات للدرا�سات املالية 

وامل�سرفية بدبي يف �سهر دي�سمرب املا�سي.
عن  والباحثني  للخريجني  باملعر�س  جناحه  خالل  من  امل�سرف  و�سيتيح 
عمل من اأبناء دولة الإمارات، التوا�سل مع م�سوؤويل امل�سرف والتعرف على 
ال�سواغر الوظيفية املتاحة، اإ�سافة اإىل مناق�سة م�سار م�ستقبلهم الوظيفي 
العمل. و�سريكز اجلناح  �سوق  بناًء على تخ�س�سهم اجلامعي، واحتياجات 
الأعمال،  واإدارة  وال�سريفة،  واملالية  املحا�سبة،  خريجي  ا�ستقطاب  على 
ال�سارقة  م�سرف  ويوفر  الب�سرية.  وامل��وارد  والت�سال،  املعلومات،  وتقنية 
اأبرزها  م��ن  وامل��وظ��ف��ني،  للخريجني  متميزة  تدريبية  ب��رام��ج  الإ���س��الم��ي 
والكليات،  تاأهيلي متكامل خلريجي اجلامعات  برنامج  رواد، وهو  برنامج 
لإك�سابهم خربات  التخ�س�سية  املهارات  املعرفة وتطوير  تعزيز  يركز على 
لإعداد  تطويري  برنامج  وه��و  م�سار،  برنامج  وكذلك  �ساملة،  م�سرفية 
القادة يف خمتلف اإدارات امل�سرف ل�سغل منا�سب قيادية، وذلك من خالل 

الدورات التخ�س�سية والتوجيه امل�ستمر وامل�ساريع املتعددة.

القت�شادية العاملية  )The Business Year( اقت�شادية عجمان توقع مذكرة تفاهم مع جملة ذا بيزني�س يري
•• عجمان ـ الفجر 

وق��ع��ت دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 
عجمان مذكرة تفاهم مع املجلة العاملية 
املتخ�س�سة يف جمال التجارة والقت�ساد 
 The Business ي��ري  بيزن�س  “ذا 
هذه  وت���ه���دف   ،»Year – UAE
ت�سليط  يف  الطرفني  تعاون  اإىل  املذكرة 
ال�سوء على البيئة ال�ستثمارية اجلذابة 
لإمارة عجمان من خالل اإبراز التطورات 
الذي  ال��دور  وتو�سيح  فيها  القت�سادية 
ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف  دائ����رة  تلعبه 
عجمان واإ�سهاماتها الرامية اإىل توفري 

بيئة اقت�سادية جاذبة للم�ستثمرين.  
الطرفني  بني  التعاون  ه��ذا  ومبقت�سى 

يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  �ست�سبح 
الن�سخة  يف  ا�سرتاتيجًيا  �سريكاً  عجمان 
اقت�ساد  �ستغطي  التي  للمجلة  ال�سنوية 
واملقرر  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
ال��ث��اين من  ال��رب��ع  اأن ت�سدر خ��الل  لها 

عام 2017.
ومثل الطرفان يف توقيع مذكرة التفاهم 
كل من ال�سيدة فاطمة اأحمد ال�سام�سي 
بدائرة  املوؤ�س�سي  الت�سال  مكتب  مدير 
التنمية القت�سادية يف عجمان، وال�سيدة 
بيتول �ساكالوجلو املدير العام يف ال�سرق 

الأو�سط ملجلة ذا بيزن�س يري.
فاطمة  ال�سيدة  اأك���دت  املنا�سبة  وب��ه��ذه 
اأح����م����د ال�����س��ام�����س��ي ع���ل���ى اأه���م���ي���ة هذه 
اأحد  حتقيق  يف  ت�سب  ال��ت��ي  الت��ف��اق��ي��ة 

الأهداف ال�سرتاتيجية لدائرة التنمية 
وت�سجيع  ج������ذب  وه������و  الق���ت�������س���ادي���ة 
خالل  م��ن  عجمان  اإم���ارة  يف  ال�ستثمار 
والتناف�سية  ال�ستثمارية  الفر�س  بيان 
عرب بوابة اقت�سادية عاملية هامة كمجلة 
ن�سخها  ت�����وزع  ال���ت���ي  ي����ري،  ب��ي��زن��ي�����س  ذا 
احلكومات  وت�����س��ت��ه��دف  ال��ع��امل  دول  يف 
واأ�سحاب القرار وامل�ستثمرين الباحثني 

عن فر�س ا�ستثمارية.
يف حني اأعربت ال�سيدة بيتول �ساكالوجلو 
عن بالغ �سعادتها لتوقيع هذه التفاقية 
التي تنظم التفاهم والعمل امل�سرتك مع 
�سريك حملي قوي مثل “دائرة التنمية 
املوؤ�س�سة   “ -ع���ج���م���ان  الق���ت�������س���ادي���ة 
املحلي  بتنمية القت�ساد  املعنية  الرائدة 

يعدُّ مك�سًبا  وذلك  “اإمارة عجمان”،  يف 
التي  الأع��م��ال  لتعزيز  ك��ب��رية  واإ���س��اف��ة 

 The( ي��ري  بيزن�س  ذا  جم��ل��ة  تتبناها 
.)Business Year – UAE

• حممد م�سبح النعيمي

مب�شاركتها غدًا يف املعر�ص الوطني

موارد للتمويل ت�شتقبل طلبات التوظيف يف قطاعات عديدة وتخ�ش�س منها  لذوي الحتياجات اخلا�شة

بنك اخلليج الأول ينهي بنجاح اأول �شفقة التاأجري بنظام »�شركات الأغرا�س اخلا�شة« 

وزارة املالية تعقد جل�شة مغلقة عالية امل�شتوى ملناق�شة التنوع القت�شادي

الأغرا�س اخلا�سة«.
�ستيف  قال  ال�سفقة،  هذه  على  وتعليقاً 
الدين  اأ������س�����واق  ق�����س��م  رئ���ي�������س  ب������ريي، 
ب��ن��ك اخلليج  امل�����س��رتك��ة يف  وال���ق���رو����س 
الأول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  “ا�ستكمل  الأول: 
للطائرات  مت��وي��ل  �سفقتي  اأول  بنجاح 
اخلا�سة  الأغ��را���س  �سركات  ن��ظ��ام  ع��رب 
واللتان  ال��ع��امل��ي  اأب��وظ��ب��ي  ل�سوق  ال��ت��اب��ع 
بنك  بني  والتعاون  اجل��اد  العمل  توجتا 
العاملي  اأب��وظ��ب��ي  و���س��وق  الأول  اخل��ل��ي��ج 
الجتماع  فمنذ  �سهراً.   12 م��ن  لأك��ر 
املبدئي الذي عقدناه يف نوفمرب 2015، 
متوا�سل  ب�سكل  بالجتماع  فريقنا  ق��ام 
هيكلية  ل�سقل  تلت  التي  الأ�سهر  طوال 
ال�سفقة املطروحة والهادفة اإىل توفري 
هيكلية ر�سوم تناف�سية وحلول م�سرفية 
الدولية.  املعايري  اأف�سل  م��ع  متوافقة 
الأول  اخلليج  بنك  يف  ف��خ��ورون  ون��ح��ن 
اإجناز  لعبناه يف  ال���ذي  ال��ن��اج��ح  ب��ال��دور 
ه��ات��ني ال�����س��ف��ق��ت��ني، ح��ي��ث ن��ت��ط��ل��ع اإىل 
اأبوظبي  ل�سوق  الدعم  تقدمي  موا�سلة 
العاملي يف م�سريته التنموية امل�ستقبلية، 
قطاع  احتياجات  تلبية  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 

الأعمال.
ومن جانبه، قال ظاهر حممد بن ظاهر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ورئي�س  ال��رئ��ي�����س  امل���ه���ريي، 
اأبوظبي  ���س��وق  يف  ال��ت�����س��ج��ي��ل  ل�����س��ل��ط��ة 
العاملي: �سكل بنك اخلليج الأول �سريكاً 
بنظام  اخلا�سة  جهودنا  دعم  يف  اأ�سا�سياً 

�سركات الأغرا�س اخلا�سة. 
وباعتباره موؤ�س�سة مالية رائدة، ا�ستطاع 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإح����دى  الأول،  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك  ا���س��ت��ك��م��ل 
امل���وؤ����س�������س���ات امل���ال���ي���ة ال����رائ����دة يف دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة، بنجاح واحدة 
من اأوىل �سفقات متويل الطائرات عرب 
نوعها  م��ن  اخلا�سة  الأغ��را���س  �سركات 
يف اأب��وظ��ب��ي، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون م��ع �سوق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي، امل��رك��ز امل���ايل الدويل 
ال�سفقة  ه�����ذه  وج�������اءت  اأب����وظ����ب����ي.  يف 
�سركات  ن���ظ���ام  م���ن  ك���ج���زء  ال��ت��م��وي��ل��ي��ة 
اأطلقه  الذي  املبتكر  اخلا�سة  الأغرا�س 
���س��وق اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي م���وؤخ���راً، وذلك 
اإع�����ادة مت��وي��ل طائرتي  ب��ه��دف ت��رت��ي��ب 
لالحتاد  التابعتني   380 اإي��ه  اإيربا�س 
واللتني  ط�������ارئ؛  ب��ت��م��وي��ل  ل���ل���ط���ريان 
بنك  ق��ب��ل  م��ن  ب��الأ���س��ا���س  متويلهما  مت 
يف  دفعتهما  وا���س��ت��ح��ق��ت  الأول  اخل��ل��ي��ج 

دي�سمرب 2016. 
وقد قامت �سركة التمويل ال�ستثمارات 
ب�سمان  ليزينغ  ناتيك�سي�س  الفرن�سية 
ال��ط��ائ��رت��ني؛ حيث مت  ال��ع��ط��اءي��ن لكال 
متويل اإحداهما جزئياً يف وقت �سابق من 
ِقبل بنك اخلليج الأول مبوجب هيكلية 
مليون   302 بقيمة  التمويلي  الإيجار 
دولر. وقد لعب بنك اخلليج الأول دوراً 
فاعاًل يف تقدمي فريق ناتيك�سي�س ل�سوق 
اأب��وظ��ب��ي ال��ع��امل��ي ان��ط��الق��اً م���ن موقع 
البنك كم�ست�سار ومقدم ت�سهيالت، حيث 
يوا�سل البنك تعاونه مع �سوق اأبوظبي 
“�سركات  من  املزيد  ل�ستقطاب  العاملي 

بنك اخلليج الأول يف وقت مبكر حتديد 
ال��ف��وائ��د ال��ت��ي ي��ع��ود ب��ه��ا ن��ظ��ام �سركات 
الأغرا�س اخلا�سة التابع ل�سوق اأبوظبي 

العاملي على الأ�سواق.
اليوم  العاملي حتى  اأبوظبي  �سوق  وجنح 
اأغرا�س  �سركة   50 من  اأك��ر  بت�سجيل 
خمتلف  ت����خ����دم  ال���������س����وق  يف  خ���ا����س���ة 
ي�سعدنا  حيث  وال��ق��ط��اع��ات،  ال�سناعات 
توفري اأدوات ا�سرتاتيجية م�سممة ب�سكل 
خا�س لتلبية احتياجات اأعمال ال�سركات 
العائلية،  وال�سركات  والإقليمية  املحلية 
و�سركات الأ�سول وال�ستثمارات املحلية 

م���ن خ����الل ن���ظ���ام ����س���رك���ات الأغ����را�����س 
ل��ل�����س��وق، دون احلاجة  ال��ت��اب��ع  اخل��ا���س��ة 
الق�سائية  ال�سلطات  اإىل  ال��ل��ج��وء  اإىل 
اأبوظبي  �سوق  يف اخل��ارج. و�سنوا�سل يف 
العاملي العمل عن كثب مع اأبرز �سركائنا، 
وعلى راأ�سهم بنك اخلليج الأول، لتقدمي 
اأبوظبي  الدعم لعمالئهم على م�ستوى 

وعلى امل�ستوى الدويل.
العاملي  اأب���وظ���ب���ي  ����س���وق  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
الأغرا�س  �سركات  نظام  اأط��ل��ق  ق��د  ك��ان 
2017، وال����ذي مت  ي��ن��اي��ر  اخل��ا���س��ة يف 
احتياجات  يتما�سى مع  ت�سميمه بحيث 

•• دبي-وام:

مغلقة  جل�سة  ام�����س  امل��ال��ي��ة  وزارة  ع��ق��دت 
رئا�سة  مكتب  مع  بالتعاون  امل�ستوى  عالية 
الدويل  النقد  و���س��ن��دوق  ال����وزراء  جمل�س 
حت����ت ع����ن����وان “ ال���ت���ن���وع الق���ت�������س���ادي “ 
العاملية  القمة  فعاليات  هام�س  على  وذل��ك 

للحكومات.
التحديات  مناق�سة  اإىل  اجلل�سة  وت��ه��دف 
وو���س��ع احل��ل��ول مل�����س��ان��دة ���س��ن��اع ال��ق��رار يف 
تطبيق �سيا�سات التنويع القت�سادي وتغيري 
منوذج دولهم القت�سادي لبناء القت�سادات 

املرتكزة على البتكار واملعرفة.
ت���راأ����س اجل��ل�����س��ة م��ع��ايل ع��ب��ي��د ب���ن حميد 
املالية  ل���ل�������س���وؤون  ال����دول����ة  وزي�����ر  ال���ط���اي���ر 
وكري�ستني لغارد مدير عام �سندوق النقد 
الدويل بح�سور جمموعة من وزراء املالية 

�سوي�سرا ومعايل  ال��دويل يف  للتعاون  العام 
جمموعة  رئي�س  حجار  ب��ن  بندر  ال��دك��ت��ور 
البنك الإ�سالمي للتنمية ومعايل الدكتور 

البلدان  يف  امل��رك��زي��ة  امل�����س��ارف  وحمافظي 
رئي�س  �سوكربارتي  �سوم  وم��ع��ايل  العربية 
البنك الأوروبي لالإن�ساء والتعمري والأمني 

رئي�س  العام  املدير  احلميدي  عبدالرحمن 
العربي  ال��ن��ق��د  ب�����س��ن��دوق  الإدارة  جمل�س 
الهيئات  وم�����دراء  روؤ����س���اء  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
الإقليمية  واملالية  القت�سادية  واملوؤ�س�سات 

والدولية. 
واأك�������د م���ع���ايل ع��ب��ي��د ح��م��ي��د ال���ط���اي���ر يف 
ايجاد  �سرورة  للجل�سة  الفتتاحية  الكلمة 
بالعتماد  م�����س��ت��دام��ة  ح��ك��وم��ي��ة  اإي�������رادات 
ع��ل��ى م����وارد ب��دي��ل��ة ع��ن ال���ب���رتول و�سبط 
النفاق والتكييف املايل لدفع عجلة النمو 
ال�ستقرار  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ  الق���ت�������س���ادي 
اإن  امل���ايل وال��ن��ق��دي ال��ع��امل��ي. وق���ال معاليه 
الرتاجع يف اأ�سعار النفط يف دولة الإمارات 
�سكل فر�سة هامة لإع��ادة هيكلة القت�ساد 
التي  القت�سادي  التنويع  �سيا�سات  وتعزيز 
الثمانينيات  اأوائ�����ل  م��ن��ذ  دع��ائ��م��ه��ا  اأر����س���ى 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان 

�ساحب  اليوم  ويقودها  ثراه”  اهلل  “طيب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
وت��ق��وم هذه  “حفظه اهلل”  ال��دول��ة  رئي�س 
تعزيز م�سادر  بدور حموري يف  ال�سيا�سات 
ال��دخ��ل وب��ن��اء اق��ت�����س��اد وط��ن��ي ق��ائ��م على 

املعرفة ومت�سبع بروح الإبداع والبتكار.
م�ساهمة  اأن  اإىل  ال��ط��اي��ر  م��ع��ايل  واأ����س���ار 
القطاع النفطي يف الناجت املحلي الإجمايل 
ل تتجاوز 30 يف املائة حيث عملت القيادة 
الر�سيدة للدولة على توفري البيئة املالئمة 
لتو�سيع القاعدة الإنتاجية وتعزيز العتماد 
خالل  م��ن  النفطية  غ��ري  القطاعات  على 
حجم  وزي��ادة  التحتية  البنى  يف  ال�ستثمار 
القطاع ال�سناعي ودعم التجارة اخلارجية 
لتعزيز م�ساهمتها يف الناجت القومي املحلي 
امل�ستدام  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ك��ام��ل  وحت��ق��ي��ق 

للدولة.

ق���ط���اع���ات الأع�����م�����ال، وي���ل���ب���ي جم����الت 
وا���س��ع��ة م��ن ال���س��ت��خ��دام��ات امل��ت��اح��ة يف 
قطاعات متنوعة، مبا يف ذلك على �سبيل 
املوؤ�س�سات  ال�سركات،  احل�سر،  ل  املثال 
ال�سيادية،  ال������روة  ���س��ن��ادي��ق  امل���ال���ي���ة، 
الأفراد؛  وامل�ستثمرين  العائلية  املكاتب 
ا�سرتاتيجية  اأداة  ال��ن��ظ��ام  مي��ث��ل  ح��ي��ث 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ع��دي��د م���ن الأغ����را�����س التي 
ت�سمل الهيكلة املوؤ�س�سية واملالية، واإدارة 
وحتييد املخاطر املالية والقانونية عرب 
مفهوم التطويق اأو ف�سل عمل الأ�سول 

وامل�سوؤوليات.

حاكم راأ�س اخليمة ي�شتقبل وزير الدولة البلجيكي للتجارة اخلارجية
•• راأ�س اخليمة-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 
املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة 
�سموه قي مدينة �سقر  �� يف ق�سر 
ب���ن حم��م��د ام�������س ����� م���ع���ايل بيرت 
للتجارة  ال��دول��ة  وزي���ر  ك���رمي  دي 
اخل���ارج���ي���ة ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي وال���وف���د 

املرافق.
راأ�س  ال�سمو حاكم  �ساحب  ورحب 
اأمله  ع��ن  معربا  ب��ال��وزي��ر  اخليمة 
تعزيز  للدولة يف  زيارته  ت�سهم  اأن 
يف  البلدين  بني  القائمة  العالقة 

خمتلف املجالت وامل�ستويات.
اللقاء تبادل الأحاديث  ومت خالل 
تو�سيع  �سبل  بحث  بجانب  الودية 
اآف����اق ال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن مبا 
امل�سرتكة  م�����س��احل��ه��م��ا  ي����خ����دم 
خا�سة  امل������ج������الت  خم���ت���ل���ف  يف 
الق����ت���������س����ادي����ة وال����س���ت���ث���م���اري���ة 

وال�سياحية.
اأحمد  ال�����س��ي��خ   .. ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
دائرة  رئي�س  القا�سمي  �سقر  ب��ن 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  اجل����م����ارك 
هيئة املنطقة احلرة وال�سيخ جمال 
القا�سمي  ���س��ل��ط��ان  ب���ن  ���س��ق��ر  ب���ن 
القا�سمي  وال�سيخ حممد بن كايد 

القت�سادية  التنمية  دائ��رة  رئي�س 
وال�������س���ي���خ ����س���ق���ر ب����ن حم���م���د بن 
���س��ق��ر ال��ق��ا���س��م��ي وال�����س��ي��خ حممد 
القا�سمي  ع��ب��داهلل  ب��ن  حميد  ب��ن 
املنطقة  ل��ه��ي��ئ��ة  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و 
احلرة و�سعادة �سالح اأحمد ال�سال 
م�����س��ت�����س��ار ���س��اح��ب ال�����س��م��و حاكم 
راأ�س اخليمة و�سعادة يو�سف عبيد 
النعيمي رئي�س جمل�س ادارة غرفة 
اخليمة  راأ��������س  و����س���ن���اع���ة  جت������ارة 
ال�سايب  ع��ب��دال��رح��م��ن  وال��دك��ت��ور 
التنمية  دائ���رة  ع��ام  مدير  النقبي 
الق���ت�������س���ادي���ة ب���ج���ان���ب ع�����دد من 

امل�سئولني.

