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تدابري ب�سيطة للوقاية 

من ه�سا�سة العظام 
قال جّر�ح �لعظام �لأملاين ر�ينهارد �شنايدرهان �إن كتلة �لعظام تبد�أ 
يف �لتدهور بدء�ً من عمر �لثالثني. ولتجنب تعر�ض �لعظام للك�شر، 
ينبغي تقوية �لع�شالت مع �إمد�د �جل�شم بالكال�شيوم وفيتامني "د" 

على نحو كاف. 
�لهو�ء  يف  �مل�شي  على  باملو�ظبة  �شنايدرهان  يو�شي  �لغر�ض،  ولهذ� 
تقوية  على  �حل��رك��ة  تعمل  حيث  �لنهار،  ل�شوء  و�لتعر�ض  �لطلق 
�جلذع، يف حني ي�شاعد �شوء �لنهار �جل�شم على �إنتاج فيتامني "د". 
تقوية  متارين  مع  �لطلق  �ل��ه��و�ء  يف  �مل�شي  دم��ج  �أي�شاً  �ملفيد  وم��ن 
تناول  خ���الل  م��ن  بالكال�شيوم  �جل�����ش��م  �إم����د�د  �ل��ع�����ش��الت. ومي��ك��ن 

�حلليب ومنتجاته. 

كيف تختار طبيبك النف�سي؟ 
�مل�شاكل  من  بهما  �ملرتبطة  �لنف�شية  و�مل�شاعفات  و�لكتئاب  �لتوتر 
�ل�شحية �لأك���ر �ن��ت�����ش��ار�ً يف �ل��ع��ق��ود �لأخ����رة، وي��ل��ج��اأ ك��ث��رون �إىل 
�مل�شاركة، و�لن�شيحة  لنوع من  �لتما�شاً  �أطباء نف�شيني  �أو  �أخ�شائيني 
ينا�شب  ل  قد  ل�شخ�ض  �ملنا�شب  �لنف�شي  �لطبيب  لكن  �ملتخ�ش�شة. 
�لآخر، �إليك �أهم �ملعاير �لتي ت�شاعدك على �ختيار �لطبيب �لنف�شي 

�ملنا�شب:
�شخ�ض  فلكل  و�مل���ع���ارف،  �لأ���ش��دق��اء  جت���ارب  على  فقط  تعتمد  ل   *
لك  �لأف�شل  �أن��ه  ت�شعر  �ل��ذي  بالطبيب  مت�ّشك  و�أزم��ات��ه.  م�شاعره 

و�لأكر فهماً وجتاوباً مع حالتك.
�لطبيب  �أن  �إىل  تطمئن  �أن  ذلك  ويعني  رئي�شي،  عن�شر  �لتو��شل   *
�لنف�شي يفهمك جيد�ً. هذه هي �لأد�ة �لرئي�شية بالن�شبة لك للحكم 
على مدى مالءمة �لطبيب: �أن ت�شعر �أنه يفهمك ويفهم حالتك، و�أن 

�لتو��شل بينكما جيد.
* �لتعاطف �شمة رئي�شية ينبغي �أن جتدها يف طبيبك �لنف�شي. ن�شف 
حكم  من  يخافون  يذهبون  ول  نف�شي  �أخ�شائي  �إىل  يحتاجون  من 
�إذ� باحو� مبا يف د�خلهم. لذ�، ينبغي  �إليهم  �لطبيب عليهم ونظرته 
لتلقي  �لباب  ذل��ك  ليفتح  �لطبيب  من  و�لدعم  بالتعاطف  ت�شعر  �أن 

�لعالج.
�شعرت  �إذ�  �لنف�شي  �لأخ�شائي  �أو  �لطبيب  �ختيار  يف  ت�شتعجل  ل   *
يف �لبد�ية بعدم �لرتياح، و�أن �لأمور حتيطها بع�ض �لتعقيد�ت. قم 

بزيارة طبيب �أو �أخ�شائي ثاٍن وثالث، لتختار من جتد ر�حتك معه.

ما هو ال�سريط اخللفي يف معظم الأحذية؟
كثرة هي �لأمور �لتي نحتك بها ب�شفة د�ئمة ونر�ها ب�شكل م�شتمر 
ولكن ل نعرف ما �لغر�ض �لذي تهدف �ليه. هل �شبق و�شاألت نف�شك ما 

هو هذ� �ل�شريط �لذي نر�ه يف �جلزء �خللفي من معظم �لأحذية؟
طبًعا ت�شميم �حلذ�ء بهذ� �ل�شكل وو�شع �ل�شريط يف هذ� �ملكان منه 
�و  �شبب  �أك��ر من  بل  �شبًبا و�ح��ًد�  له  بالذ�ت مل يكن �شدفة ولي�ض 

�كر من ��شتخد�م.
�ل�شبب �لرئي�شي �لذي دفع م�شممي �لأحذية �ىل و�شع �ل�شريط من 
�خللف هو ت�شهيل مهمة �رتد�ء �حلذ�ء �لعايل �و �لذي يعرف بطويل 
�لرقبة وبالتايل فاإن هذ� �ل�شريط ي�شاعد من يّود �رتد�ء �حلذ�ء على 

رفعه �ىل �لأعلى.
�ل�شاق،  على  يلتف  �آخ��ر  �شريط  �دخ��ال  فهو  منه  �لثاين  �لغر�ض  �أم��ا 

لذلك غالًبا ما نر�ه يف �لأحذية �لن�شائية.
لتعليق  كو�شيلة  �ل��ب��دء  منذ  �خللفي  �ل�شريط  ت�شميم  مت  و�أخ����ًر�، 
�ليوم ي�شتخدم لتعليق �لأحذية يف  �أجل �شبغه وقد بات  �حل��ذ�ء من 

�ملتاجر و�ملحالت �لكربى وبخا�شة حمالت �لأحذية �لريا�شية.
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ملاذا ت�سبه رائحة الفم الأ�سيتون اأحيانًا؟
�أو  تناولناه،  �ل��ذي  �لطعام  للفم وبني  �لقوية  �لر�ئحة  ع��ادة ما نربط بني 
مب�شاكل �للثة و�لأ�شنان. لكن عندما ت�شبه ر�ئحة فم �لإن�شان مادة �لأ�شيتون 
�لذي ُي�شتخدم لإز�لة طالء �لأظافر يعني ذلك م�شكلة �شحية �أخرى ذ�ت 

�شلة مبر�ض �ل�شكري. �إليك ما حتتاج معرفته عن هذه �حلالة:
ر�ئحة  تغر  عنهما  ينتج  بال�شكري  ترتبطان  �شحيتان  ح��الت��ان  ه��ن��اك 
�أن  وميكن  �جل�شم.  "�لكيتون" يف  م�شتوى  و�رت��ف��اع  �للثة،  �أم��ر����ض  �لفم، 
ي�شبب �ل�شكري عدة م�شاكل للثة، لكنها ل توؤدي �إىل �أن ت�شبه ر�ئحة �لفم 

�لأ�شيتون.
يقوم  ول  بالدم،  �ل�شكر  ن�شبة  �شبط  يتم  ل  عندما  و�لأ�شيتون.  �ل�شكري 
�إىل  ي�شل  ل  �جل��ل��وك��وز  لتحطيم  �أن�شولني  م��ن  يكفي  م��ا  ب��اإن��ت��اج  �جل�شم 
�خل��الي��ا م��ا يكفي م��ن �ل��ط��اق��ة، فيقوم بحرق �ل��ده��ون، وي���وؤدي ذل��ك �إىل 
�إطالق مادة كيميائية مرّكبة ت�شّمى �لكيتون، وهي حتتوي على �لأ�شيتون 

�لذي ُي�شتخدم يف �إز�لة طالء �لأظافر.
�لفاكهة،  ر�ئحة  با�شم  �أي�شاً  �جل�شم  يطلقها  �لتي  �لأ�شيتون  ر�ئحة  ُتعرف 
�لكيتون يف  زي��ادة مادة  �لأ�شيتون يف �جل�شم يعني ذلك  وكلما ز�دت ر�ئحة 
�إذ� ظّلت م�شتويات مادة �لكيتون  �لكيتون؟  �أ�شر�ر من  �جل�شم. هل توجد 
م�شتويات  ظًلت  �إذ�  لكن  ���ش��رر�ً،  ذل��ك  ي�شبب  ل  مرتفعة  غ��ر  �جل�شم  يف 
درجة  �إىل  �لكيتون  م�شتويات  ترتفع  قد  �جل�شم غر من�شبطة  �ل�شكر يف 
�إىل معدل  �لكيتون يف �جل�شم  م�شتوى  ي�شل  وعندما  فيها.  غر مرغوب 
غر �شحي يعترب ذلك خطر�ً، لأن ن�شبة �لأحما�ض يف �لدم ترتفع، ويوؤّثر 
ذلك على وظائف �أع�شاء عديدة. ويعترب مر�شى �ل�شكري من �لنوع1 �أكر 
ُعر�شة لهذه �مل�شكلة، لكن ميكن �أن يتعّر�ض لها مر�شى �ل�شكري من �لنوع 
�لأعر��ض �لتحذيرية من �رتفاع ن�شبة �لكيتون باجل�شم:  ومن  �أي�شاً.   2
�لقيء، ووجع �أ�شفل �لبطن، و�رتفاع ن�شبة �ل�شكر بالدم، و�شعوبة �لتنف�ض، 

و�لإح�شا�ض بالرتباك، �إىل جانب ر�ئحة �لفم �لتي ت�شبه �لأ�شيتون.

في�سبوك ملواجهة 
التنمر الإلكرتوين 

�إن���ه���ا �شتمول  ���ش��رك��ة ف��ي�����ش��ب��وك   ق���ال���ت   
�شغار  م��ن  �لرقمي"  ل���الأم���ان  "�شفر�ء 
بريطانيا  يف  ثانوية  مدر�شة  كل  يف  �ل�شن 
"�لتنمر  م��و�ج��ه��ة  على  �لطلبة  مل�شاعدة 
على  �أخ��������رى  وخم����اط����ر  �لإلكرتوين" 
دخلت  �أنها  في�شبوك  و�أ�شافت  �لإنرتنت. 
�أوورد- دي���ان���ا  ج��م��ع��ي��ت��ي  م���ع  ����ش���ر�ك���ة  يف 
�إنرتنا�شيونال  ن��ت  وت�شايلد  دي��ان��ا  ج��ائ��زة 
�خل��ري��ت��ني ل��ت��دري��ب ���ش��غ��ار �ل�����ش��ن على 
مدر�شة   4500 يف  كم�شت�شارين  �لعمل 
خالل �لعامني �ملقبلني. وقالت �أنتيجوين 
ديفي�ض رئي�ض ق�شم �شيا�شات �لأمان �لعاملي 
يف في�شبوك �إن موقع �لتو��شل �لجتماعي 
من�شته،  على  لالأمن  �أدو�ت  بالفعل  ط��ور 
وبد�أ  �لإن��رتن��ت،  عرب  لالإبالغ  �أدو�ت  مثل 
�ل�شبكة  خ���ارج  �لل��ت��ز�م  ه��ذ�  نقل  يف  �لآن 
�لعنكبوتية. و�أ�شافت ديفي�ض "�شمعنا من 
�لأطفال �أن ثالثة من بني كل �أربعة منهم 
يف �لو�قع يف�شلون �حلديث مع �شخ�ض يف 
مثل عمرهم ب�شاأن هذه �مل�شكالت لذ� فاإن 
�ملهار�ت  �شغرة  �شن  يف  �أ�شخا�ض  تعليم 
م�شت�شارين  لي�شبحو�  يحتاجونها  �لتي 

من هذ� �لنوع هو �أمر مهم جد� لنا".

ما ل تعرفه عن 
الدجاج الأ�سود

ي������زد�د �له���ت���م���ام ي���وم���اً ب��ع��د يوم 
بالدجاج �لأ�شود �لإندوني�شي �ملن�شاأ 
"�أيام �شيماين"  �لذي يعرف با�شم 
تعترب  �ل��ت��ي  "لمبورجيني"  �أو 
�أغلى �لدجاجات يف �لعامل وكذلك 
ولونها  ���ِش��ع��ره��ا  �أن  ك��م��ا  ب��ي�����ش��ه��ا، 
بل  ج�شمها  ك��ام��ل  يغطي  �لأ���ش��ود 

وحتى حلمها وعظامها.
وبد�أ رجل تركي يف ولية تكرد�غ 
هذ�  برتبية  �ل��ب��الد،  غربي  �شمال 
�لنوع من �لدجاج يف حديقة منزله 
كهو�ية، �إىل جانب عمله �لأ�شا�شي 

يف جمال �لرخام.
وقال �أوميت �أوفوج �إنه يربي حالياً 
و�ح���د�ً و4 دج��اج��ات من نوع  ديكاً 
"�أيام �شيماين" �لذي قال عنه �إنه 
من �أجمل �أنو�ع �لدجاج يف �لعامل.

"�أيام  دج������اج  ل�����ون  �أن  و�أ������ش�����اف 
�لع�شلي  وج����ه����ازه����ا  �شيماين" 
وكامل �أع�شائها مبا فيها �لعظام، 
حلمها  �أن  معترب�ً  خال�ض،  �أ���ش��ود 

�شحي ومفيد �أي�شاً.
و�أ�شار �إىل �أنه بد�أ برتبية هذ� �لنوع 
من �لدجاج كهو�ية، �إل �أنه يرغب 

باإن�شاء مزرعة خا�شة برتبيته.
�لدجاج  ببي�ض  �أت��و�  �أنهم  و�أو���ش��ح 
�إن��دون��ي�����ش��ي��ا، وقامو�  �مل��ذك��ور م��ن 
فاإن  و�لآن  �إل��ك��رتون��ي��اً،  بتفقي�شه 
يومياً  تبي�ض  �لأرب����ع  �ل��دج��اج��ات 
و�حدة  كل  يبيع  و�أن��ه  بي�شات   4
)حو�يل  تركية  ل��رة   25 ب���  منها 

دولر�ت(.  7
�أخ���رى ق��ال نائب عميد  م��ن جهة 
بجامعة  �ل��ب��ي��ط��ري  �ل��ط��ب  ك��ل��ي��ة 
�لأ�شتاذ  ت���ك���رد�غ،  ك��م��ال يف  ن��ام��ق 
هذ�  �إن  ن��اري��ن��ج،  �شوغان  �مل�شاعد 
�لنوع �لغريب من �لدجاج موطنه 

�لأ�شلي هو �إندوني�شيا.
و�أ�شاف �أن "�أيام" يف �لإندوني�شية 
�أ�شود،  تعني  و�شيماين  دجاج  تعني 
عام   800 قبل  م��رة  لأول  وظ��ه��ر 

نتيجة طفرة جينية.
�أي��ام �شيماين  �أن دج��اج  و�أ���ش��ار �إىل 
م���ن ري�شه  ب������دء�ً  �أ�����ش����ود خ��ال�����ض 
وحتى  وع��ظ��ام��ه  بلحمه  و�ن��ت��ه��اًء 

نخاع عظامه.
و�أكد على �أن هذ� �لنوع بد�أ ينت�شر 
يف �أوروب���ا و�أم��رك��ا قبل 20 عاماً 

من �لآن.
�لو�حدة  �لدجاجة  �شعر  �أن  و�أف��اد 
منها ي�شل �إىل �ألفني و500 دولر، 
�أحمر  ول��ون بي�شها رم��ادي ودمها 
د�كن، ومتو�شط وزن �لو�حدة منها 
ي�شل  �لّديك  بينما  غر�م،  كيلو   2

وزنه 3 كيلو غر�مات.

حارب اإنفلونزا اخلريف 
وال�ستاء قبل اأن تنال منك!

و�ل�شتاء  �خل��ري��ف  ق��دوم ف�شلي  م��ع 
تبد�أ فرتة خطر �لإ�شابة بالإنفلونز� 
�أف�����ش��ل م���ا ميكنك  و�حل�����ش��ا���ش��ي��ة و 
ف��ع��ل��ه ه���و ح��م��اي��ة حت�����ش��ني نف�شك 
لتبتعد عن �لأمر��ض �أو تخفف من 

�أعر��شها عليك.
يف �لبد�ية ومن �ملعروف �أن �لأطعمة 
فيتامني  على  �ملحتوية  و�مل�شروبات 
C هي �لأف�شل لهذه �حلالت �إ�شافة 

�إىل هذه �مل�شروبات �لع�شبية….
م�شروب �لروزماري:

ي�شاعدك على فتح �ملجاري �لأنفية، 

يهدئ �ل�شعال ومينح �ل�شدر �لر�حة 
�أما ر�ئحته �لقوية فهي ت�شرع عملية 

تعايف جهازك �لتنف�شي.
�شاي �لبابوجن:

ت���ن���اول���ه ق��ب��ل �ل���ن���وم ي��ك��اف��ح ح���الت 
�ل�����ش��ع��ال �ل��ل��ي��ل��ي��ة �ل��ق��وي��ة ك��م��ا �أن���ه 
مينحك حالة من �لإ�شرتخاء لكونه 
وم�شكالت  �لأرق  م����ن  ي��خ��ل�����ش��ك 

�لنوم.
�شاي �لزجنبيل:

درجة  يخف�ض  �حل��م��ى،  م��ن  يخفف 
�حلر�رة ويعالج �لتهاب �حللق.

و�عتمدت �لنتائج على در��شة �شملت فح�ض بيانات �أكر 
من 620 زوجا، ملعرفة ر�أيهم يف عالقتهم باأطفالهم وهم 
يف �لثالثة من �لعمر تقريبا ثم معرفة ر�أيهم عندما بلغ 
�لأطفال �شن �لتا�شعة. بالإ�شافة �إىل ذلك، قيم �خلرب�ء 
�لقلب،  ت���وؤدي لأم��ر����ض  ق��د  �لتي  ع��و�م��ل �خلطر  �أي�شا 
مثل �شغط �لدم و�لكولي�شرتول و�لوزن وم�شتوى �ل�شكر 

يف �لدم.
و�أو����ش���ح �مل�����ش��رف ع��ل��ى �ل��در����ش��ة �ل��دك��ت��ور، �إي����ان بينيت 
وجدو�  �خل���رب�ء  �أن  "بري�شتول"  جامعة  م��ن  ب��ري��ت��ون، 
تغر� �شئيال يف عو�مل �خلطر بالن�شبة للقلب و�لأوعية 
فيمن كانت عالقتهم جيدة �أو �شيئة ب�شكل ثابت. و�أفادت 
�ل��ت��ح��ولت يف م�شتوى  ب��ني  �رت��ب��اط��ا  �أن هناك  �ل��در����ش��ة 

�لعالقة �لزوجية و�لتغر�ت يف �شحة �لقلب.
وقال �لدكتور بريتون "وجدنا حت�شنا بني حت�شن �شحة 
�لدهني  �ل��ربوت��ني  م�شتويات  ت��ر�ج��ع  وب���ني  �ل��ع��الق��ات 
منخف�ض �لكثافة �لكول�شرتول �ل�شار و�نخفا�ض �لوزن 
ن�شبيا، مقارنة مبن ينعمون بعالقات جيدة على �لدو�م" 
و�أ�شاف "تدهور �لعالقات مرتبط من جهة �أخرى ب�شوء 

حالة �شغط �لدم".
�لذين خ�شعو�  �لرجال  �شارك جميع  �شياق مت�شل،  ويف 
 ،1991 للبحث يف در��شة عن �لآب��اء و�لأبناء بد�أت عام 
نب�شات  وم��ع��دل  �لآب���اء  دم  �شغط  �لباحثون  قيم  حيث 
�لقلب وكذلك �لوزن و�لكول�شرتول وم�شتويات �ل�شكر يف 
�آباوؤهم  �أ�شبح  2011 و2013 عندما  �لدم بني عامي 

يف �لتا�شعة ع�شر تقريبا.
و�أف�����ادت �ل��در����ش��ة �أن ر���ش��د �ل��ت��غ��ر يف ع��و�م��ل �خلطر 
حددتها  �لتي  �ل��ت��غ��ر�ت  و�أن  طويال  وقتا  ي�شتغرق  ق��د 
�ل��در����ش��ة كانت حم���دودة. ورب��ط��ت �ل��در����ش��ة كذلك بني 
حت�شن �لعالقة �لزوجية و�نخفا�ض �لوزن. فيما تابعت 

نف�ض �لدر��شة تقول �إن �لعالقات �ملتدهورة قد �رتبطت 
ب�شوء حالة �شغط �لدم.

من جهته، �أكد بر�يان ت�شني، وهو باحث يف علم �لنف�ض 
بجامعة كارنيغي مليون يف بيت�شربغ �أن �لنتائج تزيد من 
ت��وؤث��ر على  �أن  �لزوجية ميكن  �حل��ال��ة  �أن  على  �ل��دلئ��ل 

�حلالة �ل�شحية.

قلة النوم تدمر العالقة الزوجية
�لنوم  ب��ف��و�ئ��د  �لعلمية  �ل��در����ش��ات  م��ن  �ل��ع��دي��د  �هتمت 
على �ل�شحة �لبدنية و�لنف�شية لالإن�شان، بيد �أن در��شة 
�لعالقة  على  �لنوم  قلة  بتاأثر  �هتمت  �أمريكية حديثة 

�لزوجية وتو�شلت �إىل نتائج مذهلة.
عمل  ي��وم  بعد  �لطاقة  م��ن  و�ف���ر�  ق�شطا  �جل�شم  مينح 
متعب، ترت�وح مدته بني 4 �إىل 8 �شاعات ح�شب عاد�ت 
وتقاليد كل بلد، حتتاجه خمتلف وظائف �جل�شم، لتقوم 
بعملها على �أح�شن ما ير�م، وُيعزز من �لقدر�ت �لبدنية 
و�لذهنية على حد �شو�ء. رمبا هذه فقط بع�ض من فو�ئد 
�لنوم، �لتي نعرفها حلد �لآن. بيد �أن قائمة فو�ئد �لنوم 
ل تتوقف عند هذ� �حلد، خ�شو�شا عندما ي�شتحوذ هذ� 
�ملو�شوع على �هتمامات �خلرب�ء، ما قد يقود �إىل نتائج 
�لأ�شخا�ض  وت�شرفاتنا مع  �شلوكياتنا،  بع�ض من  ُتف�شر 
�حل��ب. ويف  غ��ر�ر  على  م�شاعر خا�شة  لهم  نكن  �ل��ذي��ن 
جامعة  عن  �شادرة  حديثة  در��شة  خل�شت  �ل�شدد،  ه��ذ� 
ب�شكل  يوؤثر  �لنوم،  نق�ض  �أن  �إىل  �لأمريكية  "�أوهايو" 
�ملجلة  �أوردت���ه  ما  وف��ق  �لإن�شانية،  �لعالقات  على  �شلبي 

�لعلمية "ب�شيكو نويروندو كرنولوجي".

ت�أثري النوم على اجل�سد
�أف����ادت �ل��در����ش��ة �ل�����ش��ادرة مطلع ه��ذ� �لأ���ش��ب��وع �إىل �أن 

بع�ض  يف  ت��رج��ع  �ل��ق��وي��ة،  �لعاطفية  �ل��ع��الق��ات  م�شاكل 
در��شة  على  �لنتائج  و�عتمدت  �ل��ن��وم.  قلة  �إىل  �حل��الت 
لحظ  حيث  �لأزو�ج.  م��ن   43 م��ن  �أك���ر  على  �أج��ري��ت 
�ليوم،  �شاعات يف  �شبع  �أق��ل من  �لأزو�ج  ن��وم  �أن  �لأط��ب��اء 
�إىل تخا�شمهم ب�شدة. يف حني ي�شتطيع �لزوجان  يوؤدي 
تو�شيح �مل�شاكل بينهما ب�شكل بناء عرب �حلو�ر، وذلك يف 
�أح��د �لأط��ر�ف على ق�شط و�ف��ر من �لنوم. ويف  ح�شول 
ترتبط  �لنوم  قلة  �أن  �إىل  �لباحثون  �أ�شار  �ل�شياق،  نف�ض 
ب�شكل مبا�شر بالعديد من �لأمر��ض �لتي من �ملمكن �أن 
بال�شرطان،  �لإ�شابة  زيادة خماطر  ت�شيب �جل�شم مثل 
�ملبكرة.  و�ل���وف���اة  �ل�شمنة  �ل��ق��ل��ب،  �أم���ر�����ض  �ل�����ش��ك��ري، 
لذلك  �لعاطفية،  �ل��ع��الق��ات  يف  م�شاكل  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ين�شح �خلرب�ء ب�شرورة �لنوم يف فرتة ترت�وح بني �شبع 

�إىل ت�شع �شاعات.

�سعوبة يف الرتكيز ونف�ذ ال�سرب
�ل���دك���ت���ورة، �شتيفاين  �مل�����ش��رف��ة ع��ل��ى �ل���در�����ش���ة  و�أك�����دت 
�لنوم  قلة  ت��اأث��ر  بينت  �حلالية  �ل��در����ش��ة  �أن  ويل�شون، 
مهمة  من  ُي�شعب  ما  وه��و  �ل�شرب،  ونفاذ  �لرتكيز  على 
�تخاذ ق��ر�ر�ت �شحيحة، ويدفع يف �جت��اه وق��وع م�شاكل 
بني �لأزو�ج. بالإ�شافة �إىل �أن قلة �لنوم ُتفقد من ح�ض 
ترى  ما  كل عالقة عاطفية ح�شب  �ملطلوب يف  �لفكاهة 

نف�ض �خلبرة.
ويف �ملقابل، �أو�شحت �لدر��شة �أن �لنوم �لكايف ل ميكن �أن 
يحل كل �مل�شاكل بني �لأزو�ج، بيد �أن �حل�شول على ق�شط 
و�فر منه قد ُي�شاعد على حت�شني �لعالقة بني �لطرفني، 
�لتي  �لب�شري،  �ل��دم��اغ  م��ن  �أج���ز�ء  �ل��ن��وم على  ي��وؤث��ر  �إذ 
ُت�شارك يف حل �مل�شاكل مثل تعزيز �لقدرة على �ل�شتماع 

�لن�شط و�ل�شعور مبز�ج جيد وفق نف�ض �لدر��شة.

�سحة القلب دليل على عالقة زوجية ناجحة

الدرا�س�ت  من  العديد  ربطت  عقود  م��دى  على 
ذلك  وانعك��س  الزوجية  العالقة  حت�سن  ب��ن 

على  والنف�سية  اجل�سدية  ال�سحة  على 
هذا  عززت  حديثة  درا�سة  �سواء.  حد 
تدفع  قد  نت�ئج  اإىل  وتو�سلت  الطرح 

الكثريين اإىل بذل جمهود اإ�س�يف من اأجل 
عالقة زوجية جيدة.

الرج�ل  اأن  اإىل  حديثة  درا���س��ة  خل�ست 
على  حت�سن  ي��ط��راأ  ال��ذي��ن  امل��ت��زوج��ن، 

ال�سنن،  مر  على  بزوج�تهم  عالقتهم 
قد يرون اأي�س� تغريا اإيج�بي� يف ح�لتهم 

ال�سحية من �س�أنه اأن يقلل خطر الإ�س�بة 
ب�أمرا�س القلب، وفق م� اأ�س�رت اإليه دورية 

علم الأوبئة و�سحة املجتمع.
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�ش�ؤون حملية

خالل زي�رته ملعر�س م�س�بقة امله�رات الع�ملية

مدير جامعة الإمارات : املهارات هامة يف تعزيز التنمية القت�سادية وحتقيق التناغم مع الثورة ال�سناعية الرابعة

 2016 ولغ�ية   2013 من  الي�ب�ن  يف  الدار�سن  الإم�راتين  الطالب  عدد  يف  % زي�دة   158

مركز اليابان للتعاون الدويل يرحب بطالب املدار�س الثانوية الإماراتيني يف اليابان
ت�سعة طالب اإم�راتين يزورون ج�مع�ت ي�ب�نية لكت�س�ف جودة التعليم واخلربات الي�ب�نية 

ُيزاح ال�ست�ر عن العمل الف�ئز نوفمرب املقبل

اإعالن اأ�سماء امل�سممني الفائزين بجائزة اجلناح املعماري لـ"فن اأبوظبي" 

•• العني – الفجر

مدير  �لبيلي  حممد  �ل��دك��ت��ور  �لأ���ش��ت��اذ  �شعادة  ح�شر 
م�شابقة  هام�ض  على  �مل��ق��ام  �مل��وؤمت��ر  �لإم����ار�ت  جامعة 
"��شرت�تيجيات  �أبوظبي  يف   2017 �لعاملية  �مل��ه��ار�ت 
�أج��ل ع��امل ت�شوده �لعوملة"  حيث تناول  �مل��ه��ار�ت م��ن 
ع���دة م��و����ش��ي��ع ح���ول �ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ف��ر���ض يف �لثورة 

ب����ارزة يف  �شخ�شيات  �ل��ر�ب��ع��ة، مب�����ش��ارك��ة  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
من  وع��دد  �لدولية  و�ملنظمات  و�ل�شناعة  �حلكومات 

ممثلي �لأو�شاط �لأكادميية.
و�أكد �شعادة مدير �جلامعة عقب �لزيارة �لتي �أجر�ها 
�ملهار�ت  "م�شابقة  م��ع��ر���ض  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ل��الأج��ن��ح��ة 
�أ�شحاب  من  مبجموعة  فيها  2017" �لتقى  �لعاملية 
تلعب  و�أن��و�ع��ه��ا  �أ�شكالها  بكافة  �مل��ه��ار�ت  �أن  �مل��ه��ار�ت، 

حتقيق  ويف  �لقت�شادية،  �لتنمية  تعزيز  يف  هاماً  دور�ً 
�لتناغم مع �لثورة �ل�شناعية �لر�بعة، و�أ�شاف �لبيلي: 
�إن روؤية �لقيادة �لر�شيدة يف منح �ل�شباب �لثقة و�لعمل 
على تعزيز مهار�تهم قد دعم من موقع دولة �لإمار�ت 
�أ�شبح  بحيث  �لعاملية،  �لتناف�شية  �شد�رة  يف  تكون  باأن 
توؤهلهم  عاملية  مهار�ت  ميلكون  �لإم���ار�ت  دول��ة  �شباب 

لقيادة �مل�شتقبل.

�ملهار�ت  م���ن  �ل��ك��ب��ر  �ل���ع���دد  ه���ذ�  �إن  �ل��ب��ي��ل��ي:  وق����ال 
�مل��ت��و�ج��دة يف م��ك��ان و�ح���د تك�شب �أب��ن��ائ��ن��ا م��زي��د�ً من 
لالأف�شل"،  ت��ط��وي��ره��ا  ك��ي��ف��ي��ة  وت��ع��ل��م��ه��م  �خل������رب�ت 
�أبوظبي  يف  �مل��ه��ار�ت  ه��ذه  لتو�جد  �شعادته  عن  معرباً 
�لأكادميي  �لتعليم  �لتكافوؤ بني  و�لتي ت�شهم يف حتقق 
يف  �لبتكار  وتعزيز  �لتطور  ومو�كبة  �ملهني  و�لتعليم 

�أجو�ء تناف�شية �إيجابية.

•• دبي - الفجر

�ملد�ر�ض  يدر�شون يف  �إمار�تيني ممن  ت�شعة طالب  قام   
 90% مبعدل  علمية  درج���ات  ن��ال��و�  و�ل��ذي��ن  �لثانوية 
و�مل����خ����ت����ارون م����ن ق���ب���ل د�ئ�������رة �ل��ت��ع��ل��ي��م و�مل���ع���رف���ة يف 
�أبوظبي،بزيارة �إىل �ليابان �متدت من 23-28 �شبتمرب 
�لدويل  للتعاون  �ل��ي��اب��ان  م��رك��ز  ن�شق  2017،حيث 
�لوفد  ز�ر  �لإط����ار   ه��ذ�  �ملهمة،و�شمن  ه��ذه  )ج��اي�����ض( 
معهد  �شملت  �شهرة  يابانية  جامعات  ث��الث  �لطالبي 
طوكيو للتكنولوجيا وجامعة طوكيو وجامعة توهوكو. 
�ليابانية  �ل��ل��غ��ة  درو�����ض  �لإم���ار�ت���ي���ني  �لطلبة  وح�����ش��ر 
�إىل  توجهو�  ثم  لو�شولهم،  �لتايل  �ليوم  يف  طوكيو  يف 
مدينة �شند�ي �لو�قعة �شمال �لبالد،لالجتماع بطالب 
عن  عر�شاً  قدمو�  �لثانوية،حيث  نيكا  �شند�ي  مدر�شة 
�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �ملدر�شية  و�حل��ي��اة  �لثقافة 

�ملتحدة.

�ملتحف  �إىل  للبعثة،جولت  �لثقافية  �لرب�مج  وت�شمنت 
�لوطني �لياباين للعلوم �لنا�شئة و�لبتكار )مر�يكان( 
يف  �لتاريخية  �أ�شاكو�شا  ومنطقة  طوكيو  �إي��دو  ،متحف 
 " با�شم  �مل��ع��روف  �ل�شنوي  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  وب���د�أ  طوكيو. 
�شتادي تور �إن يابان بروغر�م "يف 2014، وهي �تفاقية 
تدعمها  وجاي�ض  للتعليم  �أبوظبي  جمل�ض  ب��ني  ت��ع��اون 

وز�رة �لقت�شاد و�لتجارة و�ل�شناعة �ليابانية.
وق�����ال �ل���ط���ال���ب ث����اين ����ش���امل �مل���ه���ري وه����و ط���ال���ب يف 
يف  �لثانوية  �لحت���اد  مدر�شة  م��ن  ع�شر  �ل��ث��اين  �ل�شف 
�أبوظبي: �إنها بحق كانت فر�شة عظيمة لنا لي�ض فقط 
للطالب  �لر�ئدة  �ليابانية  تقدمه �جلامعات  ما  ملعرفة 
�لإم���ار�ت���ي���ني، ول��ك��ن �أي�����ش��ا لك��ت�����ش��اف �ل��ث��ق��اف��ة ومنط 
�لثانوية  �إعجابة بطلبة �ملد�ر�ض  �حلياة هنالك. موؤكد�ً 
�ملدر�شة  وحياة  بثقافتنا  �هتمامهم  وم�شتوى  �ليابانية 
�لتي  �ملعرفية  �ل��ف��ائ��دة  �إىل  �مل��ه��ري  ون���وه  �لإم��ار�ت��ي��ة. 
جامعات  يف  �ل��در����ش��ة  طبيعة  على  ب��الط��الع  �كت�شبها 

�لهند�شة،  �أح��دط��الب  �لأن  م��ن  نف�شه  �ليابان،معترب�ً 
�مل�شتويات �لأكادميية �ملتطورة ف�شاًل عن  وذلك ب�شبب 
مدى �لتفاعل �لنموذجي بني �لطلبة و�أ�شاتذة �لكليات. 
من جانبه حتدث �ل�شيد مونيهرو مي�شيما،�ملدير �لعام 
قائاًل:تعد  �أبوظبي  يف  �ل���دويل  للتعاون  �ليابان  ملركز 
�ليابان خيار�ً مثالياً للطالب �لذين يرغبون يف �لدر��شة 
مبختلف جمالت �لهند�شة، تكنولوجيا �ملعلومات ،�إد�رة 
و�لت�شميم. ،�ل��ف��ن��ون  �لج��ت��م��اع��ي��ة  ،�ل��ع��ل��وم  �لأع���م���ال 
مو�شحاً باأن �جلامعات �لياباينة لديها كور�شات تدر�ض 
ق�شرة  در��شية  بر�مج  �إىل  �إ�شافة  �لإجنليزية،  باللغة 
لأولئك �لذين  يودون �لدر��شة باللغة �ليابانية .ونحن 
هنا يف مكتب جاي�ض باأبوظبي مل�شاعدة �لطالب و�لأ�شر 
ع��ل��ى �خ��ت��ي��ار �جل��ام��ع��ات و�ل�����دور�ت �ل��ي��اب��ان��ي��ة �ملنا�شبة 
مل�شاحلهم و�حتياجاتهم،جنباً �إىل جنب مع �إر�شادهم عن 
كيفية عمليات �لتقدمي وفر�ض �ملنح �لدر��شية �ملمكنة.

و�أعرب مي�شيما عن �شعادته لأن ي�شبح هوؤلء �لطالب 

�فتتاح  ومنذ  �لبلدين.  بني  للم�شتقبل  ج�شر�ً  �ل�شباب 
مكتب �ليابان للتعاون �لدويل يف �لعا�شمة �أبوظبي �شنة 
2013، �رتفع عدد �لطلبة �لإمار�تيني �لذين يدر�شون 
�ليابان لكل من �لرب�مج �جلامعية وغر �جلامعية  يف 
بن�شبة ٪158، فقفز �لعدد من 102 طالبا يف 2013 
�إىل 263 طالباً يف 2016. ومن �ملتوقع �أن ت�شتمر هذه 
�لزيادة للعام �جلاري ،وذلك بالتما�شي مع �لعديد من 
�ل�شنة.  مد�ر  على  جاي�ض  �أجرها  �لتي  �لتوعية  �أن�شطة 
�ليابانية  �جلامعات  من  ممثلني  مع  جاي�ض  و�شي�شارك 
وموؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل مرة �أخرى يف معر�ض جناح 
�لإمار�ت  دول��ة  يف  �مل��رم��وق  �جلامعي  �أبوظبي،�ملعر�ض 
�إىل   25 �لعربية �ملتحدة و�ل��ذي �شيعقد يف �لفرتة من 
27 �أكتوبر 2017 يف مركز �أبوظبي �لوطني للمعار�ض 
)�أدنيك(، �لذي �شيوفر من�شة فريدة من نوعها  لطالب 
�ملرحلة �لثانوية  �لإمار�تيني و�أ�شرهم ملعرفة �ملزيد عن 

مز�يا �لتعليم �لعايل �لياباين.

