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البنجر غذاء منوذجي 

ل�صحة القلب
يعد البنجر مادة غذائية رخي�صة ومت�فرة، وت�ؤثر اإيجابيا على القلب 

والأوعية الدم�ية واأجهزة اأخرى يف اجل�صم. 
ما  والكال�صي�م،  ال�����ص���دي���م  م��ن  عالية  ن�صبة  على  البنجر  يحت�ي 
وت�صبح  مرونتها  ت��زداد  التي  الدم�ية،  الأوع��ي��ة  �صحة  على  ينعك�س 
حممية من الت�صلب، وهذا بدوره مينع ارتفاع �صغط الدم وغري ذلك 

.Health info من اأمرا�س القلب والأوعية الدم�ية بح�صب
ومنتظمة  دوري���ة  ب�ص�رة  البنجر  ع�صري  ت��ن��اول  اأن  اخل���راء  وي���رى 
ي�صاعد يف ت��صيع الأوعية الدم�ية، عالوة على اأنه ي�صاهم يف حت�صني 

عمل اجلهاز الع�صبي والهدوء.
البنجر  ع�صري  من  ميليلرت   100-50 بتناول  املخت�ص�ن  وين�صح 

مرات يف الي�م، لل�قاية من اأمرا�س الأوعية الدم�ية.  4-3
الغدة  اأم��را���س  من  ال�قاية  يف  ي�صاهم  البنجر  ع�صري  تناول  اأن  كما 

الدرقية، بف�صل ارتفاع ن�صبة الي�د فيه.

اأج�صادنا حتوي مفتاح 
الق�صاء على ال�صرطان

اأ�صار اخلراء اإىل اإمكانية اختبار عالج جديد على مر�صى ال�صرطان 
بدءا من العام املقبل، ي�صتخدم خاليا قادرة على قتل ال�صرطان لدى 

الأ�صخا�س الذين ميلك�ن اأجهزة مناعية ق�ية. 
ي�صار  التي  املتعادلة  احلبيبية  اخلاليا  على  اجلديد  العالج  ويعتمد 
اإليها عادة باخلاليا املتعادلة نيرتوفيلز، والتي ت�صكل جزءا من خط 
الدفاع الأول للج�صم، حيث يق�م العالج على تقنية تتكاثر بها هذه 

اخلاليا ماليني املرات ثم يتم حقنها للمري�س.
ويعتقد العلماء اأن هذه اخلاليا املتعادلة هي ال�صبب الرئي�صي يف اأن 
بع�س الأفراد النادرين يتعاف�ن فجاأة من ال�صرطانات القاتلة، يف ما 
ي�صمى بحالة "ال�صفاء املعجزة". وبعد التجارب على الفئران، ت�صتعد 
ال�صركة الريطانية "Lift BioSciences"، امل�صرفة على اإنتاج 

الدواء، لإجراء جتارب مبتكرة للعالج على عدد قليل من املر�صى.
وقال األيك�س بليث، الرئي�س التنفيذي لل�صركة: ل نتحدث عن جمرد 
حتكم يف ال�صرطان، نحن ننظر اإىل عالج ا�صت�صفائي يتم مرة واحدة يف 
الأ�صب�ع على مدى 5 اإىل 6 اأ�صابيع. وا�صتنادا اإىل خمترنا والفئران 
اأن نرى املر�صى قد تعاف�ا متاما  ناأمل  اأجريت عليها التجارب  التي 
من املر�س، وهدفنا النهائي ه� اإن�صاء اأول بنك للخاليا يف العامل من 

اخلاليا املتعادلة الق�ية القاتلة لل�صرطان.
يف  ك�ليدج  كينغز  كلية  من  باحثني  من  املك�ن  العلماء  فريق  ويركز 
لندن، يف البداية، على �صرطان البنكريا�س الذي يعد من اأكرث اأن�اع 
به يف  اإ�صابة  اآلف   9 اأك��رث من  ت�صخي�س  يتم  فتكا، حيث  ال�صرطان 
معدل  وي�صل  مري�صا،   8817 نح�  ويقتل  �صن�يا،  املتحدة  اململكة 
اأقل  اإىل  5 �صن�ات بعد الإ�صابة باملر�س  البقاء على قيد احلياة ملدة 

من 3%.
اأظهرت الختبارات الأولية على الفئران قدرة العالج على قتل  كما 
الرئي�صية  امليزة  اأن  بليث  واأك��د  الرحم،  عنق  يف  ال�صرطانية  اخلاليا 
للخاليا املتعادلة ه� اأن خاليا املترع بها ميكن اأن تعطى لأي �صخ�س 
دون خ�ف من اأن يرف�صها اجل�صم، كما اأنها تعي�س يف اجل�صم ملدة 5 