التدريب املهاري الالزم لتطوير مهاراتهم 
، ب��ه��دف م�����س��اع��دت��ه��م يف احل�����س��ول على 
وظيفة اأو مهنة منا�سبة مليولهم وقدراتهم 
م�ساهمني يف  اأف��راداً  م�ستقباًل لي�سبحوا 
بالأفراد  اأ���س��وًة  الطيب  البلد  ه��ذا  عمارة 
العاديني ، لفتا اىل اأن جمموعة �سركات 
موارد للتمويل  تعمل بكل جهودها لن�سر 
ثقافة الولوية للمواطنني ، م�سيفة اىل 
اىل  الو�سول  �سبيل  م��وارد تخطوا يف  اأن 
يف  وم�سرفة  وا�سعة  خطواٍت  الهدف  هذا 
اعتادت  كما   ، امل��واط��ن��ني  توظيف  جم��ال 
دائ��م��ا اأن ت��ك��ون ل��ه��ا ���س��رف الع����الن عن 
ث��ري��ة لإي���ج���اد ف��ر���س ت�سغيل  م���ب���ادرات 
وت��وظ��ي��ف امل��واط��ن��ني م���ن خ���الل جائزة 

متيز ...وفالك طيب .

•• دبي – الفجر: 

للتمويل  م��وارد  �سركات  جمموعة  اأعلنت 
خالل  التوظيف  لطلبات  ا�ستقبالها  عن 
الوطني  املعر�س  فعاليات  يف  م�ساركتها 
والذي   ، غدا  ال�سارقة  باأك�سبو  للتوظيف 
فرباير   17 ح��ت��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه  ت��ت��وا���س��ل 
ا�ستالم  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ه���ذا   ، اجل�����اري 
طلبات التوظيف عرب املوقع الإلكرتوين 
حممد  واأك���د   ، للتمويل  م���وارد  ملجموعة 
م�سبح النعيمي الرئي�س التنفيذي الع�سو 
املنتدب ملجموعة �سركات موارد للتمويل، 
اأن هناك فر�س واعدة للتوظيف ب�سركات 
املجموعة يف قطاعات عدة منها ال�سرافة 
وتكنولوجيا املعلومات والقطاع ال�سحي ، 

لفتا اىل اأنه ينبغي على �ساحب العالقة 
اأن يتقدم بنف�سه لتقدمي طلب الرت�سيح 
ل��ل��وظ��ي��ف��ة خ���الل ف���رتة امل��ع��ر���س ، حيث 
مبدئية  �سخ�سية  م��ق��اب��ل��ة  ع��ق��د  ���س��ي��ت��م 
الب�سرية  امل������وارد  ع��م��ل  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م���ن 
يف  للعمل  جديته  من  للتاأكد  باملجموعة 
اأي���ا م��ن ف���روع جم��م��وع��ة م����وارد يف كافة 

اإمارات الدولة .
�سركات  جمموعة  اأن  النعيمي  واأ���س��اف 
كبري  ب�سكٍل  اأي�سا  توؤمن  للتمويل  م��وارد 
الحتياجات  ذوي  ا���س��ت��ق��ط��اب  ب��اأه��م��ي��ة 
مبداأ  على  م�سددا   ، وتوظيفهم  اخلا�سة 
الدعم  وت��ق��دمي  م�ساندتهم  و  متكينهم 
كما   ، ل��ه��م  ال����الزم  وامل��ع��ن��وي  اللوج�ستي 
حت���ر����س م������وارد ل��ل��ت��م��وي��ل ع��ل��ى تقدمي 

ه���ذا وت���در����س جم��م��وع��ة ���س��رك��ات م���وارد 
مبادراتها  ب���اك���ورة  ت��ك��ون  اأن   ، للتمويل 
الحتياجات  ذوي  وت���وظ���ي���ف  خل���دم���ة 
اأحد  م�ستقبال  تخ�س�س  اأن   ، اخل��ا���س��ة 
فروع �سركات موارد لل�سرافة للمواطنني 
، وذلك  م��ن ذوي الح��ت��ي��اج��ات اخل��ا���س��ة 
الذي  العمل  فريق  لديها  اأكتمل  ح��ال  يف 
 ، فروعها  اأح��د  يف  الوظائف  كافة  يغطي 
ي�سعدها   للتمويل  م��وارد  اأن  على  م��وؤك��دا 
اخلدمات  م��ن  جملة   بتقدمي  امل�ساهمة 
امل��ت��خ�����س�����س��ة مل�����س��اع��دة الأ����س���خ���ا����س من 
ذوي الإعاقة لدخول �سوق العمل بكفاءة 
اأمام اجلميع  وفتح باب الفر�س املتكافئة 
لتحقيق الكتفاء الذاتي اإىل اأق�سى درجة 

ممكنة.  
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املال والأعمال

اندماج »اأبوظبي واخلليج الأول « يدخل حيز 
التنفيذ 2 اأبريل و�شعر ا�شرت�شادي لل�شهم

•• اأبوظبي-وام:

يجري الإعالن عن اكتمال اإج��راءات الإندماج بني بنكي اأبوظبي الوطني 
ال�سهم  التداول على  �سيتم  املقبل يف حني  ابريل   1 بتاريخ  الأول  واخلليج 
الناجت عن عملية الندماج واملدرج يف �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية بتاريخ 

2 ابريل وفق �سعر ا�سرت�سادي يعك�س قيمة ال�سهم اجلديد.
�سجل  توحيد  اإج���راءات  ا�ستكمل  اإن��ه  املالية  ل���الأوراق  اأبوظبي  �سوق  وق��ال 
الول  واخلليج  الوطني  اأبوظبي  بنكي  ب��ني  الن��دم��اج  لعملية  امل�ساهمني 
ويقوم الأن باإجراء بع�س التجارب للتاأكد من عدم وجود اأي عائق فني قبل 

عملية بدء التداول على ال�سهم اجلديد لبنك اأبوظبي الوطني .
اأبوظبي  بنك  ل�سهم  اجل��دي��د  الإ���س��رت���س��ادي  ال�سوقي  ال�سعر  اأن  واأو���س��ح 
اأبوظبي  بنكي  ت��داول ل�سهمي  �سعر  اآخر  بناء على  �سيتم احت�سابه  الوطني 

الوطني واخلليج يف ال�سوق قبل تنفيذ الندماج .
الأول �سادقوا على عملية  الوطني واخلليج  اأبوظبي  وكان م�ساهمو بنكي 
يف  عقدت  التي  العمومية  اجلمعية  اجتماع  خ��الل  البنكني  بني  الإن��دم��اج 
�سهر دي�سمرب املا�سي واملعلن عنها يف 3 يوليو 2016، كما وافق م�ساهمو 
اأبوظبي  بنك  يف  جديد  �سهم   1،254 اإ�سدار  على  الوطني  اأبوظبي  بنك 

الوطني، مقابل كل �سهم من اأ�سهم بنك اخلليج الأول.
وبح�سب احدث الإح�سائيات فقد قفز اإجمايل اأ�سول بنكي اأبوظبي الوطني 
واخلليج الول اىل 665.8 مليار درهم يف نهاية عام 2016 والتي جاء 

الإف�ساح عنها قبل تنفيذ الإندماج.
نحو  اإىل  لهما  املجمعة  ال��ودائ��ع  ارتفاع  للبنكني  املالية  البيانات  واأظ��ه��رت 
357.2 مليار درهم يف نهاية عام  402.58 مليار درهم والقرو�س اإىل 
ال�سرق  كيان م�سريف يف  اأك��رب  تاأ�سي�س  اىل  الإندماج  و�سيف�سي   .  2016
الو�سط. كما �سي�سجع على اندماجات اأخرى بني كيانات تعمل يف قطاعات 
مت�سابهة ومن �سمنها قطاع البنوك يف دولة المارات. وبح�سب الدرا�سات 
للكيان  الت�سغيلية  التكاليف  خف�س  يف  الإن��دم��اج  �سي�ساهم  اأج��ري��ت  التي 
الفائدة من حيث  واأن تتحقق  �سنويا  500 مليون درهم  اجلديد مبقدار 
التكلفة خالل ثالث �سنوات بينما تقدر تكاليف توحيد الأعمال ملرة واحدة 

بحدود 600 مليون درهم.

مليون درهم قيمة   850
ت�شرفات العقارات يف دبي ام�س

•• دبي -وام:

اأرا���س و�سقق وفيالت واإج��راءات بيع  �� من  بلغت قيمة ت�سرفات العقارات 
ورهن و اإجارة منتهية بالتملك �� يف دبي ام�س نحو 850 مليون درهم منها 
رهن  وعمليات  وفيالت  و�سقق  اأرا����س  بيع  معامالت  دره��م  مليون   555
للت�سرفات  اليومي  التقرير  واأو���س��ح  دره��م.  مليون   295 ح��وايل  بقيمة 
���� ال���ذي ت�����س��دره دائ���رة الأرا����س���ي والأم����الك يف دب��ي ���� اأن ال��دائ��رة �سجلت 
 199 271 مليون درهم و  22 لأرا���س بقيمة  221 مبايعة منها  ام�س 
دبي  جممع  وتقدمت  دره��م.  مليون   284 بقيمة  وفيالت  ل�سقق  مبايعة 
لال�ستثمار الأول على باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها 
بت�سجيلها  امل��رك��ا���س  فمنطقة  دره���م  مليون   197 بقيمة  مبايعات   10
اأهم مبايعات الأرا�سي من  26 مليون دره��م. وج��اءت  مبايعتني قيمتهما 
حيث القيمة .. مبايعتان يف منطقة جممع دبي لال�ستثمار الأول .. الأوىل 
اأهم مبايعات  بينما  28 مليون درهم  ب��  والثانية  47 مليون درهم  مببلغ 
16 مليون  املركا�س الأوىل بقيمة  ال�سقق والفيالت مبايعتان يف منطقة 
الرب�ساء جنوب اخلام�سة  وت�سدرت  درهم.  بت�سعة ماليني  والثانية  درهم 
مبايعة   25 م�سجلة  وال��ف��ي��الت  ال�سقق  مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  املناطق 
24 مبايعة  بت�سجيلها  تلتها منطقة برج خليفة  16 مليون درهم  بقيمة 
ره��ون بقيمة  ت�سجيل  ام�س  الدائرة  �سهدت  دره��م. كما  66 مليون  مببلغ 
295 مليون درهم منها 32 لأرا�س مببلغ 202 مليون درهم و 45 رهنا 
اأهمها يف منطقة جبل علي  ك��ان  دره��م  93 مليون  بقيمة  ل�سقق وفيالت 
ال�سناعية الأوىل بقيمة 60 مليون درهم واأخرى يف منطقة وادي ال�سفا 

3  بقيمة 55 مليون درهم.

�شلطة دبي للخدمات املالية تطلق ورقة 
الت�شاور الثانية حول اإطار التمويل اجلماعي

•• دبي-وام:

اأطلقت �سلطة دبي للخدمات املالية ام�س ورقة الت�ساور الثانية حول الإطار 
املقرتح لتنظيم من�سات التمويل اجلماعي يف مركز دبي املايل العاملي ونهج 

“ال�سلطة” اخلا�س بالتمويل اجلماعي امل�ستند على ال�ستثمارات.
وتعد ورقة الت�ساور الثانية �سمن �سل�سلة حتدد تدابري �سلطة دبي للخدمات 
املالية لدعم التنمية امل�ستدامة فيما يتعلق بالتمويل اجلماعي وا�ستخدام 

التكنولوجيا املالية يف مركز دبي املايل العاملي.
وكانت �سلطة دبي للخدمات املالية قد اأ�سدرت يف ال�سهر احلايل اأول ورقة 
ت�ساور حول تنظيم من�سات التمويل اجلماعي امل�ستند اإىل قرو�س كخدمة 
فيما  اجلماعي  التمويل  ل�سركات  الأ���س��ا���س  الإط���ار  ت��وف��ر  ج��دي��دة  مالية 
امل�سند  اجلماعي  بالتمويل  املرتبطة  املحددة  املخاطر  مع  الثانية  تتعامل 

على ال�ستثمارات.
واأو�سح بيان �سحايف �سدر عن �سلطة دبي للخدمات املالية اأن هذا النموذج 
من التمويل اجلماعي يختلف عن التمويل اجلماعي امل�ستند اإىل القرو�س 
التجارية ال�سغرية من  اأو الأعمال  النا�سئة  ال�سركات  اأنه ميكن  من حيث 
يف  من��وا  ال�سوق  ه��ذا  �سهد  حيث  ح�س�سها  بيع  خ��الل  م��ن  التمويل  جمع 
م�سادر  اإىل  الو�سول  اأ�سبح  عندما   2008 ع��ام  يف  املالية  الأزم��ة  اأعقاب 

التمويل التقليدية مقيدا.
التمويل اجلماعي يف دولة الإمارات  اأن ي�سبح  ال�سلطة يف بيانها  وتوقعت 
قطاع  يف  للتمويل  اأ�سا�سية  و�سيلة  اخل�سو�س  وج��ه  على  املتحدة  العربية 
على  يجب  اأن��ه  واأ�سافت  املنطقة.  يف  املهمة  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
التمويل  ملن�سات  امل��ح��ددة  املتطلبات  ي�ستهدف  ال���ذي  التنظيمي  الإط����ار 
اجلماعي اأن ي�سمن التنمية امل�ستدامة لهذا امل�سدر املهم لتمويل امل�ساريع 

ال�سغرية واملتو�سطة ولقت�ساد دولة الإمارات العربية املتحدة.

ويل عهد عجمان يبحث مع وزير الدولة للتجارة اخلارجية البلجيكي املجالت ال�شتثمارية والتجارية 
•• عجمان-وام:

ب��ح��ث ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
مكتبه  يف  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
ام���������س م����ع معايل  ب�����دي�����وان احل����اك����م 
ال��دول��ة للتجارة  بيرت دي ك��رمي وزي��ر 
اخلارجية البلجيكي الذي يزور الدولة 
تعزيز  �سبل  ل��ه  امل��راف��ق  وال��وف��د  حاليا 
عالقات التعاون الثنائي بني اجلانبني 
والتجارية  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  امل��ج��الت  يف 

والقت�سادية والعمل على تطويرها.
ورحب �سمو ويل عهد عجمان بالوزير 
البلجيكي والوفد املرافق له م�ستعر�سا 
واملقرتحات  الأفكار  العديد من  �سموه 
املناخ  ظ���ل  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف  وامل�����س��اري��ع 
امارة  الذي توفره  املتميز  ال�ستثماري 
والبنية  اخل��دم��ات  م��ن خ��الل  عجمان 
التحتية املتكاملة والالزمة لقيام مثل 

هذه امل�ساريع يف جميع القطاعات.
اأمله بان تفتح هذه  واع��رب �سموه عن 
الزيارة افاقا اأو�سع لتبادل اخلربات بني 
اجلانبني يف جمال التجارة وال�ستثمار 
وال�����س��ن��اع��ة والق��ت�����س��اد م��و���س��ح��ا ان 
وعجمان خا�سة  عامة  الإم���ارات  دول��ة 
ال�ستثمار  عملية  تفعيل  ا���س��ت��ط��اع��ت 
لتطوير  امل�ستقبلية  النظرة  يخدم  مبا 
امل��ق��وم��ات التي  الق��ت�����س��اد ورف���ده بكل 
تهدف اإىل ازدهاره وذلك بف�سل �سيا�سة 
النفتاح القت�سادي وال�ستثماري التي 
ت��ت��ب��ن��اه��ا ال���دول���ة م���ن خ����الل ت�سخري 
ل��ت��ع��زي��ز م�سرية  الإم���ك���ان���ي���ات  ج��م��ي��ع 

القطاع اخلا�س.
ودعا �سموه رجال العمال البلجيكيني 

ا�ستثمارية  م�������س���اري���ع  ت���ن���ف���ي���ذ  اىل 
وجت���اري���ة م�����س��رتك��ة م��ع رج����ال اعمال 
التي  املعار�س  يف  وامل�ساركة  اماراتيني 
خا�سة  وعجمان  عامة  الدولة  يف  تقام 
اخلدمية  امل����ج����الت  يف  وال����س���ت���ث���م���ار 
اهتماما  ت��ل��ق��ى  وال���ت���ي  وال��ت��ط��وي��ري��ة 

كبريا.
اأن  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ���س��م��و ويل  واأك��������د 
ا�ستقطبت  خا�سة  وعجمان  الإم����ارات 
خمتلف  م��ن  امل�ستثمرين  م��ن  ال��ك��ث��ري 
حتتية  بنية  من  توفره  ملا  العامل  دول 
الدوائر  كافة  من  وت�سهيالت  وحوافز 
احلكومية اإ�سافة اىل الرتويج لالإمارة 
الدولية  امل��وؤمت��رات  يف  امل�ساركة  خ��الل 
وامل���ن���ت���دي���ات الق��ت�����س��ادي��ة يف اخل����ارج 
وت��ق��دمي ���س��ورة وا���س��ح��ة ع��م��ا تقدمه 

الدولة من خدمات مميزة.
واطلع �سموه الوزير البلجيكي والوفد 
امل��راف��ق واخلدمات  امل��راف��ق ع��ل��ى اه���م 
وال�سركات العاملة بالإمارة واأبرز معامل 
ومواقع الإمارة ال�سياحية واحل�سارية 
فيما ا�ستمع �سموه من الوزير واأع�ساء 
اه����داف  ح����ول  واف  ����س���رح  اإىل  ال���وف���د 
ا�ستك�ساف  تت�سمن  والتي  الزيارة  هذه 
الفر�س ال�ستثمارية يف المارات عامة 
والتي ت�سهد منوا ملحوظا يف خمتلف 

القطاعات.
التي  العديدة  املزايا  على  اللقاء  ورك��ز 
تقدمها عجمان كمركز ا�ستثماري من 
والبنى  ال�سرتاتيجية  موقعها  خ��الل 
التحتية املتميزة والقدرات اللوج�ستية 

املتقدمة وتنوع املوارد القت�سادية.
حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  اللقاء  ح�سر 

البلدية  دائ���������رة  رئ���ي�������س  ال���ن���ع���ي���م���ي 
را�سد  ح���م���د  و�����س����ع����ادة  وال���ت���خ���ط���ي���ط 
عجمان  ح��اك��م  دي���وان  م��دي��ر  النعيمي 

و�سعادة عبداهلل امني ال�سرفا امل�ست�سار 
بالديوان و�سعادة �سامل �سيف املطرو�سي 
ن��ائ��ب م��دي��ر ال���دي���وان و���س��ع��ادة اأحمد 

ويل  مكتب  رئي�س  الغمال�سي  ابراهيم 
النعيمي  يو�سف  و�سعادة  عجمان  عهد 

مدير عام اإدارة الت�سريفات وال�سيافة

جمموعة بن حم تبحث الفر�س ال�شتثمارية يف كازاخ�شتان

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة،  حري�سة 
ال��ع��الق��ات م��ع جمهورية  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ا�ستثمارية  ف��ر���س  وخ��ل��ق  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
البلدين. واأكد بن حم على اهتمام  بني 
ال�ستثمار  ف��ر���س  ب��درا���س��ة  امل��ج��م��وع��ة 

تنفيذ  واإمكانية  كازاخ�ستان  يف  املتاحة 
م�����س��اري��ع ا���س��ت��ث��م��اري��ة ه��ن��اك خ��ا���س��ة يف 
جانبه  م��ن  وال�سحة.  ال�سياحة  جم��ال 
الإمارات  بتجربة   ، �سريف  اأ�ساد خريات 
يف جم������ال ال���ت���ن���م���ي���ة الق���ت�������س���ادي���ة و 
منوذجا  تقدم  اأنها  معتربا  الجتماعية 
، بف�سل  ل���ل���دول الأخ�����رى  ب���ه  ي��ح��ت��ذى 
ال�سمو  ل�����س��اح��ب  احل��ك��ي��م��ة  ال�����س��ي��ا���س��ة 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة 
الدولة حفظه اهلل، كما اأ�سادت بالتطور 
الق��ت�����س��ادي وال��ع��م��راين ال��ه��ائ��ل الذي 
�سهدته، وبالعالقات املتميزة التي تربط 
بني الإمارات وكازاخ�ستان ، كما اأكد على 
رجال  بني  التعاون  عالقات  دعم  اأهمية 
الأعمال ، من خالل زيادة حجم التبادل 
ا�ستثمارية  م�سروعات  واإقامة  التجاري 

•• ابوظبي – الفجر

ا�ستقبل �سعادة ال�سيخ م�سلم بن �سامل بن 
العامري ع�سو املجل�س ال�ست�ساري  حم 
رئي�س جمل�س  ابوظبي،  الوطني لإمارة 
بفندق  مبكتبه  ح��م  ب��ن  جمموعة  اإدارة 
�سعادة   ، الأول  اأم�س  اأبوظبي  رويال روز 
جمهورية  �سفري  ���س��ري��ف،  لم��ا  خ���ريات 
ك��ازاخ�����س��ت��ان ل����دى ال���دول���ة ، ح��ي��ث مت 
العالقات  بعمق  الإ���س��ادة  ال��ل��ق��اء  خ��الل 
التي تربط بني دولة الإم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة و ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان على 
رحبا  مناخا  اوجد  امل�ستويات، مما  كافة 
املجالت  خمتلف  يف  امل�سرتك  للتعاون 
وتعزيز ال�ستثمارات امل�سرتكة، كما جرى 
ا�ستعرا�س جمالت ال�ستثمار املتاحة يف 
التي  واجل��ه��ود   ، كازاخ�ستان  جمهورية 
بيئة  لتوفري  هناك  احلكومة  بها  تقوم 

جاذبة لال�ستثمارات الأجنبية.
وخالل اللقاء رحب ال�سيخ م�سلم بن حم 
بال�سفري ، واأ�سار اإىل اأن القيادة الر�سيدة 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  راأ���س��ه��ا ���س��اح��ب  وع��ل��ى 
اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
حفظه اهلل واأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  حممد 

التعاون  م�ستوى  رف��ع  بهدف  م�سرتكة 
التجاري والقت�سادي بني البلدين .