•• اأبوظبي - الفجر

�أبوظبي، �جلهة   - و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  ك�شفت   
"فن  �ل��دورة �لتا�شعة من معر�ض  �ملنظمة لفعاليات 
�أ�شماء  نوفمرب،عن   11 �إىل   8 من  �أبوظبي" �ملقام 
�أبوظبي"،  ل�"فن  �ملعماري  �جلناح  بجائزة  �لفائزين 
و�خلريجني  �جل��ام��ع��ات  �ل���د�ئ���رة طلبة  دع���ت  �ل��ت��ي 
�جلدد من جميع �أرجاء �لدولة �إليها، لتطوير ت�شميم 
وتهدف  �جتماعي.  ومركز  معر�ض  جلناح  معماري 
�لإبد�عية  �ملهار�ت  �إىل تعزيز وتطوير  هذه �جلائزة 
�لت�شميم  ع���ر����ض  و���ش��ي��ت��م  �ل����دول����ة،  يف  ل��ل��م��و�ه��ب 
نوفمرب  يف  �أبوظبي"  "فن  فعاليات  خ��الل  �ل��ف��ائ��ز 
بني  �شر�كة  �لأول  عامها  يف  �جلائزة  وت�شهد  �ملقبل. 
�شمن  �لربيطاين،  �لثقايف  �أبوظبي" و�ملجل�ض  "فن 
�ململكة  بني  �لإب��د�ع��ي  �لتعاون  عام  برنامج  فعاليات 
 UK/UAE" ملتحدة و�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة�
�لتعاون  ي��ج�����ش��د  �ل�����ذي  �ل���ربن���ام���ج  وه����و    ."٢٠١٧
وي�شتمر  �لدولتني  بني  �لثقايف  و�لتبادل  �لإب��د�ع��ي 
ط���و�ل �ل��ع��ام �جل����اري حت��ت رع��اي��ة ���ش��اح��ب �ل�شمو 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  ز�يد �آل  بن  �ل�شيخ حممد 
ن��ائ��ب �ل��ق��ائ��د �لأع���ل���ى ل��ل��ق��و�ت �مل�����ش��ل��ح��ة، و�شاحب 
�لربنامج  ه��ذ�  ويتمحور  وي��ل��ز.  �أم��ر  �مللكي  �ل�شمو 
�لفكري  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ث��ق��ايف  �ل��ت��ب��ادل  يف  �ملتخ�ش�ض 
�ل�شناعات  �لإب���د�ع و�لب��ت��ك��ار، ودع��م وتطوير  ح��ول 
�لإبد�عية يف دولة �لإمار�ت، من خالل منح �ل�شباب 
�ملزيد من �لفر�ض لكت�شاب �ملهار�ت، وتفعيل دورهم 
يف خمتلف �لأن�شطة �لثقافية، وكذلك منح �لفر�شة 
للخرب�ء لتوفر م�شادر �لإلهام لل�شباب لالنطالق 

يف م�شرتهم �ملهنية يف جمال �ل�شناعات �لإبد�عية.
وب��ه��ذه �مل��ن��ا���ش��ب��ة، ق��ال��ت دي����ال ن�����ش��ي��ب��ة، م��دي��ر "فن 
ل�"فن  �مل��ع��م��اري  �جل���ن���اح  ج���ائ���زة  ت���اأت���ي  �أبوظبي": 
�أبوظبي" كمن�شة جديدة تتيح لنا وللجمهور �لتعرف 
على �ملو�هب �لإبد�عية يف جمال �لت�شميم �ملعماري، 
�جلدد،  و�خلريجني  �لطلبة  على  �لأ�شو�ء  وت�شليط 
عرب منحهم فر�شة عر�ض �إبد�عاتهم �أمام �جلمهور 
وذل��ك من  �أبوظبي"،  "فن  زو�ر  و�لعاملي من  �ملحلي 
م�شاريع  لتطوير  �لالزمة  �خل��رب�ت  �إك�شابهم  �شاأنه 
وقد  �ملهنية.  عامة يف مرحلة مبكرة من م�شرتهم 
لإز�حة  ونتطلع  �مل�شاركات،  وم�شتوى  ج��ودة  �أبهرتنا 

�ل�شتار عن �لت�شميم �لفائز يف نوفمرب �ملقبل.
وقد �شهدت �لدور�ت �ل�شابقة من فن �أبوظبي م�شاركة 
متميزة من قبل فنانني وم�شممني معروفني ونا�شئة 
يف جائزة �جلناح �ملعماري. حيث يعد جناح �لإمار�ت 
�لذي �شممته �شركة فو�شرت + بارترنز �أوىل �ملفاهيم 
�لعام �لتايل  �أبوظبي، ويف  �ملعمارية �لتي قدمها فن 
ق����ّدم م��ف��ه��وم��اً ج���دي���د�ً م��ن خ���الل ���ش��وق �لت�شميم 
�ّشد  2014، جتجَ عام  ويف  بان.  �شيغرو  �أبدعها  �لتي 
�ملفهوم �ملعماري يف متجر �لتجزئة �لد�ئم �أرتيفاكت 
�لعام  دورة  �أما يف  �أرتيكيت.  �أن  �شركة  �لذي �شممته 
�ملا�شي من فن �أبوظبي فقد مت ت�شليط �ل�شوء على 
�ملتمثلة  نوفيل  ج��ان  �ملعماري  �إب��د�ع��ات  �أروع  �إح��دى 
�لذي  �أب��وظ��ب��ي  �للوفر  متحف  ت��ت��ّوج  �ل��ت��ي  �لقبة  يف 
�أب��دع ت�شميمه نوفيل على �شكل متحف تتمازج فيه 
لدولة  �لتقليدي  �لعمارة  فن  م�شتوحاة من  عنا�شر 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ليج�شد معنى �لتكامل بني 

�حلد�ثة و�لأ�شالة.
�مل�شاركة  �أبوظبي" �أب��و�ب  "فن  فتح  �لأوىل،  وللمرة 
يف ت�شميم �جلناح �ملعماري هذ� �لعام �أمام �لطالب، 
�خل�شري،  �شلوى  �لطالبتني  ت�شميم  ح�شد  وق��د 
وندى �ملال، من كلية �لهند�شة �ملعمارية يف �جلامعة 

بينما جاءت  �لأوىل،  �ل�شارقة �جلائزة  �لأمريكية يف 
يف مركز �لو�شيف �لطالبة �إميان حممد من جامعة 
ع��رب جلنة  �مل�شاركة  �لأع��م��ال  �أب��وظ��ب��ي. ومت حتكيم 
حتكيم ت�شم يف ع�شويتها �شخ�شيات ر�ئدة يف جمال 
�لفنون و�لعمارة، ومت �ختيار �لعمل �لفائز بناًء على 
معاير، منها �لقدر�ت �لوظيفية، و�ل�شكل �جلمايل 
للت�شميم.  ويف تعليقهما على �لفوز باجلائزة قالت 
كل من �شلوى �خل�شري وند� �ملال: "نحن ممتنون 
�إبد�ع  فر�شة  لنا  وف��رت  �لتي  �مل�شابقة  لهذه  للغاية 
�أل��ف من زو�ر وجمهور   20 �أم��ام  وعر�ض ت�شميمنا 
نت�شرف بعر�ض عملنا يف منزل  �أبوظبي"، كما  "فن 
�نق�شاء فرتة  بعد  �شهرين  ملدة  �لربيطاين  �ل�شفر 
�ملرموقة يعزز من  �لفوز بهذه �جلائزة  �إن  �ملعر�ض. 
�جلناح  ج��ائ��زة  خ���الل  ف��م��ن  كم�شممني،  ط��م��وح��ن��ا 
�ل�شتفادة  فر�شة  منحنا  مت  �أبوظبي  ل�فن  �ملعماري 
�ل�شارقة،  يف  �لأم��ري��ك��ي��ة  �جل��ام��ع��ة  يف  تعلمناه  مم��ا 
وناأمل �أن يكون هذ� �لنجاح �أ�شا�شاً لتطورنا م�شتقباًل 

يف جمال �لعمارة.
من جهته، قال �لدكتور فاركي بالثوت�شريل، �أ�شتاذ 
و�لفن  �لعمارة  كلية  وعميد  �ل��ع��م��ر�ين،  �لتخطيط 
و�لت�شميم باجلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة: قدمت 

عرب  للم�شممني،  عادية  غر  فر�شة  �مل�شابقة  ه��ذه 
�إبد�عهم،  من  معماري  ت�شميم  تقدمي  �إىل  دعوتهم 
�أفكارهم  �إدر�ك  ف��ر���ش��ة  منحهم  ذل���ك  م��ن  و�لأه����م 
�لإبد�عية. ونحن يف �جلامعة �لأمريكية يف �ل�شارقة 
�جلائزة  بهذه  و�شلوى  ن��دى  من  كل  بفوز  ف��خ��ورون 
ت�شميمها  ونهنئهما حل�شولهما على فر�شة عر�ض 
يف فن �أبوظبي. وهي لي�شت �ملرة �لأوىل �لتي نحتفي 

فيها باأفكارهما �ملبدعة. 
بدوره قال كيفن ميت�شل، نائب وكيل �جلامعة ل�شوؤون 
�لبكالوريو�ض و�لتدري�ض: بقدر �شعورنا بالفخر بكل 
بقدر  �جل��ائ��زة،  على  حل�شولهما  و�شلوى  ن��دى  م��ن 
�ملزيد  �إتاحته  على  �أبوظبي  لفن  ممتنون  نحن  م��ا 
حتتفي  بر�مج  تطوير  عرب  للمبدعني  �لفر�ض  من 
�إن  �لإم������ار�ت.  دول���ة  �ل�����ش��ب��اب يف  �مل�شممني  وت��دع��م 
�للتز�م بتوفر �لفر�ض للطلبة و�خلريجني �جلدد 

�أمر جدير بالثناء. 
كل  �أبدعتاه  �ل��ذي  �لفائز  �لعمل  �لك�شف عن  و�شيتم 
�شيعقد  �ل��ذي  �أبوظبي  ون��دى خ��الل فن  �شلوى  من 
�مل��ق��ب��ل يف  11 ن��وف��م��رب  8 �إىل  �ل���ف���رتة م���ن  خ���الل 
�شالت  م�شاركة  �شي�شهد  و�ل��ذي  �ل�شعديات،  منارة 
�أجو�ء  يف  وفنانني  مقتنيات،  وجامعي  فنية،  عر�ض 
�إميان  �لطالبة  ق��ال��ت  جهتها  وم��ن  تقليدية.   غ��ر 
حممد �لفائزة مبركز �لو�شيف: �أود �أن �أ�شكر فريق 
�مل�شاركة يف هذ�  �أبوظبي" على منحهم فر�شة  "فن 
�لت�شميم.  م���د�رك���ي يف جم���ال  وت��و���ش��ي��ع  �ل��ت��ح��دي، 
عيد  با�شم  �لدكتور  �إىل  �خلا�ض  بال�شكر  �أتوجه  كما 
و�ل��دك��ت��ور حم��م��د �ل��ك��ف��ت��اجن��ي، �أ���ش��ات��ذة �ل��ع��م��ارة يف 
�أبوظبي على رعايتي خالل �لعمل على هذ�  جامعة 
�لثاين  باملركز  �لفائز  �لعمل  �مل�شروع. و�شيتم عر�ض 

�أي�شاً خالل فعاليات "فن �أبوظبي" �ملقبل. 
ويتعاون �ملجل�ض �لثقايف �لربيطاين مع فن �أبوظبي 
ينظم  كما  �جل��ائ��زة،  من  �لفتتاحية  �لن�شخة  لدعم 
جل�شة حو�رية حول فنون �لعمارة خالل فن �أبوظبي 
بالتعاون مع �ملعهد �مللكي للمعماريني �لربيطانيني: 

.)RIBA( ريبا �خلليج
فعاليات  ف��رتة  �نق�شاء  بعد  �لفائز  �لعمل  وينتقل 
ليتم  �ل��ربي��ط��اين  �ل�شفر  م��ن��زل  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  ف��ن 
عر�شه ملدة �شهرين، و��شتخد�مه كم�شاحة �جتماعية 

ل�شتقبال �ل�شيوف يف مقر �ل�شفارة.

يف واح�ت املدينة  
بلدية مدينة العني تعالج  اأكرث من 

الدوبا�س اآفة  من  نخلة   األف   39
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جنحت بلدية مدينة �لعني يف معاجلة  39.650.00  نخلة من نخيل 
و�ح��ات مدينة �لعني،  خالل �لن�شف �لأول من �لعام �حل��ايل  ، و  �شملت 
�ل�شاروج،  و  و�ملعرت�ض  �ملويجعي  و  وهيلي  �لقطارة  و�ح��ة  نخيل  معاجلة 
من خالل عمليات �لر�ض و �ل�شتخد�م �لآمن للمبيد�ت وو�شائل �ملكافحة 

�ل�شليمة �لتي يتخذها  ق�شم مكافحة �حل�شر�ت بقطاع و�شط �ملدينة .  
�لفات  مكافحة  ق�شم  رئي�شي يف  �لتميمي  مفت�ض  �شهيل  �ملهند�ض  وق��ال  
�لزر�عية  ،  توؤدي �آفات �لنخيل �إىل �أ�شر�ر كبرة بالنخلة وفقد�ن �ملح�شول، 
لذ� تويل بلدية مدينة �لعني �هتماماً كبر�ً ملكافحتها و�ل�شيطرة عليها، 
حيث تختلف �لآفات من حيث طرق �لإ�شابة و�ل�شرر �لذي ت�شببه للنخلة 

�شو�ء على �لثمرة �أو �ل�شاق �أو �ل�شعف �أو �جلريد.
�أخ��ط��ر �لآف���ات �لتي  �آف��ة دوب��ا���ض �لنخيل م��ن  ،  تعترب  و�أ���ش��اف �لتميمي 
على  �لآف���ة  ه��ذه  ت�شببها  �ل��ت��ي  �لكبرة  ل��الأ���ش��ر�ر  ن��ظ��ر�  �لنخلة،  ت�شيب 
و�جلريد  �خلو�ض  ع�شارة  على  تتغذى  حيث  �خل�شري،  و�ملجموع  �لثمار 
ي�شبب  و�لفطريات مما  �لغبار  عليها  ع�شلية يرت�كم  دب�شيه  م��ادة  تفرز  و 
تظهر   ، �لتميمي  و��شتكمل  �مل�شابة.  �لنخيل  �إن��ت��اج  يف  و��شحاً  �نخفا�شاً 
�لعام ومتر بجيلني، جيل ربيعي و�آخر خريفي،  هذه �لآفة مرتني خالل 
�لبي�ض يف منت�شف مار�ض وتختفي جميع  و يبد�أ �جليل �لربيعي بفق�ض 
خملفات �جليل مع نهاية مايو، فيما يبد�أ �جليل �خلريفي بفق�ض �لبي�ض 
يف منت�شف �شبتمرب ويختفي ن�شاطه بنهاية نوفمرب . ومتر �آفة �لدوبا�ض 
فتنتقل  �لكاملة  �حل�شرة  �أم��ا  �لنخلة،  نف�ض  على  تق�شيها  �أط��و�ر  بخم�شة 
وتغزو  �لعالية  و�لرطوبة  �لظل  �حل�شرة  هذه  تف�شل  حيث  �لنخيل،  بني 
ويعترب   ، غرها  من  �أك��ر  قريبة  م�شافات  على  �ملزروعة  �لنخيل  �أ�شجار 
�جليل �لربيعي �لأكر �شرر�ً ملا يلحقه من تلف و�شياع �ملح�شول بالكامل ، 
وتعمل بلدية مدينة �لعني يف هذه �لفرتة على تنظيم حملتني مو�شميتني 
ب�شكل �شنوي ، يتم خاللها �إجر�ء م�شوحات دوريه ملر�قبة عمليات �لفق�ض 
باملبيد�ت  بالر�ض  للتدخل  �ملنا�شب  �لوقت  حتديد  وبالتايل  �لآف��ة  وتطور 
خالل  من  �لآف��ة  لهذه  �ملكافحة  عنا�شر  �أه��م  وتاأتي   . �ملنا�شبة  �حل�شرية 
��شتخد�م  �إىل  �إ�شافة  �مل�شاب  و�ل�شعف  �لنخيل  �إز�لة �حل�شائ�ض وخملفات 
و�أثرها   ، �لآف���ة  على  �لق�شاء  يف  �لعالية  بفاعليها  تتميز  �لتي  �مل��ب��ي��د�ت  

�لبيئي �ملنخف�ض من حيث قلة �ل�شتمر�رية يف �لبيئة و�لإ�شر�ر بها .
وتهدف بلدية مدينة �لعني من خالل خدمة مكافحة �آفات �لنخيل، �إىل 
رفع ن�شب ر�شا �جلمهور وتقدمي خدمات تتنا�شب مع متطلباتهم �إ�شافة 
�إىل �حلد من �نت�شار �لآفات �لتي ت�شر بالبيئة ويوؤدي �نت�شارها �إىل تلف 
�أهمية �قت�شادية و�شعبية وتر�ثية  �أ�شجار �لنخيل لها من  عدد كبر من 
مبدينة �لو�حات.  كما ويعمل ق�شم مكافحة �لآفات بقطاع و�شط �ملدينة 
خالل  من  �ل�شليمة،  �ملكافحة  وطرق  �لآف��ات  مبخاطر  �لدورية  بالتوعية 
�ملز�رع  ومالك  �ملنازل  �أ�شحاب  و  �ملو�طنني  على  �لعلمية  �لن�شر�ت  توزيع 
ب��ال��و�ح��ات، �إ���ش��اف��ة �إىل �ل���دور �ل��ر�ئ��د يف �ت��خ��اذ �ل��ق��ر�ر�ت �ل�شحيحة يف 
�ل�شليمة  �ملكافحة  وط��رق  وو�شائل  للمبيد�ت  و�لآم��ن  �لأمثل  �ل�شتخد�م 
و�ل�شحيحة، كما ويتم مر�قبة وتقييم �لأعمال وطرق �ملكافحة �مل�شتخدمة 
ب�شكل دوري وم�شتمر وذلك لتطوير ��شتخد�م �أحدث �لأ�شاليب و�لو�شائل 

�حلديثة �ملبتكرة يف جمال مكافحة �لآفات. 

ي�ست�سيفه� ق�سر املويجعي ب�لعن
دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تعلن 

تفا�سيل برنامج الأن�سطة الثقافية والفنية 
يت�سمن ا�ستعرا�س�ت فنية وور�س 

عمل تف�علية ورحالت ا�ستك�س�فية
•• اأبوظبي - الفجر

�شمن فعاليات �لن�شخة �لثانية من برنامج �لأن�شطة �لثقافية و�لفنية يف 
و�ل�شياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  �أعلنت   ،2018-2017 ملو�شم  �لعني  منطقة 
�ملويجعي  ق�شر  �شي�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �لفعاليات  تفا�شيل  ع��ن  -�أب��وظ��ب��ي، 
�حتفاًء مبكانته �ل�شيا�شية و�ملجتمعية �لهامة يف تاريخ �لإمار�ت، وبخا�شة 
رئي�ض  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ولدة  �شهد  �أن��ه 
�لدولة، حفظه �هلل. وتنطلق فعاليات ق�شر �ملويجعي �ليوم �لأربعاء وحتى 
مايو 2018، ب�شل�شلة من �لعرو�ض �لفنية و�ل�شتعر��شية، وور�ض �لعمل 
�إىل  تهدف  ر�ئ��ع��ة،  �أخ���رى  وجت���ارب  �ل�شتك�شافية،  و�ل��رح��الت  �لتفاعلية، 

�لحتفاء بالرت�ث �لثقايف لالإمارة وتاريخها �لعريق.
ومن بني �لفعاليات �لتي �شتقام يف باحة ق�شر �ملويجعي �أ�شبوعياً عرو�ض 
�لإن�شاين  للرت�ث  �ليون�شكو  لئحة  على  �ملدرجتان  "�لعيالة" و"�لرزفة"، 
غر �ملادي، بالإ�شافة �إىل ور�ض عمل تقام كل يوم خمي�ض بعنو�ن "يل�شة" 
وور�ض  و�ملر��شم،  و�لت�شريفات  �لعامة،  �لآد�ب  مثل  مو��شيع  تغطي  �لتي 
عمل �حلرف �ليدوية �لتي تقام يومي �لأربعاء و�خلمي�ض. و�شيتمكن جميع 
�ل�شتمتاع  من  �لتقليدية  و�مل��ب��اين  �لآث���ار  بعلوم  و�ملهتمني  �لعائلة  �أف���ر�د 
بفعاليات ��شتك�شافية �أ�شبوعية، و�مل�شاركة يف عمليات حماكاة �أعمال ترميم 
�ملباين �لتاريخية حتت �إ�شر�ف فريق �حلفاظ على �لبيئة �لتاريخية �لتابع 
�أ�شبوعية  �مل�شممة كح�ش�ض  �لعمل  ور�ض  �شل�شلة من  للد�ئرة، من خالل 

تعليمية متخ�ش�شة.
للزو�ر  �شيتيح  �لذي  �أ�شبوعياً،  �ملقنا�ض  مع�شكر  �أي�شاً  �لفعاليات  وتت�شمن 

فر�شة �لتعرف على فنون �ل�شيد بال�شقور. 
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ميكنك اأن ت�أكلي من دون زي�دة مق��سك �سرط اأن تدللي اأمع�ءك من خالل اختي�ر م�أكولت من��سبة وتن�ول املحفزات 
احليوية ومم�ر�سة التم�رين. اإليك اأحدث الن�س�ئح للحف�ظ على �سالمة بيئتك املعوية والتخل�س من النفخة.

يوؤثر اأي خط�أ غذائي يف البيئة املعوية لكن ميكن ت�سحيح الأخط�ء دومً�... من خالل التقليل من تن�ول الربوتين�ت 
وامل�س�دات املعوية والكربوهيدات يف مق�بل زي�دة ا�ستهالك الكربوهيدرات ومم�ر�سة التم�رين، وغريه� من ن�س�ئح 

تعيدين التوازن اإىل بيئتك املعوية.

ل تب�لغي يف تن�ول الربوتين�ت
ولطاملا  �ليومية  �لأطباق  يف  �أ�شا�شية  �للحوم  �عُتربت  لطاملا 
�شحيح.  �لعك�ض  لكّن  �لثانوية،  رفيقتها  �خل�شر�و�ت  كانت 
�خل�شر�و�ت  م��ن  كبرة  كمية  �إىل  �له�شمي  �جل��ه��از  يحتاج 
بينما يغذي فائ�ض �للحوم رو��شب �لعفن، حتى �أنه قد يحّفز 
على ت�شنيع �أك�شيد ثالثي ميثيل �لأمني �لذي يزيد خماطر 

�أمر��ض �لقلب.
خ�شر�ء  خ�شر�و�ت  من  �ملثايل  �لطبق  ن�شف  يتاألف  �حل��ل: 
رّكزي  �لربوتينات.  م��ن  �لآخ���ر  ورب��ع��ه  �لن�شويات  م��ن  ورب��ع��ه 
 3 �أو �لغني بالأوميغا  على تناول �ل�شمك و�لبي�ض �لع�شوي 

وخففي ��شتهالك �للحوم �حلمر�ء.

خففي امل�س�دات املعوية
على  �حل��م��و���ش��ة  ت��ل��ك  وت��ق�����ش��ي  بطبيعتها  حم�شية  �مل��ع��دة 
�أخذت كمية كبرة من  �إذ�  �ملاأكولت. لكن  �مليكروبات وتذّوب 
ع�شر  �إىل  ي��وؤدي  ما  حمو�شتها،  �شترت�جع  �حلرقة  م�شاد�ت 
ه�شم ونفخة موؤملة ف�شاًل عن تكاثر �جلر�ثيم غر �ملرغوب 
�لتعب  ي�شتّد  ق��د  �حل��ال��ة  ه��ذه  �لدقيقة. يف  �لأم��ع��اء  فيها يف 
ويرت�جع �لوزن ب�شكل ملحوظ لأن �جل�شم ل ميت�ض �ملغذيات 

جيد�ً، ل �شيما �لدهون.
تاأخذينها يومياً.  �إذ� كنت  �أوقفي م�شاد�ت �حلمو�شة  �حلل: 
��رة ع��ل��ى �شكل  ��هِّ ت��ن��اويل خلطة م��ن �ل��زي��وت �لأ���ش��ا���ش��ي��ة �ملُ��طجَ
لع�شرة  �لعالج  ميتد  �أن  على  يومياً،  م��ر�ت  ثالث  كب�شولت، 
�أيام. �أ�شيفي ر�ّشة كركم لتهدئة �جلهاز �له�شمي فوق جميع 

�لأطباق.

جتنبي الغلوتن والالكتوز
�أ�شباب �لنفخة. للتاأكد  �أو�ئل  ُيعترب �لغلوتني و�لالكتوز من 
�أيام  لب�شعة  طعامك  من  �حذفيهما  حالتك،  يف  �أثرهما  من 

ور�قبي ما يح�شل.
�حلنطة  �أو  �ل��ك��ي��ن��و�  �أو  �لأرز  ب��امل��ع��ك��رون��ة  ����ش��ت��ب��ديل  �حل���ل: 
�للوز  حليب  �أو  نباتياً  حليباً  �حلليب  ومب�شتقات  �ل�����ش��ود�ء، 
ن�شبة  لأن  �ل��ه�����ش��م  �شهلة  �مل���ك���ررة  �جل��ب��ن��ة  ت��ب��ق��ى  و�لأرز... 

�لالكتوز فيها �شبه معدومة.

خففي ��شتهالك �لكربوهيدر�ت
ل تكري من تناول �لكربوهيدر�ت �أو �لبقوليات لأنها تعزز 
�لأ�شناف  �شيما  ل  باعتد�ل،  تناوليها  �ملوؤملة.  �لنفخة  م�شاكل 
�لغنية مبنتجات )فودماب( مثل �خلر�شوف و�لثوم و�لب�شل 
و�مللفوف وم�شتقات �حلليب... تغّذي �لكربوهيدر�ت �خلمرة 

�لإ�شابة  عند  �أ�شنافها  جميع  ��شتهالك  تخفيف  من  بد  ول 
بد�ء �ملبي�شات �ملعوي.

�حلل: �أوقفي تناول �ل�شكريات وخففي �لن�شويات. �إذ� مل تكن 
هذه �خلطوة كافية، �حذيف منتجات )فودماب( من حميتك 
�أعيدي  ث��م  ت��و�زن��ه��ا،  �مل��ع��وي��ة  �لبيئة  ت�شتعيد  �أن  �إىل  نهائياً 

�إدر�جها بكميات حمدودة.

زيدي ا�ستهالك الألي�ف
�لألياف �أ�شا�شية لت�شهيل �له�شم وجتّنب �لنفخة و�لإم�شاك. 
كذلك تقوي حاجز �لأمعاء وتعيد �لتو�زن �إىل �لبيئة �ملعوية.

- �حلل: رّكزي على ��شتهالك �خل�شر�و�ت �خل�شر�ء و�لفاكهة 
عن  ف�شاًل  و�لك�شتناء،  �لزيتية  و�ل��ب��ذور  �لكاملة  و�حل��ب��وب 

�إ�شافة �لأع�شاب �لعطرية و�لتو�بل �إىل كل وجبة طعام.

حتّكمي يف �سغطك النف�سي
ت�شّبب  �أن  �ل�شهية، وميكن  �إىل قطع  �لقوية  �لعو�طف  ت��وؤدي 
�ل�شغط  ي�شهم  ك��ذل��ك  �حل����الت.  بع�ض  يف  ���ش��ي��اً  ��رجَ مجَ ���ش��ره��اً 
�ل��ه��رم��وين، م��ا ينعك�ض  �مل��زم��ن يف �خ��ت��الل �ل��ت��و�زن  �لنف�شي 
�أحياناً  مزمنة  �مل�شكلة  ت�شبح  �مليكروبية.  �لبيئة  على  �شلباً 
يف  ورغبة  وجلدية  ه�شمية  و��شطر�بات  تعب  مع  وت��رت�ف��ق 

تناول �ل�شكريات...
بالع�شبية  �شعرِت  �إذ�  بالطبيعة  معاجِلاً  ��شت�شري  �حل��ل:   -
و�أ�شبِت با�شطر�بات ه�شمية. ميكنك �أن ت�شتفيدي �أي�شاً من 

�لبيالت�ض و�ليوغا و�لتمارين �لريا�شية...
�شّهلي م�شار �له�شم بالأنزميات

تتوىل �لأنزميات تفكيك �ملاأكولت لت�شريع �له�شم. من دونها 
تتباطاأ هذه �لعملية كلها. وتتعدد موؤ�شر�ت نق�ض �لأنزميات، 
من بينها �لنعا�ض بعد �لأكل �أو زيادة مدة �له�شم ب�شكل غر 

طبيعي.
��شتهالكها  ميكن  �لأن��زمي��ات،  �إىل  ج�شمك  �فتقر  �إذ�  �حل��ل: 
و�لأنانا�ض  و�لبابايا  �للنب  مثل  معينة  ماأكولت  �ختيار  عرب 
)�أقر��ض،  �ل�شيدليات  تباع يف  �شكل مكمالت  على  �أو خذيها 

كب�شولت، قطر�ت(.

ل تخت�ري املحفزات احليوية ع�سوائيً�
ميكن معاجلة �ختالل تو�زن �لبيئة �ملعوية عرب �أخذ �ملحفز�ت 
�جل�شم وجتعلها  د�خ��ل  �ملفيدة  �جلر�ثيم  تقوي  كي  �حليوية 
�أو �لفطريات  �ل�شاملونيال  �ل�شيئة مثل  تتفوق على �جلر�ثيم 

�ملجهرية مثل د�ء �ملبي�شات. 
�أن  ل��الخ��رت�ق، يجب  وقابلة  �أم��ع��اوؤك ح�شا�شة  كانت  �إذ�  لكن 
يتح�شن  �أن  ميكن  �لأم���ع���اء.  ج���د�ر  �إغ���الق  على  �أوًل  تعملي 
مثل  �لغلوتامني  بعن�شر  غنية  �أغ��ذي��ة  ت��ن��اول  ع��رب  �ل��و���ش��ع 

�ل�شمك وثمار �لبحر و�لبقوليات و�حلبوب �لكاملة...
 ثم خذي نوعاً منا�شباً من �ملحفز�ت �حليوية.

�حلل: كتدبر وقائي
�لكفر  مثل  خمّمرة  م��اأك��ولت  يومياً  ��شتهلكي   ،

وخملل �مللفوف و�ل�شمندر �ملخّمر...
 ت���ق���ّدم ه����ذه �لأ����ش���ن���اف ج���رع���ات ���ش��غ��رة من 
�لبيئة  ب��ت��ج��دي��د  ت�����ش��م��ح  �مل���ح���ف���ز�ت �حل��ي��وي��ة 
ميكنك  ح����ادة،  م�شكلة  ب���رزت  �إذ�  �مل��ي��ك��روب��ي��ة. 
�ختيارها  �شرط  غذ�ئية  مكمالت  تاأخذي  �أن 
وف����������ق ت�����و������ش�����ي�����ات �أه�������ل 

�لخت�شا�ض.

مت�رين مفيدة لالأمع�ء
• قفي و�فتحي قدميك قلياًل وثّبتيهما على �لأر�ض. �شّدي 
�ح��ن��ي ظهرك  �ل���د�خ���ل.  ن��ح��و  �لع�شع�ض  وم��ن��ط��ق��ة  ردف��ي��ك 
�أغلقي  و�أرخ���ي كتفيك.  �لأم���ام  ذر�ع��ي��ك نحو  قلياًل وم��ددي 
ثقياًل و��شهقي بهدوء  �أنك ت�شحبني وزناً  قب�شتيك وتخّيلي 

عرب �لأنف خالل 5 �أو 6 ثو�ن تز�مناً مع نفخ �لبطن.
�شّدي  خ�����ش��رك،  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  قب�شتاك  ت�شبح  ح��ني   •
قب�شتيك  �أرخ���ي  ث��م  ثانيتني.  ط��و�ل  تتحركي  ول  مرفقيك 

و�فتحي يديك ببطء.
• �دفعي �لوزن �لذي تتخّيلينه نحو �لأمام تز�مناً مع �لزفر 
�حني ظهرك و�شعي  ث���و�ن.   6 �أو   5 خ��الل  ببطء  �لفم  م��ن 
ر�أ����ش���ك وع��ن��ق��ك ب��ني ي��دي��ك. ي��ج��ب �أن ُت��دخ��ل��ي �ل�����ش��رة نحو 

�لعمود �لفقري �أثناء �لزفر. كرري �لتمرين خم�ض مر�ت.

�أ�شبوع غذ�ئي مفيد للبيئة �ملعوية

�ليوم �لأول
�لفطور:

�أخ�شر. • �شاي 
 + م�شاف  �شكر  بال  �ملجففة  و�لفاكهة  �حلبوب  من  • مزيج 

كوب لنب طبيعي + مكعبات تفاح.
�لغد�ء:

خل. �شل�شة  مع  فاتر  • هليون 
�لبخار. على  مطبوخة  ولوبياء  كركم  مع  مقلي  • دجاج 

طازج. • تني 
�لع�شاء:

مربو�ض. • جزر 
بي�ض. مع  • �شبانخ 

ليمون. ع�شر  مع  مهرو�شة  • موزة 

�ليوم �لثاين
�لفطور:

�أخ�شر. • �شاي 
�للوز. حليب   + �شوفان  • دقيق 

كيوي. • حبة 
�لغد�ء:

ريحان. مع  طماطم  • �شلطة 
�مللفوف. وخملل  �لقد  ب�شمك  • يخنة 

• فر�ولة.
�لع�شاء:

باجلزر. • ح�شاء 
ومق�ّشرة  )جمّمدة  فا�شوليا  مع  �أبي�ض  دج��اج  جامبون   •

ومطبوخة يف �ملاء ل�شّت دقائق(.
بالكاكاو. �ل�شويا  • لنب 

�ليوم �لثالث
�لفطور:

�أخ�شر. • �شاي 
وع�شل. زبدة  مع  كامل  • خبز 

برتقال. • حبة 
�لغد�ء:

بالزيت. منقوعة  فليفلة  • �شلطة 
• �شر�ئح من �شمك �لرنكة �لنيئة مع 

بطاطا مطبوخة على �لبخار.
خوخ. • حبة 

�لع�شاء:
غازبات�شو. • ح�شاء 

مع  م���ق���ل���ي  دج���������اج   •
�ل������ك������اج������و و�ل������ربوك������ل������ي 

�ملطبوخ على �لبخار.
• �أنانا�ض.

�ليوم �لر�بع
�لفطور:

�أخ�شر. • �شاي 
�ملجففة  و�لفاكهة  • مزيج من �حلبوب 

بال �شكر م�شاف + كوب لنب طبيعي.
�أحمر. • توت 

�لغد�ء:
خل. �شل�شة  مع  • كر�ث 

�لكينو�. مع   %5 بن�شبة  مقلية  بقر  حلم  • �شريحة 
�شويا. لنب  • كوب 

�لع�شاء:
و�لكو�شا  و�جلزر  و�لب�شل  �لتوفو  جبنة  من  مقلي  • خليط 

و�لفليفلة �حلمر�ء.
• موزة.

�ليوم �خلام�ض
�لفطور:

�أخ�شر. • �شاي 
وع�شل. لوز  هري�شة   + كامل  • خبز 

�لغد�ء:
رومي. ديك  وجامبون  • �شمام 

بالدجاج. حم�شوة  • طماطم 
و�لقرفة. �ل�شيا  ببذور  • بودينغ 

�لع�شاء:
�مل�شلوق. و�لبي�ض  �لبي�شتو  و�شل�شة  بالكو�شا  • تالياتيلي 

�حلمر�ء. بالفاكهة  • �شلطة 

�ليوم �ل�شاد�ض
�لفطور:

�أخ�شر. • �شاي 

مزيج  م��ن  ك��ب��رة  ملعقة   + �لطبيعي  �ل��ل��نب  م��ن  ك���وب   •
�حلبوب و�لفاكهة �ملجففة + فاكهة متنوعة.