اأيام فقط وتختفي قبل اأن يتمكن اجلهاز املناعي من ال�صتجابة.
ب�صكل مبا�صر  اإما  ال�صرطانية  بقتل اخلاليا  املتعادلة  وتق�م اخلاليا 
عن طريق تدمريها عر امل�اد الكيميائية والأج�صام امل�صادة، اأو ب�صكل 

غري مبا�صر عن طريق جتنيد اخلاليا املناعية الأخرى.
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زميل راق�صة اأكروبات يوؤكد اأنها ابنة بوتني ال�صغرى 
اأكد م�ص�ؤول بالحتاد العاملي لراق�صي الأكروبات الثنائي اأن زميلته كاترينا 

تيك�ن�فا هي ابنة الرئي�س الرو�صي فالدميري ب�تني ال�صغرى.
م��رة عالقة  روي���رتز وك�صف لأول  بثته  تقرير  م��ن  ع��ام��ني  بعد  ه��ذا  ج��اء 
تيك�ن�فا برئي�س رو�صيا. وقال مانفريد مهاب نائب رئي�س احتاد راق�صي 
الأكروبات لرويرتز اإنه يعرف تيك�ن�فا من خالل عملهما معا يف اللجنة 
التنفيذية الدائمة لالحتاد. واأجاب ردا على �ص�ؤال ح�ل ما اإذا كان يعلم اأن 
تيك�ن�فا هي ابنة ب�تني بق�له "نعم. اأعرفها. نعم بالتاأكيد. وعندما �صئل 
ثانية هز راأ�صه م�افقا وقال نعم. ومل يرد الكرملني اأو تيك�ن�فا على طلب 
اإدارة م�صرف جازبروم  اأكيم�ف نائب رئي�س جمل�س  اأندريه  للتعليق. كان 
قال لرويرتز يف 2015 اإن تيك�ن�فا هي ابنة ب�تني لكنه نفى هذا الت�صريح 
اأي�صا من ه�يتها من خالل م�صدرين اآخرين  بعد ذلك. وتاأكدت رويرتز 
طلبا عدم ن�صر ا�صميهما. وبعد التقرير قال م�صرف جازبروم اإن اأكيم�ف 
ف�جئ وُذهل من القتبا�صات التي ن�صبتها رويرتز اإليه واإنه مل يدل مبثل 
هذه الت�صريحات. ومل يرد اأكيم�ف وممثل عن البنك على طلب للتعليق 
ويكافح  ال�صخ�صية  بحياته  يتعلق  فيما  بتحفظه  معروف  وب�تني  ام�س. 
كاترينا  ه�ية  تاأكيد  يتم  ومل  الأ���ص���اء.  عن  وكاترينا  ماريا  ابنتيه  لإبعاد 
قط �ص�اء منها اأو من ممثليها اأو من الكرملني الذي يق�ل اإنه ل يعلق على 

احلياة اخلا�صة لأقارب ب�تني املقربني.
اأول م�ص�ؤول ي�ؤكد علنا عالقة كاترينا بالرئي�س الرو�صي منذ  ومهاب ه� 
وتدير  جدتها  م��ن  ورث��ت��ه  لقبا  كاترينا  وت�صتخدم   .2015 يف  اأك��ي��م���ف 
نائب  وت�صغل من�صب  عام يف جامعة م��صك�  م�صاريع حت�صل على مت�يل 

رئي�س الحتاد العاملي لراق�صي الأكروبات ل�ص�ؤون التط�ير والت�ص�يق.
اأحد  ابن  �صامال�ف  عاما وهي متزوجة من كرييل   31 العمر  وتبلغ من 
اأ�صدقاء ب�تني املقربني الذي ك�ن فيما بعد ثروة قدرها مليار دولر على 

الأقل عن طريق تعامالت يف اأكر �صركة رو�صية للبرتوكيماويات.