واك��د �سريف اأن دول��ة الإم��ارات العربية 
امل���ت���ح���دة ت��ع��ت��رب م�����س��ت��ث��م��راً رئ��ي�����س��اً يف 
ال�سرق  دول  ب����ني  م����ن  ك���ازاخ�������س���ت���ان 
الأو�سط. ووفقاً ملعلومات البنك الوطني 
جل��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان و����س���ل حجم 
ال�ستثمارات املبا�سرة من دولة الإمارات 
العربية املتحدة اإىل اقت�ساد كازاخ�ستان 
يف الفرتة ما بني 2005 - 2016 اإىل 

ملياري دولر اأمريكي. 
بالإ�سافة اإىل ذلك قدمت دولة الإمارات 
اأكر  كازاخ�ستان  اإىل  املتحدة  العربية 
كمنح  اأم��ريك��ي  دولر  مليون   100 من 
لبناء املن�ساآت الجتماعية.  وخري املثال 
الثانوية  املدر�سة  الودية  العالقات  على 
الكازاخية الإماراتية التي بنيت يف اأ�ستانة 
يف هذا العام على منحة موؤ�س�سة خليفة 
الإن�سانية.  لالأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
امل�ستثمرون  ي���ويل  الأخ�����رية  الآون�����ة  يف 
خا�ساً  اهتماماً  و�سركاوؤهم  الإماراتيون 
ل��ق��ط��اع ال���زراع���ة والإن���ت���اج ال���زراع���ي يف 
كازاخ�ستان وباعتقادهم ميكن اأن ي�سبح 
هذا املجال مرتكزاً لغريها من جمالت 

التعاون متبادل املنفعة. 

هيثم مطر: �شياحة راأ�س اخليمة ت�شعى جلذب 3 مليني زائر يف 2025
••  راأ�س اخليمة – الفجر

قال هيثم مطر الرئي�س التنفيذي لهيئة 
اأن  اخليمة  راأ����س  يف  ال�سياحية  التنمية 
الإمارة لديها خطط م�ستقبلية طموحة 
ل�ستقطاب 3 ماليني زائر بحلول العام 
2025 واقامة  15 األف غرفة جديدة 
ملواجهة تلك التو�سعات.  وتابع يف موؤمتر 
�سحفي يف فندق ا�ستوريا براأ�س اخليمة 
: يف �سوء تلك الطموحات يجري العمل 
ح��ال��ي��ا يف ب��ن��اء ع���دد م��ن ال��ف��ن��ادق التي 

عندما  فندقية  غرفة   3700 �ستوفر 
اإىل  م�����س��ريا   2019 يف  ج���اه���زة  ت��ك��ون 
فندق  ت�سم   اجلديدة  امل�ساريع  تلك  اأن 
املاريوت الذي يحتوي على 350 غرفة 
�سيكتمل  وال���ذي  املعريي�س  منطقة  يف 
بال�سافة   2019 نهاية  يف  بنائه  عمل 
املرجان  ج���زي���رة  يف  م��ي��ل��ي��ن��ي��وم  ل��ف��ن��دق 
وي�سم  العرب  ميناء  يف  اأنانتارا  وفندق 

350 غرفة وفلل فندقية .
ووف��ق��ا مل��ا ذك���ر هيثم م��ط��ر ف��ق��د وقعت 
العقارية  اأع��م��ار  �سركة  عقدامع  الهيئة 

جزيرة  يف  العنوان  فندق  ان�ساء  ت�سمن 
املرجان على م�ساحة مليوين قدم مربع 
، عالوة على توقيع الهيئة عقود لإن�ساء 
العرب  ميناء  يف  انرتكونتينانتال  فندق 
ويحتوي 350 غرفة وفندق موفمبيك 
غرفة   460 وي�سم  امل��رج��ان  جزيرة  يف 
وب���ال���ت���زام���ن م���ع ت��ل��ك امل�����س��اري��ع تعمل 
ال��ه��ي��ئ��ة لإع������ادة اف��ت��ت��اح ه��ي��ل��ت��ون راأ�����س 
اخليمة مب�سماه اجلديد هيلتون جاردن 

يف يونيو املقبل وي�سم 204 غرف .
لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س  وب��ح�����س��ب 

راأ���س اخليمة فان  ال�سياحية يف  التنمية 
�سي�سهد  العام اجل��اري   �سهر يونيو من 
املرجان  اإن   ب��ارك  فندق  م�سروع  اجن��از 

الذي ي�سم 450 غرفة فندقية .
التنمية  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
يف  الفندية  ال��غ��رف  ع��دد  ان  ال�سياحية 
راأ���س اخليمة حاليا ي�سل عددها  ام��ارة 
5000 غرفة وتطمح لإقامة عدد  اىل 
اطار  يف  الفندقية  ال��غ��رف  م��ن  مم��اث��ل 
ال���س��ت��ع��دادات اجل���اري���ة  جل���ذب املليون 

. زائر مع نهاية العام 2018 

تراجع موؤ�شر »فوت�شي نا�شداك دبي 
% الإمارات 20« بن�شبة 0.13 

•• دبي-وام:

دبي  ن��ا���س��داك  “فوت�سي  م��وؤ���س��ر  ت��راج��ع 
دبي  نا�سداك  لبور�سة   ”20 الإم���ارات 
 4.5 ف���اق���دا  امل���ائ���ة  يف   0.13 ب��ن�����س��ب��ة 
نقطة ليغلق على 3387 نقطة يف ختام 
تداولت ام�س حيث بلغت كمية الأ�سهم 
بقيمة  �سهم  األ��ف   234 نحو  امل��ت��داول��ة 

ثالثة ماليني دولر اأمريكي.
العاملية  دب��ي  م��وان��ئ  �سركة  �سهم  وك���ان 
اأكر ن�ساطا من حيث قيمة التداول � من 
 � البور�سة  �سركات م�سجلة يف  ت�سع  بني 
اإذ بلغت نحو 2.9 مليون دولر بتداول 
نحو 144 األف �سهم اإذ اأغلق عند �سعر 
 0.2 ن�سبته  بانخفا�س  دولر   20.20
�سهم  ت��اله  ال�سابق  �سعره  ع��ن  امل��ائ��ة  يف 
األف   89 بقيمة  ري��ت  الإم�����ارات  �سركة 
حمافظا  �سهم  األ���ف   81 ب��ت��داول  دولر 
 1.10 عند  ال�سابق  اإغ��الق��ه  �سعر  على 
نا�سداك  فوت�سي  موؤ�سر  ويتعقب  دولر. 
دبي الإمارات 20 اأداء 20 �سهما لأكرب 
ال�����س��رك��ات امل��درج��ة يف ���س��وق دب���ي املايل 
و�سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية ونا�سداك 
اآلية للتحوط  دبي ومت ت�سميمه ليكون 
من  للم�ستثمرين  بالن�سبة  وال�ستثمار 
اأنحاء  العربي وخمتلف  منطقة اخلليج 

العامل.

اأ�شواق املال الإماراتية تتعر�س جلني اأرباح بقيادة كبار امل�شاربني
•• اأبوظبي-وام:

تعر�ست اأ�سواق املال الإماراتية لعمليات 
ام�����س وذل���ك منذ  اأرب����اح يف جل�سة  جني 
تعامالتها  لف��ت��ت��اح  الأوىل  ال��دق��ي��ق��ة 
كبار  م��ن  �سريحة  ت�سابق  �سجلت  ال��ت��ي 
اأكرب قدر من  امل�ساربني للبيع لتحقيق 
التي �سجلتها  املكا�سب عقب الرتفاعات 

يف الأيام الثالثة الأخرية.
وكان وا�سحا قبل اإفتتاح اجلل�سة التحفز 
للبيع وذل��ك م��ن خ��الل ال��ف��ارق الكبري 

اأ���س��ع��ار ال��ع��رو���س وط��ل��ب��ات ال�سراء  ب��ني 
انخف�ست  ال��ت��داولت  انطالق  ومبجرد 
مقدمتها  ويف  الأ���س��ه��م  غ��ال��ب��ي��ة  اأ���س��ع��ار 
من  زاد  ال���ذي  الم���ر  الثقيلة،  الأ���س��ه��م 
حدة اخل�سائر، خا�سة يف �سوق دبي املايل 
. ويف اإطار احلديث عن �سوق دبي املايل 
فقد تخلى املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل 
عن حاجز دعم مهم وهو 3700 نقطة 
نحو  ،خا�سرا  نقطة   3637 اىل  هابطا 
%1.75 من قيمته ، ويف �سوق اأبوظبي 
عند  العام  املوؤ�سر  اأغلق  املالية  ل���الأوراق 

ن�سبته  برتاجع  نقطة   4563 م�ستوى 
%0.14 مقارنة مع اليوم ال�سابق .

بع�س  نتائج  اإن  ال�سوق  و�سطاء يف  وقال 
ال�سركات انعك�ست �سلبا على اأداء الأ�سواق 
تنفيذ عمليات  �ساهم يف  ،وهو ما  املالية 
بيع عليها، وقد تزامن ذلك مع مبيعات 
جلني الأرب��اح جني ، المر الذي �سغط 

يف احل�سيلة النهائية على الأ�سواق.
واأك�����د ج��م��ال ع��ج��اج اخل��ب��ري امل����ايل اأن 
الرتاجع امل�سجل كان متوقعا ،لكن رمبا 
ن�سبة النخفا�س فاقعت التوقع يف دبي 

،نتيجة عمليات البيع التي تعر�ست لها 
اعتقاده بعودة  اأ�سهم قيادية، معربا عن 
الأ�سواق  ا�ستيعاب  بعد  جمددا  التح�سن 

لعمليات جني الأرباح .
وكان �سهم اأرابتك اأنخف�س باحلد الأدنى 
ال�سركة  اإع��الن  ،بعد  يوميا  به  امل�سموح 
 ،2016 العام  عن  املالية  نتائجها  عن 
،و�سار �سهم  1.19 درهم  اإىل  منخف�سا 
اأم��الك يف نف�س الإجت��اه هابطا مل�ستوى 
تنفيذ  على  ذل��ك  ،و�سجع  دره��م   1.17
عمليات بيع بدافع تعديل املراكز والتي 

ارتفعت وتريتها يف نهاية اجلل�سة .
وبلغت قيمة ال�سفقات املربمة يف جل�سة 
ام�������س ن��ح��و 1.1 م��ل��ي��ار دره�����م وع���دد 
�سهم  م��ل��ي��ون   917 امل��ت��داول��ة  الأ���س��ه��م 

نفذت من خالل 10456 �سفقة.
جرى  �سركة   61 ا�سهم  اإج��م��ايل  وم��ن 
تداولها يف �سوقي اأبوظبي ودبي املاليني 
تراجعت اأ�سعار اأ�سهم 46 �سركة يف حني 
فقط  �سركة   11 اأ�سهم  اأ�سعار  ارتفعت 
ومل يطراأ تغيري يذكر على اأ�سعار اأ�سهم 

4 �سركات .
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املال والأعمال

 ي�شارك يف املعر�ص الوطني للتوظيف 

امل�شرف العربي لل�شتثمار والتجارة اخلارجية يهدف اإىل ا�شتقطاب الكفاءات املواطنة

ت�شعى ال�شتقطاب الكفاءات املحلية اإىل بيئتها الواعدة للعمل

»اإلكرتونية ال�شارقة« تبحث عن املواهب املواطنة يف »املعر�س الوطني للتوظيف 2017«

امل��واط��ن��ة اأط��ل��ق امل�����س��رف ب��رن��ام��ج متكني 
قدرات  وتطوير  تنمية  اإىل  يهدف  وال��ذي 
الكوادر الوطنية وتاأهيلهم لتبووؤا منا�سب 

•• د.حممود علياء – دبي

اإىل  الرامي��ة  ا�سرتاتيجيته  م��ع  متا�سياً   
الإماراتي�ة  املواه���ب  وتوطني  ا�ستقط�اب 
ودع��م �سيا�سات التوظي�ف يف الدولة اأعل��ن 
والتجارة  لال�ستثمار  ال��ع��رب��ي  امل�����س��������رف 
يف  م�ساركت�ه  ع��ن  )امل�����س��رف(  اخل��ارج��ي��ة 
يقام  وال���ذي  للتوظيف  الوطني  املعر�س 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  حت���ت 
�سلطان بن حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�سارقة يف الفرتة من 15 اإىل 
17 فرباير وذلك يف مركز اك�سبو ال�سارقة. 
م�ساركته يف  خ��الل  م��ن  امل�سرف  وي��ه��دف 
اإىل جذب  ل��ل��ت��وظ��ي��ف  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س 

املواهب وا�ستقطاب الكفاءات الوطنية
 وت��ع��ل��ي��ق��ا ع��ل��ى م�����س��ارك��ة ال��ب��ن��ك يف قالت 
�سعاد ال�سمري رئي�س اإدارة املوارد الب�سرية 
الوظائف  ت��وط��ني  `ي�سكل  امل�����س��رف:  يف 

اعمالنا  ا�سرتاتيجية  يف  ا���س��ا���س��ي��اً  حم���ور 
ب�سكل  امل�سرف  ي�سارك  ذلك  من  انطالقا 
ف���ع���ال يف م��ع��ظ��م م��ع��ار���س ال��ت��وظ��ي��ف يف 
ا�سرتاتيجيته  اإط������ار  يف  وذل�����ك  ال����دول����ة 
اإىل  ن�سعى  حيث  التوطني،  ن�سبة  لتعزيز 
من  ال�سابة  الوطنية  ال��ك��وادر  ا�ستقطاب 
يرغبون  ال��ذي��ن  واخل��ري��ج��ات  اخلريجني 
يف  وناجح  م�سرق  مهني  م�ستقبل  بناء  يف 
ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وم���ن ه��ن��ا ف���اإن املعر�س 
مثالية  من�سة  يعترب  للتوظيف  الوطني 
ولقاء  ال�سابة  الوطنية  املواهب  لكت�ساف 
وتثقيفهم  اجلدد  واخلريجات  اخلريجني 
واطالعهم  امل�سريف  العمل  طبيعة  ح��ول 
على الفر�سة الوظيفية املتوفرة بامل�سرف 
وت���ع���ي���ني ال�����ك�����وادر الإم����ارات����ي����ة وال���ذي���ن 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ���س��وف ي�����س��ي��ف��ون ق��ي��م��ة كبرية 
اأنه  ال�سمري  واأو�سحت  احل��ايل.  لفريقنا 
الكوادر  لتاأهيل  امل�سرف  اإط��ار جهود  وفى 

بلغت  لقد  واأ�سافت  امل�سرف.  يف  تنفيذية 
ن�سبة التوطني يف امل�سرف %32 ونهدف 
اإىل زيادتها لت�سل اإىل %35 بنهاية هذا 

ال���ع���ام. ك��م��ا جن��ح��ن��ا خ���الل ال��ع��ام املا�سي 
امل�����س��رف وبن�سبة  ف����روع  ب��ت��وط��ني ج��م��ي��ع 

     .٪100

�شلة خامات »الأوبك« ي�شل 53.23 
دولرًا للربميل يوم اجلمعة املا�شي

•• فيينا-وام:

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط “الأوبك” اأن �سعر �سلة خاماتها ال� 
13 و�سل يوم اجلمعة املا�سي اىل 53.23 دولرا للربميل مقارنة ب�سعر 

اليوم الذي قبله الذي و�سل 52.76 دولرا للربميل. 
وت�سم �سلة خامات “الأوبك” التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج 
اجلزائري  �سحارى  مزيج  وخ��ام  الإم��ارات��ي  مربان  خ��ام  التالية:  الأن���واع 
والإيراين الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�سدر 
الفنزويلي مرياي وجريا�سول  واخل��ام  ال�سعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

»اإح�شاء ال�شارقة« تبحث عن الكفاءات 
املواطنة يف املعر�س الوطني للتوظيف 2017

•• ال�شارقة-الفجر:
ت�سارك دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية بال�سارقة، يف املعر�س الوطني 
الفرتة  يف  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز  يف  �سينعقد  وال��ذي   ،2017 للتوظيف 
70 جهة حكومية  اأك��ر من  17 فرباير اجل��اري مب�ساركة  15حتى  من 
وخا�سة بهدف ا�ستعرا�س فر�س العمل والتدريب للخريجني الإماراتيني 

ودعم توطني الوظائف.
عمل  مقابالت   830 رق��م  املعر�س  يف  امل�سارك  ال��دائ��رة  جناح  و�سيجري 
متهيدية للمواطنني، بهدف منحهم فر�سة التقدمي املبا�سر ملجموعة من 
الوظائف املتاحة مبا يتنا�سب مع موؤهالتهم ومتطلبات احتياجات العمل.