�لغد�ء:
�أحمر. ملفوف  • �شلطة 

بالزعفر�ن. �أرز  مع  • حمار 
�ل�شود�ء. �ل�شوكولتة  من  ومكعب  • قهوة 

�لع�شاء:
�جلوز. بزيت  مربو�ض  • �شمندر 

منزيل. ريزوتو  • طبق 
�لكممبر. جبنة  من  • قطعة 

�لعنبية. • ثمر 

�ليوم �ل�شابع
�لفطور:

�أخ�شر. • �شاي 
م�شلوقة. ن�شف  • بي�شة 

كونتي. جبنة  من  • قطعة 
رومي. ديك  جامبون  • �شريحة 

�لغد�ء:
عد�ض. • �شلطة 

�لبحر. ثمار  من  • طبق 
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العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
  يف الدعوى  رقم   2017/982 جتاري جزئي 

�ل�شادة / معر�ض فال�ض كار�ض لل�شيار�ت ذ.م.م
تدعوكماخلبرة / جيهان حممد حافظ حل�شور �جتماع 
يوم  ٢٠١٧/98٢ جتاري جزئي  رقم  �لدعوى  �خلربة  يف 
مبكتب  م�شاء   5 �ل�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢٢ �ملو�فق  �لثالثاء 
 ١٧ رقم  فيال  مليكه  �شارع  �لبطني  مبنطقة  �خلبرة 

بامارة �بو ظبي هاتف متحرك رقم ٠5٠٢٠54٠٠8

 دعوة حل�ضور اإجتماع اخلربة

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

��شم �ل�شركة:  ترا�ست ديل للتج�رة الع�مة - �س ذ م م  
�لعنو�ن: مكتب رقم 8٠١-٠٧ - ملك بنك دبي �ل�شالمي - برج خليفة - �ل�شكل �لقانوين : 
ذ�ت م�شوؤولية حمدودة. رقم �لرخ�شة: ٧١64٠٢  رقم �لقيد بال�شجل �لتجاري : ١١4353١ 
�ل��ت��اأ���ش��ر يف �ل�شجل  ب��اأن��ه ق��د مت  ب��دب��ي  مب��وج��ب ه��ذ� تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لق��ت�����ش��ادي��ة 
�لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
٢٠١٧/8/١١  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ  ٢٠١٧/8/١١ وعلى من لديه �أي 
�عرت��ض �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني الكتبي وم�س�ركوه حم��سبون ق�نونيون 
�لعنو�ن : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل عهد دبي �للجنة �ملوؤقتة - بردبي - �لقوز �لأوىل - 
�لهاتف : 3٢١5355-٠4  ، �لفاك�ض : 3٢١5356-٠4   م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

��شم �مل�شفي/ الكتبي وم�س�ركوه حم��سبون ق�نونيون 
�لقوز   - بردبي   - �ملوؤقتة  �للجنة  دب��ي  3 ملك مكتب ويل عهد  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
�لأوىل - �لهاتف : 3٢١5355-٠4  ، �لفاك�ض : 3٢١5356-٠4  مبوجب هذ� تعلن د�ئرة 
لت�شفية   �أعاله  �ملذكور  �مل�شفي  تعيني  باأنه قد مت  بدبي  �لقت�شادية  �لتنمية 
دبي  حماكم  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  م  م  ذ  �س   - الع�مة  للتج�رة  ديل  ترا�ست 
بتاريخ ٢٠١٧/8/١١  و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ ١١/8/٢٠١٧  
�إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عرت��ض  وعلى من لديه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�س�دية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
    يف الق�ضية رقم 2017/2202 جتاري جزئي

�ملرفوعة من :  بنك �بوظبي �لتجاري - بوكالة : �لن�شاف للمحاماة و�ل�شت�شار�ت 
�لقانونية  �شد : عبد�هلل �شبيل عبد�لكرمي علي  بال�شارة �ىل كتاب حمكمة دبي 
�عاله  �مل��ذك��ورة  �لق�شية  يف  خبر�  تكليفي  و�ملت�شمن   ٢٠١٧/١٠/١٧ يف  �مل���وؤرخ 
نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع �خلربة يف �لق�شية �ملذكورة يوم �خلمي�ض  
�ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢6  �ل�شاعة ١١.٠٠ �شباحا - وذلك على �لعنو�ن �لتايل: مكتب 
�خل��ب��ر: �ح��م��د م��اج��د ل��وت��اه- �ل��ه��الل كابيتال- �ل��ط��اب��ق �ل��ث��ال��ث- مكتب رقم 
بور�شعيد هاتف  �شنرت-  �شيتي  ديرة  -  مقابل  للتامني  �لوطنية  دبي  بناية   3٠٢
٢999٠٠٠-٠4 لذ� ندعوكم للح�شور يف �ملوعد �ملذكور وتقدمي كافة مالديكم من 

م�شتند�ت ومذكر�ت .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
    اعالن ن�ضر اجتماع خربة

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
مذكرة اعادة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/793  ا�ضتئناف مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١- برهان عبد�ل�شالم �ل�شعدي ٢- با�شل حممد خر 
�مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  ك��ار  جمهويل حمل  �و ماي  �ل�شعدي 3-معر�ض 
/ �شركة �ينوك ت�شجيل لفح�ض �ملركبات - �ض ذ م م   قد ��شتاأنف �لقر�ر/ 
�حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم  ٢٠١6/١١53 مدين جزئي بتاريخ ١١/6/٢٠١٧ 
 ١٠.٠٠ �ل�شاعة    ٢٠١٧/١١/١6 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

مذكرة اعالن بالن�ضر
يف  الدعوى 2016/483  ا�ضتئناف عقاري    

م   م  ذ  �ض   - كو�شت  �إي�شت  �ن��د  دي��ر�ج  ١-�شركة  �مل�شتاأنف �شده/  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /فا�شل رميزو غلو ح�شينوف 
-  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم  ٢٠١6/6٧ عقاري 
�ملو�فق  �ل��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت   ٢٠١6/9/١ بتاريخ  كلي 
 ch1.C.11 رقم  بالقاعة  �شباحا    ١٠.٠٠ �ل�شاعة    ٢٠١٧/١٠/٢4
تخلفكم  حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/2324 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/١- مطبعة على جا�شم - ذ م م - فرع دبي ٢-فليب جيم�ض بن �شكو�وزيف 
جمهول   - �ملدعي  �لبنك  ل�شالح  �لأوىل  عليها  �ملدعي  ح�شاب  من  �ل�شيك  مظهر  ب�شفته 
حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  ٢٠١٧/9/٢4  يف �لدعوى 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ �لبنك �لتجاري �لدويل - �ض م ع بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامن 
�ن يوؤدو� �ىل �ملدعي مبلغ مقدر�ه 48٧٧5٠ درهم )�ربعمائة و�شبعة وثمانون �لفا و�شبعمائة 
�ل�شيكات مو�شوع �لتد�عي وفائدة 9٪ �شنويا من تاريخ ��شتحقاق  وخم�شون درهما( قيمة 
كل �شيك وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتهم بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل 
�تعاب �ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/1931 جتاري جزئي                                                

 �ىل �ملحكوم عليه/١- �ربيان دياليتز خلدمات �لتموين باملو�د �لغذ�ئية - �ض ذ م م  
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
٢٠١٧/١٠/١٠  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ دبي للمرطبات �ض م ع بالز�م 
�ملدعي عليها بان تدفع �ىل �ملدعية مبلغ ١4٧6١ درهما )�ربعة ع�شر �لفا و�شبعمائة 
و�لزمتها  �ل�شد�د  متام  وحتى   ٢٠١6/6/٧ تاريخ  من   ٪9 وفائدة  و�شتون(  وو�ح��د 
ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  و�مل�شاريف  بالر�شوم 
عد� ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
يف  الدعوى 2017/734  جتاري كلي 

�خلبر �ملنتدب : يو�شف طاهر �خلاجة 
�ملدعي : بنك �بوظبي �لتجاري 

�ملدعي عليه : �شكاى وى للتجارة - �ض ذ م م - و�آخرون  
�أعاله و�ملرفوعة من بنك �بوظبي �لتجاري   مت ندبنا خبر م�شرفيا يف �لدعوى �ملذكورة 
 -3 م   م  ذ  �ض   - �لغذ�ئية  �ملو�د  لتجارة  �لنية   -٢ م  م  ذ  �ض   - للتجارة   وي  �شكاي   -١ �شد 
�و من ميثلكم  �جتماع �خلربة   ندعوكم حل�شور  وعليه  فيليب  فيليب جون  جونكوتيييل 
قانونا و�لذي �شيعقد يف مقر مكتبنا على �لعنو�ن �ملو�شح �دناه وذلك يوم  �لثالثاء  �ملو�فق 
٢٠١٧/١٠/٢4  يف متام �ل�شاعة ٠٠ : ١٠ �شباحا ،  ويرجى منكم �ح�شار كافة �مل�شتند�ت �ملوؤيدة 
 ، ، بو�بة رقم : 4  و�ملثبتة لدفاعكم عند ح�شوركم لالجتماع   -  دبي - مركز حمر عني 

�لطابق �لول مكتب رقم : 17B1 - هاتف : ٢68١4٠٠-٠4 � فاك�ض : ٢68١3٠٠-٠4
اخلاجة حما�ضبون قانونيون وم�ضت�ضارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2006  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / ١- حممد نوفل حممد  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �بوظبي �لتجاري - فرع وميثله / عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب   
وقدره  مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد 
�ملطالبة  تاريخ  من   ٪١٢ �لقانونية  �لفائدة  �ىل  بال�شافة  دره��م(   545.38٧.56(
�ملحاماة.  وحددت لها جل�شة  �تعاب  �ل�شد�د  و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  وحتى  
يوم �لربعاء  �ملو�فق  ٢٠١٧/١٠/٢5  �ل�شاعة 9.3٠ �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2016/310 مدين كلي               

م��ورز حمد   -٢ �لكندي  ورث��ة حممد خليفة  - ب�شفته من  �لكندي  �ملدعي عليه / ١- مبارك حممد خليفة  �ىل 
خليفة �لكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة �لكندي 3- خليفة حمد خليفة �لكندي - ب�شفته من ورثة حممد 
�لكندي 5- �حمد حمد خليفة  �لكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة  �لكندي 4- ح�شن حمد خليفة  خليفة 
�لكندي - ب�شفته من ورثة حممد  �لكندي 6- عبد �هلل حمد خليفة  �لكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة 
خليفة �لكندي ٧- عفر�ء حمد خليفة �لكندي - ب�شفته من ورثة حممد خليفة �لكندي 8- كوثر �شالح عبد �لقادر 
�لقمزي - ب�شفته من ورثة حممد  �شعيد  �لكندي 9- �شالمة خلفان  با�شنفر - ب�شفته من ورثة حممد خليفة 
خليفة �لكندي -  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ حمده �حمد خمي�ض �لفبي�شي - ب�شفتها وكيلة عن هيمان 
�أق��ام عليك  حممد هامل خادم �لغيث �لقبي�شي وميثله / عبد�هلل م��رو�ن عبد�هلل �حمد بخيت �ملطرو�شي -  قد 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بانقا�ض ثمن �ل�شر�ء �ملتفق عليه مبقد�ر �لعيب يف جهاز �لتكييف �ملركزي بح�شب 
عر�ض �شعر �لوكيل �ملعتمد وقدره )١٧٠٠٠٠ درهم ، و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة( نعلمكم باحالة �لدعوى 
من �لد�ئرة �جلزئية �ىل �لد�ئرة �لكلية لنظرها.   وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٢٠١٧/١٠/٢3  �ل�شاعة 
9.3٠ �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل

رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/2768   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/١- فيوت�شر دييل للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  ٢-جمتبى 
للتجارة  هاو�ض  �ك�شبورت   -4 عادليان  قا�شم  جميد   -3 عادليان  قا�شم 
�ل��ع��ام��ة - ���ض ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن ط��ال��ب �لتنفيذ/ 
بنك �شادر�ت �ير�ن - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مكم بالت�شامن  بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )3٧٧١٢٧٧6.88( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/1316   تنفيذ مدين  
�لقامة  حمل  جمهول  �وب��ي��و   تينو  �و  فر�ن�شي�ض  ���ش��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
�ن�شور�ن�ض  فاير  نيت�شيدو  �ن��د  م��اري��ن  �لتنفيذ/طوكيو  طالب  �ن  مب��ا 
كومباين ليمتد وميثله / حبيب حممد �شريف عبد�هلل �ملال -  قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )63358( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/2197   تنفيذ جتاري  
٢-فريدون  م  م  ذ   - �لتجارية  �لح����ر�ر  �شركة   -١/ �شدهم  �ملنفذ  �ىل 
ذ م م 4-حممد  ب��ور 3- لن��د بريج �نرتنا�شيونال - �ض  عطاء �هلل ر�شا 
�لتنفيذ/  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهويل  ها�شم   حممد  عثمان 
بنك �شادر�ت �ير�ن - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�ملنفذ به وقدره )64٢9969.٢٧( درهم بالت�شامن   �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم  2017/2854   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شدهما/١- �شيبانتا �نترنا�شونال - م م ح ٢- ر�شا ��شد �هلل 
�لتنفيذ/  �ن طالب  �لقامة مبا  م�شطفوى طباطبائي  جمهول حمل 
بنك �شادر�ت �ير�ن - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )6٧9٢96٢١.٢٧( درهم بالت�شامن 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  و�لتكافل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1710  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / ١- �شركة حممد �لبدوي للخدمات �لفنية - ذ م م وميثلها مديرها/ 
حممد ر�شا �لخرت ربيع �حل�شني  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ �شركة �ملغربي 
دل��و�ر ح�شني ف�شل   / دب��ي - وميثلها مديرها  ف��رع   - م  م  ذ  - �ض  �لتنظيف  خلدمات 
�لرحمن وميثله / مع�شومة ح�شن نا�شر �ل�شايغ -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�لف  و�شتمائة  ماليني  )ثالثة  دره��م    36٠٠٠٠٠ مببلغ   عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
�إمار�تي( وذلك مع �لفائدة �لقانونية وقدرها 9٪ و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل  درهم 
�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق  ٢٠١٧/١٠/٢3  �ل�شاعة 9.3٠ 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ض بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2465  مدين  جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / ١- جولد �يه �يى م د م �ض  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد   - طاهر  �شالح  حممد  ح�شني  �مل��دع��ي/ 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )٧١٠٠٠ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �لتقا�شي وحتى �ل�شد�د �لتام  و �شمول 
�ملو�فق   �ل��ث��الث��اء   ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  كفالة   ب��ال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17 بالقاعة  ���ض   8.3٠ �ل�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢4
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2539  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / ١- بريكولد �نرتنا�شيونال - �ض ذ م م جمهول حمل �لقامة 
�ملجيد  عبد  ريا�ض   / م وميثله  م  ذ  �ض   - �لعامة  للتجارة  ��شتيك  �ملدعي/  �ن  مبا 
حممود �لكبان -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
مببلغ وقدره )١٢٧.١٢١.34 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  
١٢٪ من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.     وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  ٢٠١٧/١١/9  �ل�شاعة 
8.3٠ �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/3230  جتاري جزئي              
�ىل �ملدعي عليه / ١- �لفهيم لل�شناعات �ل�شمنتية - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
م  م وميثله / �حمد �حلاج  ذ  �لعام - �ض  للنقل  �ملدعي/ عبد�لعزيز �لم��ري  �ن  مبا 
خادم بطي �مليدور �ملهري -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١٢4.٧٠٠ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة ١٢٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة  وحددت لها جل�شة يوم �لثنني  �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/3٠ �ل�شاعة 8.3٠ 
�ض بالقاعة Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر

يف الطعن   2017/457  طعن مدين    
تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز

�لطاعن/ �أجمد غازي عبد�لفتاح �أبو �شر�ر - وميثله / �إ�شماعيل ح�شن 
�حمد  علي  �شلطان  ���ش��ده/١-  �ملطعون  باعالن   -١  - �ل�شفار  �إبر�هيم 
عمار �لظاهري  ٢- توب موتورز - حاليا - معر�ض �لأرجو�ن لل�شيار�ت 
�مل�شتعملة - �شابقا - جمهول حمل �لقامة  - نعلنكم بان �لطاعن �قام 
حمكمة  �ىل  �حل�شور  عليكم  ويتوجب  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �لطعن  عليكم 

�لتمييز وذلك للرد على �شحيفة �لطعن �ملقدمة �شدكم.
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن حكم بالن�ضر
   يف  الدعوى رقم 2017/2501 جتاري جزئي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/١- �شلفر ليف للمفرو�شات - �ض ذ م م  جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف    ٢٠١٧/9/٢٠ بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�شالح/ �شركة �لطموح لال�شتثمار�ت - ذ م م  بالز�م �ملدعي عليها 
درهما  وخم�شون  ومائتان  �ل��ف  وثالثون  و�ثنان  مائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان 
و�لفائدة عنه بو�قع 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام مع �لز�مها بر�شوم 
�لدعوى وم�شروفاتها ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة 
�حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر 
هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2095  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / ١- �ي �ت�ض كي �نرتنا�شيونال - �ض ذ م م   جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ عبا�ض �شامل لتوريد �لعمالة - �ض ذ م م وميثله / ريا�ض عبد�ملجيد 
حممود �لكبان.   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(  وقدره )١.٠89.36٠  مببلغ 
لها جل�شة يوم  �لتام.  وح��ددت  �ل�شد�د  فاتورة وحتى  �خر  تاريخ   �شنويا من   ٪١٢
�لثنني   �ملو�فق  ٢٠١٧/١١/١3   �ل�شاعة 9.3٠ �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2984  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / ١-كو�شني لالإلكرتوميكانيكية - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا 
عبد�ملجيد  ريا�ض   / وميثله  م   م  ذ   - �مليكانيكية  لالأنظمة  �لقرن  م�شنع  �ملدعي/  �ن 
حممود �لكبان -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة  ب�شم ملف �لنز�ع رقم 
توؤدي  ب��ان  �مل��دع��ي عليها  و�ل���ز�م  �لر�هنة  �ل��دع��وى  ن��ز�ع جت��اري �ىل ملف   ٢٠١6/٧58
للمدعية مبلغ وقدره 5١.4١3 درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع ١٢٪ �شنويا من تاريخ 
�ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�لز�مه بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�شة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  ٢٠١٧/١١/٢  �ل�شاعة 8.3٠ �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1846  جتاري كلي               
للمكيفات  لن��د  م��رى  ٢-���ش��رك��ة  توما�ض  كالتيل  ١-بيجو   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أبوظبي  و�لكهرميكانيكية - ذ م م  جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ بنك 
قد   - ن�شيب  بن  عبد�لرحمن  ن�شيب  /عبد�لرحمن  وميثله   - ف��رع   - �لتجاري 
بالت�شامن  عليهم  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل��دع��وى  عليك  �أق����ام 
و�لتكافل مببلغ وقدره )63٢6٧٧.38 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.   �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  ١٢٪ من  و�لفائدة 
�لثنني  �ملو�فق  ٢٠١٧/١١/6   �ل�شاعة 9.3٠ �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
�أي��ام على �لأق��ل ويف حالة تخلفك فان  م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



25

املال والأعمال

وزير القت�س�د يبحث مع رئي�س ط�جيك�ست�ن �سبل تعزيز العالق�ت القت�س�دية

الإمارات ت�سارك يف منتدى القت�ساد والتعاون العربي مع دول اآ�سيا الو�سطى واأذربيجان

ي�ستقطب اأكرث من 30 األف متطوع لتمثيل اإك�سبو والرتحيب بوفود الع�مل

اإك�سبو 2020 دبي يفتح باب الت�سجيل يف برناجمه التطّوعي للم�ساركة يف احلدث الأكرب يف املنطقة

••دو�شنبه-الفجر:

�ملن�شوري،  �شعيد  �شلطان بن  �ملهند�ض  برئا�شة معايل 
وزير �لقت�شاد، �شارك وفد ر�شمي رفيع �مل�شتوى من 
�لدورة  �جتماعات  �ملتحدة يف  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
�لثانية ملنتدى �لقت�شاد و�لتعاون �لعربي مع دول �آ�شيا 
�لو�شطى وجمهورية �أذربيجان على �مل�شتوى �لوز�ري، 

و�لذي عقد يف �لعا�شمة �لطاجيكية دو�شنبه.
�شم وفد �لدولة كاًل من �شعادة �ملهند�ض حممد �أحمد 
بن عبد �لعزيز �ل�شحي، وكيل وز�رة �لقت�شاد لل�شوؤون 
م�شت�شار  �شلو�ح،  �شالح  حممد  و�شعادة  �لقت�شادية، 
�ل�شوؤون  م�شوؤول  هويدن،  بن  وهاين  �لقت�شاد،  وزير 
لدى  �لإم���ار�ت  لدولة  �لد�ئمة  باملندوبية  �ل�شيا�شية 
دبلوما�شي  �لربيكي،  وعمار  �لعربية،  �ل��دول  جامعة 
يف �شفارة دولة �لإمار�ت يف �لعا�شمة �لكاز�خية �أ�شتنة، 
�إ�شافة �إىل عدد من �لدبلوما�شيني من وز�رة �خلارجية 

وموظفني من وز�رة �لقت�شاد.

على ه�م�س املنتدى.. املن�سوري يبحث مع رئي�س 
ط�جيك�ست�ن تعزيز العالق�ت القت�س�دية

وبحث معايل �ملهند�ض �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري مع 
فخامة �إمام علي رحمن رئي�ض جمهورية طاجيك�شتان، 
خالل لقاء ثنائي جمعهما على هام�ض �ملنتدى، �شبل 
وتطوير  �لبلدين،  بني  �لقت�شادية  �لعالقات  تعزيز 
و��شتد�مة  �مل�شرتك  �لتعاون  �آليات ت�شمن دفع جهود 
�مل�شاعي �لتنموية يف خمتلف �ملجالت �لقت�شادية ذ�ت 

�لهتمام �مل�شرتك خالل �لفرتة �ملقبلة.
و�أعرب فخامة رئي�ض طاجيك�شتان عن �شكره حلكومة 
دولة �لإمار�ت على تلبية دعوة بالده وح�شور �ملوؤمتر، 
بني  �لوثيقة  و�لثقافية  �لتاريخية  �ل��رو�ب��ط  م��وؤك��د�ً 
�لعربية،  �ل��دول  و�شائر  �لإم��ار�ت  ودول��ة  طاجيك�شتان 
�هتمام ب��الده بالتعاون مع دول��ة �لإم��ار�ت يف  ومبدياً 
�لبلدين.  �هتمامات  �ملجالت �حليوية �شمن  خمتلف 
و�قرتح فخامته خالل �للقاء �إن�شاء �شندوق ��شتثمار 
و�لطر�ن  �مل�شرفية  �ملجالت  يف  و�لتعاون  م�شرتك، 

و�لتجارة و�ل�شتثمار.
�ملن�شوري على ح�شن  �لوزير  �أثنى معايل  من جانبه، 
��شت�شافة وتنظيم فعاليات �ملنتدى يف دو�شنبه، موؤكد�ً 

مع  متينة  ثنائية  بعالقات  تتمتع  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن 
من  باعتبارها  �إليها  وتنظر  طاجيك�شتان،  جمهورية 
�ل��وج��ه��ات �لإق��ل��ي��م��ي��ة �مل��ه��م��ة ع��ل��ى خ��ري��ط��ة �لتعاون 

�لقت�شادي �لتي تتبناها �لدولة. 
و�أو�شح معاليه �أن هذه �لعالقات و�لرو�بط �لتاريخية 
تخدم  ���ش��ر�ك��ة  �إىل  لرتجمتها  خ�شبة  �أر���ش��ي��ة  ت��وف��ر 
قنو�ت  وتعزز  للطرفني،  �مل�شتد�مة  �لتنمية  م�شاعي 
�ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق ب���ني �ل��ب��ل��دي��ن ل��ت��ح��دي��د �أطر 
�لبلدين  م�شالح  تخدم  و��شحة  �أجندة  وفق  �لتعاون 

�ل�شديقني.
للتعاون  و�����ش���ع���ة  ف���ر����ض  وج������ود  م��ع��ال��ي��ه  و�أو������ش�����ح 
جمهورية  م��ع  و�ل�شتثماري  و�ل��ت��ج��اري  �لقت�شادي 
�أبرزها  ومن  �لقطاعات،  من  �لعديد  يف  طاجيك�شتان 
�لطاقة �ملتجددة و�لبنى �لتحتية و�لتعدين و�ل�شياحة 
و�لزر�عة و�ل�شناعات �خلفيفة، ف�شاًل عن �لتعاون يف 
�ملوقعة  �لتفاقية  و��شتكمال  �مل��دين  �ل��ط��ر�ن  جم��ال 
�لبلدين يف هذ� �جلانب و�إ�شافة رحالت جديدة  بني 
بلغ يف عام  و�ل���ذي  بينهما،  �ل��ت��ج��اري  �ل��ت��ب��ادل  ت��دع��م 
�إىل  م�شر�ً  �أمريكي،  دولر  مليون   40 نحو   2016
�أهمية تطوير �ل�شر�كة بني جمتمعي �لأعمال وبحث 

�إقامة م�شاريع تنموية تلبي تطلعات �جلانبني.

تعزز  واجتم�عية  واقت�س�دية  �سي��سية  بنود 
التع�ون بن الدول العربية واجل�نب الآ�سيوي

�شارك يف منتدى �لقت�شاد و�لتعاون �لعربي مع دول 
�آ�شيا �لو�شطى وجمهورية �أذربيجان، �لذي يعقد حتت 
مظلة جامعة �لدول �لعربية، عدد من �أ�شحاب �ملعايل 
وزر�ء �خلارجية و�لقت�شاد و�ملالية من عدد من �لدول 
�لعربية، �إ�شافة �إىل وزر�ء �جلانب �لآ�شيوي �لذي �شمل 
�أوزبك�شتان وتركمن�شتان وطاجيك�شتان وقرغيز�شتان 

وكاز�خ�شتان، �إىل جانب جمهورية �أذربيجان.
�لدول  ب��ني  �ل��ع��الق��ات  تعميق  �إىل  �مل��ن��ت��دى  وي��ه��دف 
ومناق�شة  و�أذرب��ي��ج��ان،  �لو�شطى  �آ�شيا  ودول  �لعربية 
ورفع  و�لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��دول��ي��ة  �ل�شيا�شية  �مل�����ش��ت��ج��د�ت 
�إز�ءها مبا يحقق �مل�شالح �مل�شرتكة  م�شتوى �لتن�شيق 
لالأطر�ف �مل�شاركة يف �ملنتدى، ف�شاًل عن تعزيز �آفاق 
بينها  و�ل�شتثماري  و�ل��ت��ج��اري  �لقت�شادي  �لتعاون 
باملنفعة  عليها  وي��ع��ود  �لتنموية  ج��ه��وده��ا  ي��دع��م  مب��ا 

�ملتبادلة.
ويف تعليقه على فعاليات �ملنتدى، قال معايل �ملهند�ض 
�لدول  بني  �لعالقات  �إن  �ملن�شوري  �شعيد  بن  �شلطان 
و�أذربيجان هي عالقات  �لو�شطى  �آ�شيا  ودول  �لعربية 
رو�بط  على  مبنية  وه��ي  �ل�شعد،  خمتلف  على  قوية 
تاريخية وثقافية متينة �أ�شهمت يف توفر منوذج مهم 
يف  للتعاون  و��شعة  �آف��اق��اً  يفتح  �ل��ذي  �مل�شرتك  للعمل 

�ملجالت ذ�ت �لأولوية خالل �ملرحلة �ملقبلة.
بعد  �ل��ث��ان��ي��ة،  دورت����ه  �مل��ن��ت��دى يف  �أن  و�أ����ش���اف معاليه 
�لريا�ض  يف  عقدها  مت  �ل��ت��ي  �مل��ث��م��رة  �لأوىل  �ل����دورة 
و�لتن�شيق  للت�شاور  مهمة  مظلة  وف��ر   ،2014 ع��ام 
خمتلف  حيال  و�ل��دع��م  �لآر�ء  وت��ب��ادل  �جلانبني،  بني 
�لهتمام  ذ�ت  و�لق��ت�����ش��ادي��ة،  �ل�شيا�شية  �ل��ق�����ش��اي��ا، 

�مل�شرتك على �مل�شتويني �لإقليمي و�لعاملي.
وتابع معاليه باأن �ملنتدى ميثل من�شة بالغة �لأهمية 
�لتكامل  من  ون�شطة  جديدة  مرحلة  نحو  لالنتقال 
�لق��ت�����ش��ادي و�ل��ت��ع��اون �ل��ت��ج��اري و�ل���ش��ت��ث��م��اري بني 
�لإمكانات  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة  ���ش��ب��ل  وب��ح��ث  �جل��ان��ب��ني، 
�ل��ت��ن��م��وي��ة �ل��ك��ب��رة �ل��ت��ي ي��ت��م��ت��ع��ان ب��ه��ا يف ع���دد من 
�ل��ق��ط��اع��ات، وف���ق �أج��ن��دة و����ش��ح��ة وط��م��وح��ة بّينتها 

�لبنود �ملهمة �ملطروحة على جدول �أعمال �لجتماع.
�أبرز  ح��ول  �ملتعلقة  �لبنود  من  ع��دد�ً  �ملنتدى  وناق�ض 
و�لتي  �ملنطقة،  يف  �ل�شيا�شية  و�لق�شايا  �مل�شتجد�ت 
كان من �شمنها �لدعوة �إىل حل �شلمي لق�شية �جلزر 
�أ�شا�ض مبد�أ  �لثالث بني دولة �لإم��ار�ت و�إي��ر�ن، على 
جمل�ض  ل���ق���ر�ر�ت  وف��ق��اً  و�شالمتها  �لأر�����ش���ي  ���ش��ي��ادة 

�لأمن �لدويل ذ�ت �ل�شلة.
ك��م��ا ب��ح��ث �مل��ن��ت��دى يف �جل���و�ن���ب �لق��ت�����ش��ادي��ة �شبل 
�لعديد  يف  مثمرة  �شر�كات  وتاأ�شي�ض  �لتعاون  تعزيز 
م��ن �مل���ج���الت �ل��ت��ي حت��ظ��ى ب��الأه��م��ي��ة ع��ل��ى �لأجندة 
�ل�شناعة  �أب��زره��ا  وم��ن  �ملجتمعة،  للدول  �لقت�شادية 
و�لنفط  �ملالية  و�خل��دم��ات  �ملائية  و�مل���و�رد  و�ل��زر�ع��ة 
و�لنقل  �ملتجددة  و�لطاقة  و�لبرتوكيميائيات  و�لغاز 
عن  ف�شاًل  �لفكرية،  و�مللكية  و�لت�شالت  و�ل�شياحة 
لال�شتخد�مات  �ل��ذري��ة  و�ل��ط��اق��ة  �لتكنولوجيا  نقل 

�ل�شلمية. 
�لتبادل  نطاق  تو�شيع  �شبل  �أي�شاً  �ملجتمعون  وناق�ض 
مناخ  وخلق  �ملتبادلة  �ل�شتثمار�ت  وت�شجيع  �لتجاري 

وت�شهيل  و�مل�شتثمرين  �لأعمال  رج��ال  جلذب  منا�شب 
�ل�شتفادة من  م�شاعي  �أم��ام  �لعو�ئق  و�إز�ل��ة  �أعمالهم 
�تفاقات  و�إب����ر�م  �ملنطقة،  �أ���ش��و�ق  يف  �ملتاحة  �لفر�ض 
�لزدو�ج  وجتنب  �ل�شتثمار  وت�شجيع  حلماية  ثنائية 
�لقطاع  م�شاركة  �أهمية  على  �لتاأكيد  مع  �ل�شريبي، 
يف  و�ل�شتثمار  �ل��ت��ج��ارة  �أن�شطة  خمتلف  يف  �خل��ا���ض 

�لدول �مل�شاركة.
و�أكد �ملجتمعون �أهمية �لتعاون �لزر�عي بني �جلانبني، 
�لأمن  ح��ول  فعالية  عقد  على  �ملعنية  �جل��ه��ات  وح��ث 
�لغذ�ئي خالل �لعام �ملقبل. ويف حمور �آخر، مت بحث 
�شبل حتفيز �لعمل على تعزيز وتطوير قطاعات �لنقل 
�لربي و�لبحري و�جلوي وتاأ�شي�ض م�شروعات تنموية 

مهمة يف هذ� �ملجال. 
�إط���ار  �ل��ت��ع��اون يف  �إىل  �لج��ت��م��اع  ت��ط��رق  ذل����ك،  �إىل 
�ل�شناعة  ق�����ش��اي��ا  ذل���ك  �لأخ�����ش��ر مب��ا يف  �لق��ت�����ش��اد 
و�ل����زر�ع����ة و�ل��ط��اق��ة �خل�������ش���ر�ء، م���ع م��ن��اق�����ش��ة �شبل 
ومن  �مل��ن��اخ��ي.  �لتغر  وق�شايا  �لبيئة  على  �حل��ف��اظ 
بني �ملجالت �لتنموية �لأخرى �لتي تناولها �لجتماع 
و�لعمل  �جل��ان��ب��ني  ب��ني  �ل�شياحية  �ل���رو�ب���ط  ت��ط��وي��ر 
لتوفر  �ل�شتثمار  وتعزيز  ن�شط  �شياحي  تبادل  على 
بيئة �شياحية م�شتد�مة، ف�شاًل عن قطاعات و�أن�شطة 
�حل�شرية،  و�لتنمية  و�لتعمر  �لإ�شكان  مثل  �أخ��رى 
ل�شتك�شاف  و�ل�شتثمار  �لأع��م��ال  ملتقيات  وتنظيم 

�لفر�ض و�لإمكانات �ملتاحة يف �أ�شو�ق �ملنطقة.
ويف �جلو�نب �لجتماعية، �أكد �ملجتمعون �أهمية تبني 
وتوثيق  و�حل�شاري  �لثقايف  �لتعاون  لتطوير  �أن�شطة 
�أن�شطة  وتفعيل  �لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  ب��ني  �لتو��شل 
�ل��رتج��م��ة و�لإع����الم و�ل���رو�ب���ط ب��ني م��ر�ك��ز �لبحوث 
و�لدر��شات و�ملر�كز �لعلمية وتبادل �لطالب، و�لتعاون 
�لت�شامح  وثقافة  و�لإ�شالمية  �لعربية  �لقيم  ن�شر  يف 
و�لعي�ض �مل�شرتك ونبذ �لإرهاب وت�شجيع �حلو�ر بني 

�حل�شار�ت.
وي���اأت���ي �ن��ع��ق��اد �مل��ن��ت��دى ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل�����وز�ري بعد 
�أكتوبر على   15 �لأح��د  �جتماعني حت�شريني عقد� 
فيهما  �لإم���ار�ت  دول��ة  مّثل  �مل�شوؤولني،  كبار  م�شتوى 
�لقت�شاد،  وزير  م�شت�شار  �شلو�ح  �شالح  حممد  �شعادة 
�لرئي�شي  �مل��ل��ف  و�إع����د�د  مناق�شة  خاللهما  مت  حيث 

لالجتماع �لوز�ري.

•• دبي-الفجر: 

�لأ�شبوع  خالل  دبي   2020 �إك�شبو  يفتح 
�لتطّوع  �لت�شجيل يف برنامج  باب  �جل��اري 
ل�شت�شافة  �لتح�شر  رحلة  يف  للم�شاركة 
لأول  ُيقام  �ل��ذي  �ل�شخم،  �لعاملي  �حل��دث 
و�أفريقيا  �لأو�شط  �ل�شرق  منطقة  يف  مرة 

وجنوب �آ�شيا. 
ويهدف �لربنامج �إىل ��شتقطاب �أكر من 
تنظيم  يف  للم�شاهمة  متطّوع  �أل��ف   30
ه��ذ� �حل��دث ومتثيل دول��ة �لإم���ار�ت �أمام 
�شيكون  �ل���ذي  �مللتقى  يف  �ل����زّو�ر  م��الي��ني 
عالمة فارقًة ومنحًى بارز�ً يف تاريخ دولة 

�لإمار�ت و�ملنطقة.
�إك�شبو  يف  حيوياً  دور�ً  �ملتطوعون  �شيوؤدي 
2020 دبي من خالل تر�شيخ قيم ح�شن 
بها  ت�شتهر  �لتي  �ملعاملة  وك��رم  �ل�شيافة 
مليون   25 ب���  بالرتحيب  �لإم����ار�ت  دول���ة 
�ل��ع��امل على مد�ر  �أن��ح��اء  ز�ئ���ر م��ن جميع 
�شتة �أ�شهر، خا�شًة و�أن نحو %70 منهم 
ياأتون من خارج �لإمار�ت وهو ما مل ي�شبق 
�لعاملية  �إك�شبو  معار�ض  تاريخ  يف  حتقيقه 

�ملمتد على مد�ر 166 عاماً.
خم�ش�شة  ب����و�ب����ة  �إط�������الق  �مل����ق����رر  وم�����ن 
م���ت���ط���وع���ي  ب�����رن�����ام�����ج  يف  ل���ل���ت�������ش���ج���ي���ل 
�ل����ر�ب����ط  ع�����رب  دب��������ي،   2020 �إك�������ش���ب���و 
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�أكتوبر، بالتعاون   20 يوم �جلمعة �ملو�فق 
مع وز�رة تنمية �ملجتمع وموؤ�ش�شة �لإمار�ت 

لل�شباب.
�ل�شتعد�د�ت  حت�����ش��ر  ي���ج���ري  وب��ي��ن��م��ا 
�لعاملي،  �مللتقى  ه��ذ�  ل�شت�شافة  �ل��الزم��ة 
�أكتوبر  �لذي يفتح �أبو�به للجمهور يف 20 
جميع  من  �ملتطوعون  �شيتمّكن   ،2020
�أنحاء  �لإم��ار�ت وجميع  �لأعمار من دولة 
للمتطوعني  وميكن  �مل�شاركة.  من  �لعامل 
دبي   2020 �إك�شبو  فعاليات  يف  �مل�شاركة 
رحلة  �شمن   2020 ع���ام   �نطالقه  قبل 
�ل���ش��ت��ع��د�د و�ل��ت��ج��ه��ي��ز ل���ه، وي�����ش��م��ل ذلك 
ج��ل�����ش��ات ع�����ش��ف ذه���ن���ي ل��ال���ش��ت��ف��ادة من 
�أفكارهم وتوظيفها �شمن خطط �لتح�شر 
جت�شيد�ً ل�شعار �حلدث �لرئي�شي "تو��شل 

�لعقول و�شنع �مل�شتقبل".
دبي   2020 �إك�شبو  يوفر  �أن  �ملقرر  وم��ن 
�أثناء �إقامة فعالياته فر�ض �لتطوع �شمن 
�أكر من 45 دور�ً ووظيفة و�أكر من 16 
 173 م���د�ر  على  تطوعية  �شاعة  مليون 
�ملتطوعون  �شيكت�شب  �مل��ق��اب��ل،  ويف  ي��وم��اً. 
خ����رب�ت ج���دي���دة وم���ه���ار�ت ع��م��ل��ي��ة بينما 
�لأحد�ث  �أ�شخم  �أحد  تنظيم  ي�شاركون يف 

�لعاملية.

وبهذه �ملنا�شبة، قالت معايل رمي �لها�شمي، 
وزيرة دولة ل�شوؤون �لتعاون �لدويل، �ملدير 
"�شيكون  2020 دبي:  �إك�شبو  �لعام ملكتب 
يحتفي  دول��ي��اً  ح��دث��اً  دب��ي   2020 �إك�شبو 
ب��اجل��م��ي��ع، ووج���ه���ة ع��امل��ي��ة م��ت��م��ي��زة تتيح 
و�لبتكار  للتعلم  �جلميع  �أم���ام  �لفر�شة 
�أوق��ات ممتعة  �لتقدم وق�شاء  ودفع عجلة 
م����ن خ�����الل ت����ب����ادل �لأف�����ك�����ار و�ل���ت���ع���اون 
�مل�شرتك. ونتطلع �إىل ��شتقطاب �أكر من 
خمتلف �جلن�شيات  من  متطّوع  �ألف   30
و�لفئات �لعمرية، مبا يعك�ض �لتنوع �لذي 
�لإمار�ت  ودولة  دبي   2020 �إك�شبو  مييز 

عموماً".
و�أ�شافت معايل رمي �لها�شمي: �ل�شباب يف 
ولأننا  دب��ي،   2020 �إك�شبو  روؤي���ة  �شميم 
ن���وؤم���ن ب���دوره���م وق���در�ت���ه���م ف��ت��ح��ن��ا باب 
�لتطّوع كي يتمكنو� من �مل�شاهمة يف �إقامة 
لي�شت  وهذه  �لعاملي.  �مللتقى  هذ�  وتنظيم 
باختيار  وق��م��ن��ا  ���ش��ب��ق  ف��ق��د  �لأوىل،  �مل����رة 
�لعديد من �ل�شباب ومنحهم فر�شة متثيل 

�إك�شبو 2020 دبي ودولة �لإمار�ت يف عدد 
�إك�شبو  مثل  �ل��ب��ارزة  �لدولية  �ملحافل  من 
بالإ�شافة  ميالنو  �إك�شبو  ومعر�ض  �أ�شتانا 
�إىل جم��م��وع��ة م���ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات �لأخ����رى 
�ملقامة يف دبي مثل معر�ض وموؤمتر �شيتي 

�شكيب.
و�ختتمت معاليها قائلًة: ويف هذ� �ل�شياق، 
�لأدو�ر  م����ن  جم���م���وع���ة  ب��ت��ط��وي��ر  ق��م��ن��ا 
��شتفادة  ت�����ش��م��ن  �ل���ت���ي  �ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
بالكامل،  �ل��ت��ج��رب��ة  ه���ذه  �مل��ت��ط��وع��ني م��ن 
تعود  �لتي  �مل��ه��ار�ت  �كت�شاب  ذل��ك  وي�شمل 
وحياتهم  �ل��ع��م��ل  بيئة  يف  ب��ال��ن��ف��ع  عليهم 
�ليومية. و�شيتمّكن متطوعونا من متثيل 
�إك�شبو 2020 دبي و�مل�شاركة يف ��شت�شافة 
ونتطلع  �ل���ف���ع���ال���ي���ات،  وت��ن��ظ��ي��م  �ل���������زّو�ر 
�ل��ت��ط��ّوع يف  ي��رغ��ب يف  للرتحيب بكل م��ن 
�ملتطوعني  �لزمالء  مع  و�لتعاون  �حل��دث 
�لآخ��ري��ن �ل��ذي��ن ج���اءو� م��ن جميع �أنحاء 
�شتكون  ف���ري���دة  �ل���ع���امل خل���و����ض جت���رب���ة 

ذكرى مميزة لهم.

�لعور،  جن��الء  معايل  قالت  جانبها،  وم��ن 
�لإم�����ار�ت:  ب��دول��ة  �ملجتمع  تنمية  وزي����رة 
"�إن �ملجتمع �لو�عي لقيم �خلر و�لعطاء 
يف  �لأ�شا�شية  و�لركيزة  �لأوىل  �للبنة  ُيعد 
و�زده��اره��ا. ومتّثل  �ل��دول  نه�شة  حتقيق 
مهماً  ركناً  �لتطّوعية  و�لأن�شطة  �ملبادر�ت 
روؤية  ط��م��وح��ات  حتقيق  يف  و�أ���ش��ا���ش��ي��اً  ب��ل 
�لوطنية،  و�أج��ن��دت��ه��ا   2021 �لإم������ار�ت 
�حت�شان  �إىل  م��ن خ��الل��ه��ا  ن��ه��دف  و�ل��ت��ي 
�لإم����ار�ت  ���ش��ر�ئ��ح �ملجتمع يف دول���ة  ك��اف��ة 
ل�����ش��م��ان �إر����ش���اء �أ���ش�����ض جم��ت��م��ع متالحم 

حمافظ على هويته".
و�أ�شافت معايل جنالء �إىل قولها: "ين�شجم 
�إذ  �ل��روؤي��ة،  ه��ذه  م��ع  دب��ي   2020 �إك�شبو 
يتيح لآلف �ل�شباب من �لإم��ار�ت وجميع 
�أنحاء �لعامل فر�شة �لتطّوع يف تنظيم هذ� 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ومتثيل  �ل�شخم  �حل���دث 
�أمام ماليني �لزّو�ر، وهو ما يوؤكد �حليوية 
يف ن�شيج جمتمع �لإم��ار�ت ويعزز �نفتاحه 
برت�شيخ �ل�شر�كات �لدولية ويدفع بعجلة 

تنمية �ملجتمع".
وقال جنيب �لعلي، �ملدير �لتنفيذي ملكتب 
�ملتطوعون  �شيلعب  دب��ي   2020 �إك�شبو 
�إك�شبو  ت��ن��ظ��ي��م  ���ش��م��ان  يف  ح��ي��وي��ا  دور� 
�أدو�ر�  خ�ش�شنا  وقد  بنجاح،  دبي   2020
���ش��ت��ق��ود لك��ت�����ش��اب��ه��م مهار�ت  ل��ه��م  م��ه��م��ة 
تعدهم ل�شوق �لعمل، وتك�شبهم باخلرب�ت 
�ملتطوعني  م��ع  �شتبقى  �لتي  �ل�شتثنائية 

لبقية حياتهم �ملهنية.
�ملو�طنني  ب��ك��ل  �ل���رتح���ي���ب  �إىل  ن��ت��ط��ل��ع 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  و�مل��ق��ي��م��ني يف 
�مل��ت��ط��وع��ني يف  ل��الن�����ش��م��ام �إىل ���ش��ف��وف 
بو�بة  تد�شني  وبعد  دب��ي.   2020 �إك�شبو 
�ل��ت�����ش��ج��ي��ل، ���ش��رنك��ز ع��ل��ى �ج���ت���ذ�ب فئات 
طالب  ذل��ك  يف  مبا  �ملجتمع،  من  متنوعة 
و�ملتقاعدين  �ل��ب��ي��وت  ورب�����ات  �جل��ام��ع��ات 
و�ملوظفني و�أ�شحاب �لهمم. �شتكون هناك 
ف��ر���ض ل��ل��ج��م��ي��ع، مت��ام��ا وف����ق م���ا يقوله 

�شعارنا: تو��شل �لعقول و�شنع �مل�شتقبل.
وبدورها، قالت ميثاء حمد �حلب�شي، نائبة 
�لرئي�ض �لتنفيذي ملوؤ�ش�شة �لإمار�ت لتنمية 
�ل�شباب: "�ل�شباب هم نب�ض م�شتقبل دولة 
�لإمار�ت و�إمكاناتهم هي �لركيزة �لأ�شا�شية 
لتحقيق �لتقدم، وتدرك موؤ�ش�شة �لإمار�ت 
�نطالقاً من دورها وروؤيتها �أهمية متكني 
�ل�شباب بالفر�ض �ملثمرة و�لهادفة يف جمال 
�لتطّوع و�مل�شاركة يف خدمة �ملجتمع. وُيعد 
ة مثالية لتمكني  �إك�شبو 2020 دبي من�شّ
�ل�����ش��ب��اب وك���اف���ة �لأع����م����ار �لأخ�������رى، من 
وت��ط��وي��ر مهار�تهم  ق��در�ت��ه��م  ب��ن��اء  �أج����ل 
�ل��ق��ي��ادة و�لت�����ش��ال. و�شيحظى  يف جم��ال 
�ملر�حل  مل�شاهدة  عظيمة  بفر�شة  �ل�شباب 
�لأوىل من تنفيذ �أفكار هذ� �مللتقى �لعاملي 
و�لتطّوع  بالت�شجيل  ب��ادرو�  كلما  �ل�شخم، 

مبكر�ً".
حمفاًل  دب�����ي   2020 �إك�������ش���ب���و  ���ش��ي��ك��ون 
�شعاره  حتت  جتتمع  �لب�شرية  لالإبد�عات 
"تو��شل �لعقول و�شنع �مل�شتقبل" �لعديد 
م���ن �ل�����دول و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��امل��ي��ة لر�شم 
حماور:  ث��الث��ة  �شمن  �مل�شتقبل  م��الم��ح 

�لفر�ض و�لتنقل و�ل�شتد�مة. 
ة حقيقة ت�شجع على  و�شيوفر �حلدث من�شّ
�ل��ت��ع��اون �ل���دويل و�لب��ت��ك��ار وب��ن��اء �شركات 
م�شتد�مة فّعالة ميتد �أثرها بعد 2020، 
مب���ا ي���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى دول�����ة �لإم�������ار�ت 

و�ملنطقة و�لعامل ككل.
ومن �ملتوقع �أن ي�شتقطب �حلدث جمموعة 
و�ملوؤ�ش�شات  و�ل�شركات  �ل��دول  من  و��شعة 
�لتعليمية،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �حل��ك��وم��ي��ة  غ��ر 
�أكر �ملعر�ض �شموًل يف  �أحد  مبا �شيجعله 

تاريخ معار�ض �إك�شبو �لعاملية.

�سمن تقريره� الربعي حول مع�جلة �سك�وى امل�ستهلكن

اقت�سادية راأ�س اخليمة حتقق ن�سبة 
للمتعاملني العام  الر�سا  % من   97

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

ك�شفت �إد�رة �لرقابة و�حلماية �لتجارية يف �قت�شادية ر�أ�ض �خليمة موؤخر� 
عن تقريرها �لربعي �لثالث لهذ� �لعام حول معاجلتها ل�شكاوى �مل�شتهلكني، 
مت  �ل��ت��ي  �مل�شتهلك  ���ش��ك��اوى  ق�شايا  لأه���م  ت�شنيفا  �لتقرير  ت�شمن  وق��د 
و�لعقود  �لأ�شعار،  �شكاوى  �شملت  حيث  �لفرتة  هذه  خالل  معها  �لتعامل 
و�لأمانة،  بامل�شد�قية  تتعلق  و�أخ��رى  �ملنتج  باإ�شالح  و�لتز�م  و�ل�شمانات، 
�ل�شكاوى  جميع  ت�شوية  على  �لتجارية  و�حلماية  �لرقابة  �إد�رة  وحتر�ض 
�مل�شتقبلة �شو�ء عرب �لإجر�ء�ت �لر�شمية �أو �لودية، وتبذل ق�شارى جهدها 
يف حتقيق ر�شا �مل�شتهلك و�شعادته يف ح�شول على حقوقه و�إن�شافه، وحل 
�شكو�ه يف �أ�شرع وقت ممكن.  وقد حازت �لد�ئرة على ن�شبة %97 ر�شا عام 
�آليات حل �ل�شكاوى، وبني �لتقرير �أن ن�شبة ر�شا  من قبل �مل�شتهلكني عن 
�لر�شا  ن�شبة  و�أن   ،94% بلغت  �ل�شكاوى  معاجلة  �شرعة  عن  �مل�شتهلكني 
%95، وهذ� ما  �ل�شكاوى قد بلغت نحو  �ملوظفني �لذي قامو� بحل  عن 
�ملتعلقة  �ل�شرت�تيجية  �لأه���د�ف  حتقيق  على  �ل��د�ئ��رة  حر�ض  على  يوؤكد 
بتعزيز ثقة �مل�شتهلك يف �لأ�شو�ق �ملحلية، وبناء ثقة متبادلة بني �مل�شتهلك 
�ل�شويدي، مديرة ق�شم  و�ل�شركات. ومن جهتها ذكرت فاطمة عبد�لعزيز 
رئي�شي  ب�شكل  تركزت  �مل�شتهلكني  �شكاوى  �أن  بالد�ئرة،  �لتجارية  �حلماية 
حول عدم �لر�شا عن �إجناز �لعمل بالفرتة �ملحددة وبال�شكل �ملطلوب، وعدم 
تطابق �شعر �ملنتج �لو�قعي مع �ل�شعر �ملعلن، و�أردفت قائلة �أن هدف �لق�شم 
�لعادلة  غر  �ملمار�شات  من  لأي  �لتعر�ض  من  �مل�شتهلك  بحماية  �لإلتز�م 
جميع  ن�شتقبل  �أن��ن��ا  كما  وغ���ره،  �حل��ق��وق  �شياع  �أو  �لتجاري  �لغ�ض  مثل 
�لفعلية  �لتو��شل  و�شائل  مبختلف  و�لق��رت�ح��ات  و�ل�شكاوى  �ملالحظات 
�لهاتفية �خلط  �ملكاملات  و�أخرى �للكرتونية مثل  للد�ئرة،  مثل �حل�شور 
�ملوقع  زي��ارة  حتى  �أو  �للكرتوين  �لربيد  �أو  �لو�ت�شاب  خدمة  �أو  �ل�شاخن 

�للكرتوين للد�ئرة.

وفد غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي يبحث 
فر�س ال�ستثمار مع وزير ال�سناعة املغربي 

•• الرباط -وام:

�ملحمود  �إبر�هيم  �شعادة  برئا�شة  �أبوظبي  بحث وفد غرفة جتارة و�شناعة 
معايل  لقائه  خ��الل  �بوظبي  غرفة  �إد�رة  جمل�ض  لرئي�ض  �لأول  �لنائب 
�لرقمي  و�لقت�شاد  و�ل�شتثمار  و�لتجارة  �ل�شناعة  وزي��ر  �لعلمي  حفيظ 
يف جمالت  �لم���ار�ت  ودول��ة  �ملغرب  بني  �لتعاون  �آف��اق  �ملغربية  �ململكة  يف 

�ل�شناعة و�لتجارة و فر�ض �لتعاون �ل�شتثماري.
ح�شر �لجتماع �لذي عقد مبكتب معايل حفيظ �لعلمي يف �لرباط �شعادة 
كال من جمال �شيف �جلرو�ن �لأمني �لعام ملجل�ض �لإمار�ت للم�شتثمرين 
�أبوظبي  ل�شوق  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �لبلو�شي  �لكرمي  عبد  ر��شد  و  باخلارج 
لرئي�ض  �لثاين  �لنائب  �لكندي  م�شبح  �لطاهر  و�لدكتور  �ملالية  ل��الأور�ق 
جمل�ض �إد�رة غرفة �أبوظبي و حممد هالل �ملهري مدير عام غرفة �أبوظبي 
و نا�شر حممد �لنوي�ض رئي�ض جمل�ض �إد�رة جمموعة روتانا للفنادق و�شعيد 
عبد �جلليل �لفهيم رئي�ض جمموعة �شركات �لفهيم و يو�شف �لنوي�ض من 
�شركة �لإمناء �لعربية . ومت خالل �للقاء بحث �ملو�شوعات �لتي من �شاأنها 
تعزيز �ل�شتثمار�ت �مل�شرتكة بني رجال �لأعمال و�مل�شتثمرين يف �لمار�ت 

عموما و�بوظبي خا�شة ونظر�ئهم يف �ململكة �ملغربية .
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �لأخوية بني  �لعالقات  �ن  �ملحمود  �إبر�هيم  و�أك��د 
�لثنائية �لبناءة بني �لدول  �ملتحدة و�ململكة �ملغربية هي منوذج للعالقات 
�ل�شقيقة. م�شر�ً �شعادته �إىل �أن هذه �لعالقة �ملتميزة بني �لبلدين �أر�شى 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لر��شخة  ودعائمها  �أ�ش�شها 
و�ملغفور له �مللك �حل�شن �لثاين ويحر�ض على تعزيزها وتطويرها �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه �هلل و�شاحب 

�جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�ض ملك �ململكة �ملغربية.
�ملغربية  �ململكة  �إىل  �لقت�شادي  �أبوظبي  وف��د  زي��ارة  �ن  �ملحمود  و�أ���ش��اف 
�لبلدين  ب��ني  و�ل��ت��ج��اري  �لقت�شادي  �لتعاون  ع��الق��ات  تعزيز  �إىل  تهدف 
�ل�شقيقني وزيادة جمالت �لتعاون بني �مل�شتثمرين �لإمار�تيني و�ملغاربة و 
تبادل �ملعلومات حول ما تقدمه دولة �لمار�ت و�ململكة �ملغربية من حو�فز 
��شرت�تيجية  �شر�كة  تاأ�شي�ض  من  ميكنهم  ومبا  للم�شتثمرين  وت�شهيالت 
ودعم  �ل��ع��ق��اري  و�ل��ت��ط��وي��ر  �ل�شناعة  ق��ط��اع��ات  ع��ل��ى  ب��ال��رتك��ي��ز  حقيقية 

�ل�شتثمار�ت �لإمار�تية يف هذ� �لبلد �ل�شقيق.
�أ���ش��اد م��ع��ايل وزي���ر �ل�شناعة و�ل��ت��ج��ارة و�ل���ش��ت��ث��م��ار �ملغربي  م��ن ج��ان��ب��ه 
بال�شمعة �لطيبة لدولة �لإمار�ت عاملياً يف خمتلف �ملجالت مو�شحا معاليه 
خالل �لنقا�ض �ن حجم �لتبادل �لتجاري بني �لبلدين �ل�شقيقني متو��شع 
عالقات  �إقامة  �شرورة  على  م�شدد�  �لبلدين  لطموحات  يرقى  ول  ن�شبيا 
لديه عالقات جتارية  �ملغرب  �ن  و�شلبة حيث  و��شعة  و��شتثمارية  جتارية 
حرة مع 55 دولة وقال: معاليه من �ملهم �أن يكون لدى �مل�شتثمر �لمار�تي 
�لرغبة و�لنية �جلادة يف جتربة �ل�شتثمار يف �ملغرب خ�شو�شا �أننا نعدهم 
و�أو�شح  لهم.  و�لإجن����از�ت  �لأرب����اح  حتقيق  �شاأنها  م��ن  �لتي  بالت�شهيالت 
�لعلمي �أن �لعو�ئق �لتي حالت دون �لتو�شع �ل�شتثماري يف �لجتاهني كانت 
لعدم معرفة كل طرف بحاجات �ل�شوق �ملر�د �ل�شتثمار فيها م�شر� �إىل �أن 
�مل�شتثمرين �ملغاربة ل يعرفون �لكثر عن �حتياجات �ل�شوق �لمار�تي وقد 
ينطبق ذلك على �مل�شتثمرين �لمار�تيني �ي�شا. ويِف ت�شريح لوكالة �أنباء 
�لمار�ت �أكد معايل �لوزير �لعلمي �ن �لعالقات بني �ملغرب و�لإمار�ت على 
م�شتوى رفيع جد� موؤكد� �ن �شاحب �جلاللة �مللك حممد �ل�شاد�ض تربطه 
تعليمات  �ن  ..منوها  �لم���ار�ت  دول��ة  �لقيادة يف  م��ع  ج��د�  ع��الق��ات مميزة 
تعزيز  على  �لع�شع�ض  ���ش��رورة  على  ت��وؤك��د  �مل��غ��رب  يف  للم�شوؤولني  جاللته 
�أ���ش��اد معاليه  و   . �مل��ج��الت  �لم���ار�ت يف كافة  دول��ة  �لثنائية مع  �لعالقات 
دولة  خربة  �ن  ..منوها  �لإمار�تيني  و�مل�شتثمرين  �لعمال  رجال  بكفاء�ت 
�لمار�ت وعالقاتها �ملتميزة مع �لدول �لفريقية ومن خالل �لتعاون مع 
�ملغرب ميكن �ن تتعزز �ل�شتثمار�ت �لمار�تية يف �لقارة �ل�شمر�ء و حتقق 
�ف�شل �لنتائج .. ولفت معاليه �أي�شا وجود فر�ض كبرة لتعزيز �ل�شر�كة 
�ل�شتثمارية بني دولة �لمار�ت و �ململكة �ملغربية ..منوها �ن هناك م�شاريع 
�ملوقع  �ىل  لف��ت��ا  �لبلدين  م��ن  �مل�شتثمرين  على  ت��ط��رح  ���ش��وف  م�شرتكه 
�ل�شرت�تيجي �لهام للمملكة �ملغربية يف �لقارة �لفريقية ما يحفز رجال 

�لعمال من جميع دول �لعامل لال�شتثمار فيها .
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املال والأعمال

اأعلنت رع�يته� للمب�درة مطلقة �سل�سلة من الن�س�ط�ت والفع�لي�ت ملوظفيه� وعمالئه� والقط�ع اخل��س

غرفة دبي تد�سن ا�ستعداداتها لتحدي دبي للياقة عرب ن�ساط ريا�سي جماعي على �سفاف اخلور   

املالية املركزية بال�سارقة تنظم ور�سة للتعريف بجائزة التمّيز املايل

•• دبي-الفجر: 

�أعلنت غرفة جتارة و�شناعة دبي عن رعايتها ملبادرة 
�ل�شيخ  �شمو  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  للياقة"  دب���ي  "حتدي 
حمد�ن بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل عهد دبي، 
رئي�ض �ملجل�ض �لتنفيذي حلكومة دبي موؤخر�ً بهدف 
�أكر مدن �لعامل ن�شاطاً، وك�شفت  �إح��دى  جعل دبي 
لتحفيز  م��ت��ن��وع��ة  وخ��ط��ط  كثيفة  ����ش��ت��ع��د�د�ت  ع��ن 

موظفيها وعمالئها يف �مل�شاركة يف �لتحدي.
للم�شاركة يف  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه��ا  �م�����ض  �ل��غ��رف��ة  ود���ش��ن��ت 
�ملبادرة �لتي تبد�أ يف 20 �أكتوبر بن�شاط ريا�شي على 
مدير  بوعميم،  حمد  �شعادة  تر�أ�شه  �خل��ور  �شفاف 
عام غرفة جتارة و�شناعة دبي، حيث مار�ض موظفو 
�لغرفة ومدر�ء �لإد�ر�ت و�لعمالء ن�شاط �مل�شي ملدة 
ن�شف �شاعة �إيذ�ناً با�شتعد�د �لغرفة �لكامل لتحدي 

هذه �ملبادرة �لنوعية. 

وك�شفت �لغرفة خالل لقاء �ملوظفني �ل�شهري �لذي 
�ل�شنوية  مبادرتها  دمج  عن  ملوظفيها  �أم�ض  نظمته 
حتدي دبي للياقة، حيث  فعاليات  "�شحتي" �شمن 
�إىل  ت��ه��دف  و�ل��ت��ي  منها  �خلام�شة  �ل����دورة  �شتطلق 
�حلياة  منط  نحو  �لتحول  على  موظفيها  م�شاعدة 
مدرو�شة  ب��ر�م��ج  و�ع��ت��م��اد  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة،  �ل�شحية 
ت�شاهم يف تعزيز لياقتهم وخف�ض �أوز�نهم وذلك من 
يوماً   30 مل��دة  يومياً  دقيقة   30 تخ�شي�ض  خ��الل 
�لغرفة  �شتنظمها  �لتي  �ملختلفة  �لريا�شات  ملمار�شة 

ملوظفيها.
�أن �لغرفة توؤمن باأهمية �أهد�ف  و�أ�شار بوعميم �إىل 
حتدي دبي للياقة لكونها تعزز من �شمعة دبي وبيئة 
�أعمالها كوجهة حمفزة ود�عمة للريا�شة و�ل�شحة، 
�ملتنوعة  للعامل عرب مبادر�تها  تثبت  دبي  �إن  موؤكد�ً 
وجهودها �حلثيثة �أنها عا�شمة لالقت�شاد و�لأعمال 

و�ل�شتد�مة و�ل�شياحة و�لريا�شة و�ل�شحة.

و�ل�شحة  �ل��ب��دن��ي��ة  �ل��ل��ي��اق��ة  �أن  �إىل  بوعميم  ول��ف��ت 
نظر�ً  و�لناجحة،  �حليوية  �لأعمال  بيئة  ركائز  هما 
�لأعمال  جمتمع  مكونات  على  �لإيجابي  لتاأثرها 
�حليوي، وبالتايل فاإن �ل�شحة و�للياقة هما مفتاحا 
على  دب��ي  لتحقيقه  تتطلع  �ل��ذي  �لقت�شادي  �لنمو 
�لدو�م �شمن منظومة متكاملة تت�شافر فيها كافة 
و�لقطاع  �لغرفة  وع��م��الء  موظفي  د�ع��ي��اً  �جل��ه��ود، 
ومتيزهم،  ري���ادت���ه���م  �إث���ب���ات  �إىل  دب����ي  يف  �خل���ا����ض 
و�مل�شاركة يف �لتحدي �لذي �شيكون له فو�ئد عديدة 

على �مل�شاركني فيه.
�شل�شلة  �لتحدي  ف��رتة  م��د�ر  على  �لغرفة  و�شتنظم 
يف  �لريا�شية  و�لفعاليات  �لن�شاطات  م��ن  متنوعة 
موظفيها  �شت�شتهدف  �خل��ور  �شفاف  وعلى  مبناها 
"�شحتي"  م�شابقة  يف  �مل�شاركة  بجانب  وعمالئها، 
�ل���ت���ي ���ش��ت��ع��زز �ل��ت��ن��اف�����ض ب���ني �مل���وظ���ف���ني يف جمال 
�ل�شهري  �للقاء  وخ��الل  و�ل�شحة    �لبدنية  �للياقة 

�لزعابي،  وعي�شى  ح�����ش��ره   �ل���ذي  �ل��غ��رف��ة  مل��وظ��ف��ي 
يف  �ملوؤ�ش�شي  �لدعم  قطاع  �أول  تنفيذي  رئي�ض  نائب 
�ملجموعة  ق�شم  رئي�ض  جي،  �إن  وجي�شي  دب��ي،  غرفة 
يف مركز دبي �لتجاري �لعاملي، لفت �لزعابي �إىل �أن 
�ملهنية  �ل�شالمة  من  �أ�شا�شي  ج��زٌء  �ملوظفني  �شحة 
يف  رئي�شي  وعن�شر  ب��ه��ا،  يعملون  �ل��ت��ي  للموؤ�ش�شة 
جناحها ومنوها، معترب�ً �إن �لغرفة �شت�شهل م�شاركة 
موظفيها يف فعاليات �لتحدي، وخ�شو�شاً من خالل 
لهم  ي��وم��اً   30 مل���دة  ي��وم��ي��اً  دق��ي��ق��ة   30 تخ�شي�ض 
 " و�شيبد�أ  �لبدنية.  وريا�شاتهم  ن�شاطاتهم  ملمار�شة 
حتدي دبي للياقة"  من تاريخ20 �أكتوبر حتى 18 
نوفمرب 2017 وهو يعترب �ملبادرة �لوىل من نوعها 
على م�شتوى مدينة دبي و�لتي تهدف �ىل م�شاركة 
جميع �ل�شكان مبختلف �أعمارهم وم�شتويات �للياقة 
دقيقة   30 مل��دة  �لريا�شة  ملمار�شة  لديهم   �لبدنية 

يومياً 30 يوماً يف جو مليئ باملرح و�لإثارة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�م�ض  �شباح  بال�شارقة،  �ملركزية  �ملالية  د�ئ��رة  نظمت 
من  �لثانية  ب��ال��دورة  للتعريف  ور�شة  �لث��ن��ني،  �لأول 
و�لتي   ،2017 لعام  �مل��ايل  للتميز  �ل�شنوية  جائزتها 
�شتحمل عنو�ن "عام ز�يد" و �ملزمع تنفيذها يف فرب�ير 
من �لعام �لقام 2018، وذلك مب�شاركة جميع ممثلي  
�مل��وؤ���ش�����ش��ات و�ل���دو�ئ���ر و�ل��ه��ي��ئ��ات �حل��ك��وم��ي��ة يف �إم���ارة 

�ل�شارقة من �لإد�ر�ت و�لأق�شام �ملالية.  
وت��ه��دف �ل��د�ئ��رة م��ن ور�ء �إط���الق ه��ذه �جل��ائ��زة �إىل 
�ملو�رد  �إد�رة  يف  و�لفعالية  �لكفاءة  مب�شتوى  �لرت��ق��اء 
�جلهات  خمتلف  يف  �لعام  �مل��ال  على  و�حلفاظ  �ملالية، 
�لب�شرية من  �لكو�در  و�لنهو�ض مب�شتوى  �حلكومية، 
�أجل تعزيز م�شاهمتهم يف تطوير �ملنظومة �ملالية �لتي 
تتميز بها �إمارة �ل�شارقة و�لتنبوؤ بها مكانة ر�ئدة على 

م�شتوى �ملنطقة.
وت�����ش��م��ن��ت �ل��ور���ش��ة �ل��ت��ع��ري��ف��ي��ة �ل��ت��ي ق��دم��ه��ا نا�شر 
بر�شالة  �لتعريف   ، بالد�ئرة  �مل��ايل  �خلبر  ك�شو�ين، 
�إ�شافة  منها،  �مل�شتهدفة  و�لفئات  و�أهد�فها،  �جلائزة 
�إىل جانب  و�لرت�شح،  �لتقدم  و�آلية  �لعمل،  فريق  �إىل 

ومو��شيع  �لفائزين،  تكرمي  وموعد  �لتقييم،  �آل��ي��ات 
�أخرى عديدة حول �جلائزة.

و���ش��ه��دت �ل��ور���ش��ة ت��ف��اع��اًل ك��ب��ر�ً م��ن قبل �حل�شور، 
�ل��ذي��ن ت��ع��رف��و� ع��ن ق���رب ع��ل��ى �أب����رز م��الم��ح �ل���دورة 
�ملايل، وعربو� عن رغبتهم  �لتمّيز  �لثانية من جائزة 
بامل�شاركة فيها، و�أ�شادو� بدور �جلائزة يف تطوير �لعمل 
باإمارة  �حلكومية  �جل��ه��ات  يف  �مل��ال��ي��ة  �لإد�ر�ت  ل��دى 
بالقطاع  �لعاملة  �لب�شرية  �لكو�در  وت�شجيع  �ل�شارقة 

�ملايل على �لتمّيز يف عملهم.
�أ���ش��ا���ش��ي��ة، م��وزع��ة على  �أرب����ع ف��ئ��ات  وت�شمل �جل��ائ��زة 
ع���دة �أق�����ش��ام، وه���ي: ف��ئ��ة �جل��ه��ة �حل��ك��وم��ي��ة �لر�ئدة 
)�أف�شل  �ملوؤ�ش�شية  و�لفئات  �ملالية،  �مل��ح��اور  جميع  يف 
و�أف�شل  �حل�����ش��اب��ات،  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  حكومية  جهة 
و�أف�شل  �مل����و�زن����ات،  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ه��ة 
و�أف�شل  �مل�����ش��رتي��ات،  ن��ظ��ام  تطبيق  يف  حكومية  جهة 
جهة حكومية يف تطبيق نظام حت�شيل، و�أف�شل جهة 

حكومية يف �لتطوير �ملايل(. 
مبادرة  �أف�شل  فتت�شمن:  و�مل�شاريع  �ملبادر�ت  فئة  �أما 
و�أف�شل  �لعامة،  �ملالية  خدمات  تر�بط  يف  م�شروع  �أو 
�إد�رة  و�أف�شل  �لنفقات،  تر�شيد  يف  م�شروع  �أو  مبادرة 

�حلكومية،  �جل��ه��ات  يف  م���ايل  ق�شم  �أو�أف�����ش��ل  م��ال��ي��ة 
مدير  �أف�شل  ت�شمل:  �ل��ت��ي  �لأف����ر�د  فئة  �إىل  �إ���ش��اف��ة 

م���ايل، و�أف�����ش��ل حم��ل��ل م���و�زن���ات، و�أف�����ش��ل حما�شب، 
و�أف�شل �شابط م�شرتيات.