وتاأتي م�ساركة دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية بال�سارقة، يف املعر�س، 
يف اإطار نهجها الهادف اإىل تعزيز ال�ستثمار يف راأ�س املال الب�سري وتاأهيل 
واإعداد القوى العاملة من املواطنني وتعزيز توطني الوظائف يف الدائرة 

واجلهات احلكومية.
لت  ومن املقرر اأن ي�سهد جناح الدائرة يف املعر�س اإطالق مبادرة با�سم “�سجَّ
ح�سورك؟” بح�سور رئي�س دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية بال�سارقة، 

ال�سيخ حممد بن عبد اهلل اآل ثاين وعدد من املدراء يف الدائرة. 
الباحثني  املعر�س  ل��زوار  املهنية  احلالة  بيانات  لت�سجيل  امل��ب��ادرة  وتهدف 
عن عمل وم�ساركتها مع اجلهات املعنية يف ال�سارقة واحلكومة الحتادية، 

لال�ستفادة منها يف دعم برامج التوطني والتنمية املجتمعية.
بال�سارقة  املجتمعية  والتنمية  الإح�ساء  دائرة  له على م�ساركة  تعليق  ويف 
يف فعاليات املعر�س الوطني للتوظيف 2017، نّوه ال�سيخ حممد بن عبد 
ال�سارقة  “تعداد  الهام ملخرجات  ال��دور  اإىل  ال��دائ��رة،  ث��اين، رئي�س  اآل  اهلل 
راً، وخ�سو�ساً املتعلقة  2015” الذي اأعلنت الدائرة نتائجه النهائية موؤخَّ
الذي  وال��دور  العاملة،  القوى  الإم���ارة وت��وزع  الأع��م��ال يف  منها بقطاعات 
الإم��ارة واحتياجات  العمل يف  التعداد يف ر�سم �سورة وا�سحة ل�سوق  لعبه 
القطاعات املختلفة، ودعم خطط التنمية املجتمعية بناء على اأحدث واأدق 

املعلومات الإح�سائية.
وبيَّنت النتائج النهائية ل�”تعداد ال�سارقة 2015” توزيع القوى العاملة 
من املواطنني من عمر 15 فما فوق، حيث و�سل اإجمايل القوى العاملة يف 
الإمارة من املواطنني اإىل 113،081، منهم 54،373 ذكور، و58،708 

اإناث، توزعوا على ال�سكل التايل:
45،792 متعطل  اإن��اث مبجموع   14،776 31،016 ذك��ور،   م�ستغل: 
�سبق له العمل، 1،000 ذكور، 692 اإناث مبجموع 1،692، متعطل مل 
5،483، طالب  اإناث مبجموع   4،098 1،385 ذكور،  ي�سبق له العمل: 
ومتفرغ:  طالب   1،186 مبجموع  اإن���اث   291 ذك���ور،   895 وم�ستغل: 
منزلية  اأع��م��ال   ،19،260 مبجموع  اإن���اث   11،143 ذك���ور،   )8،117(
مكتفي غري   16،760 اإن��اث مبجموع   16،399 ذك��ور،   )361( فقط: 
2،108، متقاعد:  اإن��اث مبجموع   1،706 ذك��ور،   402 بالعمل:  راغ��ب 
ق��ادر على العمل:  7،919، غري  اإن��اث مبجموع   1،710 6،209 ذك��ور، 
 3،682  : ُم��َب��نيَّ غري   ،3،565 مبجموع  اإن��اث   2،259 ذك��ور،   1،306

. ذكور، 5،634 اإناث مبجموع 9،316 
م�ساركة  ح��ول  ل��ه  ت�سريح  يف  ث��اين  اآل  اهلل  عبد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  وق���ال 
الدائرة يف املعر�س: ُتِويل دائرة الإح�ساء والتنمية املجتمعية اأهمية بالغة 
مل�ساركتها يف فعاليات املعر�س الوطني للتوظيف يف كل عام، وذلك انطالقاً 
من م�سوؤوليتها املجتمعية واأهمية احلدث يف دعم جهود الدائرة الرامية 
توطني  وت��ع��زي��ز  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف  املجتمعية  التنمية  خ��ط��ط  لتطوير 
التي  اجلديدة  واملنا�سب  الوظائف  جميع  اأن  اإىل  هنا  واأ�سري  الوظائف.  
مت �َسْغلها يف الدائرة العام املا�سي مت التقدم اإليها خالل املعر�س الوطني 

. للتوظيف 2016 
واأ�ساف ال�سيخ حممد بن عبد اهلل اآل ثاين: ُتعد دائرة الإح�ساء والتنمية 
املجتمعية من اجلهات احلكومية الرائدة من حيث ن�سب توطني الوظائف، 
حيث متكنا خالل ال�سنوات املا�سية من تعزيز ن�سبة توطني الوظائف يف 
الدائرة اإىل %95، وما كان ذلك ليتحقق بدون الدعم امل�ستمر ل�ساحب 
الأعلى  املجل�س  القا�سمي ع�سو  الدكتور �سلطان بن حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
حاكم ال�سارقة، والذي مكننا من ت�سريع تنفيذ خطط وا�سرتاتيجيات تعزيز 
توطني الوظائف يف الدائرة والإمارة. ويفتتح املعر�س الوطني للتوظيف 
2017، والذي ُيَعد اأحد اأهم معار�س التوظيف يف دولة الإمارات العربية 

امل��ت��ح��دة مل��ا ي��وف��ره م��ن فر�س 
للخريجني  وع���م���ل  ال���ت���دري���ب 
املواطنني، من العا�سرة �سباحاً 
ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اًء، يوَمي  وح��ت��ى 
اجل������اري،  ف����رباي����ر  و16   15
يف  زواره  ي�����س��ت��ق��ب��ل  ح�����ني  يف 
 17 الثالث والأخ���ري يف  ي��وم��ه 
الرابعة  ال�����س��اع��ة  م���ن  ف���رباي���ر 
م�ساء.  الثامنة  ولغاية  ع�سراً 
وي���خ�������س�������س امل����ع����ر�����س ف����رتة 
16 فرباير من  ي��وم  لل�سيدات 
الثانية  وحتى  �سباحاً  العا�سرة 

بعد الظهر.

•• ال�شارقة-الفجر:

اأعلنت دائرة احلكومة الإلكرتونية يف اإمارة 
ال�سارقة عن م�ساركتها يف فعاليات الدورة 
للتوظيف  ال��وط��ن��ي  امل��ع��ر���س  م��ن  ال�19 
اإك�سبو  م��رك��ز  يف  ينعقد  ال����ذي   ،2017
ال�����س��ارق��ة يف ال��ف��رتة م��ن 15 وح��ت��ى 17 
 70 اأك��ر من  فرباير اجل���اري، مب�ساركة 
و�سركات  حكومية،  وغ��ري  حكومية  جهة 
ت�ستعر�س فر�س  القطاعات،  من خمتلف 
العمل والتدريب للخريجني الإماراتيني، 
وجهودها يف دعم التوطني �سمن خمتلف 

جمالت اأعمالها.
وت�سارك “اإلكرتونية ال�سارقة” يف احلدث 
حتت جناح دائرة املوارد الب�سرية حلكومة 
الوظيفية  الفر�س  م�ستعر�سة  ال�سارقة، 
واملزايا  اجلن�سني،  من  للمواطنني  املتاحة 
عمل  بيئة  �سمن  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  اجل��اذب��ة 
واع�����دة، واآف�����اق ال��رتق��ي ال��وظ��ي��ف��ي الذي 
وب��ن��ات��ه، يف م�سعى  ال��وط��ن  لأب��ن��اء  تتيحه 

والكوادر  املواهب  اأف�سل  ل�ستقطاب  منها 
�سلطان  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  وق���ال  امل��ح��ل��ي��ة. 
احلكومة  ل��دائ��رة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القا�سمي، 
الإلكرتونية يف اإمارة ال�سارقة: ن�سعى من 
خالل م�ساركتنا يف هذا احلدث اإىل تعزيز 
الوطن،  نه�سة  دع��م  يف  امل��ب��ذول��ة  جهودنا 
باأبنائه  ب��ال��ن��ه��و���س  اإل  ت��ك��ت��م��ل  ل  ال���ت���ي 
وب��ن��ات��ه، ف��امل��واط��ن ه��و حم���ور التنمية يف 
اأنه  كما  املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 

على راأ�س اأولويات قيادتنا الر�سيدة.
ال�سارقة  اإلكرتونية  ا�ستطاعت  واأ���س��اف: 
خالل الأعوام املا�سية، بجهود كوادرها من 
اأبناء الإمارات، اأن توؤ�س�س بيئة عمل فريدة 
حتفز على البتكار والإب��داع، وجتلى ذلك 
م��ن خ���الل ال��ع��دي��د م��ن الإجن������ازات التي 
لأفكار  م��ب��ا���س��راً  ن��ت��اج��اً  وك��ان��ت  حققناها 
املواطنني،  وموظفاتنا  موظفينا  وجهود 
الدائرة،  من  الكامل  الدعم  لق��وا  الذين 
هذا  يف  قدماً  من�سي  اأن  على  و�سنحر�س 
املتمثل  ال�سرتاتيجي  هدفنا  لبلوغ  النهج 

ال�ساملة �سمن  بتحقيق النه�سة الرقمية 
ال�سارقة،  اإم�����ارة  يف  ال��ق��ط��اع��ات  خم��ت��ل��ف 
العمل  منظومة  على  اإيجاباً  ينعك�س  مبا 
احلكومي املحلية وعلى حياة القاطنني يف 
القا�سمي:  ال�سيخ خالد  واأو�سح   . الإم��ارة 
مت��ن��ح اإل��ك��رتون��ي��ة ال�����س��ارق��ة الأول���وي���ة يف 
واملواطنات،  للمواطنني  دائ��م��اً  التوظيف 
ال�����الزم لالرتقاء  ال��ت��دري��ب  ل��ه��م  وت���وف���ر 
مبهاراتهم اإىل م�ستويات اأعلى، ما يوؤهلهم 
لتويل منا�سب قيادية يف اأعمالهم، وتعترب 
للتوظيف  الوطني  املعر�س  يف  م�ساركتنا 
اإىل  الرامية  ملبادراتنا  ا�ستمراراً   ،2017
ا�ستقطاب املواطنني لالن�سمام اإىل اإحدى 

اأكر بيئات العمل الواعدة يف الإمارة.
للتوظيف  ال���وط���ن���ي  امل���ع���ر����س  وي��ف��ت��ت��ح 
معار�س  اأه����م  اأح����د  ي��ع��د  ال����ذي   ،2017
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  ال��ت��وظ��ي��ف 
امل��ت��ح��دة مب��ا ي��وف��ره م��ن ف��ر���س التدريب 
والعمل للخريجني املواطنني، من العا�سرة 
 15 يومي  م�ساء  الثامنة  وحتى  �سباحاً 

ي�ستقبل  ح��ني  اجل����اري، يف  ف��رباي��ر  و16 
زواره يف يومه الثالث والأخري من ال�ساعة 

الرابعة ع�سراً ولغاية الثامنة م�ساء.
ويخ�س�س املعر�س فرتة خا�سة لل�سيدات 
�سباحاً  ال��ع��ا���س��رة  م���ن  ف���رباي���ر   16 ي���وم 

وحتى الثانية بعد الظهر. 
املعر�س  م���ع  ب���ال���ت���زام���ن  احل�����دث  وي���ق���ام 
ع�سرة  الثالثة  بن�سخته  للتعليم  ال���دويل 

الذي ي�ست�سيفه مركز اإك�سبو ال�سارقة.
الإلكرتونية  احل��ك��وم��ة  دائ������رة  وت���ه���دف 
جمتمع  ب��ن��اء  يف  امل�ساهمة  اإىل  بال�سارقة 
املعرفة، من خالل تعزيزها متيز القطاع 
احل��ك��وم��ي يف ال��ت��ح��ول ال��رق��م��ي، وتقدمي 
بالعتماد  اإب��داع��ي��ة  اإل��ك��رتون��ي��ة  خ��دم��ات 
على كوادر موؤهلة واإجراءات عمل واأنظمة 
تقنية متطورة وفق اأف�سل املعايري العاملية، 
م�سرية  دع����م  اإىل  ال����دائ����رة  ت���ه���دف  ك��م��ا 
ال�سوؤون القت�سادية  التنمية والنه�سة يف 
وذلك  الإم����ارة،  يف  وغ��ريه��ا  والجتماعية 
امل�ستدامة للدولة  التنمية  اإطار خطط  يف 

لتحقيق  احلكومية  اجل��ه��ات  م��ع  وال�سعي 
كمعيار  واحل���وك���م���ة  ال�����س��ف��اف��ي��ة  م���ب���ادئ 
ل��الرت��ق��اء ب��ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ي، وذل����ك من 
خالل توظيف التقنيات احلديثة بوا�سطة 
ثالثية املعلومات، والت�سالت، والو�سائط 

املتعددة .

خالل ملتقى عمل مع وفد ر�شمي رفيع امل�شتوى �شم 29 �شركة

غرفة ال�شارقة تبحث تعزيز العلقات القت�شادية مع بلجيكا

•• ال�شارقة-الفجر:

اقت�سادي  ال�سارقة مع وفد  بحثت غرفة جتارة و�سناعة 
رفيع امل�ستوى من مملكة بلجيكا، برئا�سة معايل بيرت دي 
اآفاق  اخلارجية،  للتجارة  البلجيكي  ال��دول��ة  وزي��ر  ك��رمي 
التعاون امل�سرتك بني ال�سارقة وبلجيكا، وتعزيز العالقات 

القت�سادية الثنائية وال�ستثمار املتبادل.
اأم�س  مقرها  يف  الغرفة  ا�ست�سافته  ال��ذي  اللقاء  وناق�س 
العوي�س  �سلطان  اهلل  ع��ب��د  ���س��ع��ادة  بح�سور  )الإث���ن���ني(، 
ال�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
لدى  البلجيكية  اململكة  �سفري  مينور  دومنيك  وال�سيدة 
البلجيكية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��رف��ة  ال���ع���ام  والأم������ني  ال���دول���ة، 
اللوك�سمبورغية قي�سر حجازي، فتح الأبواب اأمام مزيد 
ال��ت��ي تخدم  ال��ت��ع��اون وامل�����س��روع��ات امل�سرتكة  م��ن ف��ر���س 

م�سالح جمتمعي الأعمال يف ال�سارقة وبلجيكا.
اإىل  البلجيكي  الوفد  اللقاء على هام�س زيارة  وجاء هذا 
الإمارات، التي ينظمها احتاد غرف التجارة وال�سناعة يف 
الدولة بالتعاون مع الغرفة التجارية العربية البلجيكية 
اللوك�سمبورغية، خالل الفرتة 12-17 فرباير اجلاري، 

لبحث فر�س التعاون امل�سرتكة بني البلدين.
الغرفة،  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  اللقاء �سعادة  كما �سارك يف 
و�سعادة وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثانب لرئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة، و�سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، 
“�سروق”،  لال�ستثمار  ال�سارقة  ل�هيئة  التنفيذي  املدير 
وع����دد م���ن مم��ث��ل��ي جم��ت��م��ع الأع���م���ال يف ال�����س��ارق��ة، اإىل 
متخ�س�سة  بلجيكية  و�سركة  موؤ�س�سة   29 ممثلي  جانب 
يف قطاعات خمتلفة وجمالت متنوعة من اأبرزها البناء 

واخلدمات  والهند�سة  وامل�سروبات  والأغ��ذي��ة  والت�سييد 
وامل��ال��ي��ة والديكور  امل�����س��رف��ي��ة  ال���س��ت�����س��ارات واخل���دم���ات 
وال�سناعية  القانونية  واخلدمات  الداخلية  والت�ساميم 

والكهرباء.
ويف م�ستهل اللقاء، نقل �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س 
ال�سارقة،  و���س��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
حتيات �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة، ومتنياته 
ل��ل��وف��د ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي ب��ط��ي��ب الإق���ام���ة يف دول����ة الإم������ارات، 

والتوفيق يف مهمته ملا فيه خري البلدين ال�سديقني.
ونّوه العوي�س باأهمية هذا اللقاء باعتباره حمطة جديدة 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة العريقة بني  ل��دف��ع 
البلدين اإىل مزيد من النمو والزدهار، وفر�سة لالإ�ساءة 
على الفر�س ال�ستثمارية املتاحة اأمام امل�ستثمرين ورجال 
يوؤ�س�س  مب��ا  والبلجيكيني،  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  ورواد 
مبا  الثنائية  العالقات  وتعزيز  البّناء  التعاون  من  ملزيد 

يخدم امل�سالح امل�سرتكة.
بناء  موا�سلة  على  ال�سارقة  غرفة  حر�س  العوي�س  واأك��د 
اأف�سل العالقات مع جمتمع الأعمال يف بلجيكا، جمدداً 
ترحيب الغرفة بامل�ستثمرين ورجال الأعمال البلجيكيني 
للراغبني  املمكنة  الت�سهيالت  كافة  لتقدمي  وا�ستعدادها 
والفر�س  املزايا  من  وال�ستفادة  ال�سارقة  يف  بال�ستثمار 
الواعدة التي تزخر بها الإمارة، ل �سيما يف �سوء �سيا�سة 
تنتهجها حكومة  ال��ت��ي  ال�����س��دي��دة  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ن��وي��ع 

ال�سارقة منذ �سنوات.
اإم��ارة ال�سارقة باتت وجهة مميزة  اأن  اإىل  واأ�سار العوي�س 
ل�ستقطاب ال�ستثمارات الأجنبية وحموراً جتارياً رئي�ساً 

بني  ال���س��رتات��ي��ج��ي  موقعها  م��ن  م�ستفيدة  املنطقة،  يف 
اخلليج  على  املبا�سرة  اإطاللتها  وم��ن  وال��غ��رب،  ال�����س��رق 
مبثابة  لتكون  اأهلها  م��ا  وه��و  الهندي،  واملحيط  العربي 
بوابة عبور لنحو 160 بلداً واأكر من ملياري م�ستهلك، 
عدا عن كونها قوة اقت�سادية بحد ذاتها يف ظل م�ساهمتها 
دولة  يف  التحويلية  ال�سناعات  قطاع  اإي���رادات  ثلث  بنحو 
وثقافية  �سياحية  كوجهة  اأهميتها  جانب  اإىل  الإم���ارات، 

مزدهرة.
عام  بعد  ع��ام��اً  يتعزز  ال�سارقة  م��وق��ع  اإن  العوي�س  وق���ال 
�سيما يف �سوء  وواع�����دة، ل  ج��اذب��ة  ا���س��ت��ث��م��اري��ة  ك��وج��ه��ة 
وح���زم���ة احلوافز  امل����رن����ة،  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت�����س��ري��ع��ات 
واجلهات  الهيئات  خمتلف  تقدمها  ال��ت��ي  والت�سهيالت 
احلكومية للم�ستثمرين الأجانب، وغري ذلك من العوامل 
امل�سجعة التي متهد لإقامة �سراكات ا�ستثمارية ت�سهم يف 
زيادة حجم التبادل التجاري بني ال�سارقة وبلجيكا وتدفع 

بالعالقات القت�سادية الثنائية بينهما اإىل اآفاق جديدة.
غرف  لحت��اد  ال�سارقة  غرفة  �سكر  عن  العوي�س  واأع���رب 
التجارة وال�سناعة يف الدولة، وللغرفة العربية البلجيكية 
زيارة  واإجن��اح  تنظيم  يف  تعاونهما  على  اللوك�سمبورغية 

الوفد البلجيكي اإىل دولة الإمارات.
اأك����د م��ع��ايل ب��ي��رت دي ك���رمي وزي����ر الدولة  م���ن ج��ه��ت��ه، 
العالقات  م��ت��ان��ة  ع��ل��ى  اخل��ارج��ي��ة،  ل��ل��ت��ج��ارة  البلجيكي 
وال�سارقة،  بلجيكا  بني  القائمة  والتجارية  القت�سادية 
التعاون  اأط��ر  تعزيز  موا�سلة  على  ب��الده  حر�س  مبدياً 
وال�ستثمارات  الأع��م��ال  جم��ال  يف  اجلانبني  بني  الثنائي 
يف خم��ت��ل��ف ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة ال��رئ��ي�����س��ي��ة، وعرب 
كلمته  يف  اخل��ارج��ي��ة   للتجارة  البلجيكي  ال��دول��ة  وزي���ر 

البا�سمة،  الإم����ارة  يف  ل��وج��وده  �سعادته  ع��ن  الفتتاحية 
موؤكداً ان الهدف من الزيارة تاأتي لتعميق العالقات بني 
البلدين ال�سديقني وتعزيز التعاون املثمر بني ال�سركات 

البلجيكية ونظرياتها الماراتية .
اجلغرايف  مب��وق��ع��ه��ا  تتميز  بلجيكا  اإن  ك���رمي  دي  وق���ال 
اأوروب��ا، وباقت�سادها القوي ومهاراتها  كبوابة لبقية دول 
الإنتاجية، وكذلك بتنوع قطاعاتها ال�سناعية والتجارية، 
داع���ي���اً رج����ال الأع���م���ال وامل�����س��ت��ث��م��ري��ن الإم���ارات���ي���ني اإىل 
ال���س��ت��ف��ادة م��ن امل��زاي��ا وال��ف��ر���س ال���س��ت��ث��م��اري��ة املجزية 
اإىل  يهدف  ال�سارقة  غرفة  زي��ارة  اأن  م�سيفاً  بلجيكا،  يف 
ال�سارقة،  اإم���ارة  مع  القائمة  التجارية  العالقات  متكني 
نظراً ملكانتها الإقليمية وموقعها املميز وباعتبارها مركزاً 
ال�سرق  منطقة  م�ستوى  على  الت�سدير  لإع����ادة  ح��ي��وي��اً 

الأو�سط واإفريقيا.
بلجيكي   3500 م��ن  اك���ر  ه��ن��اك  اأن  ك���رمي:  دي  وق���ال 
اأر���س دول��ة الإم����ارات، يف حني حتتل دولة  يعي�سون على 
الإمارات املرتبة ال� 16 من حجم الإ�سترياد من بلجيكا، 
واملرتبة ال� 23 من حجم ال�سادرات اىل بلجيكا، وتعترب 
العامل  يف  لبلجيكا  جت���اري  �سريك  اأه���م  الم����ارات  دول���ة 
العربي، وتعمل ال�سركات البلجيكية يف عدد من القطاعات 
وال�سناعات الهامة مثل الملا�س والنفط، والبنية التحتية، 

وال�سوكول واملنتجات الفاخرة.
الذي  والتطور  التقدم  مب�ستوى  البلجيكي  الوزير  ون��وه 
�سكره  عن  معرباً  ال�سعد،  خمتلف  على  ال�سارقة  ت�سهده 
للغرفة على حفاوة ال�ستقبال وح�سن ال�سيافة وحر�سها 
املجالت  ���س��ت��ى  يف  بلجيكا  م���ع  ال��ع��الق��ات  ت��ر���س��ي��خ  ع��ل��ى 

القت�سادية والثقافية وال�سياحية.      
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�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  �لدعوى رقم 2016/1513   جتاري كلي                              
م�سوؤولية  ذات  �سركة   - امل��راق��ب��ة  لنظمة  با�سيفيك   -  1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمدودة  2- دليب راهولن جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي : دار التمويل 
�س م ع   قد اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت 
حكمت   : التايل  التمهيدي  احلكم    2016/12/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها 
امل�سريف  : بندب اخلبري  املو�سوع  الف�سل يف  املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل 
ال�سادر  احلكم  منطوق  وفق  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور  �ساحب  املخت�س 
بتلك اجلل�سة.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق 2017/2/23  

ال�ساعة 30 : 09 �سباحا يف القاعة Ch2.E.21 لورود التقرير. 
رئي�س �لق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       �عادة �عالن بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2017/100  جتاري جزئي                    

اىل املدعي عليه / 1-خالد ح�سن عبد الرحمن عبد اهلل  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سولو لتاأجري ال�سيارات - موؤ�س�سة فردية - ملالكها/ يو�سف جمال حممد 
جمال وميثله : روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  اتعاب  و  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   50.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة  وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
ب��ال ك��ف��ال��ة.   وح���ددت لها جل�سة ي��وم الح���د   امل��واف��ق  2017/2/19   ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  �لدعوى 2016/1848  جتاري كلي               

علي  ح�سن  ماجد  �سلمان   -2 للتجارة   اخللود  اأر���س  موؤ�س�سة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأر�س اخللود للتجارة  جمهويل حمل القامة  ماجد ب�سفته مالك املوؤ�س�سة الفردية 
مبا ان املدعي/ البنك التجاري الدويل - �س م ع وميثله : عبداحلكيم حبيب من�سور 
بن حرز - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بان يوؤديا 
للمدعي مبلغ وقدره )1.564.843/63 درهم(  والفائدة  12٪ من تاريخ رفع الدعوى 
وحتى ال�سداد التام والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2017/2/20 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2016/3024 تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �سده/1- فورمبال�ست ال�سرق الو�سط للتجارة العامة - �س ذ م م  
ومديرها/ جم�سيد نا�سر قلي حاجي زاده فالح  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/تران�س اآ�سيا اك�سربي�س لنقل الوثائق وميثله : حممود 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اح��م��د   علي  ح�سني 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13974( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا 

العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2016/3274 تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �سده/1- بوينت يونيك لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م

التاأمني  التنفيذ/اوميجا لو�سطاء  ان طالب  جمهول حمل القامة مبا 
- �س ذ م م وميثله : يو�سف حممد ح�سن حممد البحر  قد اأق��ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)33418( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.   وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2017/118  تنفيذ جتاري  
حممد   -2 م   م  ذ  �س    - العامة  للتجارة  اوتومانز  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
للتجارة  مانز  اوت��و  ملديونيه  و�سامن  كفيل  ب�سفته   - طفيل  احمد  ا�سرف 
ال��ع��ام��ة - ���س ذ م م جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/بنك 
اأقام  ق��د   - ال�سويدي  �سلطان  عي�سى  حممد   : -وميثله  الوطني  ابوظبي 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
وقدره )5229652( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2017/81 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سدهم /1- خالد حمي الدين الداعوق 2- جميل حمي الدين 
ان  الداعوق  جمهويل حمل القامة مبا  الدين جميل  الداعوق 3- حمي 
من�سور  حبيب  احلكيم  عبد   : وميثله  ياغي  مفيد  عماد  التنفيذ/  طالب 
بن حرز  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )34206( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  .وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم 2016/706 تنفيذ �سرعي  
حمل  جم��ه��ول  دن���دن  م�سطفى  توفيق  �سمري  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/تتيانا دندن  -  قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله لتنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 240 
امل�ستاأنفة برقم 177 ل�سنة 2015   ، ل�سنة 2012 اح��وال نف�س م�سلمني 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه   - �سخ�سية  اح��وال  ا�ستئناف 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�نذ�ر عديل بالن�سر
   رقم 2017/923   

املنذرة : �سنتميرت  كيوب للعقارات   
املنذر اليها   : 1-  تانغو لالنتاج الفني - �س ذ م م  - جمهول حمل القامة 

املفو�س  ال�سخ�س  حل�سور  اليها  للمنذر  ال��ع��ديل  الن���ذار  ه��ذا  تر�سل  امل��ن��ذرة  ف��ان 
بالتوقيع قانونا على عقد اليجار وال�سكيات اخلا�سة بها اىل مقر �سركة/ �سنتميرت 
 M01 العوي�س مكتب  بناية   - بور�سعيد  - منطقة  دبي  باإمارة   - للعقارات  كيوب 
اليجارية  بالقيمة  اخلا�سة  وال�سيكات  ال�سابقة  ال�سروط   بح�سب  العقد  لتوقيع 
م�سافا اليها الزيادة اليجارية القانونية بح�سب موؤ�سر موؤ�س�سة التنظيم العقاري 

يف حينه وذلك بتاريخ 2017/5/4. 
�لكاتب �لعدل

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
    يف �لق�سية رقم 2016/1770  جتاري كلي 

احمد حممد  اإبراهيم حممد   : املحامي  بوكالة   - اي��ران  ���س��ادرات  بنك   : املرفوعة من 
القا�سم ، �سد املدعي عليهم : 1- وحيد عبد احل�سني �سيائي   2- ميثم جمتبى تنها ، 

3- �سركة اوليا التجارية - ذ م م - 4- حممد جعفر جالل فخراين 
تكليفي  واملت�سمن    2017/2/12 يف  امل���وؤرخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة  كتاب  اىل  بال�سارة 
خبريا يف الق�سية املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�سية 
العنوان  على  وذل��ك  �سباحا    11.00 ال�ساعة    2017/2/22 املوافق  الربعاء  يوم  املذكورة 
التايل: مكتب اخلبري: احمد ماجد لوتاه- دبي - بور�سعيد - مبنى دبي الوطنية للتاأمني 
)اخلطوط القطرية( الطابق 3  مكتب رقم 302 ، لذا ندعوكم للح�سور يف املوعد املذكور 

وتقدمي كافة مالديكم من م�ستندات ومذكرات .
�خلبري/ �حمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

�لهالل كابيتال
    �عالن ن�سر �جتماع خربة

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
را�سد  د.   / البحري  واخلبري   ، العبدويل  جا�سم  احمد  احل�سابي  اخلبري  يعلن 
الق�سية رقم  املرزوقي واملعينني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف  را�سد  علي 
2016/1572 جتاري كلي املقامة من املدعي / موانىء دبي العاملية م م ح - وتنفيذا 
للمهمة فان املدعي عليها / هاجنني �سيبينج كو ليمتد مدعوة حل�سور اجتماع 
اخلربة املقرر عقده الحد املوافق 2017/2/19 ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا مبكتب 
اخلبري احمد جا�سم العبدويل - مركز اخلليج للمحا�سبة والتدقيق - الكائن يف 
دبي - ديرة - اخلبي�سي - �سارع �سالح الدين - بناية العبدويل - )بناية معر�س 

�سرياميك راأ�س اخليمة( الطابق الول - مكتب رقم 104  
ت : 042684700  ، ف : 042688846 

عن جلنة �خلرب�ء 
�خلبري �حل�سابي/ �حمد جا�سم �لعبدويل  

 �إعالن ح�سور
 �إجتماع خربة ح�سابي بالن�سر

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : " جرني �شتار للتجارة العامة " )�ص.ذ.م.م(
رقم الرخ�س��ة : 694855 عن�وانها : مكتب 303 ملك خليفة �سعيد خليفة ق�سقو�س 
م�سئولية حم��دودة  رقم القيد بال�سجل  ذات   : القانوين  ال�سك�ل  البطني    - ديرة   –
التجاري : 1121530  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
وامل�سدق   )2016/10/09( بتارخ  لل�سركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�سادر  القرار 
او  اعرتا�س  لديه  وعلى من  بتاريخ )2016/10/09(   العدل  الكاتب  ال�سيد  لدى 
مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10 -9( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
– 04( م�ستحبا  فاك�س )2223773   )04 –  2226266( : -  هاتف  البطني 
ن�سر هذا  تاريخ  45 يوما من  الثبوتية وذلك يف خالل  والأوراق  امل�ستندات  معه كافة 

العالن
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : " اأيه اأيه اأيه رود�شايد لتاأجري ال�شيارات " )�ص.ذ.م.م(
اجلا�سم  علي  اهلل  عبد  ملك   402 مكتب   : عن�وانها   624889  : الرخ�س��ة  رق��م 
بال�سجل  القيد  رق��م  ذات م�سئولية حم��دودة    : القانوين  ال�سك�ل  – النهدة  دي��رة   -
التجاري : 1148571 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2016/11/21( وامل�سدق 
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2016/11/21( وعلى من لديه اعرتا�س او 
املعني يف مكتب )10 -9(  ملك مركز منت لالعمال  امل�سفي  التقدم اىل  مطالبة 
 )04 – فاك�س )2223773   )04 –  2226266( : -  هاتف  البطني  رق��ة   - 
تاريخ  يوما من  م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 

ن�سر هذا العالن
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات 
هذا  مبوجب  البطني   رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك   )9-10( مكتب   : عن���وان����ه 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
 " العامة  للتجارة  �شتار  "جرني  بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني 
 – ق�سقو�س  خليفة  �سعيد  خليفة  م��ل��ك   303 مكتب   : وع��ن��وان��ه��ا  )����ص.ذ.م.م( 
بتارخ  لل�سركاء  العمومية  ال�سادر من اجلمعية  القرار  وذلك مبوجب  البطني   - ديرة 
)2016/10/09( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2016/10/09(  
 )9-  10( مكتب  يف  املعني  امل�سفي  اىل  التقدم  مطالبة  او  اع��رتا���س  لديه  من  وعلى 
فاك�س   )04 –  2226266(  : هاتف   - البطني  رق��ة   - لالعمال  منت  مركز  ملك 
)2223773 – 04( م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 

العالن هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   45
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات 
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
لتاأجري  رود�شايد  اأيه  اأيه  اأيه   " بت�سفية  للقيام  املذكور اعاله  امل�سفي  بتعيني 
ال�شيارات " )�ص.ذ.م.م( وعنوانها  : مكتب 402 ملك عبد اهلل علي اجلا�سم - 
ديرة – النهدة  وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 
)2016/11/21( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2016/11/21( 
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10 -9( 
– 04( فاك�س  ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
وذلك يف  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773(

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
يف �لدعوى رقم 2016/1457 جتاري كلي

املدعى عليهم : 1- �سلفر بوينت للتجارة العامة - �س ذ م م  2- فيوت�سر دييل للتجارة العامة - �س 
ذ م م 3- جمتبى قا�سم عادليان  4- حممد ر�سا قا�سم عادليان  5- حممد جواد قا�سم عادليان - 
:اإم��ارة عجمان - منطقة اجلرف - �سارع اجلامعة - بناية عادليان - �سقة رقم )101(  )العنوان 
 : رق��م  - هاتف  م   م  ذ  العامة  للتجارة  بوينت  �سلفر   - الحت��ادي��ة  بالقرب من حمكمة عجمان   -

7452955-06  - فاك�س  رقم : 7452953 - 06 ، هاتف متحرك رقم  - 050-8560886    
امل��دون ادن��اه وذل��ك   يف متام  يرجى احل�سور اىل اجتماع اخل��ربة املقرر مبكتب اخلبري امل�سريف 
لبيان دفوعكم يف  ،  وذل��ك  امل��واف��ق 2017/2/19  ي��وم الح��د   ال�ساعة احل��ادي��ة ع�سره من �سباحا 

الدعوى املرفوعة عليكم من قبل بنك �سادرات ايران.
بيت املعرفة لتدقيق احل�سابات - بناية ال�سم�س امل�سيئة- الدور الول مكتب رقم 112- هاتف رقم 
042830100 فاك�س رقم  042833622 هاتف متحرك رقم : 0506516092 مقابل الطاير لل�سيارات 

- القرهود / دبي
 �خلبري �مل�سريف / حممد كامل عري�ن - قيد رقم  64
بيت �ملعرفة لتدقيق �حل�سابات    

�عالن �جتماع خربة

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بانحالل �سركة     

ا�ش���م ال�شركة : " االبداع للخطوط املالحية " )�ص.ذ.م.م( 
رقم الرخ�س��ة : 687345 عن�وانها : مكتب رقم S.213 ملك موؤ�س�سة دبي العقارية 
م�سئولية حمدودة  رقم القيد بال�سجل  :ذات  القانوين  ال�سك�ل  – ديرة  – القرهود 
التجاري : 1114131  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد 
مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها بانحالل ال�سركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ )2017/02/05( وامل�سدق 
لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/02/05(  وعلى من لديه اعرتا�س او 
9( ملك مركز منت لالعمال   - املعني يف مكتب )10  امل�سفي  التقدم اىل  مطالبة 
 )04 – فاك�س )2223773   )04 –  2226266( : -  هاتف  البطني  رق��ة   - 
م�ستحبا معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
  �سهادة بالتا�سري يف �ل�سجل �لتجاري- بتعني م�سفي    

ا�ش����م امل�شفي : يو�شف بن خادم لتدقيق احل�شابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني  مبوجب هذا 
تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها 
املالحية  للخطوط  االب��داع   " بت�سفية  للقيام  اع��اله  امل��ذك��ور  امل�سفي  بتعيني 
 – العقارية  دب��ي  موؤ�س�سة  ملك   S.213 رق��م  مكتب   : وعنوانها  ")�ص.ذ.م.م( 
القرهود – ديرة وذلك مبوجب القرار ال�سادر من اجلمعية العمومية لل�سركاء بتارخ 
)2017/02/05( وامل�سدق لدى ال�سيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/02/05( 
وعلى من لديه اعرتا�س او مطالبة التقدم اىل امل�سفي املعني يف مكتب )10 - 9( 
– 04( فاك�س  ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني - هاتف : )2226266 
وذلك يف  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  – 04( م�ستحبا معه   2223773(

خالل 45 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية 

حكومة  دبي 
 د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم بالن�سر

            يف  �لدعوى رقم 2016/559  عقاري كلي
اىل املحكوم عليهم/1- الرمح الذهبي للمجوهرات �س.ذ.م.م 2- عرب جولد م.د.م.�س 3- علي 
املنعقدة  ابراهيم عرب جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها  حممد 
بتاريخ  2017/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/متويل م�ساهمة خا�سة بف�سخ العقد 
( مببنى �سيلفر مبنطقة   B1- 17-12( مو�سوع الدعوى عن وحدة التداعي املكتب رقم
للمدعية  التداعي  حمل  ال��وح��دة  حيازة  ب��رد  عليهم  املدعي  وب��ال��زام  بدبي  اخلام�سة  الثنية 
قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�سروفات  والر�سوم 
با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       �عالن ب�سحيفة ��سكال بالن�سر

   يف  �لدعوى 2016/246  ��سكالت عقاري
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2014/581  تنفيذ عقاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:باختيور ناربويف

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 حممود ر�سا عزيز اإله عزيزي تر�سيزي
جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
نعلنكم بانه قد حت��ددت جل�سة ي��وم الح��د امل���واف���ق:2017/2/19 ال�����س��اع��ة:11:00 �س 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم بالن�سر

            يف  �لدعوى رقم 2016/1011  جتاري كلي
اىل املحكوم عليه/1- ماجد دياين للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/1/16 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
حمدودة(   م�سوؤولية  ذات  )�سركة  التجارية  �سينج  ل�سالح/تي  اع���اله  امل��ذك��ورة 
)مليونان  دره��م   )2.178.672( مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ومائة وثمانية و�سبعون الف و�ستمائة واثنان و�سبعون درهم( والفائدة بواقع ٪9 
ال�سداد  الق�سائية احلا�سل يف:2016/7/10 حتى متام  املطالبة  تاريخ  �سنويا من 
والزمتها بامل�سروفات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

�عالن حكم بالن�سر
            يف  �لدعوى رقم 2016/776  عقاري كلي

اىل املحكوم عليه/1- اندريو مكدونيل جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة متويل 
�س.م.ع �سركة م�ساهمة عامة �سابقا �سركة متويل �س.م.خ حاليا  بحكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى عن الوحة رقم )54( املقامة على قطعة الر�س 
رقم )1687( منطقة املرابع العربية منوذج رقم )8( اعمار العقارية بدبي وبالزام املدعي 
والف  وامل�سروفات  والر�سوم  للمدعية  التداعي  حمل  العقارية  الوحدة  حيازة  برد  عليه 
. حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  ورف�س  املحاماة  اتعاب  دره��م مقابل 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2016/1952  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ال��ب��ن��اء   م��واد  لتجارة  راج�ستان  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ بي�سة ل�سناعة احلديد �س.ذ.م.م وميثله: علي ابراهيم 
املدعي  بالزام  اداء  امر  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  احلمادي  حممد 
حمل  ال�سيك  قيمة  دره��م   )8.680( وق���دره  مبلغ  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها 
املطالبة . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء   املوافق  2017/2/21  ال�ساعة 9.00 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، علما بان مت احالة الدعوى اىل املحكمة لنظرها . 
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  �لدعوى 2016/1837  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- موؤ�س�سة 360 ارك للمعار�س موؤ�س�سة فردية مملوكة للمدعو/جنجادهران 
برمي كومار 2- جنجادهران برمي كومار جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ البنك العربي 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  ربيع اخلظر  م��وزة عبيد   : املتحد وميثله 
بالت�سامن والت�سامم والتكافل مببلغ وقدره )4.092.901.61 درهم( والر�سوم  املدعي عليهما 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وتثبيت احلجز 
ق��ررت حتديد  قد  املحكمة  ب��ان  )واعالنكما  رق����م:2016/263 حجز حتفظي جت��اري  التحفظي 
التحفظي  احلجز  وتثبيت  ب�سحة  احلكم  ب�ساأن  املدعي  من  املقدم  الغفال  طلب  لنظر  جل�سة 
ال�ساعة 9.30  رق���م:2016/263 جت���اري(.   وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/20 
�س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
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�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2016/8500  عمايل جزئي
مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ذ.م.م  انرتنا�سيونال  1-هيما�سكو   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  م��زاد علي   �سان مياه   / امل��دع��ي  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   33811( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات 
ال�سكوى:MB167710847AE/2016 وحددت  والر�سوم وامل�ساريف رقم 
 ch.1.A.1 لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/3/6 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       �إعادة �عالن بالن�سر

   يف  �لدعوى 2016/8690  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�سنع روزا للمفرو�سات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / حمدي احمد عبداملعطي اخلويل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2000( مببلغ  عودة  وتذكرة  دره��م(   22948( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
 MB167166185AE/2016:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة   2017/2/22 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ch.1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2016/8775  عمايل جزئي

جمهول  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  ح�سني  1-ط���ارق   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي /حممد مهران ريا�س ح�سني قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )12424 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  اخل��م��ي�����س  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB166228941AE
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.5:بالقاعة ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/3/2
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2016/8796  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حبيب لتجارة املعادن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /�سلمان ميهانغا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   31136( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
  MB167237566AE/2016 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى
�س   8.30 ال�ساعة   2017/2/27 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/183  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-رويل ل�سناعة ال�سناديق والوعية اخل�سبية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /كا�سف خان م�سكني خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها يطلب 
املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�سورة من لئحتها واحلكم 
بالزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ اجمايل )21370( درهم وتذكرة عودة بقيمة )2000 درهم( 
والزامها بالر�سوم وامل�ساريف. رقم ال�سكوى العمالية mb167202078ae  وحددت 
لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/27 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/662  عمايل جزئي