الكفاءة وتو�سيع  اأهمية رفع  "اأدنوك" توؤكد 
ال�سراكات ال�سرتاتيجية ل�سمان املرونة 

وتعزيز التناف�سية ومتكني النمو الذكي
•• لندن -وام:

�أكد معايل �لدكتور �شلطان بن �أحمد �جلابر وزير دولة �لرئي�ض �لتنفيذي 
ل�شركة برتول �أبوظبي �لوطنية "�أدنوك" وجمموعة �شركاتها ، �أن تو�شيع 
وجو�نب  م��ر�ح��ل  كافة  لت�شمل  �ملبتكرة  �ل�شرت�تيجية  �ل�شر�كات  نطاق 
�أ�شا�شية ل�شمان مرونة قطاع �لنفط و�لغاز وقدرته  �لأعمال ميثل ركيزة 

على �لتكيف مع �ملتغر�ت ومو��شلة حتقيق �لنجاح و�لإجناز�ت.
�لدورة  �فتتاح  يف  �م�ض  �ألقاها  �لتي  �لرئي�شية  �لكلمة  يف   - معاليه  وق��ال 
ت�شافر  �إن   - لندن  يف  و�مل���ال  �لنفط  مل��وؤمت��ر  و�لثالثني  �لثامنة  �ل�شنوية 
�أكر فعالية من �شاأنه تعزيز قدرة قطاع �لنفط و�لغاز  �جلهود على نحٍو 
قيمة  خلق  يف  �أي�شاً  و�شي�شهم  �مل�شتقبلية،  �لتحديات  مو�جهة  على  �لعاملي 

�إ�شافية.
و�أ�شاف معاليه - يف �ملوؤمتر �لذي �أقيم حتت �شعار "�لتكيف مع �لتقلبات" 
�أهمية و�شرورة �لتخطيط لكيفية  - : مع زيادة �ملتغر�ت يف عاملنا، تزد�د 
ذلك  يف  مبا  و�لأ�شعار،  و�لإم���د�د  �لطلب  على  �ملوؤثرة  للعو�مل  �ل�شتجابة 
�لتكنولوجيا  و�كت�شافات  �لطبيعية،  و�ل��ك��و�رث  �جليو�شيا�شية،  �ل��ظ��روف 

�حلديثة �لتي ت�شهم يف �إحد�ث تغير�ت جذرية يف �لقطاع ويف �لعامل.
وق��ال : من خ��الل روؤي��ة �لقيادة، نعمل يف دول��ة �لإم���ار�ت على ��شت�شر�ف 
بدًل  �مل�شتقبل  وبناء  ل�شنع  �لعلمي  �لتخطيط  منهجية  و�عتماد  �مل�شتقبل 
�إىل  وحتويلها  �لتحديات  مو�جهة  �لقيادة  من  تعلمنا  كما   .. �نتظاره  من 
�لفر�ض  لتحديد  بدقة  �مل�شتقبلية  �لتوجهات  در��شة  على  و�لعمل  فر�ض، 

�ملتاحة .
وقامت دولة �لإمار�ت �أي�شا بال�شتثمار يف �مل�شتقبل عن طريق مد ج�شور 
يف  �أ�شدقائنا  مع  �ملجدية  �لتجارية  �ل�شر�كات  و�إب��ر�م  و�لتعاون  �لتو��شل 

�ملجتمع �لدويل.
برنامج  من خالل  �جلهود  وت�شافر  �لتعاون  عن  معاليه منوذجاً  و�أعطى 
مبادر�ت �أدنوك �جلديد لتو�شيع نطاق �ل�شر�كات �ل�شرت�تيجية و�لفر�ض 
�لطاقة، قامت  �لتوجهات �جلديدة لقطاع  "يف �شوء  �ل�شتثمارية، قائاًل: 
�أدنوك بالبناء على نهجها �ملتميز لل�شر�كات �ل�شرت�تيجية �لذكية ب�شفته 
�أحد �لعو�مل �لرئي�شة لتعزيز كفاءة ر�أ�ض �ملال و�ل�شتفادة من فر�ض �لنمو 
�لأ���ش��و�ق ذ�ت  زي��ادة ح�شتنا يف  �لأع��م��ال وكذلك  يف كافة مر�حل وجو�نب 

معدلت �لنمو �ملرتفعة".
�ملرونة  وتعزيز  �لكفاءة  لرفع  جهودها  يف  �أدن���وك  مت�شي  فيما  و�أ���ش��اف: 
�ل��ت��ع��اون و�ل��ع��م��ل م���ع �شركاء  ن��ت��ط��ل��ع �إىل  و�ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة وزي������ادة �ل��ن��م��و، 
�ملنا�شب،  �ل��وق��ت  يف  �شحيحة  ق���ر�ر�ت  �ت��خ��اذ  على  ق��ادري��ن  ��شرت�تيجيني 
وفتح فر�ض و�أ�شو�ق يف �لقت�شاد�ت �لتي ت�شهد منو�ً مت�شارعاً، وي�شاركوننا 
للقيام  و�ل�شتعد�د  �لقدرة  وميتلكون  �مل�شتقبل،  ��شت�شر�ف  ح��ول  �لنظرة 
بدور مكّمل خلرب�تنا عرب نقل �ملعرفة وتدريب وتطوير كو�درنا �لوطنية 
و�لبتكار�ت يف جمالت  �لتقنيات  و�أحدث  �ملتطورة  �لتكنولوجيا  وتوظيف 
و�لتوزيع  و�لت�شويق  و�لتكرير،  و�ملعاجلة  و�لإنتاج،  و�لتطوير  �ل�شتك�شاف 
يف  متميزة  و�إمكانات  خ��ربة  لديهم  �شركاء  مع  �لتعاون  �إىل  ن�شعى  كما   ..
�ل�شتثمار  و�شركات  �ل�شتثمارية  �ملوؤ�ش�شات  ذل��ك  يف  مبا  �ملالية،  �ل�شوؤون 
�ملدى لتحقيق  بعيد  �ل�شتثمار  �لقادرة على  و�ل�شركات  �مللكية �خلا�شة  يف 

عائد�ت جمزية وم�شتد�مة".
و�أو�شح معايل �لدكتور �شلطان �أحمد �جلابر �أن �أدنوك تدر�ض طرح ح�ش�ض 
�أقلية يف بع�ض من وحد�ت �خلدمات �لتابعة لها، موؤكد�ً عدم وجود �أي نية 
وطنية  كموؤ�ش�شة  دوره��ا  يف  �شت�شتمر  حيث  �لعام،  لالكتتاب  �أدن��وك  لطرح 
و�مل�شتقات  و�ل��غ��از  �لنفط  قطاع  تقود  �أبوظبي  حلكومة  بالكامل  مملوكة 

و�لبرتوكيماويات.
تنفيذ  لت�شريع  �مل��ال  ر�أ���ض  هيكلة  تقوم مبر�جعة  �أدن���وك  �أن  معاليه  وب��نّي 
��شرت�تيجية 2030 للنمو �لذكي، م�شيفاً: تركز ��شرت�تيجية �أدنوك على 
�ملزيد من �ملرونة و�لكفاءة و�لفعالية و�لإد�رة �ل�شتباقية ملحفظة  حتقيق 
�لنمو  ف��ر���ض  �إ���ش��ايف ل�شتثماره يف  ر�أ����ض م��ال  ت��اأم��ني  �لأ���ش��ول مب��ا يتيح 
متويل  خيار�ت  بدر��شة  �أدن��وك  تقوم  حيث  �لعائد�ت،  ولتحقيق  �جلديدة، 
�لربنامج �جلديد  �أن  على  و�لتو�شع، موؤكد�ً  �لنمو  لتنفيذ خطط  متنوعة 
لتعزيز �ل�شر�كات ي�شهم يف �لرتقاء بالأد�ء وتعزيز �لفعالية يف كل �أعمال 

�ملجموعة ل�شمان ��شتمر�ر �لنمو و�لنجاح يف ع�شر �لطاقة �جلديد.
�لرئي�ض لدفع  �لهيدروكربونية �شتظل �ملحرك  �ملو�رد  باأن  و�أو�شح معاليه 
عجلة �لنمو �لقت�شادي للعقود �ملقبلة، م�شر�ً �إىل �أن �ملعطيات و�لدر��شات 
�أن �لنفط و�لغاز �شيبقيان من �ملكونات �لأ�شا�شية ملزيج �لطاقة  �إىل  ت�شر 
�لعامل  �حتياجات  ن�شف  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  تلبية  يف  �شي�شهمان  حيث  �لعاملي 
�ملتجددة  �لطاقة  م��و�رد  �شت�شكل  فيما   ،2040 �لعام  بحلول  �لطاقة  من 
من   22% �إىل  �حلجري  �لفحم  ح�شة  وت��رت�ج��ع   27% نحو  و�لنووية 
بنحو  من���و�ً  �لبرتوكيماويات  ق��ط��اع  �شي�شهد  كما  �ل��ع��امل��ي،  �لطاقة  م��زي��ج 

.2040 �لعام  بحلول   150%
ي�شار �إىل �أن موؤمتر �لنفط و�ملال يقام يف لندن مب�شاركة �أكر من 500 من 
�شناع �لقر�ر و�ملوؤثرين يف قطاع �لنفط و�لغاز، مبن فيهم وزر�ء، ومدر�ء 
��شرت�تيجيون،  وخ��رب�ء  متويل،  وموؤ�ش�شات  �شيا�شات،  نَّاع  و�شُ تنفيذيون، 

وخرب�ء يف �لقطاع، ميثلون 180 �شركة من 43 دولة حول �لعامل.

�سفري الدولة ي�سارك يف منتدى الأعمال العربي الإيطايل الأول يف ميالنو
•• ميالنو-وام: 

لدى  �ل��دول��ة  �شفر  �لري�شي  نا�شر  �شقر  �شعادة  ���ش��ارك 
�لعربي  �لأع����م����ال  م��ن��ت��دى  �لإي��ط��ال��ي��ة يف  �جل��م��ه��وري��ة 
موؤمتر�ت  قاعة  يف  �أعماله  �أقيمت  �ل��ذي  �لأول  �لإيطايل 
غرفة �لتجارة يف ميالنو بح�شور معايل �جنلينو �لفانو 
وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل �لإيطايل ومعايل ز�يد 
و�ل�شياحة يف  و�ل�شناعة  �لتجارة  وزير  �لزياين  ر��شد  بن 
مملكة �لبحرين.  و�أكد �لوزير �ألفانو يف كلمته �لفتتاحية 
�لعربية  �ل����ش���ت���ث���م���ار�ت  وزي�������ادة  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �حل���ر����ض 
�لي��ط��ال��ي��ة �مل�����ش��رتك��ة ..م��ن��وه��ا �ن �مل��ن��ت��دى ي��ع��د فر�شة 

و�لإمكانات  �لفر�ض  على  �لأط���ر�ف  ك��ل  لتتعرف  مميزة 
ج�شر�ً  �لعربية  �لإيطالية  �لتجارة  غرفة  وت�شكل  �ملتاحة 
تربطنا  �لذين  �لعرب  و�أ�شدقائنا  �إيطاليا  بني  للتو��شل 
بهم عالقات تاريخية مميزة حيث يعترب تو�جد �إيطاليا 
�إيطاليا  تعترب  كما  �أوروب��ا  �إىل  �ل�شرق  بو�بة  �ملتو�شط  يف 
لها  فر�شة  �لعربية  �ل��دول  بع�ض  يف  �ملت�شارعة  �لنه�شة 
ر�ئدة  م�شاريعاً  �أن  موؤكد�ً  و�شركاتها،  عالقاتها  لتطوير 
و�شخمة مثل �ك�شبو دبي 2020 تعترب ج�شر� لل�شركات 
�لإيطالية نحو �مل�شتقبل".  بدوره �أكد معايل �لزياين �أن 
�إيطاليا تاأتي يف �ملرتبة �لر�بعة عاملياً يف حجم �لتعامالت 
�ل��ت��ج��اري��ة م��ع �ل��ع��امل �ل��ع��رب��ي و�لأوىل يف ت��ب��ادلت��ه��ا مع 

و�أ�شار  �شنويا  دولر  مليون   400 تبلغ  و�لتي  �لبحرين 
�لإيطالية  �ل�����ش��رك��ات  ب��ني  �ل��ل��ق��اء�ت  تفعيل  �أه��م��ي��ة  �إىل 
و�لبحرينية و�إىل �لتطور �لذي ي�شهده �شوق �لأعمال يف 
ل�شت�شافة  �لبحرين  ��شتعد�د  معاليه  و�أب��دى  �لبحرين 
�لن�شخة �لثانية من هذ� �ملنتدى. و تناولت حماور �ملنتدى 
مو��شيع هامة تخ�ض �لأعمال و�لتبادل �لتجاري.. ور�شد 
�ل�شتثمارية يف قطاعت هامة مثل  �لفر�ض  �آفاق  �مللتقى 
�لبحري و�لتقنيات حيث حتظى  �لبديلة و�لنقل  �لطاقة 
وعر�شت  مم��ي��زة  وخ���رب�ت  ب�شمعة  �لإي��ط��ال��ي��ة  �ل�شركات 
و�لروؤى  و�ل�شرت�تيجيات  �لت�شنيع  �إ�شكاليات  �ملد�خالت 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة. و����ش���ارك يف �ل���ن���دو�ت �ل��ت��ي ع��ق��دت يف �إط���ار 

�مل��ن��ت��دى ���ش��ع��ادة ج��م��ع��ة حم��م��د �ل��ك��ي��ت �ل��وك��ي��ل �مل�شاعد 
ل�شوؤون �لتجارة �خلارجية يف وز�رة �لقت�شاد �لذي �طلع 
�حل�شور على �لت�شهيالت �لتي و�شعتها �لقيادة �حلكيمة 
يف  و�لنفتاح  �لتطور  تو�كب  و�لتي  �ل�شتثمار  بخ�شو�ض 
لتعزيز  �لإيطالية  لل�شركات  فر�شة  ي�شكل  ما  �لإم���ار�ت 
عبد�هلل  �شعادة  �ملنتدى  ح�شر  كما  و�شركاتها..  تو�جدها 
�لغرف  وروؤ�شاء  ميالنو  يف  �لدولة  عام  قن�شل  �ل�شام�شي 
وبع�ض  �إي��ط��ال��ي��ا  يف  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�شناعية  و�لحت�����اد�ت 
�لدول �لعربية بالإ�شافة �إىل �لعديد من ممثلي �لهيئات 
�لر�شمية و�ملحلية يف مقاطعة لومبارديا ونخبة من رجال 

�لأعمال �لعرب و�لإيطاليني.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم  7156/ 2017   

�ملنذر : �شركة د�ر كندة للو�شاطة �لتجارية - �ض ذ م م
�ملنذر �ليها : �شركة كامكو للمقاولت �لعامة - �ض ذ م م  - فرع دبي   )جمهولة حمل �لقامة(

ينذر �ملنذر �ملنذر �ليها ب�شرورة �شد�د مبلغ وقدره ١4.5٠٠ درهم مقابل بدل �ليجار �ملرتتب على �ملنذر 
�ليها �ملتعلق باملاأجور ) مكتب رقم 8٠5 - �لكائن ببناية �شي �أي �أو )CEO BUILDING( مبنطقة 
جممع دبي لال�شتثمار رقم ١( ٢- تنبه �ملنذرة على �ملنذر �ليها �أنه يف حال �إخالل �ملنذر �ليها و�متناعها عن 
�شد�د بدل �ليجار �ملذكور �أعاله خالل مدة �ق�شاها ثالثني يوما من تاريخ �إعالنها بالنذ�ر �ملاثل ، فان 
�ملنذرة �شوف تقوم باتخاذ كافة �لجر�ء�ت �لقانونية مبو�جهة �ملنذر �ليها ملطالبتها ب�شد�د بدل �ليجار 
�مل�شتحق عليها و�إخالئها من �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمنذرة خالية من �ل�شو�غل و�ل�شر�ر مع �شد�د 
ما ي�شتجد من �إيجار حتى تاريخ �لخالء �لفعلي مع �شد�د كافة فو�تر �لكهرباء و�ملاء ولإت�شالت وكافة 

فو�تر �خلدمات مع حتميل �ملنذر �ليها كافة �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

انذار عديل بالن�ضر
 رقم  7241/ 2017   

�ملنذر : عبد �لرحمن عبد�هلل تاله 
�ملنذر �ليه : عامل جديد للتجارة �لعامة - ذ م م  جمهول حمل �لقامة 

درهم   ٢3١٠٠ وق��دره  مبلغ  بذمتكم  �مل�شتحقة  �ليجارية  �لقيمة  ب�شد�د  �ملنذر  ينذركم 
ذلك  ��شتالمكم  تاريخ  من  يوما  ثالثني  خالل  درهما(  ومائة  �لفا  وع�شرون  )ثالثة 
�ل�شو�غل  للمنذر خاليا من  وت�شليمه  �ملاأجور  �خ��الء  �ل�شد�د  - ويف حال عدم  �لن��ذ�ر 
ب��ر�ءة ذمة من هيئة كهرباء  �ملنذر  ت�شليم  �لتعاقد مع  �لتي كان عليها قبل  وباحلالة 
ومياه دبي حتى �خالء �ملاأجور - مع حفظ حق �ملنذر يف �ملطالبة ببدل �ليجار �ملرت�شد 

عن فرتة �شغل �ملاأجور حتى تاريخ �لخالء �لتام. 
   الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اإعالن بالن�ضر
 رقم  7112/ 2017   
�ملنذر : �شريرب�كا�ض جاجادي�ض بهاتي - هندي �جلن�شية 

�ملنذر �ليه : �جاي ل�شو دوديجا - هندي �جلن�شية 
�ملو�شوع 

ينذر �ملنذر / �ملنذر �ليه باد�ء مبلغ وقدره )34.5١٠( �ربعة وثالثون �لف وخم�شمائة 
وع�شرة در�هم وذلك خالل مدة �ق�شاها خم�شة �يام من تاريخ �لن�شر ، و�ل �شي�شطر 
�قامة  فيها  مبا  باملبلغ  للمطالبة  �لقانونية  �لإج����ر�ء�ت  كافة  �تخاذ  �ىل  �آ�شفا  �ملنذر 
�لدعاوى �لق�شائية و��شت�شد�ر �أمر �لأد�ء و�ملطالبة بالتعوي�ض �جلابر للعطل و�ل�شرر 

مع حتميل �ملنذر �إليه بكافة ر�شوم وم�شاريف �لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة. 
   الكاتب العدل

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                          �ىل �ملدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل �ل�شاحات و�لأحو��ض - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة  ٢٠١٧/١١/٧ �ل�شاعة 8.3٠ �شباحا       

لذ� فانتم مكلفون باحل�شور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت �و م�شتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �يام على �لقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 

ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
955٢/٢٠١٧/١3
9553/٢٠١٧/١3
9555/٢٠١٧/١3
955٧/٢٠١٧/١3
956٢/٢٠١٧/١3

م
١
٢
3
4
5

��شم �ملدعي
 حممد ر��شد مالك �شيكدير 

علي �جنادي بار�مبيل
حممد �ر�شالن طاهر طارق حممود 

�مر خان رو�شام دين 
تار� �شاند �شايني 

مبلغ �ملطالبة
١49٧٠ درهم +  تذكرة �لعودة
١٠5٧5 درهم +  تذكرة �لعودة
8٢١4 درهم +  تذكرة �لعودة
٧889 درهم +  تذكرة �لعودة
9٧٧٢ درهم +  تذكرة �لعودة
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املال والأعمال

اختيار 34 مر�سحا للفوز بجائزة زايد 
لطاقة امل�ستقبل بدورتها العا�سرة 

•• اأبوظبي -وام:

حدد �أع�شاء جلنة �لختيار وجلنة �جلائزة �لعاملية للمد�ر�ض �لثانوية 34 
ز�يد لطاقة  �لعا�شرة من جائزة  للدورة  �لنهائيني  �ملر�شحني  مر�شحا من 
�أبوظبي يومي �لأحد و�لثنني  �مل�شتقبل خالل �لجتماعات �لتي جرت يف 

�ملا�شيني لتقييم �ملرحلة �لثالثة و�ملكونة من �أربع مر�حل.
�جلاري  �ل�شهر  نهاية  �ملر�شحني  قائمة  �جل��ائ��زة  حتكيم  جلنة  و�شتدقق 
�أ�شماوؤهم يف حفل توزيع �جلو�ئز خالل  �لفائزين �لذين �شتعلن  لتحديد 

�أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة يف يناير �ملقبل.
و�شملت قائمة �ملر�شحني �لنهائيني يف فئة �ملنظمات غر �حلكومية وغر 
و�للذين  �شي�شرت  �شولر  وفريق  �شولر  كر  وي  فريق  من  كال  �لربحية 
ركز م�شروعهما على تو�شيع نطاق �ل�شتفادة من حلول �لطاقة �ل�شم�شية 
ومتكني ر�ئد�ت �لأعمال يف �ملناطق �لنائية من �لنخر�ط يف هذ� �لقطاع 

�حليوي .
فيما �شتقوم موؤ�ش�شة �شيلكو �ملر�شحة �لثالثة عن �لفئة نف�شها من طرفها 
بتمويل �إن�شاء �شبكات �لطاقة �ملتجددة و�مل�شتد�مة يف �ملناطق �ل�شكنية �لتي 

يقطنها حمدودي �لدخل بالهند.
" تاأهلت �شمن قائمة �ملر�شحني  "�ملوؤ�ش�شات �ل�شغرة و�ملتو�شطة  ويف فئة 
�لنهائيني كل من �شونا ديز�ين وبي بوك�ض �ملحدودة و1366 تكنولوجيز 
حيث تتمحور �لفكرة �لرئي�شية مل�شروعاتهم حول �لتو�شع يف �شوق �لطاقة 
تعمل  و�ل��ط��رق  لل�شو�رع  ذكية  �إن���ارة  �شبكات  توفر  خ��الل  م��ن  �ل�شم�شية 
�ملر�فق  وخ��دم��ات  �ملنزلية  �ل�شم�شية  �لطاقة  و�أنظمة  �ل�شم�شية  بالطاقة 
�لتكلفة  ك��ف��اءة م��ن حيث  �أك��ر  ع��ن طريق عملية  �شم�شية وذل��ك  ورق��ائ��ق 
�مل�شاركات على  و��شتهالك �لطاقة تنا�شب كل تقنية على حدة ومت تقييم 
و�لروؤية  و�ل��ري��ادة  و�لبتكار  �مللمو�ض  �لتاأثر  وه��ي  معاير  �أرب��ع��ة  �أ�شا�ض 
طويلة �لأمد. وبهذه �ملنا�شبة - قالت �لدكتورة نو�ل �حلو�شني مدير جائزة 
حتفيز  على  �لعمل  ح��ول  يتمحور  �جل��ائ��زة  دور  �إن  �مل�شتقبل  لطاقة  ز�ي��د 
�لنهو�ض بحلول �لطاقة �ملتجددة من خالل مكافاأة وتقدير من يطبقون 

�شيا�شات وممار�شات م�شتد�مة ت�شاهم يف ت�شريع وترة �عتمادها.
م�شرة �إىل �أن دورة هذ� �لعام من �جلائزة متثل عالمة فارقة يف م�شرتها 
و�ملد�ر�ض  ل��الأف��ر�د  �جل��و�ئ��ز  خ��الل��ه منح  م���د�ر عقد مت  على  �ل��ت��ي متتد 

و�ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لتاأثر �لإيجابي على م�شتوى �لعامل.
�لطاقة  تبني  �ملتمثل يف حتفيز  ه��دف �جل��ائ��زة  م��ن خ��الل  �إن���ه  و�أ���ش��اف��ت 
�لعامل  م�شتوى  على  �مل�شتد�مة  �لتنمية  خطط  يف  ز�وي��ة  كحجر  �لنظيفة 
فهي بذلك ت�شاهم يف تر�شيخ �إرث �ملغفور له �لقائد �ملوؤ�ش�ض �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
�ملدير  �لختيار  جلنة  رئي�شة  �ليو�شف  بهجت  �لدكتورة  قالت  جانبها  من 
�إن  و�لتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جلامعة  �لتابع  م�شدر  معهد  يف  �ملكلف 
جائزة ز�يد لطاقة �مل�شتقبل تو��شل تر�شيخ ب�شمتها �شنويا حيث �أن م�شتوى 
�لتكنولوجي  �لبتكار  بالتميز من حيث  د�ئما  يت�شم  �مل�شاركات يف �جلائزة 
�لآخذ يف �لتح�شن بوترة ��شتثنائية ول �شك �أن ذلك ي�شفي طابعا تناف�شيا 
على عملية �لتحكيم يف �جلائزة ويف �لوقت نف�شه فاإن �مل�شتوى �ملتقدم �لذي 
و�شلت �إليه تقنيات �لطاقة �ملتجددة من حيث ��شتخد�مها وتطبيقها عامليا 

يعد �أمر� مثر� لالهتمام و�لإعجاب .
�لثانوية  للمد�ر�ض  �لعاملية  �جل��ائ��زة  جلنة  عقدت   - ذل��ك  م��ع  وبالتز�من 
�جتماعها على مدى �ليومني لتقييم طلبات �مل�شاركني يف هذه �لفئة من 
جميع �أنحاء �لعامل و�لتي تنطوي على روؤى تتعلق بتحقيق م�شروع للطاقة 
مل�شاريع حول  �مل�شاركات مقرتحات  �لنظيفة د�خل جمتمعاتهم. وت�شمنت 
�لأم��ط��ار وتخزينها  م��ن خ��الل جتميع مياه  �مل��د�ر���ض  �ل��ذ�ت��ي يف  �لكتفاء 
وطاقة �ملياه و�ل�شتفادة من �لطاقة �ل�شم�شية با�شتخد�م �أنو�ع خمتلفة من 
�لبطاريات وحت�شني �إجر�ء�ت كفاءة ��شتهالك �لطاقة عن طريق �لأ�شطح 
�ملد�ولت  و�أف�شت  �لزجاجية  �لنو�فذ  على  �لعاك�شة  �ل�شر�ئح  �أو  �خل�شر�ء 
16 مدر�شة من خم�ض مناطق جغر�فية  �إىل �ختيار  �أجرتها �للجنة  �لتي 
قال  جانبه  من  و�أوقيانو�شيا.  و�أوروب���ا  و�آ�شيا  و�لأمريكيتان  �أفريقيا  هي 
رئي�ض جلنة �جلائزة �لعاملية للمد�ر�ض �لثانوية �لدكتور عبد�هلل �إ�شماعيل 
�لزرعوين �أ�شتاذ �لهند�شة �لكهربائية م�شاعد �لرئي�ض يف معهد روت�ش�شرت 
بلد�ن  �ل��دورة للجائزة �شهدت م�شاركات من  �إن هذه  دبي  للتكنولوجيا يف 
جديدة يف فئة �جلائزة �لعاملية للمد�ر�ض �لثانوية مما ي�شر �إىل �أن �ل�شباب 
يف جميع �أنحاء �لعامل متفاعلون مع �جلائزة ومدركون للحاجة �إىل تبني 
�ملمار�شات �مل�شتد�مة. ولفت �إىل �أن جائزة ز�يد لطاقة �مل�شتقبل �شهدت زخما 
م�شتوى  ويعك�ض  �لطاقة  جمال  يف  �مل�شتقبل  رو�د  م�شاركة  حيث  من  قويا 
به  يحظى  �ل��ذي  �لتفكر  عمق  �ل���دورة  ه��ذه  يف  تلقيناها  �لتي  �مل�شاركات 
�ملتناف�شون وقدرتهم على طرح �أفكار وم�شاريع مبتكرة من �شاأنها �أن تعزز 
جمال �ل�شتد�مة د�خل جمتمعاتهم. جتدر �لإ�شارة �إىل �أن �أعد�د �لطلبات 
�ملقدمة من �مل�شاركني من دولة �لإم��ار�ت يف �ل��دورة �لعا�شرة جلائزة ز�يد 
�ملائة يف فئات  37 يف  �مل�شتقبل قد ت�شاعف، فقد ز�د �لعدد بن�شبة  لطاقة 
�ل�شرت�ك  طلبات  ع��دد  وبلغ   .2016 �لعام  ب��دورة  مقارنة  كافة  �جلائزة 
�شمن فئتي �ل�شركات �لكبرة و�أف�شل �إجناز �شخ�شي لالأفر�د 1113 طلبا 
�ملوؤ�ش�شات  وهي  �جلائزة  فئات  باقي  يف  �ل�شرت�ك  طلبات  عدد  و�شل  فيما 
و�ملد�ر�ض  �لربحية  وغ��ر  �حلكومة  غر  و�ملنظمات  و�ملتو�شطة  �ل�شغرة 
 2017 �أكتوبر  نهاية  ومع  ��شرت�ك.  طلب   1183 �إىل  �لعاملية  �لثانوية 
�لختيار  جلنتا  ر�شحتها  �لتي  �مل�شاركات  بتقييم  �لتحكيم  جلنة  �شتقوم 
��شتعد�د�  للمر�شحني  �لنهائية  �لقائمة  �شمن  �لعاملية  �لثانوية  و�ملد�ر�ض 

لالإعالن عن �لفائزين خالل �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة يف يناير �لقادم.

يف  الرياح  لطاقة  حمطة  اأكرب  متويل  على  املالية  املوؤ�س�سات  من  عدد  مع  يتفقون  "م�سدر" و�ُسَركاوؤها 

الهيئة العامة للطريان املدين ت�سارك يف اجتماع جلنة منظمة اليكاو حلماية البيئة يف جمال الطريان يف كندا

بنك الحتاد الوطني �سمن الـبنوك الـ 10 الأكرث اأمانًا يف ال�سرق الأو�سط

•• بلغراد-الفجر: 

�أُعلن �أم�ض عن توقيع �تفاقيات متويل �إن�شاء حمطة 
�لرياح،  طاقة  م��ن  �لكهرباء  لإن��ت��اج   "1 "�شيبوك 
و�ل����ذي ي��ع��د �أك���رب م�����ش��روع م��ن ن��وع��ه يف ب��ر �أوروب����ا 
�لرئي�شي، وذلك خالل فعالية �أقيمت بهذه �ملنا�شبة 
�مل�شاهمني  بح�شور  بلغر�د،  �ل�شربية  �لعا�شمة  يف 

و�جلهات �ملمولة للم�شروع.
قدرتها  �ل��ب��ال��غ   "1 "�شيبوك  حم��ط��ة  و���ش��ت�����ش��ب��ح 
�إن�شائها  �كتمال  و�ملقرر  158 ميجاو�ط،  �لإنتاجية 
م�شروع  �أك��رب   ،2019 �ل��ع��ام  م��ن  �لأول  �لن�شف  يف 

جتاري لطاقة �لرياح يف �شربيا وغرب �لبلقان. 
"�شيبوك  ملحطة  �لتمويل  �تفاقيات  توقيع  و�شهد 
�ألك�شندر  �ل�شربي  �لرئي�ض  فخامة  �أم�����ض  ي��وم   "1
خليفة  خلدون  معايل  من  كل  بح�شور  فوت�شيت�ض، 
و�لع�شو  للمجموعة  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����ض  �مل���ب���ارك، 
�مل��ن��ت��دب يف م��ب��ادل��ة ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، و����ش���ع���ادة جمعة 
ر����ش��د �شيف �ل��ظ��اه��ري، �شفر دول��ة �لإم����ار�ت لدى 
جمهورية �شربيا، وخالد عبد�هلل �لقبي�شي، �لرئي�ض 
وتكنولوجيا  �ل��ط��ر�ن  �شناعة  ل��ق��ط��اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
مبادلة  يف  �لنظيفة  و�لطاقة  و�لت�شالت  �ملعلومات 
�لرئي�ض  �ل���رحم���ي،  ج��م��ي��ل  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار؛ وحم��م��د 
�لتنفيذي ل�م�شدر؛ وفابريزيو كاغنا�شو، مدير عام 

�شركة �شيبوك ويند �لقاب�شة. 
وتقوم �شركة فيرتو�إلكرت�نا بالكانا دبليو �إي بي جي، 
�ململوكة بالكامل من قبل �شركة تي�شال للرياح، على 
ح�شة  تبلغ  م�شرتك  م�شروع  وه��و  �مل�شروع  تطوير 
 60% فيه  �مل�شتقبل م�شدر  �أبوظبي لطاقة  �شركة 

ومتتلك �شركة �شيبوك ويند �لقاب�شة 40%.
�لعو�شي،  �أح���م���د  �ل��ت��م��وي��ل  �ت��ف��اق��ي��ات  ع��ل��ى  ووّق�����ع 
بالكانا،  فيرتو�إلكرت�نا  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�ض 

كممثل للجهة �مل�شاهمة يف �مل�شروع.
وقد وّقع على �لتفاقيات، نيابة عن �جلهات �ملمّولة 
للم�شروع، كٌل من هاري بويد - كاربنرت، مدير قطاع 
�لطاقة ومر�فق �لطاقة من �لبنك �لأوروبي لإعادة 
�لإعمار و�لتنمية، وتوما�ض لوبيك، �ملدير �لإقليمي 
�شرق  وج��ن��وب  و���ش��ط  يف  �ل��دول��ي��ة  �لتمويل  ملوؤ�ش�شة 

�أوروبا.
�لرياح،  �ملمّولة ملحطة طاقة  وت�شمل قائمة �جلهات 
�لبالغة تكلفتها 300 مليون يورو، كٌل من بنك بانكا 
و�شندوق  كريديت  يوين  وبنك  �إر�شت  وبنك  �إنتي�شا 

�لنمو �لأخ�شر.
جميل  حممد  قال  �لتفاقيات،  توقيع  على  وتعليقاً 
�أتوجه  ل�����م�����ش��در:  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض  �ل���رحم���ي، 
�ل�شربية و�شركة مبادلة  بال�شكر لكٍل من �حلكومة 
�ملوؤ�ش�شات  ل��ك��اف��ة  م��و���ش��وٌل  و�ل�����ش��ك��ر  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار، 
بذلوه  مل��ا  �ل�شت�شارية  و�جل��ه��ات  للم�شروع  �مل��م��ول��ة 

�لتقدم  ه��ذ�  حتقيق  �إىل  �أف�����ش��ت  حثيثة  ج��ه��ود  م��ن 
جمهورية  يف  ري���اح  حمطة  �أك���رب  تطوير  يعد  حيث 
�شربيا وغرب �شبه جزيرة �لبلقان، خطوة حمورية 
يف �جلهود �ملبذولة للتو�شع يف �عتماد م�شادر �لطاقة 
تر�شيخ  �مل�شروع يف  ي�شاهم  كما  �ملنطقة،  �ملتجددة يف 
لديها  �لتي  �ل��دول  طليعة  يف  لت�شبح  �شربيا  مكانة 
�لقارة  �ملتجددة يف  �لطاقة  مل��و�رد  متناٍم  �أ�شرع قطاع 

�لأوروبية.
و�أ����ش���اف �ل���رحم���ي: ن��ح��ن يف ���ش��رك��ة م�����ش��در نفخر 
على  �كت�شبناها  �ل��ت��ي  �لعملية  خ��رب�ت��ن��ا  مب�����ش��ارك��ة 
وت�����ش��خ��ره��ا ل��دع��م ج��ه��ود تنويع  11 ع��ام��اً  م����د�ر 
م�شادر �لطاقة يف �شربيا بالتعاون مع بقية �شركائنا 

�ل�شرت�تيجيني يف �مل�شروع. 
�لكهرباء  �إد�رة  م��دي��ر  ب��وي��د-ك��ارب��ن��رت،  ه���اري  وق���ال 
و�لطاقة بالبنك �لأوروبي لإعادة �لإعمار و�لتنمية: 

نوعياً  �إجن���از�ً  �لرياح  لطاقة  �شيبوك  حمطة  ت�شكل 
من  �مل��ائ��ة  يف   27 ت��اأم��ني  على  تعمل  �لتي  ل�شربيا 
متجددة  م�شادر  ع��رب  للطاقة  �ملحلية  �حتياجاتها 
بحلول عام 2020، ونحن يف �لبنك �لأوروبي لإعادة 
�حلكومة  مع  وثيق  ب�شكل  عملنا  و�لتنمية  �لإع��م��ار 
�لت�شريعي  �لإط��ار  تنظيم  و�إع��ادة  لتطوير  �ل�شربية 
�ملجال  فتح  �إىل  �جل��ه��ود  ه��ذه  �أف�شت  وق��د  للقطاع، 
و�ملُبا�شرة يف  �ل�شتثمار�ت �خلارجية  ��شتقطاب  �أمام 

�حلزمة �لأوىل من م�شاريع �لطاقة �ملتجددة".
�لإقليمي  �مل��دي��ر  لوبيك،  توما�ض  ق��ال  جهته،  وم��ن 
�شرق  وج��ن��وب  و���ش��ط  يف  �ل��دول��ي��ة  �لتمويل  ملوؤ�ش�شة 
�أوروبا: ي�شلط هذ� �مل�شروع �ل�شوء على ��شرت�تيجية 
وتوفر  باإيجاد  �خلا�شة  �لدولية  �لتمويل  موؤ�ش�شة 
�ل�����ذي مي��ه��د �لطريق  �مل��ن��ا���ش��ب��ة، �لأم�����ر  �لأ�����ش����و�ق 
لتطوير م�شاريع طاقة متجددة �أخرى. وهو نتيجة 

و��شحة لتعاوننا مع جميع �ل�شركاء وعملنا �لوثيق 
�لد�خلية  �للو�ئح  لتح�شني  �ل�شربية  �حلكومة  مع 
و�ل��ق��و�ن��ني ومن����وذج �ت��ف��اق��ي��ة ���ش��ر�ء �ل��ط��اق��ة. وتعد 
�لر�ئدة  �ملوؤ�ش�شات  �إحدى  �لدولية  �لتمويل  موؤ�ش�شة 
ويعترب  �حل��دود  عرب  �ل�شتثمار�ت  ت�شهيل  يف  عامليا 
من  �أ�شا�شياً  ج��زء�ً  �ملتجددة  �لطاقة  مل�شاريع  دعمنا 
�آث�����ار �لتغر  ع��م��ل��ن��ا ل��ل��م�����ش��اع��دة يف �ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن 
"�شيبوك  �إن�شاء حمطة  يتم  �أن  �ملقرر  �ملناخي. ومن 
يف  م��رب��ع  كيلومرت   37 ق��دره��ا  م�شاحة  على   "1
 50 ح��و�يل  يبعد  و�ل��ذي  �مل�شتقل،  �إقليم فويفودينا 
�ملحطة  و�شت�شاهم  بلغر�د.  �لعا�شمة  عن  كيلومرت�ً 
من   )120-2.75( ري��اح  توربينه   57 ت�شم  �لتي 
�إنتاج �شركة "جرن�ل �إلكرتيك للطاقة �ملتجددة" يف 
زيادة كفاءة توليد �لطاقة وتلبية �حتياجات حو�يل 
و�حلد  �لنظيفة،  �لكهرباء  م��ن  منزل  �أل��ف   113
م��ن �ن��ب��ع��اث 370 �أل���ف ط��ن م��ن غ��از ث��اين �أك�شيد 
�إلكرتيك  "جرن�ل  �شنوياً. و�شتتكفل �شركة  �لكربون 
للطاقة �ملتجددة" بت�شنيع وتوريد وتركيب وت�شغيل 
�ل��ت��ورب��ي��ن��ات، م��ع �ت��ف��اق��ي��ة خ��دم��ة ���ش��ام��ل��ة مل���دة 15 

عاماً.
من  �ملائة  يف   27 بتاأمني  تعهدت  قد  �شربيا  وكانت 
متجددة  م�شادر  ع��رب  للطاقة  �ملحلية  �حتياجاتها 
2020، مما �شيقلل من �عتمادها على  بحلول عام 
توليد �لطاقة من �لفحم متا�شياً مع لو�ئح �لحتاد 
�لآثار  تقليل  يف  م�شاهمتها  جانب  و�إىل  �لأوروب����ي. 
حد،  �أدن����ى  �إىل  �شربيا  يف  �ل��ط��اق��ة  ل��ق��ط��اع  �لبيئية 
�شتوفر حمطة �شيبوك 1 ما ي�شل �إىل 400 وظيفة 
ل�  تاأمينها  �إىل جانب  �لإن�شاء،  �أثناء عمليات  حملية 

�جلديدة. �لطرق  من  كيلومرت�ً   50
�لر�بعة  �ملحطة  ��شتكمالها  1 عند  �شيبوك  و�شتكون 
�ل��ري��اح �شمن  ب��ا���ش��ت��خ��د�م ط��اق��ة  �ل��ك��ه��رب��اء  لتوليد 
�أوروب����ا،  "م�شدر" ب��ق��ارة  ���ش��رك��ة  م�����ش��اري��ع  حمفظة 
"م�شفوفة لندن" و�لتي  وذلك بعد كٍل من حمطة 
تقوم بتوليد 630 ميجاو�ط من �لطاقة �لكهربائية 
�لرياح  لطاقة  عاملة  حمطة  �أك��رب  وه��ي  �لنظيفة، 
�لبحرية يف �لعامل، وحمطة "د�دجون" لطاقة �لرياح 
402 ميجاو�ط،  �لبحرية يف �ململكة �ملتحدة بقدرة 
بتوليد  تقوم  �شكوتالند" و�لتي  "هايويند  وحمطة 
30 ميجاو�ط من �لكهرباء من خالل طاقة �لرياح، 

وتقع على مقربة من �شاحل �بردين�شاير.
ومن �جلدير بالذكر �أن "م�شدر" قامت منذ �تاأ�شي�شها 
يف عام 2006، بتنفيذ �لعديد من م�شاريع �لطاقة 
�لكهرو�شوئية،  �ل�شم�شية  �لطاقة  �شملت  �ملتجددة 
�لرياح، يف كل  �ل�شم�شية �حلر�رية، وطاقة  و�لطاقة 
ومنطقة  �لرئي�شي،  �أوروب��ا  وبر  �ملتحدة،  �ململكة  من 
�ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا، وجنوب �آ�شيا، وجزر 

�ملحيط �لهادئ.