����س.ذ.م.م  اك�سكلو�سف خل��دم��ات احل��را���س��ة  1-���س��م��ارت  امل��دع��ي عليه /  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /علي �سري ار�ساد جاويد قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16940 درهم( 
ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف.  وال��ر���س��وم  دره���م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة 
املوافق  الثنني  يوم  لها جل�سة  وح��ددت    MB167748777AE/2017
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س مبكتب   2017/2/27
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/489  عمايل جزئي

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  امل��دع��ي عليه / 1-ك��ات��ان��ا للدعاية والع���الن  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  اأرام  دي��ل  احمد  امل��دع��ي /فيا�س  ان  الق��ام��ة مب��ا 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )10794 دره����م(  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى  وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )500 دره���م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف. رق��م 
MB168423146AE/2016  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/3/7
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/343  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بيت ال�سحن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /انور 
علي ا�سماعيل مقدم قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )51235 
جل�سة  لها  وح��ددت    MB167174268AE ال�سكوى  رق��م  وامل�ساريف. 
فاأنت  لذا  القا�سي  8.30 �س مبكتب  ال�ساعة  املوافق 2017/2/20  الثنني  يوم 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       مذكرة �عالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2017/943  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وايدوول لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  عطا  زي��د  اب��و  زي��د  /�سالح 
عمالية وقدرها )72861 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف. 
رقم ال�سكوى MB170007838AE  لالفادة لقد مت قبول 48 دعوى من نف�س 
ال�سركة بنف�س �سوره الرخ�سة التجارية وت�سلموا مواعيد اجلل�سة فربجاء املوافقة لن 
ل يوجد �سورة او�سح من ذلك و�سكرا وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/2/20 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل .وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن. 
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم بالن�سر

            يف  �لدعوى رقم 2016/8162  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه/1- الدنيار خلدمات الفنية ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بتاريخ   امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  ي��و���س��ف  حم��م��د  اف��ت��خ��ار  حم��م��د 
2017/1/9  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد افتخار حممد يو�سف  بالزام املدعي 
عليها ان توؤدي للمدعي مبلغ )22550 درهم( )اثنان وع�سرون الف وخم�سمائة وخم�سون 
التحقت  التنفيذ قد  او قيمتها نقد ما مل يكن وق��ت  ال��ع��ودة اىل وطنه  وت��ذك��رة  دره��م��ا( 
ن�سيبه  املدعي من  واعفت  امل�سروفات  باملنا�سب من  والزمتها  اخر  بخدمة �ساحب عمل 
فيها ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف �لدعوى رقم 2017/41  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ملتي ميك للمعدات الثقيلة - �س ذ م م   جمهول 
ابكوتن  جن�سريي  بتفهرن  التنفيذ/جنن  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليكم  بتفهرن  قد  جن�سريي 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6481( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2017/291  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- حدائق روز دبي - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
اأق��ام  عليكم  التنفيذ/حممد علي عبدالعزيز حجاج  قد  ان طالب  مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )2950(
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف �لدعوى رقم 2016/3770  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- خالد لتجارة اخل�سار والفواكه واملواد الغذائية - �س ذ م م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد طاهر ايوب حممد ايوب  
قد اأقام  عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  به وقدره )5053.33( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  ر�سوم خلزينة  اىل مبلغ )900( درهم 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم بالن�سر

            يف  �لدعوى رقم 2016/2103  جتاري جزئي
علي  حممد  ال��دي��ن  ع��ز   -2 �����س.ذ.م.م  للمفرو�سات  روزا  م�سنع  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  احل��دي��د  ع��ج��ان 
بتاريخ  2016/12/12  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك اخلليج الول - فرع دبي 
بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والتكافل بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ )اربعمائة و�سبعة 
وثالثني الف ومائة و�ستة دراهم واربعة واربعني فل�سا( والفائدة القانونية بواقع 9٪ من 
املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2016/5/18  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ 
. حكما مبثابة احل�سوري  املحاماه  اتعاب  مقابل  درهم  الف  بامل�سروفات ومببلغ  عليهما 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن حكم بالن�سر

            يف  �لدعوى رقم 2016/3850  عمايل جزئي
نعلنكم  القامة  العمال جمهول حمل  رج��ال  & بي خلدمات  بي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2016/10/19  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
ل�سالح/منى �سانكار �سانكار  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )3000( )ثالثة 
التنفيذ قد  وق��ت  تكن  م��ا مل  نقدا  او قيمتها  ال��ع��ودة اىل موطنها  وت��ذك��رة  دره���م(  الف 
التحقت بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعية من 
ن�سيبها فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  يف �لدعوى رقم 2017/191 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- علي خليل �سباغ )ب�سفته ال�سخ�سية وب�سفته �ساحب ومدير 
القامة  ذ.م.م جمهويل حمل  بابلي�سينج منطقة حرة  اليا�س  يوين جمازين( 2- 
اليامي وميثله:حممد  عبيه  ال  فرج  بن  بن حممد  التنفيذ/خالد  ان طالب  مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  احمد �سعيد ال�سعدي قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )558760( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  يف �لدعوى رقم 2016/3201 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- عي�سى مو�سى ابراهيم حممود اجل�سمي جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امري حممد من�سور �سبوري قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى 
املنفذ به وقدره )132202( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
       �إعادة �إعالن  بالن�سر

             يف  �لدعوى 2017/12  �حو�ل نف�س م�سلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد خالد مر�سي حممد  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ نهى �سلبي حممد احمد وميثله:را�سد �سلطان را�سد �سلطان الكيتوب 
ومطالبة  ح�سانة  اثبات  دع��وى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي 
بنفقة �سغار واجور. وحددت لها جل�سة يوم  الحد املوافق  2017/2/26   ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   )5( رقم  بالقاعة  �س   8.30
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك 
بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
�عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

  يف �لدعوى رقم 2017/210 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سيجما انرت بر اي�سز ميدل اي�ست �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/باحل�سا لتجارة مواد البناء �س.ذ.م.م 
وميثله:ح�سني علي ح�سن علي البناي قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )62313.9( درهم 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

مذكرة �إعادة �عالن بالن�سر
             يف  �لدعوى 2016/326  ��ستئناف تظلم جتاري    

ان  امل�ستاأنف �سده/ 1- هايفينج زه��اجن  جمهول حمل القامة مبا  اىل 
امل�ستاأنف / مطعم اك�سو وي ينغ انرتنا�سيونال ذ.م.م وجميع فروعه داخل 
الم��ارات ومتثله ال�سيدة وان ياجن وميثله:علي م�سبح علي �ساحي  قد 
بالدعوى رقم 2016/437 تظلم جتاري  ال�سادر  القرار/ احلكم  ا�ستاأنف 
بتاريخ:2016/12/4 وحددت لها جل�سه يوم الربعاء  املوافق 2017/3/29 
ال�ساعة 17.30 م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

مذكرة �عالن بالن�سر
             يف  �لدعوى 2016/261  ��ستئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- بريان ني�سلى جيفريي  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / وا�سيني جيفريي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
بتاريخ:2016/11/21  ع��ق��اري��ة  ا���س��ك��الت   2016/172 رق��م  ب��ال��دع��وى 
ال�ساعة 17.30  املوافق 2017/3/22  الرب��ع��اء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساءا  

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

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف

�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   
مذكرة �عالن بالن�سر

             يف  �لدعوى 2016/264  ��ستئناف تنفيذ عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- بريان لي�سلى جيفريي  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف / وا�سيني جيفريي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر 
ب���ت���اري���خ:2016/11/22  ع��ق��ار م��ره��ون  ب��ال��دع��وى رق��م 2015/59 بيع 
ال�ساعة 17.30  املوافق 2017/3/22  الرب��ع��اء   يوم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�ساءا  

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

حماكم دبي

حمكمة �ل�ستئناف
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2016/1942  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جني لونغ وى  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �سيكون 
ال�سيد/فوجون ليو وميثله:منذر حممد مال اهلل  ���س.م.ح وميثلها مديرها  تريدينغ 
عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد  �سليمان احلمادي  
مببلغ وقدره )370343.34 درهم( والر�سوم وامل�ساريف والفائدة 9٪ من تاريخ املطالبة 
يوم   لها جل�سة  كفالة وح��ددت  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  التام  ال�سداد  وحتى 
اخلمي�س املوافق  2017/2/16   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.18 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية
�لعدد 11944 بتاريخ 2017/2/14   

       مذكرة �إعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2016/2175  مدين جزئي

ان  بلي�سيا  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا  ان��دري��ا لورينا  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
عبدالرحمن  م��راد  حممد  وميثله:عبدالرحمن  تريتياتو  فالنتيلني  املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سفة م�ستعجلة بالزام  املازمي  قد 
وت�سمني  دره���م   )25.000( وق���دره  مبلغا  للمدعية  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  امل��دع��ي 
كافة الر�سوم وامل�ساريف وحددت لها جل�سة يوم  الثنني املوافق  2017/2/20   
اأو من  Ch 2.D.18 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام .
رئي�س �لق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي �لبتد�ئية



•• اأبوظبي-الفجر: 

هيئة  اأعلنت  االإماراتي–الفرن�شي،  الثقايف  باحلوار  احتفاًء 
يف  الفرن�شية  ال�����ش��ف��ارة  م��ع  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شياحة  اأب��وظ��ب��ي 
بعنوان  م�شرحي  ثقايف  برنامج  عن  الفرن�شي  واملعهد  اأبوظبي 
املدر�شة  مع  بالتعاون  قام  والذي   ،TRANCE-FORMS
ويهدف  باري�ص.  يف  امل�شرحية  للفنون  الفرن�شية  الوطنية 
جيل  من  جتريبية  م�شرحية  جمموعة  اإع��داد  اإىل  الربنامج 
ال�شباب يف دولة االإمارات العربية املتحدة و�شقل مهاراتهم يف 
جمال امل�شرح التجريبي. و�شيختتم الربنامج بعر�ص م�شرحي 
فرباير   28 و   ،27  ،26  ،25 يف  �شيعر�ص   ، لغتي  اأنا  بعنوان 
ال�شعديات،  الثقافية يف  املنطقة  ال�شعديات،  منارة  يف   2017

اأبوظبي. 

ثقافة وفن�ن
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انطلق اأ�شبوع الرتاث القطري بال�شارقة

احتفاًء بالربنامج الثقايف االإماراتي–الفرن�شي 

هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة تطلق برناجمًا ثقافيًا م�شرحيًا بالتعاون مع موؤ�ش�شات ثقافية فرن�شية

 من�شد ال�شارقة ال�شغري 3 يبداأ ت�شوير اأوىل حلقاته مب�شاركة 64 طفل وطفلة

الور�سات  م���ن  ال��ع��دي��د   TRANCE-FORMS ب��رن��ام��ج  وت�����س��م��ن 
التدريبية املكثفة للممثلني الإماراتيني واملقيمني يف الدولة يف كل من اأبوظبي 
وباري�س يف الفرتة من نوفمرب 2016 اإىل يناير 2017 حتت اإ�سراف خرباء 
على  التدريبات  وتوزعت  امل�سرحية.  للفنون  الفرن�سية  الوطنية  املدر�سة  من 
تبعها  اأبوظبي،  يف  مكّثفة  م�سرحية  تدريبية  ور�سات  ت�سمنت  مراحل  ثالثة 
امل�سرحية يف باري�س،  جل�سات تدريبية يف املدر�سة الوطنية الفرن�سية للفنون 
و�ستختتم بعر�س بعنوان اأنا لغتي يف منارة ال�سعديات، يف املنطقة الثقافية يف 

ال�سعديات باأبوظبي. 
وقال �سعادة حممد خليفة املبارك، رئي�س جمل�س اإدارة هيئة اأبوظبي لل�سياحة 
اإتقان الأداء احلركي  امل�ساركني على  ّمم هذا الربنامج لتدريب  والثقافة: �سُ
وال�سوتي والت�سخي�سي يف حماولة لتحقيق اأداء متكامل يجمع بني احلركة 
التدريبات  مو�سوع  ويدعو  لمتناهية.  اإن�سانية  تعبريات  ويعك�س  وال�سوت 
عواطفنا  تفاعل  وكيفية  بالفن،  الإن�سان  عالقة  يف  التاأمل  اإىل  امل�ساهدين 
واأحا�سي�سنا مع اجلماليات الأدبية، واكت�ساف م�ساراتنا امل�سرتكة والأ�س�س التي 

توؤدي اإىل اإر�ساء حوار متناغم بني احل�سارات والعامل املعا�سر . 
عّدة  امل�سرحي  لغتي  اأن���ا  ع��ر���س  ي��دم��ج  منهجية،  نظر  وج��ه��ة  م��ن  واأ����س���اف: 
وال�سعر  واملو�سيقى،  الأداء،  وت�سميم  امل�سرحي،  ال��ف��ن  منها  فنّية  جم���الت 

�سعي  ويتكامل ذلك مع  الإب��داع.  ثقافية موّحدة غاية يف  لغة  والأدب، خللق 
من  اأبوظبي  يف  الثقايف  امل�سهد  تعزيز  اإىل  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة 
ثرية  ثقافية  بربامج  الدولة  يف  واملقيمني  الإماراتيني  الفنانني  دعم  خالل 
ثقافة  ن�سر  يف  �سي�ساهم  من  ال��ذي  الأم��ر  والتعبريي،  الإن�ساين  مب�سمونها 

الإبداع من اأبوظبي اإىل العامل اأجمع .
ومن جهته قال مي�سيل مرياييه، �سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى الدولة: 
تتخذ الثقافة والفنون دوراً اأ�سا�سياً يف اإثراء التبادل الثقايف بني دولتي الإمارات 
الإم��ارات��ي- الثقايف  احل���وار  اإط���ار  يف  الفني  امل�سروع  ه��ذا  ويت�سّكل  وفرن�سا. 
والأ�ساليب  التقاليد  اأجمل  اأبوظبي، جامعاً  اللوفر  ملتحف  املحاكي  الفرن�سي 
ال�سابع  القرن  اإىل  منها  البع�س  يعود  والتي  امل�سرحية،  الفرن�سية  الإبداعية 
ع�سر، مع جيل جديد من املمثلني والفنانني املوهوبني يف الإم��ارات. وي�سعى 
عر�س اأنا لغتي املتّوج لهذا الربنامج الإبداعي، اإىل عك�س كل ما تتمّثل به دولة 
الإمارات العربية املتحدة يف يومنا هذا، فيج�ّسد تنوعها الثقايف، وو�سع اأفقها 
الفكري، وحتى املواهب اليانعة فيها املب�ّسرة مب�ستقبل واعد. ومن خالل عملية 
لإن�ساء  ال�سبيل   TRANCE-FORMS برنامج  �سيهياأ  مبتكرة،  فنية 
فرقة م�سرحية رائدة يف اكت�ساف الق�سائم الإن�سانية امل�سرتكة والعاملية، والتي 
الوطيدة  العالقة  بذلك  م�سّوراً  والثقافات،  اللغات  تنوع  وراء  ما  اإىل  تت�سع 

واللتزام امل�سرتك بني الإمارات وفرن�سا لتحقيق ال�سالم والت�سامح. 
ي�سارك يف الربنامج جمموعة متميزة من املمثلني من خلفيات ثقافية متنوعة 
من خمتلف دول العامل مبا يف ذلك قرغيز�ستان، والأردن، واأرمينيا، و�سورية، 
وفل�سطني، والوليات املتحدة الأمريكية، واملغرب، وكولومبيا، وفرن�سا ودولة 
الإمارات العربية املتحدة بعد خ�سوعهم لعملية اختيار �سارمة يف �سهر اأكتوبر 

املا�سي يف منارة ال�سعديات. 
�سيتمحور  التي  والأف��ك��ار  املفاهيم  بت�سكيل  الأداء  جت��ارب  جل�سات  و�ساهمت 
احليوية  م��ن  امل�����س��روع  بحث  ف��ري��ق  ا�ستلهم  حيث   ، لغتي  اأن���ا  ع��ر���س  حولها 
الأداء.  جت��ارب  يف  �سهدوها  التي  املتنوعة  والثقافات  الديناميكية  والطاقة 
ودولة  اأبوظبي  مدينة  تطور  ة  ق�سّ امل�سرحي  العر�س  هذا  �سريوي  وباملقابل 
اأو���س��ع ودوره���ا احل�����س��اري م��ن خ��الل ت�سوير مفاهيم  الإم����ارات على نطاق 
اإىل املا�سي، واحلب والوئام، عرب ت�سكيلة من  عاملية كروح ال�سباب، واحلنني 
الرق�سات، والأ�سعار، واملو�سيقى، وق�س�س من احلياة، و�سرد ملقاطع من الأدب 

الفرن�سي والإماراتي الكال�سيكي.
النهائي مار�سيل بوزونت بال�سرتاك مع  اأنا لغتي  اإخراج عر�س  ي�سرف على 
ان�سم  امل�سرحية.  للفنون  الفرن�سية  الوطنية  املدر�سة  ماركاديه من  كارولني 
مار�سيل بوزونت اإىل امل�سرح الفرن�سي واأ�سبح ع�سو �سرف يف املجتمع امل�سرحي 

يف فرن�سا عام 1986، وتوىل بعد ذلك من�سب مدير املعهد الوطني للفنون 
العام  املدير  تعنّي  2001 حني  1993 وحتى  عام  باري�س من  امل�سرحية يف 
للم�سرح الفرن�سي، قبل تاأ�سي�سه ل�سركته اخلا�سة الرّحالة الكوميديون يف عام 
باري�س. ويعمل بوزونت حالياً فناناً م�ساعداً يف امل�سرح الحتادي  يف   2007
املعهد  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  اأح��د  كونه  اإىل  بالإ�سافة  ليموج،  مدينة  يف 
الوطني للفنون امل�سرحية. من جانبها، دخلت كارولني ماركاديه جمال الفن 
امل�سرحي كع�سو منفرد يف جمموعة الباحثني امل�سرحيني يف دار اأوبرا باري�س 
�سّكلت ماركاديه فرقتها   ،1979 عام  1980. ويف  1973 وحتى  عام  منذ 
اخلا�سة حتت م�سماها، و�سمّيت بعد ذلك بفرقة حما�س امل�سرح الأ�سود املتبدد 
الفنية.  الرق�سات  من  كبري  ع��دد  بت�سميم  خاللها  من  وقامت   ،1999 يف 
 1985 ع��ام  منذ  )كوريوغرافيا(  رق�سات  م�سمم  ب�سفة  ماركاديه  وعملت 
م�سرحي  100 عر�س  ع��ن  اأك��ر  اإجن���از  يف  �ساركت  ه��ذا، حيث  يومنا  وحتى 
اأوبرا. واأن�ساأت ق�سم اجل�سد واملكان يف املعهد الوطني الفرن�سي للفنون  واأداء 
اإعداد  تالميذها  مع  خالله  من  ا�ستطاعت  وال��ذي   ،1993 ع��ام  امل�سرحية 
وباحث  فنان ممار�س  ب�سفتها  امل�سرحيات. كما متكنت ماركاديه  العديد من 
نظري يف جمال الفنون امل�سرحية، من تاأليف عّدة م�سرحيات، منها املطبوع 

ومنها الآخر عر�س يف امل�سارح.

•• ال�شارقة-الفجر:
بداأ تلفزيون ال�سارقة، القناة الرائدة 
املحلي  الإع����الم  حم��ت��وى  تعزيز  يف 
حلقات  اأوىل  ت�����س��وي��ر  وال���ع���رب���ي، 
ال�سغري  ال�����س��ارق��ة  من�سد  ب��رن��ام��ج 
وال�����ذي  ال���ث���ال���ث،  م��و���س��م��ه  يف   3

لالإعالم،  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  ت��ع��ده 
ال�سمو  �ساحب  من  كرمية  برعاية 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي، 

حاكم اإمارة ال�سارقة.
للربنامج  اجل��اري��ة  ال���دورة  وت�سهد 

خمتلف  م��ن  م�سرتكاً   64 تناف�س 
ثماين  مدى  على  ال�سارقة  مدار�س 
حلقات، ت�ست�سيف كل حلقة ثمانية 
مواهبهم  ي����ق����ّدم����ون  م�������س���رتك���ني 
الإن�سادية على خ�سبة م�سرح جامعة 
ال�سارقة، ليتاأهل يف كل حلقة اثنان 

من امل�ساركني.
كل  ال��ربن��ام��ج  حتكيم  جلنة  وت�سم 
من الفنان؛ اأحمد املن�سوري، وعبد 
اهلل ال�سّحي، واأحمد الر�سوان، حيث 
ويقدمون  امل�سرتكني  اأداء  يقيمون 
والتقييمات  الالزمة  الن�سائح  لهم 

الأ�سا�سية، اإذ يعتمد تاأهل امل�ساركني 
اللجنة،  تقيم  على  املقبلة  للمرحلة 

والت�سويت املبا�سر للجمهور.
ال���دي���ن ه���ا����س���م، املنتج  وق�����ال جن���م 
ال�سارقة  م��ن�����س��د  ل��ربن��ام��ج  امل��ن��ف��ذ 
اجلديد  امل��و���س��م  ُي��ع��َت��رَب   : ال�سغري 
تكملة  ال�سغري  ال�سارقة  من�سد  من 
يف  حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح��ات  مل�سرية 
اإذ حظي الربنامج  ال�سابقة،  دورات��ه 
بجماهريية  ال�سابقة  دورات��ه  خالل 
يف  ونحر�س  وا���س��ع،  وانت�سار  كبرية 
اإىل  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الثالثة  ال����دورة 
تر�سيخ  يف  ال�سارقة  ر�سالة  حتقيق 
مفاهيم الفن الهادف، لدى الأجيال 

ال�ساعدة .
العام  ه��ذا  ن�سخة  �سهدت  واأ���س��اف: 
حمققة  م�����س��رتك��اً،   750 م�����س��ارك��ة 
الربنامج،  انت�سار  يف  وا�سحة  قفزة 
ح��ي��ث و���س��ل��ت امل�����س��ارك��ة يف ال����دورة 

الأمر  موهبة،   450 اإىل  ال�سابقة 
ال����ذي ي���دل ع��ل��ى اله��ت��م��ام الكبري 
ال������ذي ي��ح��ظ��ى ب����ه ال���ربن���ام���ج من 
واملعّلمني،  والأه���������ايل،  ال����ط����الب، 
وي�سهد الربنامج تطّور ملحوظ يف 

هذه الن�سخة على م�ستوى الأداء . 

ال�سارقة  م��ن�����س��د  ب��رن��ام��ج  وي���ه���دف 
ال�����س��غ��ري يف م��و���س��م��ه ال��ث��ال��ث، اإىل 
ال�سوتية  امل����واه����ب  اأج���م���ل  اإب�������راز 
امل��ت��م��ي��زة وت��ط��وي��ره��ا ل��ت��ك��ون قادرة 
تعزيز  يف  وامل�����س��ارك��ة  املناف�سة  على 
ر�سالة  وتعزيز  الإن�ساد،  فّن  ح�سور 

برنامج  وجن����ح  ال���ه���ادف���ة.  ال��ف��ن��ون 
باأجزائه  ال�سغري  ال�����س��ارق��ة  من�سد 
الفن  ث���ق���اف���ة  ن�������س���ر  يف  ال�����ث�����الث، 
اإب���راز الإن�ساد  ال��ر���س��ني، واأ���س��ه��م يف 
اأهم الفنون التي حتمل  كواحد من 

م�سامني، ور�سائل �سامية.

فعاليات  الول  اأم�س  انطلقت م�ساء 
التي  ال���ق���ط���ري  ال��������رتاث  اأ�����س����ب����وع 
ال�����س��ارق��ة للرتاث  م��ع��ه��د  ي��ن��ظ��م��ه��ا 
الثقايف  ال���رتاث  فعاليات  م��رك��ز  يف 
برنامج  �سمن   “ الغربي  البيت   “

اأ�سابيع الرتاث العاملي .
امل�سلم  ال��ع��زي��ز  ���س��ع��ادة عبد  واف��ت��ت��ح 
الأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  امل��ع��ه��د  رئ��ي�����س 
اخلمي�س  ي���وم  ح��ت��ى  ي�ستمر  ال����ذي 
بن  خمي�س  ���س��ع��ادة  بح�سور  املقبل 
�سوؤون  ال�سويدي رئي�س دائرة  �سامل 
ال�سارقة  يف  وال����ق����رى  ال�����س��واح��ي 
الوفد  رئ���ي�������س  ال��ن��ع��ي��م��ي  و���س��ل��م��ى 
القطري  ال��وف��د  وممثلي  ال��ق��ط��ري 
وجمهور  الإع����الم  و���س��ائ��ل  وممثلي 

كبري من ع�ساق وحمبي الرتاث .
عرو�س  ت���ق���دمي  الف���ت���ت���اح  و���س��ه��د 
متنوعة  وف��ول��ك��ل��وري��ة  م��و���س��ي��ق��ي��ة 
احلناء  وع����رو�����س  ���س��ع��ب��ي��ة  وف���ن���ون 
لبع�س  ع����رو�����س  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
احلرف واملاأكولت ال�سعبية الرتاثية 

اإىل جانب معر�س لل�سور .
واأو�سح �سعادة عبد العزيز امل�سلم اأن 
برنامج اأ�سبوع الرتاث العاملي ينبثق 

ال�����س��م��و ال�سيخ  م���ن روؤي�����ة ���س��اح��ب 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة 
بالرتاث  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ي�����س��ه��م  مب���ا 
يف  امل�سرتكات  على  والتاأكيد  العاملي 
ال�سعوب  الإن�ساين لدى كل  الرتاث 
املعارف  وتبادل  والأمم واحل�سارات 

واملعلومات واخلربات والتجارب .
وقال نحن اليوم ن�ست�سيف الأ�سقاء 
ال��ق��ط��ري��ني ال��ذي��ن مي��ت��ل��ك��ون ثروة 
فريدا  �سعبيا  وتراثا  زاخ��رة  ثقافية 
مبا  با�ستمرار  تنميته  على  يعملون 
ت�سهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  م��ع  ين�سجم 
دول����ة ق��ط��ر ال�����س��ق��ي��ق��ة ال��ت��ي تبدي 

اهتماماً كبرياً ب�ستى مناحي احلياة 
الثقافية من اإن�ساء املكتبات واملتاحف 

وامل�سارح ومراكز الفنون .
واأن�سطة  فعاليات  تنوع  اإىل  واأ���س��ار 
القطري  ال����رتاث  اأ���س��ب��وع  وب���رام���ج 
القطرية  الرتاثية  احل��رف  فهناك 
وحرفة  ال�����س��دو  ح��رف��ة  بينها  وم���ن 

اإىل  بالإ�سافة  اجلب�س  على  احلفر 
الثقافية  ال�سياحة  ح��ول  ن��دوة  عقد 
يف كتارا ومعر�س ال�سور التقليدية 
الثقافية  الأن���������س����ط����ة  وع�����رو������س 
الثقايف  ل��ل��ح��ي  ال��ع��ام��ة  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة 
وال�سقور  ال��ع��رب��ي��ة  اخل��ي��ول  ور���س��م 
وع���رو����س ف��ول��ك��ل��وري��ة م��ن الرتاث 
القطري ومكتبة كتارا وغريها من 

العرو�س .
ت���ك���ون دول���ة  اأن  ي�����س��ع��دن��ا  واأ�����س����اف 
هذا  اأ���س��ب��وع  �سيف  ال�سقيقة  ق��ط��ر 
ت���راث غني  الأ���س��ق��اء  ف��ل��دى  ال�سهر 
وهناك الكثري من املالمح واملكونات 
والتفا�سيل الرتاثية امل�سرتكة بيننا 
ه��ذا ل  لكن  ال�سقاء يف قطر  وب��ني 
تراث  كل  خ�سو�سية  يلغي  اأو  ينفي 

وفرادته وعراقته .
ال��رتاث القطري غني  اأن  اإىل  لفتا 
ح�سورهم  وي�سكل  ومتنوع  وع��ري��ق 
ف��ر���س��ة مهمة  ال���غ���رب���ي  ال��ب��ي��ت  يف 
وع�ساق  وامل���خ���ت�������س���ني  ل��ل��ب��اح��ث��ني 
ل���ل���ت���ع���رف على  ال��������رتاث وال����������زوار 
جوانبه  مبختلف  القطري  ال��رتاث 

ومالحمه ومكوناته.

ي�ستهدف  ال��ربن��ام��ج  اأن  اإىل  ون����وه 
ط��ل��ب��ة امل�����دار������س واجل����ام����ع����ات من 
امل���������س����ت����وي����ات ك�����اف�����ة وال����ع����ام����ل����ني 
واملحلي  احل����ك����وم����ي  ال����ق����ط����اع  يف 
والفنانني  وامل��ث��ق��ف��ني  والحت�������ادي 
الثقايف  ال���رتاث  مب��ج��ال  واملهتمني 
وال�سياح العرب والأجانب ومرتادي 
قلب  يف  والفنون  ال���رتاث  منطقتي 

ال�سارقة وكل ع�ساق الرتاث.
ال�سويدي  خمي�س  ق��دم  جانبه  م��ن 
ال�سارقة  مل��ع��ه��د  وت���ق���دي���ره  ���س��ك��ره 
ل��ل��رتاث ع��ل��ى ه���ذا ال��ربن��ام��ج الذي 

ي��ع��م��ل ع��ل��ى اإح�����س��ار ت����راث العامل 
الأن�سطة  ومل��خ��ت��ل��ف  ال�����س��ارق��ة  اإىل 
والربامج التي ينظمها املعهد لفتا 
املعهد  ب��ني  ات��ف��اق��ي��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل 
والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  وال��دائ��رة ح��ول 

مبختلف الأن�سطة والربامج .
وقالت �سلمى النعيمي رئي�س الوفد 
القطري م�ست�سار ثقايف يف املوؤ�س�سة 
يف  خمت�سة  ال��ث��ق��ايف  للحي  ال��ع��ام��ة 
م�����س��ارك��ت��ن��ا يف  اإن  ال������رتاث  جم����ال 
العاملي  ال������رتاث  اأ���س��اب��ي��ع  ب���رن���ام���ج 
ال�سارقة  معهد  ل��دع��وة  تلبية  ت��اأت��ي 

للرتاث  دعمنا  من  وكجزء  للرتاث 
ال�سارقة  اإىل  ن��ن��ظ��ر  اأن���ن���ا  خ��ا���س��ة 
كمنارة للثقافة والرتاث فاهتمامها 
الرتاث  يف  وج��ه��وده��ا  وم�ساهماتها 

كبرية جداً .
ن���ح���ر����س دوم��������اً يف كل  واأ�����س����اف����ت 
امل�ساركات على اإبراز الرتاث القطري 
يف جميع عنا�سره كالرتاث املو�سيقي 
واحلرف اليدوية والأكالت ال�سعبية 
من  وغ��ريه��ا  الت�سكيلية  وال��ف��ن��ون 
األوان الفنون والرتاث التي تن�سوي 

كلها حتت مظلة املوؤ�س�سة .
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دار االأوبرا منارة للمو�شيقى يف الوطن العربي

حممد ع�شاف: م�شر البوابة التي فتحت يل طريق النجاح وال�شهرة
مهرجان  يف  م�شاركتك  ع��ن  اأخ��ربن��ا   •

املو�شيقى العربية يف م�شر اأخريًا.
متابعته  على  واأحر�س  فيه،  مب�ساركتي  اأعتّز   -
كبرية  ب�سعادة  �سعرت  �سيوفه.  اإىل  وال�ستماع 
فدار  فيه،  للغناء  اخ��ت��ي��اري  عند  املا�سي  ال��ع��ام 
الوطن  يف  للمو�سيقى  م��ن��ارة  امل�سرية  الأوب����را 
لأي  ���س��رف  ع��ل��ى خ�سبتها  وال���وق���وف  ال��ع��رب��ي، 
اجلمهور  تفاعل  ك��ث��رياً  اأ�سعدين  كذلك  ف��ن��ان. 

معي هذا العام.

عبد  اأغاين  لتقدمي  حما�شتك  �شبب  • ما 

الوهاب؟
ال��ك��ب��ري مثلي  امل��و���س��ي��ق��ار  اأع���ت���رب   -

فهو  ال���غ���ن���اء،  يف  الأع����ل����ى 
ال�������س���وت ال����ذي 

ن�����������س�����اأت 
عليه 

وتاأثرت به يف �سغري و�سّكل وج��داين وجعلني 
اأدين له بف�سل  باملو�سيقى العربية. لذا  �سغوفاً 
كفنان  ���س��خ�����س��ي��ت��ي  ت��ك��وي��ن  يف  ك��ب��ري 
كافة  حفالتي  يف  اأ�سعى  عربي. 
اإىل تقدمي اأغاٍن من اأعماله 
مو�سيقار  ف��ه��و  ال���رتاث���ي���ة 
الأج���ي���ال ب��ح��ق واأحل���ان���ه ل 
ت��ع��ي�����س م��ع��ن��ا. كذلك  ت�����زال 
العندليب  اأغ����اين  ت��ق��دمي  اأح���ب 
ع��ب��د احل��ل��ي��م حافظ،  الأ����س���م���ر 
ويجعلني تفاعل اجلمهور معها 

اأ�سعر ب�سعادة كبرية.

واالأغ������������������������اين   •
الفل�شطينية؟

ينتظر  اجل����م����ه����ور  ب������ات   -
الفل�سطينية  الأغ���اين  مني 
يف ح��ف��الت��ي. اأق������ّدم اأغ����اين 
لتعريف  ع���م���وم���اً  ال��������رتاث 
واأ�سعر  ب���ه���ا،  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن 
ب�سعادة كبرية لأن اجلمهور 
اأ���س��ب��ح ي����ردد ب��ع�����س��ه��ا معي 
م�سر  ويف  احل������ف������الت،  يف 
اأحر�س على اأدائها بالطريقة 
امل�����س��ري��ة، ورمب����ا ي�����س��ّك��ل ذلك 
ال��ك��ب��ري الذي  ال��ت��ف��اع��ل  ���س��ب��ب 

مل�سته من اجلمهور.

• �شاركت يف الليلة الفل�شطينية 
املهرجان.  خ��الل  اأق��ي��م��ت  ال��ت��ي 

حدثنا عن التفا�شيل.
- يعجز الكالم عن التعبري عن �سعادتي 
للم�ساركة  ب��اخ��ت��ي��اري  ي��ت��ع��ّل��ق  م���ا  يف 
يف ه���ذه ال��ل��ي��ل��ة، ف��رغ��م احل��ف��الت التي 
اأق��ّدم��ه��ا يف ال��ق��اه��رة ك���ان ل��ه��ذه احل��ف��ل��ة وقع 
خا�س يف قلبي وحر�ست على تقدمي جمموعة 
ال�سكر  اأوّج��ه  الفل�سطينية.  كبرية من الأغ��اين 

لإدارة الأوبرا على اختياري.

اجل���دي���دة  اأغ��ن��ي��ت��ك  ع���ن  ح��دث��ن��ا   •

)حكاياتي معاك(.
وطنية  اأغ��ن��ي��ة  وه���ي  ت�سجيلها،  م��ن  انتهيت   -
واأحلان  اأمري طعيمة  اأهديها مل�سر، من كلمات 
عماد عبد الواحد. وهي واحدة من ثالث اأغاٍن 
اجلديد  األ��ب��وم��ي  يت�سمنها  امل�سرية  باللهجة 
ال���ذي اأو���س��ك��ت على الن��ت��ه��اء م��ن��ه، واأمت��ن��ى اأن 

يحقق رد فعل جيداً لدى اجلمهور.

التجربة؟ لهذه  حما�شتك  �شبب  • ما 
- اأع�سق م�سر ومتعلق بها ب�سدة كونها البوابة 
التي فتحت يل طريق النجاح وال�سهرة. تر�سد 
الأغنية حكاياتي مع )اأم الدنيا(، وكل ما اأمتناه 

اأن ي�سل اإح�سا�سي اإىل اجلمهور.

األبومك؟ تفا�شيل  عن  • حدثنا 
- ي�سّم األبومي 12 اأغنية جديدة اأتعاون فيها 
مع ال�سعراء تامر ح�سني، وهادي �سرارة، واأمري 
طعيمة، بالإ�سافة اإىل اأغاٍن باللهجة اخلليجية 
عربية  ت��ول��ي��ف��ة  اإن��ه��ا  بالفل�سطينية.  واأخ�����رى 
مميزة عملت عليها فرتة طويلة، وخالل الفرتة 
الراهنة اأعمل على ال�ستقرار على الأغاين التي 

�ساأ�سّورها بطريقة الفيديو كليب.
عبد  �شريين  م��ع  ال��دوي��ت��و  ع��ن  م���اذا   •

الوهاب؟
- مل يدخل امل�سروع حيز التنفيذ بعد واإن كنت 
اأق����رب فر�سة،  ال��ن��ور يف  اإىل  ي��خ��رج  اأن  اأمت��ن��ى 
الإح�سا�س  مرهفة  مميزة  فنانة  اأنها  خ�سو�ساً 
متلك  فهي  اإليها،  التحّدث  يف  ب�سعادة  واأ�سعر 
يجعل  مم��ي��زاً  واإح�سا�ساً  ن���ادرة  غنائية  موهبة 
غناءها ي�سل اإىل القلب، وخالل زيارتي م�سر 
ب��رن��اجم��ه��ا اجلديد  م��ع��ه��ا يف  ح��ل��ق��ة  ���س��ج��ل��ت 

)ا�ستوديو �سريي(.
للدويتو؟ مقرتح  موعد  من  • هل 

- حتى الآن ل، لكنه �سيطرح منفرداً بعد النتهاء 
منه وت�سويره بطريقة الفيديو كليب.

التمثيل؟ جتربة  عن  • ماذا 
- ل م�سروع حمدداً يف التمثيل لدي حتى الآن، 
لكن هذه اخلطوة لي�ست مرفو�سة بالن�سبة اإيل 
ال�����س��يء لأن  ك��ام��ل واإمن���ا م��وؤج��ل��ة بع�س  ب�سكل 
لدي رغبة بالرتكيز يف الغناء راهناً ب�سكل اأكرب 

اأحييها  التي  احلفالت  يف  جن��اح  من  اأمل�سه  وم��ا 
العربية  للجاليات  اأو  العربي  الوطن  يف  �سواء 
اأخ��و���س جتربة  يف اخل����ارج. ل��ذا اأمت��ن��ى عندما 
التمثيل اأن تكون عرب عمل قوي ومميز ي�سيف 

اإيّل ول ينتق�س من مكانتي لدى اجلمهور.

حققت  طاير(  يا  طري  )يا  جتربة  • لكن 
جناحًا كبريًا؟

بها  و�سعدت  حياتي  لق�سة  اقتبا�س  التجربة   -
عن  اجل��م��اه��ريي  الفعل  رد  خ�سو�ساً  للغاية، 
�سينمائية  م��ه��رج��ان��ات  يف  وم�����س��ارك��ت��ه  ال��ع��م��ل 
دولية. كذلك كان التعاون مع املخرج هاين اأبو 
جتربتي  تكون  اأن  واأمتنى  للغاية،  مميزاً  اأ�سعد 
كممثل للمرة الأوىل بالقوة والنجاح نف�سيهما.

)اأراب اأيدول(

وهو  اأي�����دول(،  )اأراب  يف  ع�ساف  حممد  ت��خ��ّرج 
التدريبات  يف  ب��ال��رتك��ي��ز  امل��ت�����س��اب��ق��ني  ي��ن�����س��ح 
التحكيم  جلنة  ن�سائح  اإىل  ج��ي��داً  وال���س��ت��م��اع 
يف  وت�ساعدهم  اإليهم  �ست�سيف  لأنها  وتنفيذها 
الحرتاف.  اإىل  الهواية  مرحلة  م��ن  النتقال 
�سعبية  م���ن  ي�����س��ت��ف��ي��دوا  اأن  )ع��ل��ي��ه��م  وي��ت��اب��ع: 
الربنامج يف الوطن العربي، فهم الآن يف بداية 
اإذا عملوا بجد  طريق النجومية الذي ميكنهم 
العربي،  ب��ال��ع��امل  اجل��م��ه��ور  ح��ب  يكت�سبوا  اأن 
ميّثل  الفيلم  ب��اأن  كثرياً  �سعدت  اأنني  خ�سو�ساً 

فل�سطني يف الأو�سكار(.
اأما حول توا�سله مع زميله يف الربنامج اأحمد 
ج��ي��دة وطيبة  ع��الق��ة  ف��ق��ال: )جتمعنا  ج��م��ال 
جداً. اأتلقى التهاين منه با�ستمرار على اأعمايل 

واأهنئه من جهتي باأعماله(.