•• ابوظبي-الفجر:

�لجتماع  يف  �مل��دين  للطر�ن  �لعامة  �لهيئة  �شاركت 
�حل�����ادي �ل��ع�����ش��ر لجل���ن���ة جم��ل�����ض م��ن��ظ��م��ة �لطر�ن 
�ملدين �لدويل �ليكاو �ملعنية بحماية �لبيئة يف مجال 
�لطير�ن، �لذي ُعقد يف مونرتيال، كند� يف �لفرتة من 

 .2017 �شبتمرب   15 �إىل   5
�ل��دول �لأع�شاء يف  وقد ح�شر �لجتماع ممثلون عن 
كبار ممثلي  رئي�شيون، وعدد من  �ملنظمة، ومر�قبون 

قطاع �لطر�ن �ملدين. 
يكاو حلماية �لبيئة يف مجال �لطير�ن  وتعّد جلنة �لإ
�لتابعة  �ل��ه��ام��ة  �ملتخ�ش�شة  �ل��ل��ج��ان  �إح����دى  �ل��ك��ي��ب 

ملجل�ض �ليكاو، �لتي مت تاأ�شي�شها عام 1983. 
وتهدف �للجنة �إىل م�شاعدة جمل�ض �ليكاو يف �شياغة 
وممار�شات  جديدة  معاير  و�عتماد  جديدة  �شيا�شات 
م��و���ش��ى ب��ه��ا ذ�ت ���ش��ل��ة ب��ال�����ش��و���ش��اء �ل��ن��اج��م��ة عن 
�لطائر�ت و�نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون �ل�شادرة عن 

�لنقل �جلوي، وب�شورة �أعم بالأثر �لبيئي للطر�ن.
�لدول  �مل��ت��ح��دة م�شهد  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم�����ار�ت  وت��ت�����ش��ّدر 
�لتي تبذل جهوًد� من �أجل �لتعاون �لدويل يف جمال 
يف  بن�شاط  ت�شارك  كما  �لبيئية،  و�لق�شايا  �ل�شالمة 
فيها  �لي��ك��او، مب��ا  ملنظمة  �لتابعة  �ل��ل��ج��ان  م��ن  ع��دد 
�لبيئة يف مجال �لطير�ن، وذلك بهدف  جلنة حماية 
�لإمار�ت  دول��ة  وُت�شّنف  �لبيئة.  حماية  جهود  تعزيز 
�لعربية �ملتحّدة يف طليعة �لدول �لأع�شاء يف منظمة 
�ليكاو فيما يتعّلق بالمتثال ملتطلبات �ملنظمة يف �إطار 
�لربنامج �لعاملي للتحقق من �ل�شالمة �لتابع ملنظمة 

�لطر�ن �ملدين �لدويل.
�ل�شويدي  حممد  �شيف  �شعادة  �شّرح  �ملنا�شبة،  وبهذه 

�مل���دين يف دولة  ل��ل��ط��ر�ن  �ل��ع��ام��ة  م��دي��ر ع���ام �لهيئة 
هذه  يف  �مل�شاهمة  ُي�شّرنا  �ملتحدة:  �لعربية  �لإم���ار�ت 
�ليكاو. ول  �لتابعة ملنظمة  و�ملوؤثرة  �ملرموقة  �للجنة 
�لقيادي  �ل���دور  على  دل��ي��اًل  مت��ّث��ل  ع�شوّيتنا  �أن  ���ش��ّك 
�لذي ت�شطلع به دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة على 
�لطر�ن  قطاع  �لبيئة يف  حماية  دعم جهود  م�شتوى 
�لبيئية  �ل��دويل، وكذلك دعم �لأه��د�ف  على �ل�شعيد 
على  ع�شويتنا  تتما�شى  �أع��م،  وب�شكل  �ليكاو.  ملنظمة 
دولة  لروؤية  �لرئي�شية  �لركائز  �إح��دى  مع  وثيق  نحو 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �لتي تتمثل يف �شمان �لتنمية 

�لقت�شادية �مل�شتد�مة مع �حلفاظ على �لبيئة.
�لطير�ن  مجال  يف  �لبيئة  حماية  جلنة  دور  ويتحور 
�إج��ر�ء در��شات حم��ددة، بناء على طلب جمل�ض  حول 

�ملتعلقة  �لق�شايا  تقييم  �أج���ل  م��ن  �لي��ك��او،  منظمة 
�لهو�ء،  ونوعّية  �لطائر�ت  عن  �لناجمة  بال�شو�شاء 
ف�شاًل عن �شّلة �لتد�بر �لتي تتّم در��شتها �ليوم من 
�أجل تخفي�ض �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون �ل�شادرة 
ع���ن �ل��ن��ق��ل و�ل�����ش��ح��ن �جل����وي �ل������دويل، مب���ا يف ذلك 
�ملعّززة،  �لعمالنية  �لطائر�ت، و�لجر�ء�ت  تكنولوجيا 
وقيا�شات �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكربون �لقائمة على 

�ل�شوق، و�أنو�ع �لوقود �لبديلة.
وُيعنى جمل�ض منظمة �ليكاو مبر�جعة تو�شيات جلنة 
�لكيب و�عتمادها، مبا يف ذلك �لتعديالت �لتي تطر�أ 
بدوره  ويرفع  بها،  �ملو�شى  و�ملمار�شات  �ملعاير  على 
�ملدين  �لطر�ن  ملنظمة  �لعامة  �جلمعية  �إىل  تقريًر� 
�ل�شيا�شات  �لتي تتوىّل يف نهاية �ملطاف و�شع  �لدويل 

�لرئي�شية ذ�ت �ل�شلة بحماية �لبيئة.
�ملتخ�ش�شة  �ل���وك���الت  �إح����دى  �لإي���ك���او  منظمة  ت��ع��ّد 
من  جمموعة  �أن�شاأتها  وق��د  �ملتحدة،  ل��الأمم  �لتابعة 
على  �لإ����ش���ر�ف  �إد�رة  �أج���ل  م��ن   1944 ع���ام  �ل����دول 
�لدويل  �مل��دين  بالطر�ن  �ملتعلقة  �لتفاقية  تطبيق 

�تفاقية �شيكاغو وحوكمتها. 
�ل�شناعية  و�مل��ج��م��وع��ات  �ل����دول  م��ع  �ملنظمة  وت��ع��م��ل 
�لأع�شاء يف �لتفاقية، و�لبالغ عددها 191، من �أجل 
�لتو�شل �إىل �إجماع يف �لآر�ء ب�شاأن �ملعاير و�ملمار�شات 
�مل���و����ش���ى ب��ه��ا يف جم����ال �ل����ط����ر�ن �مل�����دين �ل�����دويل، 
�ل�شالمة  معاير  دع��م  �إىل  تهدف  �لتي  و�ل�شيا�شات 
و�لكفاءة و�لأمن و�ل�شتد�مة �لقت�شادية و�مل�شوؤولية 

�لبيئية يف قطاع �لطر�ن �ملدين.

•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�10  �ل��ب��ن��وك  ب��ن��ك �لحت����اد �ل��وط��ن��ي �شمن  ��ن��ف  ���شُ
�خلام�شة،  باملرتبة  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �أم��ان��اً  �لأك���ر 
كما �حتل �ملرتبة �ل�شابعة ع�شرة �شمن �لبنوك �ل�50 
2017 وفقاً  لعام   �لنا�شئة  �لأ�شو�ق  �أماناً يف  �لأك��ر 

لقائمة جملة »غلوبال فاينان�ض«.
وتقوم "غلوبال فاينان�ض" بن�شر قو�ئم �لبنوك �ل�50 
�أ�شبحت معيار�ً  ع��ام، وقد  �لعامل كل  �أماناً يف  �لأك��ر 

معتمد�ً لقوة �لو�شع �لئتماين يف �لأو�شاط �مل�شرفية 
و�ملالية. كما تعد هذه �لت�شنيفات �أد�ة ل ي�شتغنى عنها 
لل�شركات و�ملوؤ�ش�شات لتقييم �لبنوك �لعاملة يف �لأ�شو�ق 
�لنا�شئة، �لتي تتميز بت�شارع �لنمو وتذبذبات �لأ�شو�ق. 
وقال �ل�شيد حممد عابدين �لرئي�ض �لتنفيذي لبنك 
بت�شنيف وتعزيز  �شعد�ء جد�ً  �لوطني: نحن  �لحت��اد 
موقع بنك �لحتاد �لوطني يف �ملركز �خلام�ض �شمن 
�ل�����ش��رق  �لأو���ش��ط و �ل�شابع  �أم��ان��اً يف  �لبنوك �لأك���ر 
ع�شر �لأكر �أماناً يف �لأ�شو�ق �لنا�شئة ، وذلك حلر�ض 

�أعماله  �أد�ء  ��شرت�تيجية حكيمة يف  �تباع  �لبنك على 
وتعترب  �لأم�����ان.  ع��ل��ى  �مل�شتمر  وت��رك��ي��زه  �مل�����ش��رف��ي��ة 
يف  قوته  على  �لد�ئم  �حلفاظ  يف  �لبنك  ��شرت�تيجية 
�لقت�شادية وحتقيق منو م�شتد�م  �لتغر�ت  مو�جهة 
�لأ���ش��ب��اب لح��ت��الل مركز  �أه��م  للتذبذب  غ��ر خا�شع 

د�ئم �لتقدم بني �لبنوك �لأكر �أماناً وقوة.
�لآمنة من  �لبنوك  �أف�شل  �شمن  �لبنك  ت�شنيف  "�إن 
قبل جملة غلوبال فاينان�ض يعد تقدير�ً لأد�ئنا �ملتميز 
و�ملتنامي على مد�ر �لأعو�م، وحافز�ً جديد�ً من �أجل 

�ل�شتمر�ر بالرتقاء بجودة خدماتنا و�لتز�منا �لد�ئم 
�خلدمات  وبتقدمي  �أد�ئ��ن��ا  يف  �جل���ودة  معاير  باأعلى 
ويجدر  ع��اب��دي��ن.  �ل�شيد  �أ���ش��اف  للعمالء".  �لآم��ن��ة 
بالذكر �أن قو�ئم غلوبال فاينان�ض للبنوك �لأكر �أماناً 
هذ�  يف  عاملياً  م�شرفاً   50 �أف�شل  �ختيار  على  تعتمد 
و�إجمايل  �لئتمانية،  �لت�شنيفات  مقارنة  بعد  �ملجال 
�لت�شنيفات  �لعامل، ح�شب  500 بنك يف  �أكرب  �أ�شول 
�ل��ط��وي��ل��ة �لأم����د م��ن وك����الت �لت�شنيف  �لئ��ت��م��ان��ي��ة 

�لعاملية: فيت�ض، و�شتاندرد �آند بورز، وموديز.

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                          �ىل �ملدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل �ل�شاحات و�لأحو��ض - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة  ٢٠١٧/١١/٧ �ل�شاعة 8.3٠ �شباحا       

لديكم من مذكر�ت  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  �و من ميثلكم  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
، ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على �لق��ل  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
9564/٢٠١٧/١3
9565/٢٠١٧/١3
95٧5/٢٠١٧/١3
95٧٧/٢٠١٧/١3

م
١
٢
3
4

��شم �ملدعي
 �شومون هاولدير مقبول هاولدير 
�شيد نظم �لعلم ��ض تي �م فردو�ض 

جولب �شاند بربال ر�م 
�شهيل خان تور علي خان   

مبلغ �ملطالبة
١39٠١ درهم +  تذكرة �لعودة
١368٢ درهم +  تذكرة �لعودة
١33٧٠ درهم +  تذكرة �لعودة
١٠858 درهم +  تذكرة �لعودة

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                          �ىل �ملدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل �ل�شاحات و�لأحو��ض - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة  ٢٠١٧/١١/٧ �ل�شاعة 8.3٠ �شباحا       

لديكم من مذكر�ت  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  �و من ميثلكم  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
، ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على �لق��ل  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
96٢5/٢٠١٧/١3
96٢6/٢٠١٧/١3
96٢٧/٢٠١٧/١3
96٢8/٢٠١٧/١3

م
١
٢
3
4

��شم �ملدعي
�شوهان لل نار�يان لل 

حممد �شليم حممد خالد
ر�م ديو كوماو�ت 

�نيل كومار فا�شوديفان  

مبلغ �ملطالبة
65٠٢ درهم +  تذكرة �لعودة
٧4١9 درهم +  تذكرة �لعودة

١٢٧٢١ درهم +  تذكرة �لعودة
993٧ درهم +  تذكرة �لعودة
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 مذكرة اعادة اعالن املدعى عليه بالن�ضر

                       �ىل �ملدعي عليه/ تو�شكانا لتجميل �ل�شاحات و�لأحو��ض - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة لها 

جل�شة  ٢٠١٧/١١/٧ �ل�شاعة 8.3٠ �شباحا  

لديكم من مذكر�ت  ما  تقدمي  وعليكم  قانونا  �و من ميثلكم  باحل�شور  مكلفون  فانتم  لذ� 
، ويف حالة تخلفك فان �حلكم  �ي��ام على �لق��ل  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�شيكون مبثابة ح�شوري.
ق�ضم الق�ضايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�شية
 9558/٢٠١٧/١3 
 9559/٢٠١٧/١3
 956١/٢٠١٧/١3

م
١
٢
3

��شم �ملدعي
  يندير ر�ج �شاينى 

بو�شبندير �شيمنا ر�م جاجنر 
�حمد جميل منظور ح�شن 

مبلغ �ملطالبة
١١١4١ درهم + تذكرة �لعودة
١٠٢٧4 درهم + تذكرة �لعودة
١٠396 درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 يف الدعوى رقم 2017/1495  جتاري كلي 

�ملدعى عليها  ١( مر�شانت �شتار �لعاملية للتجارة �لعامة - �ض ذ م م 
٢( حممد علي عبد�حل�شني كدخايل �ليادر�ين 

)�لعنو�ن : دبي - بردبي - �خلليج �لتجاري - ويلينجتون تاور - مقابل فندق �وبريو - مكتب 
 رقم 9٠١-9٠٢ - هاتف متحرك رقم 88886٢9-٠5٠  ، 864٧١٠٠-٠5٢ - فاك�ض رقم ٠4-38886٠٠ 
هاتف رقم : 3888٧٠٠-٠4( - يرجى �حل�شور �ىل �جتماع �خلربة �ملقرر مبكتب �خلبر �مل�شريف  
�ملدون �دناه وذلك يف متام �ل�شاعة �حلادية ع�شره  من �شباح يوم  �لثالثاء   �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢4  
وذلك لبيان دفوعكم يف �لدعوى �ملرفوعة عليكم من قبل  بنك دبي �لتجاري - �ض م ع - بيت 
�ملعرفة لتدقيق �حل�شابات - بناية �ل�شم�ض �مل�شيئة - �لدور �لأول مكتب رقم ١١٢،  هاتف رقم 
٠4٢83٠١٠٠ - فاك�ض رقم : ٠4٢8336٢٢ - هاتف متحرك رقم : ٠5٠65١6٠9٢ - مقابل �لطاير 

لل�شيار�ت - �لقرهود / دبي
 اخلبري امل�ضريف /حممد كامل عريان - قيد رقم 64

بيت املعرفة لتدقيق احل�ضابات  

اعالن اجتماع خربة بالن�ضر 
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العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/8718  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�يفري ثينج للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا 
�ن �ملدعي /�شيد ح�شن �ل�شيد ح�شن نور قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(  ع��ودة مببلغ )3٠٠٠  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)٢3333  مب�شتحقات عمالية 
 mb176649795ae:ل�شكوى� رقم  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����ش��ة ي���وم �ل��ث��الث��اء �مل������و�ف������ق:٢٠١٧/١١/٧ �ل�����ش��اع��ة ٠8.3٠ �ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/8664  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-فادي ع�شام �ل�شود جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /جي 
دبليو بي �نرتنا�شيونال م.د.م.�ض وميثله:عبد�لكرمي مكي جعفر �ملخدوم قد �أقام 
درهم(  �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)66١٢٠  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9٪ من تاريخ �ملطالبة وحددت لها 
 ch1.A.2:جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق:٢٠١٧/١١/٧ �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 
�لأق��ل، ويف حالة  �أي��ام على  للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  �و م�شتند�ت  مذكر�ت 

تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/9146  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-مرتك�ض للمقاولت �ن�شاء �لطرق ���ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�أق���ام عليك �لدعوى  �مل��دع��ي /حم��م��د كا�شف خم��ت��ار �ح��م��د ق��د  �لق��ام��ة مب��ا �ن 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها)١١99١ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB174864121AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
�ل�����ش��اع��ة ٠8.3٠ �ض  �مل������و�ف������ق:٢٠١٧/١٠/٢5  ي���وم �لرب���ع���اء  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/8700  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�شركة �لنخبة ملقاولت �لبناء ذ.م.م - فرع جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حنان عدنان م�شطفى ه�شي�ض قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(  وق����دره����ا)١348٧6  عمالية  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
 MB176482911AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
�ل�����ش��اع��ة ٠8.3٠ �ض  �مل������و�ف������ق:3١/٢٠١٧/١٠  �ل��ث��الث��اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   ch1.A.5:بالقاعة
�أيام  بثالثة  للمحكمة قبل �جلل�شة  �و م�شتند�ت  ما لديك من مذكر�ت  بتقدمي 

على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6077  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�شمر�شيت للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�شوعها  مبا �ن �ملدعي /حممد عبا�ض حممد �قبال قد 
مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   34598( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB174697969AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١٧/١١/٢ �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة 
ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/6984  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-زمان ��شرف للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى ومو�شوعها  �أق��ام عليك  �شاجد �عجاز �حمد قد  �ملدعي /حممد  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٢٠333 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb174987427ae  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١٧/١١/9 �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/5853  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-فر�شت لين لتو�شيل �لطلبات جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /حممد �حمد عبد�هلل ح�شني قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة 
درهم(   ٢5٠٠( عودة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   8٢١66( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  وح��ددت    MB171588149AE:ل�شكوى� رق��م  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
 ch1.A.5 بالقاعة  �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض  �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢9  جل�شة يوم �لحد 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7735  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-جبل �تني لتجارة مو�د �لبناء ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ريجالدو  دوبايا  /جونيوى  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٢٧٠١6 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:MB175748068AE  وحددت 
 ch1.A.5 لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠١٧/١١/١٢ �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/8020  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لبناء  ملقاولت  �شرتمي�ض  ١-لينفج   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /�شبر �حمد ب�شر �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   ٢6٧3١( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB175952031AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١٧/١١/9 �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/9129  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-د�ر �لعال لالعمال �لفنية ���ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /م�شطفى حممد �حمد �مبابي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   8٢٢9٢( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة 
  MB177083327AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
بالقاعة  �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض  �ملو�فق ٢٠١٧/١١/٧  �لثالثاء  وحددت لها جل�شة يوم 
ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/8018  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�لفرحان خلدمات ت�شميم وتنفيذ �حلد�ئق �ض.ذ.م.م جمهول 
�أقام عليك �لدعوى  حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /ظفر �قبال حممد يو�شف قد 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )٢٠554 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176236016AE:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(   ٢٠٠٠(
وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢5 �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة 
ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/7097  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-ماك لينز للتجاره �لعامه �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /ديفاكار�ن �جابا كومار كري�شنان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )558١٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف رقم �ل�شكوى:mb175439471ae  وحددت لها 
 ch1.A.1 جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١٧/١١/9 �ل�شاعة ٠8.3٠ �ض بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/8553  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-مطعم ومقهى ��شنة �لرتكي جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي /مروه بنت �ل�شريف مغربي حرم �لثابت قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )١٧89٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
وحددت    mb176573726ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
بالقاعة  م�شاء�   ١5.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢5 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ، 

و�مرت �ملحكمه بتق�شر مدة �لعالن .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/7495  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / ١-ه��وت دوغ جوينت م.د.م.����ض جمهول حمل �لق��ام��ة مبا 
�ن �ملدعي /خالد ربحي ها�شم خلف وميثله:عبد�هلل علي عبد�لوهاب عبد�هلل 
عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شويدي 
وقدرها )5١٠٠٠ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3٠٠٠ درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة  وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢6 �ل�شاعة 
ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   ch1.A.1 بالقاعة  ���ض   ٠8.3٠
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/342  عمايل كلي

�ىل �ملدعي عليه / ١-توما�ض بنيت �شاين �ض.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
/وديع �ليا�ض وديع دحدل وميثله:بدر عبد�هلل خمي�ض عبد�هلل قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )6٧١8٧٠ درهم( وتذكرة عودة �ىل 
موطنه �و ما يقابلها نقد� مببلغ )5٠٠٠( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
و�لفائدة 9٪ من تاريخ نهاية �لعمل يف:٢٠١5/١٢/١5 حتى �ل�شد�د �لتام  وحددت لها 
 ch2.E.22 �ل�شاعة ٠9.3٠ �ض بالقاعة  جل�شة يوم �خلمي�ض �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢6 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س ال�ضعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2016/8179  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م   �لفنية  لالعمال  �جلمال  مدينة  عليه/١-  �ملحكوم  �ىل 
يف    ٢٠١٧/5/9 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
باأن  عليها  �ملدعى  بالز�م  عبد�ملالك  �جغور  ل�شالح/علي  �ع��اله  �ملذكورة  �لدعوى 
توؤدي للمدعي مبلغ )58١3( درهم وتذكرة عودة �ىل وطنه عينا �و ما يقابلها نقد� 
و�لزمتها  �خ��ر  �شاحب عمل  بخدمة  �لتحق  قد  يكن  ما مل  دره��م   )١٠٠٠( مببلغ 
�ملنا�شب من �مل�شاريف و�عفت �ملدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عد� ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 

بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/69  ا�ضتئناف تنفيذ مدين    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ ١- روري ماك�شويل جيم�شون جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف /�شركة تعمر �لقاب�شة لال�شتثمار �ض.ذ.م.م وميثله:علي 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��شماعيل 

٢٠١4/483 تنفيذ مدين  
وحددت لها جل�شه يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١٧/١١/8 �ل�شاعة ١٧.3٠ م�شاء�  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/3559  تنفيذ عمايل 
�لقامة  حم��ل  جمهول  ت��ي  �ل  ج��ي  تكنولوجيز  ��شنا  ���ش��ده/١-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/بر��شانت ماريا ر�جي�ض كومار وميثله:بدر عبد�هلل 
خمي�ض عبد�هلل  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
�و خزينة  �لتنفيذ  به وق��دره )٧4999( دره��م �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع 
�ملحكمة بال�شافة �ىل مبلغ )١5٠٠( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه 
�للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3341  تنفيذ عمايل 

�لفنية �ض ذ م م جمهول حمل  �ملنفذ ���ش��ده/١- م��ارت لالعمال  �ىل 
قد  حممد  �ل�شربيني  رزق  �لتنفيذ/�شعبان  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )8٧٠5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )856( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3164  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/١- زمان ��شرف للخدمات �لفنية �ض ذ م م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/زهيب ح�شني �حمد ح�شني قد 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )6٢٠٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )٧3٠( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/3589  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �شده/١- مرتك�ض للمقاولت �ن�شاء �لطرق �ض ذ م م جمهول 
قد  نذير  حممد  �حمد  �لتنفيذ/�شفر  طالب  �ن  مبا  �لقامة  حمل 
�ملبلغ  �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع  �لتنفيذية  �أقام  عليك �لدعوى 
�ملنفذ به وقدره )١٠١58( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
بال�شافة �ىل مبلغ )9٢8( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
مذكرة اعالن بالن�ضر

             يف  الدعوى 2017/103  ا�ضتئناف تظلم جتاري    
مت�شامن  �شامن  كفيل  ب�شفتها  ب��اي  �شوري�ض  جيتا   -١ �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
ب�شفته   - باي  �شوري�ض  كوت�شيكار   -٢ و�شركاه  ب�شركة مكباي  و�شريك  ومديره 
كفيل �شامن مت�شامن و�شريك ب�شركة مكباي و�شركاه  جمهويل حمل �لقامة 
مبا �ن �مل�شتاأنف / بنك �م �لقيوين �لوطني �ض.م.ع وميثله:خالد كلندر عبد�هلل 
جتاري       تظلم    ٢٠١٧/١١١ رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  ��شتاأنف/  قد  ح�شني  
م�شاء�    ١٧.3٠ �ل�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢5 �ملو�فق  �لرب��ع��اء   ي��وم  جل�شه  لها  وح��ددت 
ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف  بالقاعة رقم 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�ضر
             يف  الدعوى 2017/1347  احوال نف�س م�ضلمني

�ىل �ملدعي عليه / ١- حممد �حمد ح�شني ن�شار  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ �شاره علي ح�شني حممد �ل�شناوي  قد �أقام عليك �لدعوى 
�شاملة  ح�شانة  م�شكن  وب��دل  موؤقتة  بنوة  نفقة  �ملطالبة  ومو�شوعها 
�لدر��شية  �لر�شوم  وب��دل  ع��ده  ونفقة  �ل�شد�ق  وم��وؤخ��ر  ح�شانة  و�ج��رة 
�لثالثاء  يوم   لها جل�شة  �ملحاماة. وح��ددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�ملو�فق  ٢٠١٧/١٠/3١   �ل�شاعة 8.3٠ �ض بالقاعة رقم )٧( لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/2863 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/١-  �شركة و�ي��دوول لالن�شاء�ت ���ض.ذ.م.م جمهول 
ل��ت��ج��ارة مياه  �ل��ن��ق��اء  �لتنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ملذكورة �عاله  �لتنفيذية  �أق��ام عليك �لدعوى  ���ض.ذ.م.م قد  �ل�شرب 
طالب  �ىل  دره��م   )9١868( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت 
 ١5 خ��الل  �ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  �لتنفيذية بحقك يف حالة 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

األربعاء   18   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12150  
Wednesday  18   October   2017  -  Issue No   12150



األربعاء   18   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12150  
Wednesday  18   October   2017  -  Issue No   12150 29

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
     اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3225  جتاري جزئي
ر�شا  حممد   -٢ ذ.م.م  �ل��ع��ام��ة  للتجارة  ���ش��ريف  �ح��م��د  �شركة   -١  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
عبد�لرحمن �شريف جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �ل�شالمي )�شركة 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عامة(  م�شاهمة 
بالت�شامن و�لت�شامم و�لتكافل مببلغ وقدره )٧83٠3.96( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   . كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �ملحاماة  و�تعاب 
فاأنت  لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.3٠ �ل�شاعة    ٢٠١٧/١٠/3٠ �ملو�فق  �لثنني 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3304  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-�شم�شه مو�شى غلوم عبا�ض خمي�ض جمهول حمل �لقامة مبا 
ح�شني  عبد�هلل  كلندر  وميثله:خالد  ���ض.م.ع  �لوطني  �لقيوين  �م  �ملدعي/بنك  �ن 
وقدره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
�ل�شد�د  )568٧١.٧١( درهم و�لفائدة �لتفاقية ٢٪ من تاريخ:٢٠١٢/١٢/٢٠ وحتى 
�لتام مع �لز�مها بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�شة 
لذ�   Ch 1.C.12 بالقاعة  8.3٠ �ض  �ل�شاعة    ٢٠١٧/١١/6 �ملو�فق  �لثنني  يوم 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3125  جتاري جزئي
�����ض.ذ.م.م جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �مل��دع��ي عليه / ١-�خل�����ش��ر للنقليات  �ىل 
عبد�للطيف  ح�شني  ومي��ث��ل��ه:ط��ارق  )ف���رع(  ������ض.ذ.م.م  �شيف  �مل��دع��ي/در�ي��ف  �ن 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �ل�����ش��رك��ال  عبد�لرحمن 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )935٠( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي 
�لثالثاء  ي���وم  ل��ه��ا جل�شة  وح����ددت  �ل��ت��ام.  �ل�����ش��د�د  وح��ت��ى  �شنويا   ٪١٢ و�ل��ف��ائ��دة 
فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���ض   8.3٠ �ل�شاعة    ٢٠١٧/١٠/٢4 �مل��و�ف��ق 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3242  جتاري جزئي

�ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �لو�حد  عبد  �فتخار  ١-�حمد   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ن�شيب عبد�لرحمن  �لتجاري )فرع( وميثله:عبد�لرحمن  �بوظبي  �ملدعي/بنك 
بن ن�شيب قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ 
 ٪١٢ و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم   )١٧5٧6٠.٢4( وقدره 
�ملو�فق  �لربعاء  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  تاريخ  من 
٢٠١٧/١١/١  �ل�شاعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3179  جتاري جزئي
�ملهري  كدفور  حممد  مانع   -٢ �ل�شيار�ت  لتاجر  فا�شت   ١-٢  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق��ام عليك  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/خالد حممد خليفة عبد�هلل قد 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )5٠.٠٠٠( درهم 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة ١٢٪ من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�شد�د 
لتام وربط �لنز�ع رق���م:٢٠١٧/١3١4 نز�ع جتاري. وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء 
�ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢4  �ل�شاعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch 1.C.12 لذ� فاأنت مكلف 
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/3162  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / ١-٢ �شركة برت� �شتيل ل�شناعة �لن�شاء�ت �ملعدنية ���ض.ذ.م.م وميثلها/علي 
عرفات علي �لب�ض ٢- علي عرفات علي �لب�ض جمهويل حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/جيه كيه 
بايون ملقاولت �لبناء �ض.ذ.م.م وميثلها مديرها/حممد �شيد �بر�هيم �شيد بخيت وميثله:بدر 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�هلل  خمي�ض  عبد�هلل 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م   )449.٧٧5( وق��دره  مببلغ  بالت�شامن 
١٢٪ من تاريخ �ملطالبه وحتى �ل�شد�د لتام وربط �لمر على عري�شة رقم:٢٠١٧/859 جتاري. 
 Ch 1.C.13 وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق ٢٠١٧/١١/١  �ل�شاعة 8.3٠ �ض بالقاعة
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل  . 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
     اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2099  مدين جزئي
�ن  ك��اور جوجار عزيزى جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل �ملدعي عليه / ١- �شاتبال 
�ملدعي/جا�شم حممد �حلمد�ين وميثله:حممود ح�شني علي �حمد وميثله:حممود 
ح�شني علي �حمد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملدعي عليهما �لول 
يوؤديا للمدعي مبلغا وقدره )5٠٠.٠٠٠( درهم  بان  و�لت�شامم  بالت�شامن  و�لثانية 
تعوي�شا جابر� عما حلق به من ��شر�ر مادية و�دبية و�لز�مهما بالر�شوم و�مل�شاريف 
  ٢٠١٧/١٠/٢6 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ض  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت  �مل��ح��ام��اة.  �ت��ع��اب  ومقابل 
�ل�شاعة 8.3٠ �ض بالقاعة Ch 1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة 

بثالثة �أيام على �لأقل  ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
       اعالن بورود التقرير بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/797  ا�ضتئناف مدين
�ىل �مل�شتاأنف �شده / ١- جهاد حممد جمهول حمل �لقامة 

مبا �ن �ملدعي/�لغز�ل لتاأجر �ل�شيار�ت �ض.ذ.م.م
�لدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:9/٢٠١٧/١٠  �ملنعقدة  بجل�شتها  ق��ررت  �ملحكمة  ب��ان  نعلمكم 
وقد  �لدعوى  يف  �ملنتدب  �خلبر  �ل�شيد  تقرير  ب��ورود  �خطاركم  �ع��اله  �ملذكورة 
بالقاعة  �ض  �ل�شاعة:١٠:٠٠  �مل���و�ف���ق:٢٠١٧/١٠/٢3  �لثنني  ي��وم  جل�شة  حت��ددت 
رقم ٢3  �ل�شاعه �لعا�شره �شباحا للتعقيب على �لتقرير وعليه يق�شي ح�شوركم 

باملوعد �ملذكور �و �ر�شال من ميثلكم قانونا و�ل �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/1186 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �شده/١-  ن�شيب �شالح جمعه مبارك  جمهول حمل �لقامة 
�أقام  قد  ��شماعيل   �شعيد  حممد  عبد�هلل  �لتنفيذ/عامر  طالب  �ن  مبا 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مكم  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليكم 
به وقدره )١5٧8٧6( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بتثبيت 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه    ٢٠١6 ل�شنة   4٧ رق��م  �لتحفظي  �حل��ج��ز 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/515 تنفيذ �ضرعي  
�ل��رتع��اين  جمهول حمل  �شليمان  �لدين م�شطفى  ���ش��ده/١-  برهان  �ملنفذ  �ىل 
�حمد ملكاوي وميثله:�بر�هيم علي  �لتنفيذ/ميادة �شالح  �ن طالب  �لقامة مبا 
�مل��ذك��ورة �ع��اله و�لز�مك  �أق��ام عليك �لدعوى �لتنفيذية  ك��رم حممد خ��وري  قد 
تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رق��م:١٢95/٢٠١5 �حو�ل نف�ض م�شلمني و�ملعدل 
�ملبلغ  ب�شد�د   ، وم��و�ري��ث  �شخ�شية  �ح��و�ل  ��شتئناف  رق����م:٢٠١6/456  بال�شتئناف 
�ملنفذ به وقدره )٢86.94٠( درهم �شامال للر�شوم و�مل�شاريف من تاريخ �ل�شتحقاق 
وفق منطوقه  .وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/2565 تنفيذ جتاري  
�ملنفذ �شده/١-  نيكول�ض جوزيف جنيم جمهول حمل �لقامة  �ىل 
�أق��ام عليك  �لعبديل قد  �لتنفيذ/علي عبد�لهادي علي  �ن طالب  مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )89٧888(
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1253  ا�ضتئناف جتاري    

�����ض.ذ.م.م  �ل��ب��ن��اء  ل��ت��ج��ارة م���و�د  ���ش��ت��ار  �مل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ ١- كري�شتال  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / فار �ي�شت �شتيل )فرع من �شركة 
فار�ي�شت �لتجاريه �ض.ذ.م.م( وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع قد 
جزئي  جتاري   ٢٠١6/٢6١٠ رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
ب��ت��اري��خ:٢٠١٧/6/٢8  وح��ددت لها جل�شه يوم �لح��د  �ملو�فق ٢٠١٧/١١/١٢ 
�ل�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2016/1624  ا�ضتئناف جتاري    
�ل��زرع��وين جمهول حمل  نقي  علي  �شالح  ١- حممد  �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ض.ذ.م.م  للمقاولت  �لوطنية  �ل�شعفار  �شركة   / �مل�شتاأنف  �ن  مبا  �لقامة 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�ل��رح��م��ن ح�شن حم��م��د �مل��ط��وع ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حلكم 
�ل�شادر بالدعوى رقم ٢٠١6/6٢٠ جتاري كلي بتاريخ:٢٠١6/١١/١  وحددت 
لها جل�شه يوم �لثالثاء  �ملو�فق ٢٠١٧/١١/٧ �ل�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة 
رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/653  ا�ضتئناف جتاري    

�������ض.ذ.م.م  �ل���د�خ���ل���ي  للت�شميم  ت��ي��م  درمي�������ض   -١ ����ش���ده/  �مل�����ش��ت��اأن��ف  �ىل 

جمهول حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �وه جي ��ض تريدينغ ���ض.م.ح قد 

كلي  جت��اري   ٢٠١6/١٧3٢ رق��م  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف 

بتاريخ:٢٠١٧/3/3٠  وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء  �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢4 

�ل�شاعة ١٠.٠٠ �شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/227  ا�ضتئناف عقاري    

�مل��ح��دودة جمهول  ل��ل��ورق  �لم���ار�ت  ���ش��ده/ ١- م�شنع  �مل�شتاأنف  �ىل 
دبي(  )ف��رع  �لوطني  �لفجرة  بنك   / �مل�شتاأنف  �ن  �لقامة مبا  حمل 
قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى رقم ٢٠١6/498 عقاري 
�ملو�فق  ي��وم �لرب��ع��اء   ب���ت���اري���خ:٢٠١٧/٧/5  وح���ددت لها جل�شه  كلي 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا    ١٠.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠١٧/١٠/٢5
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/52  ا�ضتئناف عقاري    

�ض.م.ح  هولدينجز  �نرتنا�شيونال  تريدينت   -١ �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
ديفيد   / �مل�شتاأنف  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  متثيل(  )مكتب 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��شتاأنف  قد  تووير�ض  م��ارك 
يوم  لها جل�شه  ب��ت��اري��خ:٢٠١٧/٢/١  وح��ددت  كلي  ٢٠١6/6٢3 عقاري 
رقم  بالقاعة  �شباحا    ١٠.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠١٧/١١/٢ �ملو�فق  �خلمي�ض  
ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.C.11

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/940  ا�ضتئناف جتاري    
للتكنولوجيا  مثيما   -٢ �ناند  ديباك  �ديتيا   -١ �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�شركة غر�ن   / �مل�شتاأنف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا  �����ض.ذ.م.م جم��ه��ويل حم��ل 
�لكتبي قد  �شعيد عبد�هلل بن هويدن  غري�ض وميثله:خليفة عبد�هلل 
جتاري   ٢٠١5/١3٢6 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/  ��شتاأنف 
�ملو�فق  �لثالثاء   ي��وم  ب��ت��اري��خ:٢٠١٧/5/١١  وح��ددت لها جل�شه  كلي 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �شباحا    ١٠.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠١٧/١٠/3١
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

مذكرة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/273  ا�ضتئناف جتاري    

حمل  جم��ه��ول  �ل�شاوي�ض  علي  نبيل  علي   -١ ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لعامة �ض.ذ.م.م  للتجارة  �ل�شل�شال  �مل�شتاأنف / مدى  �ن  �لقامة مبا 
وميثله:رو�شة ح�شني �ل�شيد حم�شن �لعطار قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
بتاريخ:9/٢٠١٧/٢   جزئي  جتاري   ٢٠١6/99٠ رقم  بالدعوى  �ل�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لثالثاء  �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/٢4 �ل�شاعة ١٠.٠٠ 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
مذكرة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/569  ا�ضتئناف جتاري    
جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  ميديا  ب��ري��ك   -١ ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف / �شركة �لحتاد لالفالم �مللونة ذ.م.م 
وميثله:عبد�هلل حممد حاجي علي �لعو�شي قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم 
بتاريخ:٢١/3/٢٠١٧   كلي  جت��اري   ٢٠١6/896 رق��م  بالدعوى  �ل�شادر 
وحددت لها جل�شه يوم �لثنني  �ملو�فق ٢٠١٧/١٠/3٠ �ل�شاعة ١٠.٠٠ 
�شباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/2917 تنفيذ جتاري  
ذ.م.م جمهول  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  ب��ا���ش��ا  ج��اجن�����ض  �����ش����ده/١-   �مل��ن��ف��ذ  �ىل 
�لمريكية  �لعربية  �لتنفيذ/�ل�شركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �لق��ام��ة  حم��ل 
للتكنولوجيا )�ر�متيك( وميثله:منى �حمد عبد�لعزيز يو�شف �ل�شباغ 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )5٧4٢3( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة  
.وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2017/1985 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/١-  مناير �حمد حممد علي جمعد�ر جمهول حمل 
�ض.م.ع  �ل�شالمي  �لم��ار�ت  �لتنفيذ/م�شرف  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
وميثله:�حمد ح�شن رم�شان �ل علي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
 )4٠٧4٧9.٢5( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة 
�ملحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  �ملحكمة   خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م 
بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر 

�ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر

                         يف الدعوى رقم 2014/57  تنفيذ عقاري  
�ىل �ملنفذ �شده/١-  �عجاز �حمد �هلل ديتا جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/مار�ض بروبرتيز ليميتد وميثله:غازي �بر�هيم �حمد 
بن �شيفان قررت حمكمة دبي �لبتد�ئية �لعقارية بتاريخ:٢6/9/٢٠١٧ 
وقدره )9٠٠٠(  بالزيادة  قبلكم  �مل�شتلمة من  �ملبالغ  بارجاع  �خطاركم 
فان  .وع��ل��ي��ه  �لعك�شي   �لتنفيذ  �ج�����ر�ء�ت  ط��ائ��ل��ة  وذل���ك حت��ت  دره���م 
�للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�ضعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن �ضحيفة طعن بالن�ضر 
يف الطعن 2017/431 طعن مدين

تدعو د�ئرة حماكم دبي - حمكمة �لتمييز
�لطاعن/١- �شبيد كار موتورز ذ.م.م

وميثله:خليفة عبد�هلل حممد خليفة �ملفتول 
توب   -٢ �لظاهري  عمار  �حمد  علي  �شلطان  �شدهما:١-  �ملطعون  باعالن 
�مل�شتعملة )�شابقا( جمهويل  لل�شيار�ت  موتورز )حاليا( معر�ض �لرجو�ن 
�أعاله  �مل��ذك��ور  �ل��ط��ع��ن  �أق����ام عليكم  �ل��ط��اع��ن  ب���اأن  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل 
�شحيفة  على  للرد  وذل��ك  �لتمييز  حمكمة  �ىل  �حل�شور  عليكم  ويتوجب 

�لطعن �ملقدمة �شدكم .
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12150 بتاريخ 2017/10/18   

اعالن حم�ضر حجز بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/41  بيع عقار مرهون   

�لعلني  ب��امل��ز�د  لبيعها  متهيد�  للم�شتدعي  �ملرهونة  �ل��ع��ق��ار�ت  على  �لق�شية:�حلجز  مو�شوع 
ل�شد�د قيمة �ملديونية �لبالغ قدرها )٢4.6١8.٠٠٠( درهم مع حتميل �مل�شتدعي �شدهما �لر�شوم 

و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة.
طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:بنك �مل�شرق �ض.م.ع

جينتال  �شاكيت   -٢ ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  بر�تيك  �شركة  �شدهما:١-  �عالنه:�ملنفذ  �ملطلوب 
�شوبا�ض �شانت جنيد�ل جمهول حمل �لقامة

مو�شوع �لعالن:
رقم   - �خلام�شة  �ملنطقة:�لثنية   - �شكنية  �شقة  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�لر�ض:9١٠ - ��شم �ملبنى:جمر� باي تاو �ك�ض ٢ - رقم �لعقار:33٠٢ - وفاء� للمبلغ �ملطالب به 

وقدره )٢٠.٢٠٠.٠٠٠( درهم وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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وتاأتي �لتعديالت على “ جائزة �ل�شحافة �لعربية “ تز�منا مع �ل�شتعد�د�ت 
�إح��د�ث نقلة نوعية يف م�شرتها مبا  17 وذل��ك بهدف  �ل�  لنطالق دورتها 
�ل�شحافة  ع��امل  يف  بالتميز  لالحتفاء  عربي  حمفل  كاأهم  قيمة  من  متثله 
باأ�شكالها كافة وذلك تتويجا مل�شرة حافلة كرمت خاللها �جلائزة جمموعة 
كبرة من نخبة �ملفكرين و�لكتاب يف عاملنا �لعربي لتكون بذلك �ملن�شة �لأبرز 
�لإعالمية  �جل��و�ئ��ز  �أه��م  وو�ح���دة من  �ملجال  ه��ذ�  �ملنطقة يف  م�شتوى  على 

�ملتخ�ش�شة يف عامل �ل�شحافة على �مل�شتوى �لدويل.
و�أكدت �شعادة منى غامن �ملري �لأمني �لعام جلائزة �ل�شحافة �لعربية رئي�شة 
نادي دبي لل�شحافة �أن عملية تطوير �جلائزة م�شتمرة خالل �ملرحلة �ملقبلة 
�أوجه  م��ن  �لعديد  �جل��ائ��زة  فيها  �شهدت  �لعمل  م��ن  طويلة  مل�شرة  �م��ت��د�د� 
�لتحديث على مد�ر �شنو�ت عمرها �لتي تزيد على 15 عاما وذلك يف �شوء 
من  مب��د�د  �إليها  و�شلت  �لتي  �ملتميزة  للمكانة  �مل�شاحبة  �لكبرة  �مل�شوؤولية 
�أن  على  �لعامة  �لأم��ان��ة  حر�ض  مع  �لعربي  �ل�شحايف  �ملجتمع  وتقدير  ثقة 
تكون �جلائزة د�ئما يف مقدمة حمفز�ت �لإبد�ع و�لإجادة يف �أروقة �ل�شحافة 

�لعربية و�أن تكون مو�كبة لكل �ملتغر�ت �ملحيطة يف منطقتنا و�لعامل.
�إد�رة �جلائزة �لذي كان حا�شر� بقوة يف كل مر�حل  و�أ�شادت بجهود جمل�ض 
دور جلان  .. مثنية على  بها �جلائزة  �لتي مرت  �لنجاح  �لتطوير وحمطات 
و��شحة  معاير  �شوء  يف  �لختيار  م�شوؤولية  حملت  �لتي  و�لتحكيم  �لفرز 
مثلت �إطار� مهنيا متكامال للمفا�شلة بني �ملتناف�شني بكل �لنز�هة و�حليادية 

و�ل�شفافية.
و�أو���ش��ح��ت �أن �ل��ه��دف م��ن �ل��ت��ع��دي��الت �ل��ت��ي مت �إدخ��ال��ه��ا على �جل��ائ��زة هو 
ر�شد �أف�شل �لطاقات �ل�شحافية �لعربية �ملبدعة ملنحها �حلفاوة �لتي تليق 

باأفكارهم و�إ�شهاماتهم يف �إثر�ء �لإنتاج �ل�شحايف �لعربي.
�لتي ميليها  �لأ�شا�شية  �ملتطلبات  �أح��د  هو  �لتطوير  �إن  �مل��ري  �شعادة  و�أك��دت 
خمتلف  من  �ملتناف�شني  �أع��د�د  يف  �مل�شتمرة  و�ل��زي��ادة  للجائزة  �ملطرد  �لنمو 
خمتلف  تغطي  �لتي  فئاتها  بجو�ئز  للفوز  و�ل��ط��احم��ني  �لعربية  �لأق��ط��ار 
كبرة  و�أدبية  مهنية  قيمة  من  �جلائزة  متثله  مبا  �ل�شحايف  �لإنتاج  �أ�شكال 
وكان �شعينا د�ئما من�شبا على �كت�شاف �آفاق جديدة ميكننا من خاللها رفع 
�شقف �لإبد�ع باإذكاء روح �لتناف�ض �ل�شريف بني �أهل �ملهنة وفتح �ملجال �أمام 
�ملبدعني و�ملتميزين لتقدمي �أف�شل ما لديهم من �أفكار و�أ�شاليب طرح وتناول 

وهو ما مل�شناه يف رقي نوعية �مل�شاركات عرب �لدور�ت �ملتعاقبة.
و�أ�شارت �إىل �أن �لتطوير �لذي مت �إدخاله على �جلائزة هذ� �لعام مت �لتو�شل 
�لعامة  �لأمانة  خاللها  من  ناق�شت  �لتي  �لجتماعات  من  �شل�شلة  عرب  �إليه 
و�لعامل  �ملنطقة  م�شتوى  على  �ل�شحايف  �لعمل  م�شتجد�ت  �أ�شهر  مد�ر  على 
باإيجابية يف  ي�شهم  باأ�شلوب �حرت�يف  �مل�شتجد�ت  تلك  وبحثت كيفية مو�كبة 
و�ملقرتحات  �لأف��ك��ار  كل  �لعتبار  بعني  �آخ��ذة  �لعربية  بال�شحافة  �لنهو�ض 
�ملقدمة من �أع�شاء جمل�ض �إد�رة �جلائزة وروؤ�شاء جلان لنقل �جلائزة مل�شتوى 

�آخر من �لتميز.
و�أ�شافت �أمني عام جائزة �ل�شحافة �لعربية �أن �ل�شنو�ت �ملقبلة �شت�شهد �إدخال 
�ملزيد من �أ�شكال �لتطوير على �جلائزة مبا يحفظ ريادتها كاأهم حمفل عربي 
معني بالحتفاء بالتميز يف جمال �ل�شحافة وتاأكيد� على قيمتها و�أثرها يف 

حتفيز م�شتويات �أعلى من �لإبد�ع بني �أ�شحاب �ملهنة مبا لذلك من �نعكا�ض 
مبا�شر على �لرتقاء بالعمل �لإعالمي �لعربي ب�شورة عامة.

تكن  مل  �لعربية  �ل�شحافة  ج��ائ��زة  بلغتها  �لتي  �ملتقدمة  �ملكانة  �أن  و�أك���دت 
لتتحقق لول �جلهود �لكبرة ملجل�ض �إد�رتها مبا ي�شم من قامات �شحافية 
مد�ر  على  عملها  تو��شل  �لتي  �ملختلفة  جلانها  �إ�شهامات  بجانب  مرموقة 

�لعام.
وتتمثل �أبرز �أوجه �لتطوير �لتي �أدخلت على فئات جائزة �ل�شحافة �لعربية 
مع دورتها �حلالية يف �إلغاء فئة �ل�شحافة �لتخ�ش�شية كفئة م�شتقلة ودجمها 
من  �للغة  �شالمة  معيار  �إلغاء  �إىل  �إ�شافة  �ل�شتق�شائية  �ل�شحافة  فئة  يف 
�شالمة  لكون  �لثقافية  �ل�شحافة  فئة  فيها  مبا  �لفئات  كل  حتكيم  معاير 
�للغة من �ل�شرت�طات �لأ�شيلة و�لأ�شا�شية للم�شاركة حيث �شيتم ��شتبعاد �أي 
�أعمال ل تلتزم بهذ� �ل�شرط على �أن يتم توزيع �لدرجة �خلا�شة بهذ� �ملعيار 

على معاير �أخرى.
و�شيتم ��شتحد�ث معاير و�شروط جديدة للفئات �ل� 13 ملزيد من �لدقة يف 
عملية �لفرز و�لتحكيم مع �حلفاظ على �لأ�ش�ض �لرئي�شية للجائزة و�ملتمثلة 
على  ع��الوة  �لفكرية  �مللكية  حقوق  ذل��ك  يف  مب��ا  �ملهنية  �لقو�عد  تطبيق  يف 
�لأ�ش�ض �لرئي�شة لعملية �لتحكيم ويف مقدمتها �لنز�هة و�حليادية و�ل�شفافية 

�شمن خمتلف مر�حل �لفرز و�لتقييم.
13 فئة بدل  وبح�شب �لتعديل �جلديد مت �خت�شار عدد فئات �جلائزة �إىل 
من 14 فئة بعد �إلغاء فئة �ل�شحافة �لتخ�ش�شية و�شمها �إىل فئة �ل�شحافة 
ب�شم  �شامال  لي�شبح  �ل�شحايف  �لعامود  فئة  تعريف  وتغير  �ل�شتق�شائية 
– و�حل�شول  �أك���ر دق��ة م��ن حيث �لن��ت��ظ��ام يف �لن�شر  ك��ت��اب �مل��ق��ال و�أي�����ش��ا 
مع  �ل�شحايف  �لعمل  يف  و�شنو�ته  �لكاتب  �أع��م��ال  جممل  على  �لتكرمي  على 
عدم ��شتبعاد كتاب �ملقال �لذين حتولو� يف �ل�شنو�ت �لأخرة لكتابة �لعامود 

�ل�شحايف كما كان معمول به يف �ل�شابق.
وتقرر �أن متنح هذه �جلائزة لأف�شل موؤ�ش�شة �شحافية عربية يف جمال تطويع 
�ل�شتخد�م  على  قدرتها  حيث  من  �ملحتوى  خلدمة  �لرقمية  �لتكنولوجيا 
�لأمثل لالآليات �لذكية �جلديدة �لتي توفرها �لتكنولوجيا �لرقمية وت�شرتط 
على �ملوؤ�ش�شات �ملتقدمة لهذه �لفئة مر�عاة �ملهنية و�ل�شمولية و�مل�شد�قية يف 
�ملحتوى و�أي�شا جاذبيتها ومدى �لعتماد على �لأدو�ت �لرقمية “ �لو�شائط 
�ملتعددة و�ملو�قع �لإلكرتونية من حيث �جلودة و�لبتكار و�شهولة �ل�شتخد�م 
وجاذبية �ل�شكل وكفاءة ��شتخد�م من�شات �لتو��شل �لجتماعي و�لتطبيقات.

�لفنون  �إىل  �ل�شحايف  �ملقال  باإ�شافة  �ل�شيا�شية  �ل�شحافة  فئة  تعديل  ومت 
�ل�شحافية �لتي يحق لها �لرت�شح �شمن هذه �لفئة لتمنح �جلائزة لأف�شل 
�ملعرفة  عمق  ي�شمل  �أن  على  �شيا�شي  ملف  �أو  حتقيق  �أو  م��ق��ال  �أو  حتليل 
و�لقدرة على تق�شي �ملو�شوعات و�حلقائق و�لق�شايا �ل�شيا�شية ب�شكل �شامل 
ومتما�شك مع �لقدرة على �ل�شياغة باأ�شلوب يت�شم بو�شوح �لأفكار و�شالمة 
�أن يتناول �لعمل  �ملتعلقة باملو�شوع ويجب  �لطرح وقوة �ملرجعية �لتاريخية 
�ملقدم ق�شية ر�هنة ترتبط �رتباطا وثيقا بالأو�شاع �ل�شائدة مبا يقدم روؤية 

و��شحة جتاه تلك �لق�شية.
�لتناول  و�أ���ش��ل��وب  �ملو�شوع  �أهمية   .. وه��ي  معاير  على  بناء  �لتقييم  ويتم 

و�جلهد �لتحليلي و�لتوثيقي ومنح معيار �لو�شوح يف وجهة �لنظر و�لقدرة 
على �لإقناع.

لتكون  �لفئة  تعريف  �إع���ادة  مت  �لقت�شادية  �ل�شحافة  بفئة  يتعلق  وفيما 
ملف  �أو  حتقيق  �أو  مقال  �أو  حتليل  لأف�شل  لتمنح  وو�شوحا  �شمولية  �أك��ر 
مت�شل بال�شوؤون �لقت�شادية على �أن تتو�فر يف �لأعمال �ملعرفة �لقت�شادية 
�ملتخ�ش�شة و�ملعتمدة على قوة �لتحليل وو�شوح �لفكرة بحيث ي�شتوعبها غر 

�ملتخ�ش�شني يف �ملجال �لقت�شادي.
�أهمية �ملو�شوع �ملقدم للجائزة  �أبرزها..  ويتم �لتقييم بناء على معاير من 
بكل  و�لإحاطة  �لتناول  و�أ�شلوب  �لبيانات  ودقة  �ملو�شوع  يف  �لبحثي  و�جلهد 

جو�نب �ملو�شوع.
�ل�شحايف  �ملقال  باإ�شافة   “ �ل�شتق�شائية  �ل�شحافة   “ فئة  تعديل  مت  كما 
�أن  على  �لفئة  ه��ذه  �شمن  �لرت�شح  لها  يحق  �لتي  �ل�شحافية  �لفنون  �إىل 
مو�شوعات  تتناول  �لتي  �ملقالت  �أو  �لتقارير  �أو  للتحقيقات  �جلائزة  متنح 
�أن  �شريطة  كافة  �ملجالت  �لعام يف  �ل��ر�أي  تهم  �أو ظو�هر جديدة يف ق�شايا 
�ملدعمة  و�لبيانات  و�ملقابالت  �مليد�ين  �لبحث  على  �ملقدمة  �لأعمال  تعتمد 
�أهمها..  من  معاير  على  بناء  �لتقييم  يتم  �أن  على  و�لتجرد..  باملو�شوعية 
و��شتخد�م  �ملو�شوع  و�شمولية  �لتناول  و�أ���ش��ل��وب  و�لبحثي  �مل��ي��د�ين  �جلهد 

�لبيانات �أو �لر�شومات.
وفيما يتعلق بفئة “ �ل�شحافة �لثقافية “ فقد �أعيد تعريفها بحيث ت�شمل 
�ملقال و�لنقد �لثقايف لتمنح �جلائزة لأف�شل مقال �أو حتليل �أو حتقيق �أو ملف 
�أن تكون  �أو نقد يتناول ق�شية متعلقة ب��الآد�ب و�لفنون باأ�شكالها كافة على 
�ملختلفة  �لثقافة  جمالت  يف  روؤيويه  �أو  نقدية  �أو  حتليلية  �ملقدمة  �لأعمال 
 “ ت�شكيلية  و�شينما وم�شرح ومو�شيقى وفنون  و�شعر  ورو�ي��ة ونقد  ق�شة   “
وغرها من �لفنون و�لآد�ب.. ويتم �لتقييم بناء على معاير �أبرزها .. �أهمية 

�ملو�شوع �ملتناول وعمق �لتحليل وجمال �لأ�شلوب وو�شوح �لفكرة.
وتهدف هذه �جلائزة �إىل حتفيز �لطاقات �ل�شحافية �ل�شابة على �لإبد�ع من 
خالل �لتقدم باأعمال مبتكرة وغر تقليدية يف �شتى �ملجالت على �أن يقدم 
�لبحث �أو �ملقال روؤى جديدة ويطرح حلول للظاهرة �أو �ملو�شوع وي�شرتط �أن 
يكون �ملتقدم متفرغا للعمل يف �شحيفة �أو جملة مطبوعة �أو �لكرتونية و�أل 
يزيد عمره على 30 عاما عند �لتقدم للجائزة.. ومن �أهم �ملعاير هذه �لفئة 
�لتناول  و�أ�شلوب  �ملو�شوع  يف  �مل��ب��ذول  �ملهني  و�جلهد  و�لبتكار  �لتجديد   ..

و�أهمية �ملو�شوعات �ملقدمة.
�أما فئة “�حلو�ر �ل�شحفي “ فتمنح لأف�شل حو�ر �شحايف على �أن يكون �لعمل 
�حل��و�ري متقن �لإع��د�د عميق �لبحث مع ق��درة �ل�شحايف على ��شتخال�ض 
معلومات جديدة وك�شف �ملو�شوع من جو�نبه كافة. وتاأخذ هذه �لفئة ثقلها 
من �شخ�شية �حلو�ر وتهتم مبعاير �أهمها.. قيمة مو�شوع �حلو�ر و�جلهد 

�لبحثي و�أ�شلوب �لتناول و�لقدرة على ��شتخال�ض �ملعلومات.
ومتنح “ فئة �ل�شحافة �لريا�شية “ لأف�شل تقرير �أو حتقيق �أو مقال �أو ملف 
�لأعمال  يكون من  �أن  على  �لعربية  �لأقطار  �أح��د  يف  �لريا�شة  �شوؤون  يعالج 
تت�شم  م��ق��الت  �أو  حتقيقات  �أو  ملفات  �أو  خربية  تغطيات  �إط���ار  يف  �ملتميزة 
�حلركة  �ملو�شوع  يري  و�أن  �لأ�شلوب  وجمال  و�لتما�شك  و�لبتكار  بالعمق 

�ل�شريف  و�لتناف�ض  �لريا�شية  �ل��روح  وينمي  �لعربي  �لوطن  يف  �لريا�شية 
و�للغة  �لتناول  و�أ�شلوب  �ملو�شوع  �أهمية   .. معاير  على  بناء  �لتقييم  ويتم 
�لريا�شية �مل�شتخدمة و�ملو�شوعية يف �لطرح ومقد�ر دعم �ملو�شوع بالبيانات 

و�لإح�شائيات و�ل�شور.
ومتنح فئة “ �ل�شحافة �لإن�شانية “ للتحقيقات �أو �لتقارير �أو �مللفات �لتي 
تتناول ق�شايا �أو �أزمات �إن�شانية طارئة وملحة وما ينتج من تد�عيات �لكو�رث 
�لطبيعية و�حلروب و�لأوبئة و�لآفات و�نتهاكات حقوق �لإن�شان وي�شرتط يف 
�ملتقدم لهذه �لفئة �أن يكون قد عاي�ض �أو ر�فق ميد�نيا هذه �لأحد�ث وتفاعل 
�حل�شور  للفوز  �ملرت�شح  على  وت�شرتط  �ل��ع��ام.  ل��ل��ر�أي  باأمانة  ونقلها  معها 
�مليد�ين و�ملعاي�شة �ل�شخ�شية للمو�شوع �ملطروح و�لتميز يف نقل �مل�شهد �لعام 

وتفا�شيل �حلدث و�أ�شلوب �لتناول و�لبيانات و�لإح�شائيات و�ل�شور.
كما متنح فئة “�ل�شورة �ل�شحفية “ لأف�شل �شورة �شحافية ن�شرت يف �إحدى 
�ل�شحف �أو �ملجالت �لعربية �أو �ملو�قع �للكرتونية على �أن تكون �ل�شور معربة 
عن �لإح�شا�ض �لعام باملو�شوع وتتمتع بقيمة فنية وتعبرية وينبغي �أن يكون 
وفق  �لفائزة  �ل�شورة  وتقيم  بذ�ته.  ناطقا  �لدللة  و��شح  �ل�شورة  م�شمون 
معاير .. �لقيمة �خلربية �لعالية لل�شورة وعمق وو�شح �لفكرة وقوة �لتاأثر 

و�لتميز �لتقني و�أي�شا �جلهد �ملبذول يف �لتقاط �ل�شورة �للكرتونية.
�أما فئة “ ر�شوم �لكاريكاتر “ متنح لأف�شل ر�شم كاريكاتري ن�شر يف �إحدى 
�لر�شوم  تتميز  �أن  على  �للكرتونية  �ملو�قع  �أو  �لعربية  �ملجالت  �أو  �ل�شحف 
جودة  مع  �لفكرة  و�إي�شال  �لتاأثر  على  وقدرتها  باأ�شالتها  �لكاريكاترية 
�لر�شم وو�شوح �لطرح.. وت�شرتط على �ملرت�شح �لأخذ بعني �لعتبار حد�ثة 
��شتخد�م  وقلة  و�لإب��ه��ار  �لدللة  وم�شتوى  للر�شم  �لفني  و�لتكوين  �لفكرة 

�لكلمات.
�إد�رة  م��ن جمل�ض  ب��ق��ر�ر  �جل��ائ��زة  “ فتمنح  �ل�شحفي  “ �ل��ع��ام��ود  فئة  �أم���ا 
�ملطبوعة  �ل�شحف  �إح��دى  يف  ين�شر  عامود  لكاتب  �لعربية  �ل�شحافة  جائزة 
�أو �للكرتونية �لعربية “�ليومية �أو �لأ�شبوعية “ تكرميا لعطائه �ل�شحايف. 
وثابت  دوري  ب�شكل  ين�شر  �أن  عامال  يكون �شحافيا  �أن  �لكاتب  وي�شرتط يف 
�أو �ملقال با�شم �لكاتب ولي�ض با�شم م�شتعار  �أن يكون �لعامود �ل�شحايف  على 
بلغة �شحافية  و�لتطوير  �لتنمية  ي�شاهم يف  و�أن  �إعالمية  موؤ�ش�شة  با�شم  �أو 
�لإتيان  على  وقدرته  �مل�شتمرة  �لكتابة  يف  �خل��ربة  �شنو�ت  وت�شرتط  �شليمة 
باأفكار متنوعة مع �إحاطته باملرجعيات و�ل�شو�هد و�لذكريات �إ�شافة �إىل قوة 

�ملقال على �لتاأثر.
�إد�رة جائزة  ومتنح جائزة “ �شخ�شية �لعام �لإعالمية “ بقر�ر من جمل�ض 
�ل�شحافة �لعربية لإعالمي عربي �شاهم م�شاهمة فعالة يف نه�شة �لإعالم 
�لعربي عموما �أو يف �أي بلد عربي �أو يف �أية و�شيلة �إعالمية �أو �أدخل تطوير� 

ملمو�شا يف عمله �أو قدم عمال رياديا يف جمال �ملهنة.

باب  فتح  �ل�شارقة” ع��ن  حلكومة  �لإع��الم��ي  “�ملكتب  �أع��ل��ن 
�لت�شجيل يف �لدورة �خلام�شة من “جائزة �ل�شارقة لالت�شال 
لل�شحافة  �ل�شارقة  ن��ادي  ينظمها  �لتي   2018 �حلكومي 
وذلك عرب �ملوقع �لإلكرتوين www.sgmb.ae �عتبار�ً 
من يوم 15 �أكتوبر �جلاري حتى نهاية نوفمرب �ملقبل على �أن 
تليها مرحلة رفع �مللفات �مل�شاركة حتى نهاية دي�شمرب �ملقبل.

وبالتز�من مع �إطالق �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�ض �لدولة “حفظه �هلل” عام 2018 “عام ز�يد” 
�شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�ض  بالقائد  �حتفاء 
�آل نهيان- “طيب �هلل ثر�ه”- يف ذكرى مرور مئة �شنة على 
عن  �حلكومي”  لالت�شال  �ل�شارقة  “جائزة  �أعلنت  ميالده 
خطة  “�أف�شل  م�شّمى  حتت  جديدة  نوعية  فئًة  تخ�شي�شها 
�ت�شال لعام ز�يد” خ�ش�شت �مل�شاركة فيها لكافة �ملوؤ�ش�شات يف 
دولة �لإم��ار�ت وذلك �إب��ر�ز�ً لدور �ملغفور له يف تاأ�شي�ض وبناء 
وعاملياً  �لإن�شانية حملياً  و�إجناز�ته وعطاء�ته  �لإمار�ت  دولة 
لالأ�ش�ض  وتكري�شاً  �خلر  وعمل  �لعطاء  يف  لقّيمه  وجت�شيد�ً 

�ل�شامية �لتي قامت عليها دولة �لإمار�ت.

فئاٍت  �جلائزة  من  �لعام  ه��ذ�  دورة  تت�شمن  لف��ٍت  تطور  ويف 
16 فئة  �إىل  �مل�����ش��ارك��ة  �ل��ف��ئ��ات  ع���دد  �رت��ف��ع  ج���دي���دٍة بحيث 
بزيادة خم�ض فئات جديدة �شملت �إ�شافة فئات وتو�شيع نطاق 
�جلائزة يف بع�ض �لفئات جغر�فياً مما ي�شهم يف فتح �آفاق �أو�شع 
�مل�شاركات  من  �ملزيد  ل�شتقطاب  �جل��ائ��زة  و�إث���ر�ء  للمناف�شة 
بهدف �لرتقاء مبنظومة �لت�شال �حلكومي يف دولة �لإمار�ت 

و�خلليج و�لعامل �لعربي �إىل �أف�شل �مل�شتويات.
وُتعّد “جائزة �ل�شارقة لالت�شال �حلكومي” �لأوىل من نوعها 
قبل  من  متز�يد  باهتماٍم  وحتظى  وعربياً  وخليجياً  حملياً 
�جلائزة  تعمل  حيث  �حلكومي  �لت�شال  جم��ال  يف  �لعاملني 
على ت�شليط �ل�شوء على �إجن��از�ت �لأف��ر�د و�ملوؤ�ش�شات �شمن 
�لتي  �ملهنية  �ملمار�شات  �أف�شل  وعلى  �ملنطقة  يف  �لقطاع  هذ� 
تعزيز  و  �جلمهور  مع  �لتو��شل  �أف�شل  حتقيق  من  متّكنهم 
و�أدو�ت �لت�شال �حلكومي كما تهدف  كفاءة وفاعلية قنو�ت 
�حلكومية  �جلهات  بني  حقيقية  �شر�كٍة  �إي��ج��اد  �إىل  �جل��ائ��زة 
ف��ئ��ات �جلمهور  وب��ني  م��ن جهة  بينهم  فيما  �ل��ق��ر�ر  و���ش��ّن��اع 

�ملتنوعة من جهٍة �أخرى.

يف  �ملر�شحة  �مل�شاركات  لل�شحافة  �ل�شارقة  ن��ادي  وي�شتقبل 
�لفئات  ت�شمل  �حلكومي” و�لتي  لالت�شال  �ل�شارقة  “جائزة 
�ل��ت��ي مي��ك��ن ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات �حل��ك��وم��ي��ة وم��وظ��ف��ي��ه��ا يف �إم����ارة 
�مل��ت��ح��دة ودول جمل�ض  �ل�����ش��ارق��ة ودول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة 
�أف�شل  وه���ي  فيها  و�ل��ت��ن��اف�����ض  �مل�����ش��ارك��ة  �خلليجي  �ل��ت��ع��اون 
تطبيق �إلكرتوين حكومي و�أف�شل مبادرة �شبابية يف �لت�شال 
�إع��الم��ي��ة يف �لت�����ش��ال �حلكومي  و�أف�����ش��ل م��ب��ادرة  �حلكومي 
��شرت�تيجية  و�أف�شل  �لد�خلي  �لت�شال  يف  ممار�شة  و�أف�شل 
�ت�شال حكومي و�أف�شل حملة �ت�شال حكومي و�أف�شل تفاعل 

لالت�شال �حلكومي عرب �شبكات �لتو��شل �لجتماعي.
و�ىل جانب �لفئات �ل�شابقة خ�ش�شت �جلائزة �أربع فئات ميكن 
�إمارة �ل�شارقة ودولة �لإمار�ت معاً  للموؤ�ش�شات �حلكومية يف 
�أف�شل ممار�شة يف �مل�شوؤولية �لجتماعية  �مل�شاركة فيها وهي 
�أزمة  م��ع  �إع��الم��ي  تعامل  و�أف�����ش��ل  ر�شمي  متحدث  و�أف�����ش��ل 

و�أف�شل تو��شل حكومي خارج �لدولة.
ومت تخ�شي�ض فئتي �أف�شل ممار�شة �ت�شال حكومي و�أف�شل 
�ل�شارقة  �إم�����ارة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات يف  �إل���ك���رتوين ح��ك��وم��ي  م��وق��ع 

�مل�شاركة فيها ب�شورة ح�شرية �ىل جانب تناف�شها يف �لفئات 
�لأخرى �ملذكورة.

وت�شم �لفئات �ملختارة يف جائزة �ل�شارقة لالت�شال �حلكومي 
ثالث جو�ئز وهما �ل�شخ�شية �لإعالمية �ملوؤثرة يف �لت�شال 
للوطن  وه��م��ا خم�ش�شتان  �لإع��الم��ي��ة  و�ل���ري���ادة  �حل��ك��وم��ي 
�لإم��ار�ت جلائزة  �ملختارة من دولة  �لفئة  �لعربي �ىل جانب 

�أف�شل خطة �ت�شال يف عام ز�يد.
وقالت �أ�شماء �جلويعد مديرة نادي �ل�شارقة لل�شحافة : لقد 
خم�ض  قبل  �نطالقتها  منذ  نوعية  �إجن��از�ت  �جلائزة  حققت 
�شنو�ت بتوجيهاٍت كرمية من �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان 
�ل�شارقة تقدير�ً لأهمية �لت�شال �حلكومي ودور �لإعالم يف 
خمتلف نو�حي �حلياة كما �شاهمت �جلائزة يف بناء منظومة 
�ملمار�شات  �أف�شل  وّثقت من خاللها  �ت�شال حكومّي متميزة 
�لت�شال  يف  و�ل��ع��رب��ي��ة  و�خل��ل��ي��ج��ي��ة  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل���ت���ج���ارب 
تطوير  بهدف  ب��ه  يحتذى  من��وذج��اً  ت�شكل  و�ل��ت��ي  �حلكومي 
�لت�شال �حلكومي يف �ملنطقة ور�شم �شورٍة �إعالمية متكاملة 

ومتنا�شقة مع �لإعالم �ملحلي و�لعاملي.
و�أك�����دت �جل��وي��ع��د ح��ر���ض �جل���ائ���زة ع��ل��ى حت��ق��ي��ق �لتو��شل 
�أف�شل  وتطبيق  و�ملجتمع  �حلكومة  بني  و�لفعال  �لإيجابي 

�ملمار�شات يف �لت�شال �حلكومي.
م�شرًة �إىل �أّن �جلائزة ت�شعى �إىل تعزيز موقع �إمارة �ل�شارقة 
�شمن �مل�شهد �لإعالمي �ملحلي و�لإقليمي و�لعاملي �إىل جانب 
يف  �لأف�شل  تقدمي  يف  و�لأف����ر�د  �ملوؤ�ش�شات  م�شاركة  تر�شيخ 
دع���م قطاع  �مل�شاهمة يف  ب��ه��دف  �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي  جم���ال 

�لت�شال �حلكومي وتنميته.
ويرحب نادي �ل�شارقة لل�شحافة بامل�شاركني يف فئات �جلائزة 
�لإمار�ت  دولة  و�لأف��ر�د يف  و�ملوؤ�ش�شات  �لهيئات  �ملختلفة من 
ودول �خلليج و�لعامل �لعربي ومب�شاركات خمتلف �ملوؤ�ش�شات 
�لإع�����الم و�لت�شال  و�ل��ب��اح��ث��ني يف جم����الت  �ل�����ر�أي  وق�����ادة 
تخ�ش�شاتهم  مب��خ��ت��ل��ف  �لت�������ش���ال  ط����الب  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
�ل�شروط  على  �لط���الع  �مل�شاركة  يف  للر�غبني  ميكن  حيث 
و�لأحكام و�مل�شتند�ت �ملطلوبة من خالل زيارة موقع �جلائزة 

�لإلكرتوين.