اختارت فيلم )الراق�شة وال�شيا�شي( �شمن احتفالية تكرميها 

نبيلة عبيد �شعيدة باختيارها �شيفة �شرف 
مهرجان �شرم ال�شيخ

)�سعيدة بتكرميي يف �سرم ال�سيخ( هكذا قالت 
على  معلقًة  عبيد،  نبيلة  امل�سرية  الفنانة 
اختيارها �سيفة �سرف الدورة الأوىل ملهرجان 
�سرم ال�سيخ، وم�سيدًة باأهميته ودوره )يف هذه 
ل على  نعوِّ بها م�سر، حيث  التي متر  املرحلة 
و�سائل اجلذب  اإح��دى  بو�سفه  املهرجان  هذا 
دول  اأف��الم من  فيه  و�ست�سارك  ال�سياحي، 
ال�سائحني  ا�ستقطاب  ن��ح��اول  ك��ث��رية، 
بحرب  اأن��ن��ا من��ر  ن��ع��رف  وكلنا  منها، 
القت�ساد  ت��دم��ري  ه��دف��ه��ا  �سر�سة 
اأت��ردد حلظة  امل�سري، لذلك مل 

واحدة لقبول هذا التكرمي(.
ن���ب���ي���ل���ة ع���ب���ي���د اع�����ت�����ربت، يف 
ت�سريح خا�س ل�ها اأن فيلم 
وال�سيا�سي(  )الراق�سة 
ال����������������������ذي ق�������ام�������ت 
ببطولته يف اأوائل 
مع  الت�سعينات 

اأهم  هو  �سيف  �سمري  واأخ��رج��ه  حامد  وحيد  وكتبه  قابيل،  �سالح  الراحل 
بالدورة  تكرميها  احتفالية  �سمن  لُيعر�س  تختاره  جعلها  وهذا  اأفالمها، 

الأوىل ملهرجان �سرم ال�سيخ الذي �ستنطلق فعالياته مار�س املقبل. 
عالمة  اإي��اه  معتربًة  وال�سيا�سي(،  )الراق�سة  بفيلم  اعتزازها  اإىل  واأ�سارت 
من العالمات املهمة يف تاريخها الفني والذي اأجمع عليه النقاد واجلمهور، 
النا�س ل يزالون يعلقون عليه  ف��اإن  ُط��رح منذ �سنوات طويلة،  اأن��ه  وبرغم 
اأي�سا  اختارت  اأنها  اإىل  متطرقًة  متميزاً،  فيلماً  بو�سفه  يقابلونها  عندما 
ال���ذي ق��دم��ت خ��الل��ه �سخ�سية  ���س��امل  ت���وت( للمخرج ع��اط��ف  فيلم )ت���وت 

مري�سة عقلياً.
 واأ�سافت، اأنها جتهز ملفاجاأة فنية خالل الفرتة املقبلة، لكنها حتفظت عن 
ك�سف تفا�سيلها يف الوقت احلايل، منتظرة اأن تكتمل كل العنا�سر املتعلقة 

بها.
ويف زاوية اأخرى، اأ�سادت نبيلة عبيد بتجربة الفنانة اإلهام �ساهني يف فيلم 
ذاكرة  يف  تعي�س  اأف��الم  تقدمي  اأج��ل  من  باملال  ومغامرتها  لل�ستات(  )ي��وم 

ال�سينما امل�سرية.
الن�ساء(  )كيد  م�سل�سل  ه��و  عبيد  نبيلة  الفنانة  اأع��م��ال  اآخ��ر  اأن  م��ع��روف 
امل��واه��ب )جنمة  اكت�ساف  برنامج  وك��ذل��ك  ب��دي��ر،  واأح��م��د  م��ع فيفي عبده 

العرب(.

اآينت عامر: اغنية 
)يا تهدي يا تعدي( ب�شوتي

معلنًة عن اأنها فرغت من ت�سجيل اأغنية الدعاية اخلا�سة 
بفيلمها اجلديد )يا تهدي يا تعدي( ب�سوتها، قالت الفنانة 
اإن كلمات الأغنية  ل� )ال��راي(،  اآينت عامر  ال�سابة  امل�سرية 
كتبها تامر ح�سني و�ساغ اأحلانها اإيهاب عبدالواحد، وتوزيع 
نادر حمدي.و�سُيعَر�س فيلم )يا تهدي يا تعدي( للجمهور 
خالل الأيام القليلة املقبلة، وهو من اإنتاج �سركة الرميا�س 

�ساهني  حممد  من  كل  بطولته  ويتقا�سم  الفني،  لالإنتاج 
و�سلوى خطاب واإدوارد وحممد عادل، وتاأليف اأحمد عزت 
واإخراج خالد احللفاوي. وتدور اأحداثه حول فتاة مكافحة 
قيادة  لتعليم  مدر�سة  يف  تعمل  عامر،  اآي��نت  ب��دوره��ا  تقوم 
ال�سيارات لل�سيدات، وتقع يف حب �ساب من اأ�سرة ثرية يقوم 

بدوره املطرب ال�ساب حممد �ساهني.

للعام الثاين على التوايل �شارك الفنان الفل�شطيني حممد ع�شاف يف حفالت 
مهرجان املو�شيقى العربية يف م�شر الذي اختتم فعالياته موؤخرا. يف هذا 
اجلديدة،  م�شاريعه  وعن  االأوب��را  يف  الغناء  عن  ع�شاف  يتحدث  احل��وار 

باالإ�شافة اإىل موقفه من خطوة التمثيل:
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العقم ت�شبب  يومية  �شلوكيات   4
حذر اأخ�سائيون من �سلوكيات يومية ميار�سها بع�س الأ�سخا�س، والتي من 

املحتمل اأن ت�سبب العقم وعدم القدرة على الإجناب.
وطبقاً ملوقع )�سحتي( املعني بال�ساأن الطبي، فاإن تلك العادات ت�سمل:

التوتر  ال��ن��اجت ع��ن  امل��رت��ف��ع  الأدري��ن��ال��ني  ي��وؤث��ر م�ستوى  ال��ت��وت��ر: حيث   -
تناول  ع��دم  الغذائية:  احلمية     - الن�سطة.  املنوية  احليوانات  اإنتاج  على 
املنوية،  احليوانات  اإن��ت��اج  على  يوؤثر  معتدل  ب�سكل  والفواكه  اخل�سروات 
كما اأن زيادة الدهون يف الأطعمة تبطئ حركتها. - الكافيني: الإفراط يف 
تناول الكافيني املوجودة يف القهوة، ال�ساي، ال�سيكولتة، الكول، وم�سروبات 

الطاقة، ويف بع�س الأدوية توؤثر على اأداء و�سكل احليوانات املنوية اأي�ساً.
- التعر�س للحرارة ال�سديدة: احلرارة توؤثر على اخل�سية والتي تعد م�سنع 
تكوين احليوانات املنوية؛ مما يقتل احليوانات بداخلها وخا�سة اأننا نعي�س 
ال�سيارات ف��رتات طويلة  ت��رك  يف بلدان ح��ارة. وح��ذر خ��رباء ال�سحة من 
احليوانات  على  �سلبياً  ذلك  يوؤثر  فيها  اجللو�س  لأنه مبجرد  ال�سم�س؛  يف 

املنوية، بل ويوؤدي لت�سوهها.

5 علمات تظهر بالأذن حتذرك من م�شكلة �شحية
ل تكمن اأهمية اآذاننا يف تن�سيق املوجات ال�سوتية ولكن يف احلقيقة توجد 
العديد من العالمات التي تظهر على الأذن تنبئ بوجود م�سكالت �سحية 

:Medical Daily عديدة والتي ر�سد بع�سها موقع
يكون  ق��د  التدريجي  ال�سمع  وف��ق��دان  ال�سمع :�سعف  وف��ق��دان  �سعف   -1
ب��الأذن ومنو  اأو وجود عدوى  ب��الأذن الداخلية،  عالمة على وجود م�سكلة 

عظام �ساذة اأو اإ�سابة بورم يف الأذن.
اأن فقدان  لل�سحة  الوطني  املعهد  2008 من  عام  اأجريت  درا�سة  وجدت 
ال�سمع هو اأمر م�سرتك بني الأ�سخا�س الذين يعانون من مر�س ال�سكر، 
وت��ق��ول ه��ذه ال��درا���س��ة اإن الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن م��ر���س ال�سكر 
الأ�سخا�س  من  بغريهم  مقارنة  ال�سمع  بفقدان  اإ�سابتهم  فر�سة  يرتفع 
 5 كل  من  �سخ�ساً  ت�سيب  الأذن حالة  الأذن :رنني  رنني   -2 الطبيعيني. 
اأ�سخا�س، وقد تكون عالمة على فقدان ال�سمع املرتبط بالعمر اأو ا�سطراب 
الدورة الدموية. وتقول الدرا�سات: اإن التعر�س لفرتات طويلة لالأ�سوات 
العالية هو ال�سبب الأكر �سيوعاً لالإ�سابة برنني الأذنني فتقول الدرا�سة 
اإن ٪90 من الأ�سخا�س الذين يعانون من هذا الرنني يكون لهذا ال�سبب، 
فال�سو�ساء ت�سبب تلفاً دائماً يف اخلاليا احل�سا�سة لل�سوت يف القوقعة وهو 

جهاز على �سكل حلزوين يف الأذن الداخلية، بح�سب “اليوم ال�سابع”.
ن�سر   1984 ع��ام  املتحدة  ال��ولي��ات  اأجريت يف  درا�سة  الأذن :يف  �سعر   -3
اإن  فيها:  قالوا  الطبية  اإجنلند  نيو  جملة  يف  مقال  الدرا�سة  ه��ذه  باحثو 
ظهور ال�سعر يف الأذن له عالقة وثيقة بالإ�سابة مبر�س ال�سريان التاجي 
اأن  الدرا�سة  ام���راأة، ووج��دت ه��ذه  43 رج��اًل و20  الدرا�سة  و�سملت ه��ذه 
التاجي  ال�سريان  البحث يعانون من مر�س  امل�ساركني يف هذا  %90 من 
اأن ظهور �سمع  4- �سمع الأذن :توؤكد الدرا�سات  و�سهدوا منو �سعر كثري. 
اأنه  كما  ال��ث��دي،  �سرطان  مبر�س  لالإ�سابة  موؤ�سراً  يكون  اأن  ميكن  الأذن 

عالمة على التعر�س لل�سموم واملعادن الثقيلة وامللوثات يف البيئة.
5- احمرار الأذن :احمرار الأذن ميكن اأن ي�سري اإىل الإ�سابة بق�سور الغدة 
الكظرية املوجودة يف الكليتني، وهي امل�سوؤولة عن اإفراز هرمون الأدرينالني 
الدم  �سغط  يف  كبري  انخفا�س  اإىل  ي���وؤدي  اأن  ميكن  ال��غ��دة  ه��ذه  وق�����س��ور 

وفقدان الوزن والف�سل الكلوي.

من هو ما�شبريو؟
ه���و م�����س��ت�����س��رق ف��رن�����س��ي در������س ال��ل��غ��ات ال�����س��رق��ي��ة ف�����س��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�ساأ املعهد الفرن�سي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�سة  امل�سرية  للبعثة  كرئي�س  م�سر  قدم  قد  وك��ان  امل�سري 
كما ان له جهودا يف الك�سف عن بع�س الثار امل�سرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�سية  ال�����س��وارع  اح��د  على  ا�سمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�سي�س 

القاهرة واملطلة على كورني�س النيل. 
من هو جوتنربج ؟

الطباعة باحلروف  اخ��رتاع  اليه يف  الف�سل  امل��اين يرجع  هو خم��رتع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�شم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�س  ا�سمها الالتينيي كيربيو�س  هما قرب�س ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�سبانية  م��ن  م�ستق  وا�سمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�سة. 

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه من اأجل عامل 
الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره
- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن

- اأن مايخ�س اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة
- اأن البعد بني ال�سم�س والأر�س يعادل 385 �سعفا من بعد الأر�س عن القمر

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�سعت حوايل
�ساعتني يف �سوء النهار

النحا�س يف نف�س قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من  اللحية لدى  اأن �سعر   -
�سعره

- اأن الكاأ�س ال�سميك معر�س للك�سر اأكر من الكاأ�س الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن
الأر����س حول  بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��ر من  ي�ستمر  الك�سوف ل  اأن   -

ال�سم�س.

الثعلب والأ�سد 

ن�ر حمم�د بي�مي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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مهرة �شعيد الظاهري 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اليازية خلفان اب�بكر 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فاطمة عبيد الكعبي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

العنب 
اأ�سرف  حديثة  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
ميامى  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون  عليها 
الأمريكية اأن العنب له فوائد �سحية 

مثرية للعني ووظائف الإب�سار.
غنى  العنب  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
التى حتمى  الأك�سدة  جدا مب�سادات 
خ���الي���ا ج�����س��م الإن���������س����ان م����ن تلف 

احلم�س النووى DNA لفتة اأن تناول هذه الفاكهة ب�سكل منتظم ي�ساهم 
وظائف  بتدهور  الإ���س��اب��ة  فر�س  وتقليل  العني  �سبكية  �سحة  تعزيز  ف��ى 
للغاية.   مثريا  اأم��راً  يعد  ما  العمى وهو  وانخفا�س خطر حدوث  الإب�سار 
خالل   ”Nutrition“ ال�سهرية  العلمية  باملجلة  النتائج  هذه  ون�سرت 
�سهر مار�س اجلارى وكما ن�سرت موؤخرا على املوقع الإلكرتونى ل�سحيفة 
“ديلى ميل” الربيطانية. جدير بالذكر اأن الأبحاث ال�سابقة ك�سفت اأي�سا 
عن الكثري من فوائد العنب حيث اأ�سارت درا�سة طبية اأ�سرف عليها باحثون 
من جامعة جال�سكو الربيطانية اأن تناول ع�سري العنب ب�سكل منتظم يحد 

من خطر الإ�سابة باأمرا�س القلب وال�سرطان والزهامير.
فيما ك�سفت درا�سة اأخرى اأ�سرف عليها باحثون من جامعة وا�سنطن �ستيت 
الأمريكية اأن تناول العنب بكميات متو�سطة يقى من الإ�سابة بزيادة الوزن 
ال��ذى يحول ج��زءا من   ”resveratrol“ نظرا لحتوائه على مركب 
الدهون البي�ساء ال�سارة اإىل الدهون البنية املعروفة بفاعليتها فى تعزيز 

معدلت حرق ال�سعرات احلرارية.

ذكر تقرير ن�سره موقع )تب هري( اأن هناك اأ�سياء يقوم بها البع�س 
قد تكون �سبباً يف الإ�سابة بالكثري من الأمرا�س، ومن هذه الأمور 

التي يجب النتباه لها لتجنب الإ�سابة بالأمرا�س املختلفة.
1 – قلة �سرب املاء: يحتاج اجل�سم للماء ب�سكل منتظم دون نق�س 
املاء،  يف ذل��ك، ولكن يجهل البع�س ذلك وي�سرب ق��درا قليال من 
كما  املفا�سل،  واآلم  الدوخة،  بجفاف اجللد،  ي�سيبه  قد  ما  وهذا 
ميكن اأن يت�سبب ذلك يف الإ�سابة بالعديد من الأمرا�س اأو م�ساكل 

يف التبول.
2 – النوم قلياًل اأو كثرياً: يعترب النوم ل�ساعات اأقل من الأمور 
النوم  ك��ذل��ك  اجل�����س��م،  ي��وؤث��ر على وظ��ائ��ف  للج�سم، فقد  امل�����س��رة 
والن�ساط، حيث  اجل�سم  على  مبا�سر  ب�سكل  يوؤثر  لفرتات طويلة 
اإ�سابة  اإىل  ي��وؤدي  وق��د  والتعب،  بال�سداع  ال�سخ�س  ذل��ك  ي�سيب 
ال�سخ�س بالكتئاب، لذلك ُين�سح باللجوء اإىل الطبيب للح�سول 

على ا�ست�سارة جيدة لتنظيم عملية النوم.

3 – ا�ستخدام الهاتف قبل النوم: حذر املوقع، من اجللو�س على 
الهاتف اخلا�س قبل النوم، ب�سبب ال�سوء الذي يحتويه، مما يوؤثر 
النوم  اإىل  التوجه  قبل  فعليك  وال���س��رتخ��اء،  ال��ن��وم  عملية  على 
والكمبيوتر  التليفزيون  واإغ���الق  املحمول،  هاتفك  عن  البتعاد 

اخلا�س بك.
4 – تناول امل�سروبات ال�ساخنة كثرياً: اإن كنت من حمبي القهوة 
درجة  اإىل  النتباه  ي��وم، لبد من  كل  �سباح  ال�ساخنة  وامل�سروبات 
الأمريكية،  ال�سرطان  تناولها، حيث وجدت جمعية  حرارتها قبل 
يف تقرير �سادر عن منظمة ال�سحة العاملية، اأن هناك عالقة بني 

�سرب امل�سروبات ال�ساخنة جداً وبني خطر الإ�سابة بال�سرطان.
�سعف  يف  الأح��ذي��ة  بع�س  املنا�سبة: تت�سبب  غ��ري  – الأح��ذي��ة   5
الدورة الدموية والت�سنجات للقدم، يف حالة عدم منا�سبتها ملقا�س 
املنا�سبة  الأحذية  ارت��داء  �سرورة  على  املوقع  �سدد  لذلك  الرجل، 

لقدمك.

الأمرا�س ت�شبب  روتينية  اأمور   5

املغنية اأديل، الفائزة بجائزة األبوم العام واأف�شل األبوم بوب �شوتي واأغنية ال�شنة، اأف�شل ت�شجيل واأف�شل 
اأداء منفرد ملو�شيقى البوب خالل حفل توزيع جوائز جرامي يف لو�ص اجنلي�ص. )اأ ف ب(

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري الأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع الأ�سود تزاأر وهى غا�سبة �ساأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ستطيع ان اجل�س وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�سود وهو يحاول ت�سمم الأخبار وحني و�سل وجد امامه الأ�سد الكبري وهو �سديقاً 
له ف�ساأله بقلق مايل اراكم تزاأرون هل حدث �سيئاً فقال الأ�سد اختفى �سبلي ال�سغري .. ل تقف امامي هكذا 
اذهب وابحث عنه .. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني، جرى الثعلب من امام الأ�سد واخذ 
ي�سرخ وهو يف الطريق عن ال�سبل ال�سغري ال�سائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �ساأل هل وجدمتوه ولكن 
اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�سغله بالبحث عن ال�سبل ال�سغري .. مل ترتك احليوانات مكاناً 
ال وبحثت فيه فوق الأ�سجار وحتتها ..بني ال�سجريات وو�سط املياه ال�سحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن 
�سرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�سد يقولون رمبا وقع يف يد �سياد ف�سرخ ال�سقر 
وقال ل مل ياأتي اإىل غابتنا �سيادون اليوم ول حتى ام�س فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال 
ل ا�سرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه اأي حيوان اليوم ف�سرخ الأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء 
ايها املغفلون ..�سمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا احرتاماً لدموع الأم املنكوبة .. وو�سط هذا ال�سمت املطبق 
جاء ال�سبل ال�سغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�س اجلميع وتعجبوا ثم نظروا 
اإىل الأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم خوفاً من الأ�سد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبه الذى كان يبكيه منذ 
حلظات .. �سرخ فيه اين كنت ايها ال�سقي فقال كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من اخللف، كم كان النوم 
فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�س برغبتي يف النوم مرة اخرى .. ان�سحب ال�سبل بهدوء والتف خلف ال�سجرة 
فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�ستكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�سحك وت�سحك حيث 
�سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�س ابيه وهو ل يح�س بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته 
الثالثه فقد لطمه الأ�سد لطمه قوية فقتله يف احلال فقد ظن ان الأ�سد يق�سده هو بالغباء ول يق�سد ابنه 
وعندما عاتبته زوجته قال هذ ال�سبل من ظهر ذاك الأ�سد ول ي�سح ان يو�سف بالغباء ابداً .. فهل دفع الثعلب 

حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�سد ؟ 