•• فرانكفورت-الفجر: 

و�ل�شياحة-�أبوظبي  �لثقافة  د�ئ���رة  جناح  �شهد 
للكتاب  �ل��دويل  فر�نكفورت  معر�ض  يف  �مل�شارك 
لبحث  و�لجتماعات  �للقاء�ت  من  �لعديد  عقد 
�آف����اق �ل��ت��ع��اون �مل�����ش��رتك م��ع ن��ا���ش��ري��ن دوليني 
ل��رتج��م��ة جم��م��وع��ة م���ن ع��ن��اوي��ن �ل��ك��ت��ب �إىل 
�لعربية عرب م�شروع “كلمة” للرتجمة، وتن�شيق 
�لدويل  �أبوظبي  معر�ض  �شرف  �شيف  م�شاركة 

للكتاب �لعام �لقادم.
وياأمل م�شروع “كلمة” للرتجمة �حل�شول على 
�لعناوين  من  جديدة  جمموعة  ترجمة  حقوق 
معا�شرة،  باهتمامات  تتعلق  علوما  تطرح  �لتي 
لالأطفال،  �ملوجهة  و�لكتب  �لف�شاء،  علوم  مثل 
وك���ت���ب �أخ������رى ت��ه��ت��م ب��ت��ن��م��ي��ة وت��ط��وي��ر �ل����ذ�ت 
و�لعلوم  �ل�شباب،  و�هتمامات  �لإد�رة  وم��ه��ار�ت 
�إىل  �حل��ي��اة،  و����ش��ل��وب  و�ل�شحة  بالنوم  �ملتعلقة 
�لعلمية  للمقدمات  �شهرة  �شل�شلة عاملية  جانب 

�لتي تن�شرها جامعات ودور ن�شر عاملية. 
ن�شر  دور  م��ع  حم��ادث��ات  �لجتماعات  وت�شمنت 
من �لوليات �ملتحدة �لأمريكية و�ململكة �ملتحدة 
و�يطاليا  وبلجيكا  و�ل��رنوي��ج  و��شبانيا  وفرن�شا 
وه��ول��ن��د� وب��ول��ن��د� و�أوك��ر�ن��ي��ا وك��وري��ا و�ليابان 

و�ملك�شيك.
وق�����ال ���ش��ع��ي��د ح���م���د�ن �ل��ط��ن��ي��ج��ي م���دي���ر �د�رة 
�أثمرت  ب��ال��د�ئ��رة  �لكتب  د�ر  ق��ط��اع  يف  �ل��رب�م��ج 
م�����ش��ارك��ت��ن��ا يف م��ع��ر���ض ف���ر�ن���ك���ف���ورت �ل����دويل 
ل��ل��ك��ت��اب �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ت��ف��اه��م��ات �جل����ادة لنقل 
�أ�شعدنا  وق���د  �ل��ع��رب��ي��ة،  �إىل  م��ع��ا���ش��رة  م��ع��ارف 

وثقتهم  بامل�شروع  �لدوليني  �لنا�شرين  �هتمام 
فينا، و�شنعمل يف �لفرتة �لقادمة على دفع هذه 
�إىل  ت��رج��م��ات ك��ت��ب ح��دي��ث��ة  �ل��ت��ف��اه��م��ات لت�شل 
�ملكتبة �لعربية يف وقت قريب ��شتكمال لأهد�ف 

م�شروع “كلمة” لتفعيل حركة �لرتجمة.
�جتماعات  �جل����ن����اح  ���ش��ه��د  �أخ��������رى،  ج���ه���ة  م����ن 

�لدورة  �شرف  �شيف  بولند�  مل�شاركة  حت�شرية 
�ل���دويل للكتاب  �أب��وظ��ب��ي  �ل��ق��ادم��ة م��ن معر�ض 
و�لذي يعقد من 25 �بريل �إىل 1 مايو 2018، 
 Poland �لبولندية  �لكتب  فقد قدمت هيئة 
لربنامج  �أوليا  ت�شور�   Book Institute
�ل��ت��ع��اون مع  �آف���اق  �مل��رت��ق��ب، وناق�شت  �مل�����ش��ارك��ة 

م��ع��ر���ض و�ر����ش���و ل��ل��ك��ت��اب وم��ع��ر���ض ك���ار�ك���او يف 
�أب����دى �ل��ع�����ش��ر�ت م��ن دور �لن�شر  ب��ول��ون��ي��ا. ك��م��ا 
�لدولية �لهتمام بامل�شاركة يف �ملعر�ض �لذي يعد 

�لأ�شرع منو� يف �ملنطقة.
�لبحوث  �إد�رة  م���دي���ر  �ل�����ش��ح��ي  حم��م��د  وق�����ال 
و�ل�شد�ر�ت يف قطاع د�ر �لكتب بالد�ئرة ت�شاهم 

م�شاركاتنا يف �ملعار�ض �لدولية يف عقد �شر�كات 
ومدر�ء  �لدوليني  �لنا�شرين  مع  �لأج��ل  بعيدة 
م�شاركة  ت��ك��ون  �أن  ونتطلع  �ل��ع��امل��ي��ة،  �مل��ع��ار���ض 
�لدويل  �أبوظبي  معر�ض  �شرف  �شيف  بولونيا 
�ملعر�ض  جلمهور  ��شافة  �ل��ق��ادم  �ل��ع��ام  للكتاب 
�لذي يبحث عن �جلديد د�ئما، حيث ن�شعي �إىل 
ملوقع  تكري�شا  �لثقافات  ��شتك�شاف  �آف��اق  تو�شيع 

�أبوظبي كملتقى للحو�ر �لعاملي.
و�ل�شياحة  �ل��ث��ق��اف��ة  د�ئ�����رة  م�����ش��ارك��ة  وج�����اءت 
للنا�شرين  �لعامل  �لأك��رب يف  باملعر�ض  باأبوظبي 
�لعا�شرة  �ل���ذك���رى  �ح��ت��ف��الت  م���ع   ب��ال��ت��ز�م��ن 
�أكر  ترجم  و�ل��ذي  “كلمة”  م�شروع  لإط��الق 
�لعربية،  �إىل  لغة   13 من  عنو�ن   1000 من 
ن��دو�ت على �ملن�شة �لدولية  حيث نظمت ثالث 
ل��ل��م��ع��ر���ض ن��وق�����ش��ت ف��ي��ه��ا جت���رب���ة �مل�������ش���روع يف 
�ل��رتج��م��ة ع���ن �ل��ل��غ��ة �لأمل���ان���ي���ة و�ل���ت���ي �أثمرت 
طرحت  كما  ع��ن��و�ن،   100 نحو  ون�شر  ترجمة 
ظ��اه��رة ق��ر���ش��ن��ة �ل��ك��ت��ب وخ����رق ح��ق��وق �مللكية 
�لفكرية �ملنت�شرة يف �لوطن �لعربي للنقا�ض على 
�شناعة  مقومات  عر�شت  وقبلها  �ملن�شة،  نف�ض 
��شتقبال  حفل  �أقيم  و�أخ��ر�  �أبوظبي.  يف  �لن�شر 
�لد�ئرة  ج��ن��اح  يف  للكتاب  ز�ي���د  �ل�شيخ  جل��ائ��زة 

بح�شور طيف و��شع من �ملهتمني.

معايري جديدة جلائزة ال�سحافة العربية يف دروتها الـ17

نادي ال�سارقة لل�سحافة يفتح باب امل�ساركة يف »جائزة الت�سال احلكومي«  يف دورتها اخلام�سة

يف خت�م م�س�ركته� يف معر�س فرانكفورت للكت�ب

دائرة الثقافة وال�سياحة تربم املزيد من تفاهمات الرتجمة والن�سر

اأعلنت الأم�نة الع�مة جل�ئزة ال�سح�فة العربية - ممثلة يف ن�دي دبي لل�سح�فة - اإدخ�ل عدد من التعديالت اجلوهرية على 
النظ�م الع�م للج�ئزة.

ومراجعة  للتحكيم  اجلديدة  املع�يري  من  جمموعة  اعتم�د   .. التعديالت  ت�سمنت 
ال�سروط اخل��سة ب�لرت�سح للتن�ف�س �سمن خمتلف فئ�ته� بهدف رفع م�ستوى املن�ف�سة 
املحتوى  �سن�عة  م�ستجدات  ذلك  يف  مب�  العربي  ال�سح�يف  امل�سهد  ملتغريات  مواكبة 
اأنح�ء  خمتلف  من  امل�س�رك�ت  اأعداد  يف  املطرد  النمو  مع  ومت��سي�  والتوزيع  والن�سر 
انطالقه�  منذ  امل�ستوي�ت  اأعلى  امل��سي  الع�م  �سجلت  والتي  وخ�رجه  العربي  الع�مل 

ب�إجم�يل ف�ق خم�سة اآلف و 500 م�س�ركة من 32 دولة.
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يتن�ول حي�ة برو�سلي اأعظم جنم يف ع�مل الفنون القت�لية ق�طبة

عقود طوال  بالأ�سرار  ملفوفة  ظلت  حقيقية  ق�سة   ..  Birth of Dragon
�ل��ف��ي��ل��م ق�����ش��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ظ��ل��ت ملفوفة  ي�����روي 
قتالية  فنون  مبار�ة  عن  عقود  ط��و�ل  بالأ�شر�ر 
ب��ني يل )ن���غ( �ل�����ش��اب �مل��ن��دف��ع وم��ع��ل��م ك��ون��غ فو 
غام�ض من �ل�شني ُيدعى وونغ جاك مان )يوؤديه 
ت�شيا يو(. ل نعرف  �ل�شيني  �ملمثل  بجمود حاد 
كثر�ً عن هذه �ملو�جهة، �لتي مل تلتزم بقو�عد 
�أنها بّدلت  �إل  ن فاز،  �أو ح��دود، ول نعلم حتى مجَ
�شل�شلة  �لنجومية يف  �إىل  بعدها  قفز  �ل��ذي  يل، 
 .)Enter the Dragonأبرزها�( �أف���الم 
وهكذ� جنح يل وحده يف تعزيز �شعبية �لكونغ فو 

يف �لوليات �ملتحدة.
ول���د ن��غ )39 ���ش��ن��ة( يف ه��ون��غ ك��ون��غ، ون�����ش��اأ يف 
 15 قبل  كونغ  هونغ  �إىل  ع��اد  �أن��ه  �إل  �شيكاغو. 
�أفالم  ع���امل  ب��دخ��ول  حلمه  ور�ء  لي�شعى  �شنة 
رجل  بالعمل  ذل��ك  يف  وجن��ح  �لقتالية.  �لفنون 
وخمرجاً،  قتالية،  م�شاهد  وم�شمم  جم��ازف��ات، 
 Zombieو  Wild City( ومم����ث����اًل 

 .)Fight Club
�ملجازفات  فيه  ي���وؤدي  �ل��ذي  �لفيلم،  ه��ذ�  وي�شم 
بنف�شه، �نطالقته يف �أمركا �ل�شمالية. وملا كان 
يف  �شينياً  تلفزيونياً  م�شل�شاًل  ر�ه��ن��اً  ي�شّور  نغ 
فتحدث  �ل�شيني،  �لريف  و�شط  يف  بعيد  موقع 
�أموديو  ج��وزف ف.   Newsday �إىل �شحايف 

عرب �لهاتف.
�أن ت�شّور فيلم  • كم كنت تع�شق برو�ض يل قبل 

Birth of Dragon؟
دربي.  معامل  ر�شم  يف  �أث��ر  وه��و  ج���د�ً،  �أع�شقه   -
توىل معلمي �خلا�ض، �لذي عّلمني �لوينغ ت�شان، 

تدريب برو�ض يل. كانا قريبني جد�ً.
�حلد  هذ�  �إىل  منعزًل  يل  برو�ض  �عُترب  ملجَ   •
يف ع���امل �ل��ف��ن��ون �ل��ق��ت��ال��ي��ة؟ �أث����ار ����ش��ت��ي��اء كثر 
بتعليمه  �لتقليديني  �لفنون  ه��ذه  ممار�شي  من 
مع  وتعامله  �ل�شو�رع،  قتال  و�إ�شافته  �لغربيني، 

هذه �لفنون مب�شعى علماين ل ديني.
م���ه���ارة ع��م��ل��ي��ة، كالطهو  ف���و  �ل��ك��ون��غ  �ع���ت���رب   -
ث��م��ة ه����دف حم����دد: �شّل  ت��ق��ط��ي��ع �خل�����ش��ب.  �أو 
خ�شمك با�شتخد�م مبادئ �لب�شاطة، و�لفاعلية، 
كرة  ب��الع��ب��ي  ذل���ك  ت�شبيه  ميكننا  و�ل���و����ش���وح. 
لكل  �أن  �إل  �للعبة،  يف  جميعاً  ي�شاركون  �ل�شلة. 
منهم �أ���ش��ل��وب��ه �خل��ا���ض �ل���ذي ي��ت��الءم م��ع �شكل 

ج�شمه وقدر�ته �لريا�شية. 
�كت�شف ما  ب��رو���ض يل:  ك��ان��ت وج��ه��ة نظر  ه��ذه 
ُيعترب  ث��وري��اً،  �لإن�����ش��ان  ي��ك��ون  عندما  ينا�شبك. 
40 �شنة،  �مل��األ��وف. ولكن بعد م��رور  خارجاً عن 
مثل  ريا�شية  �ألعاباً  ت�شود  �أفكاره  �أن  �ليوم  نرى 

)�لفنون �لقتالية �ملختلطة(.

درا�سة وقت�ل
على  وح�شلت  �ملتحدة  �لوليات  يف  • ترعرعت 
�شهادة جامعية، ثم عملت يف جمال �لتعليم. ما 

�ملادة �لتي كنت تدر�شها؟
- در�شت مادة �لفنون.

م�شرتك  من  جزء�ً  �لفنون  ت�شغل  �إذ�  حقاً!   •
�ملهنية و�لفنون �لقتالية �جلزء �لآخر.

- نعم، يدير و�لدي مدر�شة للفنون �لقتالية يف 
�لأ�شا�شي.  �أنه حما�شب. هذ� عمله  �شيكاغو، مع 
ت�شكل  �لقتالية.  للفنون  م��در���ش��ة  منلك  لكننا 
عادية  م�شاألة  �إلينا  بالن�شبة  �لقتالية  �لفنون 

متاماً مثل تنظيف �لأ�شنان بالفر�شاة.
• عفو�ً؟

- ميكننا ت�شبيه �لفنون �لقتالية بتنظيف �لأ�شنان 
�ل�شتغناء  ميكنك  ل  �ل�شتحمام.  �أو  بالفر�شاة 
مع  حياتنا،  روت��ني  من  ج��زء�ً  ت�شّكل  فهي  عنها، 

�أنها �أكر عمقاً بكثر من ذلك.
�لفنون  �أف�����الم  ب�����ش��اأن  ف��ه��م  ���ش��وء  �أب�����رز  • م���ا 
باخلربة  يتمتع  ل  ��ن  مجَ �إىل  بالن�شبة  �لقتالية؟ 
م�شاهد  من  �شل�شلة  جمرد  تبدو  �ملجال،  هذ�  يف 

�لقتال.
- �لقتال حو�ر ت�شكِّل فيه كل لكمة طريقة لإي�شال 
فكرة. تروي تلك �للكمات و�لركالت ق�شة. على 

دور  �مل�شاهد  �أح��د  �أوؤدي يف  كنت  �إذ�  �ملثال،  �شبيل 
رج���ل ي��ح��م��ي ���ش��خ�����ش��اً �آخ����ر م��ع �أن����ه خ��ائ��ف من 
خ�شمه، �أ�شدد �للكمات بطريقة خمتلفة عما �إذ� 
كنت متنمر�ً ي�شتهدف ولد�ً �شغر�ً. تعود �أ�شول 
كثر من �لتقنيات �لتي تر�ها �ليوم يف �لأفالم، 
من �لتالكم �إىل �لقتال، �إىل �شينما هونغ كونغ يف 
�شبعينيات وثمانينيات �لقرن �ملا�شي، �لتي بد�أت 

مع برو�ض يل و��شتمرت مع جاكي �شان.
• نلت �شهادة جامعية وعملت يف جمال �لتعليم. 
هونغ  �إىل  و�نتقلت  كله  ه��ذ�  ع��ن  تخليت  لكنك 

كونغ وكلك �أمل باأن ت�شبح جنم فنون قتالية
نف�شي  �شاأمنح  باأ�ض!  �لبد�ية: )ل  �أفكر يف  رحت 
ولكن  �شاأجنح(.  كنت  �إذ�  ما  لأرى  �شنو�ت  ب�شع 
ت�شتطيع  ل  �أن���ك  ت���درك  ه��ن��ا،  �إىل  ت��اأت��ي  عندما 
ق�شارى  تبذل  �أن  عليك  بل  باملحاولة،  �لكتفاء 
بد�أت  �حل��ظ.  حالفني  ت�شت�شلم.  ل  ك��ي  جهدك 
�لعمل كرجل جمازفات و�شعدت �ل�شلم تدريجياً. 
هل كان �لتقدم يف هذ� �ملجال �شعباً؟ نعم. ولكن 
�إىل �لور�ء،  ت��رت�ج��ع  م��ا دم��ت مت�شي ق��دم��اً ول 
�أحالمك.  ب��ل��وغ  �إىل  �ل�����ش��ع��ي  ت��و����ش��ل  �أن  ي��ج��ب 
وعندما ُتتاح �أمامك �لفر�ض، تعامل مع كل منها 
�أن��ك �شتح�شل  �لكربى. ول �شك يف  �أنها  لو  كما 

على ما ت�شتحقه. �أوؤمن بذلك ب�شدة(.

�سحيح اأن فيليب نغ بداأ م�سريته املهنية مدر�سً� 
لطيفً� يف ولية اإيلينوي الأمريكية، اإل اأنه ك�ن 
يطمح اإىل اأن ي�سبح جنم اأفالم فنون قت�لية 
ي�س�عده يف  فيلم  واإذا ك�ن هن�لك من  دولية. 
 Birth of Dragon حتقيق حلمه هذا، فهو
الذي يوؤدي فيه دور برو�س يل، اأعظم جنم يف 

ع�مل الفنون القت�لية ق�طبة.

يعتمد على العنف والقتل ليحقق النج�ح

امل�ساهد جذب  يف  يخفق  فيلم   ..  Jackals

كاربنرت  جل��ون   Halloween �أن  �شحيح 
ي���ع���رب ع���ن �إب�������د�ع يف ����ش���رده �ل��ب�����ش��ي��ط �إمن���ا 
�ملخيف، �إل �أن Jackals يف �ملقابل يخفق يف 
�ل�شطالع بهذه �ملهمة �ل�شعبة. نتيجة لذلك، 
وفاعاًل.  متما�شكاً  ولي�ض  وناق�شاً  و�هياً  يبدو 
ومع �أن �ملخرج كيفن غروترت ينجح يف جمع 
جنوم  من  لالهتمام  �ملثرين  �ملمثلني  بع�ض 
�لت�شعينيات ويقّدم عدد�ً من �ل�شور �ل�شادمة، 
�لتوتر  ه��ذ� ل يكفي للحفاظ على  ف��اإن عمله 

طو�ل �لعمل.

ل تبدو �لعالقة بني �حلبكة �لرئي�شة و�لهجوم 
�شاباً  نرى  متينة.  �لفيلم  م�شتهل  يف  �لدموي 
و�شديقه  ���ش��ل��ي��ف��ان(  )ب�����ن  ج���ا����ش���ن  ُي����دع����ى 
طريقهما  تقتطع  عندما  �لبلدة  يف  يتجولن 
ينقلون  عنيفني  خاطفني  من  �شغرة  حافلة 

جا�شن �إىل كوخ يف منطقة نائية.
 نكت�شف بعد ذلك �أن و�لده، �أندرو )جوناثون 
)�شتيفن  جيمي  �خل��اط��ف  ����ش��ت��خ��دم  ���ش��ي��ك(، 
دورف(، فيما تكون عائلة جا�شن جمتمعة يف 

�لكوخ لتنفذ عملية �شعبة.

�لذي  �ل��دم��اغ  غ�شل  حم��و  ع��ل��ى  جيمي  يعمل 
ن يقعون �شحية بدعة ما. ويتبني  يخ�شع له مجَ
)�لأر�نب(  ع�شابة  �أع�شاء  �أح��د  �أن���درو  �أن  لنا 
�لأ�شلحة،  حت��م��ل  ق���وة  وه���ي  ل��ل��دم،  �ملتعط�شة 
)بنات   Jackals�ب ُتعرف  �لأقنعة،  وترتدي 

�آوى(.
يح�شر �أندرو معه زوجته كاثي )ديبور�ه كار� 
و�شديقة  رو(،  )ن��ي��ك  ك��ام��ب��ل  و�ب��ن��ه  �أون���غ���ر(، 
ريكت�ض(  )ت�شيل�شي  �شامنثا  �ل�شابقة  جا�شن 
باإز�لة م�شائل  �أمل  مع مولودها �ل�شغر على 

�لقتل كافة من ر�أ�ض جا�شن.
يف  �لعنيفة  �لتطور�ت  تبد�أ  متوقع،  هو  وكما 
لعبة )قط وفاأر( نف�شية: هل جا�شن يتالعب 
ت�شّيق  وفيما  طبيعته؟  �إىل  ع��اد  �أن���ه  �أم  بهم 
�ملجموعة  تبد�أ  �ل��ك��وخ،  على  �خلناق  �لع�شابة 
�إىل فري�شة �شهلة للدخالء  بالتفكك وتتحّول 
�لبدعة  ه����ذه  م��ع��ت��ق��د  �أن  وي���ب���دو  �مل��ق��ن��ع��ني، 
�لرئي�ض يقوم على: �لأقنعة �ملميزة، و�لوقوف 
وتقطيع  و�ل��ف��وؤو���ض،  ت�شكيالت حم���ددة،  وف��ق 

�لأو�شال.

نواق�س كثرية
ل يتكّبد معدو �لفيلم عناء �لغو�ض يف �لوجه 
�لإجابة  �لقاتلة، مثل  �لبدعة  �لعقائدي لهذه 
ن؟ ملاذ�؟ وكيف؟ كل ما نعرفه  عن �لأ�شئلة: مجَ
�أن جا�شن يتوق �إىل �لعودة �إىل �أ�شدقائه، يف 
له  �ل�شماح  على  �مل��وت  تف�شل  عائلته  �أن  حني 

بذلك.
 ولكن من دون دو�فع وخ�شائر عاطفية فعلية، 
�ل�شرد،  �إىل  �لجن����ذ�ب  �مل�شاهد  على  ي�شعب 
�ل�����ذي ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى �ل��ع��ن��ف و�ل��ق��ت��ل ليحقق 
�ل��ن��ج��اح. رغ���م ذل���ك، ت��ع��اين �ل��ق�����ش��ة نو�ق�ض 
�ل��ق��ت��ل و�ل��ع��ن��ف بحد  ك��ث��رة ح��ت��ى يف م�شاهد 

ذ�تها.
ويبدو  �ملمثلني  �أد�ء  ي��رت�ج��ع  ل��ذل��ك،  نتيجة 
�أقرب �إىل �أد�ء هو�ة يف �أفالم درجة ثانية. �أما 
 Jackals يحمل  ث��م،  م��ن  ف��و�ه��ي��ة.  �لكتابة 
ب��ع�����ش��اً م��ن �لأ����ش���ل���وب، وي��خ��ل��و م��ن �ملحتوى، 
وتندر فيه �مل�شاهد �ملخفية. لذلك ل ي�شتحق 

حتى ثمن �لبطاقة مل�شاهدته.

يك�سف فيلم الرعب اخلفيف Jackals التف��سيل من دون اأي جهد. ت�سري كت�بة ب�للون الأحمر على خلفية �سوداء اإىل الت�ريخ، )24 م�ر�س 1983(، يف 
حن يرى امل�س�هد م� يحدث من خالل عيَني دخيل مقّنع يرافق جمموعة تقتحم املنزل لتخنق وتذبح الع�ئلة املقيمة فيه. م�يكل م�يرز، هل هذا اأنت؟ 
 Halloween كال، يف �سورة يف مراآة ن�س�هد ذلك الق�تل املقنع الذي يرتدي قن�عً� خميفً� ب�أذنن طويلتن على �سكل وجه اأرنب. لكن الإ�س�رات اإىل

.)Saw VI( جلون ك�ربنرت تبدو جلية يف هذا اللق�ء املخيف، الذي كتبه ج�ريد ريفت واأخرجه كيفن غروتريت
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خماطر �سحية ت�سببها اأنظمة 
تخ�سي�س الإنرتنت.. احذروها

يلجاأ كثر من �لنا�ض لأنظمة وو�شفات تخ�شي�ض ح�شلو� عليها عن طريق 
�شبكة �لإنرتنت، �أو من بع�ض �لأ�شدقاء، وهو ما قد يوؤدي مل�شكالت �شحية 
خطرة، بالإ�شافة لعدم حتقيق �لهدف �ملطلوب، وهو �حل�شول على وزن 
�شحي. ويقول دكتور حممد حلمي -��شت�شاري �لتغذية و�ل�شمنة و�لنحافة- 
�إنه من �خلطر �أن يقوم �ل�شخ�ض باتباع نظام تخ�شي�ض دون ��شت�شارة طبيب 
�لتي ت�شتلزم فقد�ن عديد  �ملر�شية،  �ل�شمنة  متخ�ش�ض، خا�شة يف حالت 
من �لكيلوجر�مات ولي�ض جمرد �لرغبة يف فقد�ن كيلوجر�م �أو �ثنني من 
بعد  �لأط��ب��اء، ولكن  �إىل  يلجوؤون  �لأ�شخا�ض  ه��وؤلء  �أن  �إىل  و�أ�شار  �ل��وزن. 
�إنه  �أنظمة تخ�شي�ض مل تكن تنا�شبهم، وقال  تدهور حالتهم نتيجة لتباع 
� ول  لي�ض كل �لو�شفات �ملوجودة على �لإنرتنت خاطئة، ولكنها عامة جدًّ
تنا�شب �جلميع ول تر�عي متطلبات كل حالة و�ختالفها، وهو ما ينتج عنه 
عدم ��شتجابة �جل�شم �أو �ل�شعور بالتعب �ملفرط و�لدوخة و�ل�شد�ع �مل�شتمر، 

�أو ت�شاقط �ل�شعر �أو �لإم�شاك �أو �لأنيميا...، �أو غرها من �لأعر��ض.
�ل�شخ�ض لن�شبة �حلرق لديه،  �ل�شبب يف ذلك هو عدم معرفة  �أن  و�أو�شح 
وما يحتاجه ج�شده من �شعر�ت حر�رية يف �ليوم وفًقا لعمره ووزنه، وحالته 
عنا�شر  من  ج�شده  يحرم  �أن  ميكن  وبالتايل  �ملر�شي،  وتاريخه  �ل�شحية 
بالذهاب  ين�شح  ول��ذل��ك  تالئمه،  ل  تخ�شي�ض  و�شفة  �ت��ب��اع  �أث��ن��اء  مهمة 
بعد  وميكنه  بال�شبط،  ج�شده  يحتاجه  م��ا  ومعرفة  متخ�ش�ض  لطبيب 
�ملو�شوف له دون �حلاجة للذهاب ب�شكل دوري  �لنظام  �ملد�ومة على  ذلك 

للطبيب، و�إمنا �ملتابعة من وقت لآخر لقيا�ض مدى �ل�شتجابة.

و�سفات منزلية للتخل�س من اآثار الندوب
�لتي  �لكولجني  م��ادة  �جل�شم  ينتج  ح��رق  �أو  بجرح  �جللد  ي�شاب  عندما 
ت�شاعد يف �إغالق �جلرح و�شرعة �ل�شفاء؛ ولكنها ترتك ندوًبا ملحوظة يف 

�جللد.
�ل��ع��الج وميكن  يف  �شعوبة  �لأك���ر  �جللدية  �مل�شكالت  م��ن  �ل��ن��دوب  وت��ع��د 
لبع�ض �لعالجات �ملنزلية �أن ت�شاعد يف �حلد من �أو �لتخل�ض من �لندبات 
وين�شح موقع "ميديكال نيوز تود�ي" ببع�ض هذه �لعالجات �ملنزلية �لتي 

دعمت �لدر��شات قدرتها على �إحد�ث حت�شن ملحوظ يف �جللد.
�لندوب  �شفاء  على  عالية  ق��درة  فله  �لب�شل  ع�شر  �لو�شفات  ه��ذه  وم��ن 
مكان  يوميا  م��رت��ني  با�شتخد�مه  وين�شح  �جل��ل��د  خ��الي��ا  جت��دي��د  و�إع����ادة 

�لإ�شابة حلني �ل�شعور بتح�شن.
تعمل  �لتي  �لدهنية  �لأحما�ض  �لهند من  زيت جوز  �أن  �إىل  �ملوقع  وي�شر 
كم�شاد�ت لالأك�شدة وت�شاعد يف �شرعة �لتئام �جللد و�إ�شالح �ل�شرر �لناجت 
عن �جلروح �أو �حلروق وحب �ل�شباب، ويف�شل ��شتعماله د�فًئا مع �لتدليك 
م��ر�ت حلني �حل�شول  ع��دة  �لعملية  وتكر�ر  له  ت�شرب �جللد  برفق حلني 
على نتائج مر�شية. و�أخر� ين�شح بع�شر �لليمون �لذي ي�شاعد على �إز�لة 
�جللد �مليت وتفتيح �أماكن �لندبات و�إخفاء �آثارها وين�شح بعدم تركه على 
�لتح�شن؛ حيث  و�مل��د�وم��ة على و�شعه حلني  دقائق   10 �أك��ر من  �جللد 
�مل�شاكل �جللدية عادة وقتا طويال وهو ما ي�شتلزم �ل�شرب  ي�شتغرق عالج 

و�ملدو�مة على �لو�شفات.

فزح؟  قو�س  الوان  • م�هي 
 �ألو�ن قو�ض قزح هي �لتالية : �لبنف�شجي ، �لنيلي، �لأزرق ، �لأخ�شر، 
�لأ�شفر ، �لربتقايل . �أي ما جمموعه �شبعة �ألو�ن رغم �أنها تبدو لنا 

�قل من هذ� �لعدد  
؟ قزح  قو�س  ينتهي  • اأين 

ما مر  �إذ�  �ملمطرة  �لغيوم  وم��ن  �ملنهمر  �ملطر  ق��زح من  يتكون قو�ض   
�ملطر  بعد  يبعد عنك  ق��زح  قو�ض  ف��اإن  وبالتايل  �ل�شم�ض عربها  �شوء 
و�لغيمة وهو ينتهي )ويبد�أ( بغيمه ممطرة ولكن لكي ترى قو�ض قزح 

ينبغي �ن تكون �ل�شم�ض خلفك  

�لفك ع�شلة  هي  �لإن�شان  ج�شم  يف  ع�شلة  �أقوى  �أن  تعلم  • هل 
مئوية درجة   128 حتى  حر�رة  يحتمل  �جل�شم  �أن  تعلم  • هل 

�ليمنى �لأذن  من  �شمعاً  �أ�شعف  �لي�شرى  �لأذن  �أن  تعلم  • هل 
و�لق�شدة  و�لزبدة  �لبي�ض  و�شفار  �حلوت  كبد  وزيت  �ل�شمك  زيت   ، يف  �ملوجود  �أ  فيتامني  �أن  تعلم  • هل 
�لنمو  عملية   يعوق  ونق�شه  �لطفل  لنمو  لزم  و�لكمرى  و�جل��زر  �لأور�ق  طويلة  �ل�شفر�ء  و�خل�شرو�ت 
و�لفر�ط يف تناوله ي�شبب �شغطا متز�يد يف �لدماغ ودو�ر و�شد�ع وت�شاقط �ل�شعر وي�شقق �جللد و�ل�شفاه 

ويغر يف تكوين �لعظام ويوؤمل �ملفا�شل
�لت�شمم �ىل  يوؤدي  �لفيتامينات  �أنو�ع  بع�ض  �أخذ  يف  �لفر�ط  �أن  تعلم  • هل 

حزين  يكون  عندما  يبكي  �لفيل  �أن  تعلم  • هل 
ذيله  قطع  �ذ�  ميوت  �حل�شان  �أن  تعلم  • هل 

حلمه  يف  عظمه  يحفظ  �لتي  �حليو�ن  هي  �ل�شلحفاة  �أن  تعلم  • هل 
ينام عندما  و�حدة  عني  يغلق  �لدلفني  �أن  تعلم  • هل 

�ل�شمع حا�شة  متتلك  ل  و�لأفعى  و�لذبابة  �ل�شلحفاة  �أن  تعلم  • هل 

التاجر ال�صغري
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ال�س�ي الأخ�سر يح�رب الزه�مير
�لطبية  �لأبحاث  تو�لت 
�لتي توؤكد فائدة �ل�شاي 
يحتويه  مل����ا  �لأخ���������ش����ر 
طبيعية  م���رك���ب���ات  م���ن 
 ، �مل���خ  وظ��ائ��ف  ل�شالمة 
م�شاد�ت  ت�شاعد  ح��ي��ث 
وخ�شائ�ض  �لأك���������ش����دة 
�ملتو�جدة  �ل�شموم  �إز�ل��ة 
�ل�شاي  م�شتخل�شات  يف 
�لأخ�������ش���ر وه�����ى ق�����ادرة 

على مكافحة �لأمر��ض �لكارثية مثل �لزهامير.
تاأثر هذه  �لكايف ملعرفة  �أبحاثا بالقدر  �لعلماء مل يجرو�  ومع ذلك، فاإن 
تطوير  يف  �ملركبات  هذه  ت�شخر  وكيفية  �جلزيئي  �مل�شتوى  على  �ملركبات 

عالجات �أف�شل.
كند�،  يف  ماكما�شرت  جامعة  يف  �أج���ري  �ل��ذي  �جل��دي��د،  �لبحث  �شلط  فقد 
�ل�شاى  يف  �ملوجودة  �لطبيعية  �مل�شتخل�شات  يف  �لكامنة  �لآليات  تلك  على 
�ل�شاي  م�شتخل�شات  �أن  �إىل  �ل�شريرية  قبل  �لأدل��ة  �أ�شارت  فقد  �لأخ�شر، 
�لأخ�شر تتد�خل مع ت�شكيل �لتجميعات �ل�شامة يف �ل�شل�شلة �جلزيئية �لتي 

توؤدى �إىل �لتدهور �ملعريف بني مر�شى �لزهامير.
�لكيميائية  و�لبيولوجيا  �لكيمياء  �أ�شتاذ  ميال�شينى"،  "جوزيبى  وق��ال 
�مل�شتوى  "على  ماكما�شرت:  جامعة  يف  �حليوية  �لطبية  و�لعلوم  �حليوية 
�خلاليا  ق���درة  م��ن  تغر  �ل�شامة  �لتجميعات  �أن  نعتقد  نحن  �جل��زي��ئ��ي، 
�ل�شاي  فيه  ينجح  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  بينها،  فيما  �لتفاعل  على  �ل�شليمة 

�لأخ�شر يف ك�شر تكون هذه �لتجمعات".

ويق�شون  �لنوم،  �إىل  �خللود  يف  �شعوبة  كثرون  يجد 
�شاعات يف حماولة لال�شتغر�ق يف �لنوم دون جدوى.

ويقدم موقع "هيلي�ض لين" ن�شائح عدة ملقاومة �لأرق 
ببع�ض  �لقيام  بينها  وم��ن  عميق،  ن��وم  على  و�حل�شول 
�أو  �ل��ق��ر�ءة  مثل  �ل�شرير،  �إىل  �ل��ذه��اب  قبل  �لأن�شطة 

ممار�شة بع�ض �لتمارين �لريا�شية يف �ملنزل.
�لذهاب  قبل  د�ف��ئ  حمام  على  باحل�شول  ين�شح  كما 

لل�شرير للعمل على �إرخاء �لع�شالت.
�ل�شعور  ح��ي��ث مي��ن��ع  �ل��ع�����ش��اء؛  وج��ب��ة  ب��ت��ن��اول  وين�شح 
باجلوع �ل�شخ�ض من �ل�شتغر�ق يف �لنوم ب�شرط تناول 

وجبة خفيفة.

�ل�شرير  ع��ن  �مل��ح��م��ول  �ل��ه��ات��ف  ب��اإب��ع��اد  �مل��وق��ع  وين�شح 
حتى ل ين�شغل به �ل�شخ�ض عن حماولة �ل�شتغر�ق يف 

�لنوم.
يف  �ل�شتغر�ق  على  ت�شاعد  �لتي  �ملهمة  �لن�شائح  ومن 
ي�شاعد  ما  وب�شكل عميق  ب�شكل �شحيح  �لتنف�ض  �لنوم 

على �ل�شرتخاء و�لنعا�ض.
كال�شاي  �مل�شاء  خ��الل  �ملنبهة  �مل��و�د  تناول  من  ويحذر 

و�لقهوة.
و�أخًر� ين�شح �ملوقع بعدم �لذهاب �إىل �لفر��ض �إىل يف 
حالة �ل�شعور بالنعا�ض، لتجنب �لتفكر �ملتو��شل �لذي 

يزيد من �ل�شعور بالأرق.

ن�سائح ملقاومة الأرق واحل�سول على نوم عميق

اآبي كورني�س لدى ح�سوره� العر�س الأول لفيلم "جيو�ستورم" يف لو�س اأجنلو�س، ك�ليفورني�.   )رويرتز(

خرج بيرت و�خته �شوزي �إىل �حلقول �خل�شر�ء لح�شار بع�ض كيز�ن �لذرة �ل�شفر�ء ل�شلقها لتكون غذ�ء 
للنقود كانت قوية لذلك كان �لب  �ن حاجتهم  �ل  �ل�شعادة  �ن كوخهم نظيف وت�شع فيه  لهم، وبقدر ما 
يعمل طو�ل �ليوم �جر� يف �حلقول ليكفي طلبات عائلته �ل�شغرة �ما �لم فكانت تكتفي بتلبية طلبات 
�لزوج �حلنون و�ل�شغار، وعندما جاء بيرت و�خته بكيز�ن �لذرة هذ� �ليوم قررت �لخت �حلنون �ن تطعم 
دجاجاتها بع�ض �لذرة فقامت بفرط �حد �لكيز�ن و�خذت تلقي �حلبات لت�شتقر يف �لفرن �ل�شاخن فخافت 
�شوزي من �لقرت�ب منها لكنها لحظت �ن �حلبة بد�أت تكرب قليال قليال حتى ��شتقرت مت �نتف�شت وكاأنها 
قطعة قطن ببيا�شها �ل�شاهق وطارت لت�شتقر مرة �خرى �شاخنة يف يد �شوزي ومع حر�رتها و�شعتها يف 
وو�شعت  �لم  و�لدتها مبا حدث فجاءت  لتخرب  و��ش���������رعت  �ل������طعم  بح������الوة  فاح�������شت  لتتذوقها  فمها 
بع�ض �حلبات على �لفرن لتتحول بعد قليل �إىل ف�شار فما كان من بيرت �ل �ن قرر �ن ي�شبح بائعا للف�شار 
بدون �ن يخرب من حوله كيف ي�شنعه وقد �بدع يف �شنعه فوجد �قبال كبر� من �ل�شغار و��شبح �شانع 
�لف�شار �ل�شغر من مي�شوري �حلال و��شبح لديه وعائلته ما يكفي ل�شر�ء بع�ض حقول �لذرة وحتويلها 

�إىل ف�شار .