ما العالقة بني اإرهاق الأهل 
ونوعية طعام الأطفال؟

ت�صري درا�صة اأمريكية اإىل اأن الأيام التي 
اأو  الع�صبي  بال�صغط  الآب��اء  فيها  ي�صعر 
الإرهاق اأو الكتئاب تقل فيها احتمالت 
لأطفالهم،  وجبات  اإع��داد  على  اإقبالهم 
�صريعة  وج��ب��ات  تقدمي  اإىل  وبالإ�صافة 
اأي�صا  امل��رج��ح  فمن  التجهيز  �صابقة  اأو 
اأن يدفع املزاج ال�صيئ ال�الدين لل�صغط 
اأطباقهم.  ل��ت��ن��ظ��ي��ف  اأط��ف��ال��ه��م��ا  ع��ل��ى 
وبح�صب "رويرتز" تق�ل جرييكا بريج، 
ال��درا���ص��ة وه��ي من  الباحثني يف  ك��ب��رية 
ك��ل��ي��ة ال��ط��ب يف ج��ام��ع��ة م��ي��ن��ي�����ص���ت��ا يف 
املحتملة  التف�صريات  "اأحد  منياب�لي�س 
اللذين  ال�الدين  اأن  هي  النتائج  لتلك 
اأو  ال���ع���م���ل  ي����م���ا ع�����ص��ي��ب��ا يف  اأم�������ص���ي���ا 
الدرا�صة اأو يف املنزل وي�صعران بال�صغط 
ط�ال النهار رمبا اأ�صابهما الإره��اق ول 
ي�صعران بالرغبة يف طبخ وجبة منزلية 
راق���ب  ال���درا����ص���ة  ولإج��������راء  للعائلة". 
ترتاوح  طفال   150 ���ص���ؤون  الباحث�ن 
وهم  وال�صابعة  اخلام�صة  بني  اأعمارهم 
وا�صتخدم�ا عدة  امل��ن��زل،  ذوي��ه��م يف  م��ع 
ال�الدين  م���زاج  ت��اأث��ري  لتقييم  و���ص��ائ��ل 

على الطعام الذي يقدم على املائدة.

اأ�صحاب جينات الذكاء 
الأعلى اأكرث عر�صة 

لالإ�صابة بالتوحد
اكت�صاف  اإىل  ال��ب��اح��ث���ن  ت������ص��ل 
ع����الق����ة م���ده�������ص���ة ب�����ني ال����ذك����اء 
العلماء  اأع���ل���ن  ح��ي��ث  وال���ت����ح���د، 
اكت�صاف 40 جيناً جديداً مرتبطاً 
اأن  اأي�صا  وتبني  الب�صري،  بالذكاء 
ال��ع��دي��د م��ن الأ���ص��خ��ا���س، الذين 
تت�افر لديهم تلك اجلينات يقع�ن 

يف نطاق الإ�صابة بالت�حد.
النتائج  ه���ذه  ت�����ص��اع��د  اأن  ومي��ك��ن 
م�صتقباًل على ت�صليط ال�ص�ء على 
الت�حد،  ح���الت  واأ���ص��ب��اب  اأ���ص���ل 
دي����ل����ي ميل  ����ص���ح���ي���ف���ة  ب���ح�������ص���ب 

الريطانية.
علم  مركز  من  الباحث�ن  اكت�صف 
الأع�����ص��اب وال��ب��ح���ث امل��ع��رف��ي��ة يف 
اجلديدة،  جيناً  ال�40  اأم�����ص��رتدام 
اإىل درا���ص��ة اأج��ري��ت على  ا���ص��ت��ن��اداً 
اأ�صل  م����ن  ���ص��خ�����س   78000

اأوروبي.
يذكر اأن معظم املتغريات اجلينية 
بارتفاع  املرتبطة  حديثاً  املكت�صفة 
معدل الذكاء تلعب دوراً يف تنظيم 

تنمية اخلاليا يف املخ.
وقد اأ�صهم تط�ر اأجهزة الكمبي�تر 
وعمل  م�����ص��ح  اإم��ك��ان��ي��ة  ت�صهيل  يف 
من  الآلف  م���ئ���ات  ب���ني  م���ق���ارن���ة 
الختالفات  وم��ط��اب��ق��ة  اجل��ي��ن���م، 
مع  الن�وي  احلم�س  يف  ال�صغرية 
اأو، يف  واأن����اع اجل�صم،  الأم��را���س، 

هذه احلالة، ما مييز الأذكياء.
ي���ت���ك����ن اجل���ي���ن����م ال���ب�������ص���ري من 
تتاألف  ج����ني،   25000 ح������ايل 
3 مليارات زوج من  اأك��رث من  من 

جزيئات كتلة البناء.
وي����رت����ب����ط اأي���������ص����ا ال����ع����دي����د من 
ال�صلة  ذات  اجلينية  الخ��ت��الف��ات 
بخ�صائ�س  الذكاء  معدل  بارتفاع 
اأخ�����رى، م��ث��ل: ع���دد ���ص��ن���ات اأكرث 
للراأ�س يف  اأكر  املدر�صة وحجم  يف 
النجاح  وحتى  والط�ل،  الطف�لة، 
التدخني.  ع����ادة  ع���ن  الإق������الع  يف 
اأق�ى،  اأي�صا واحدة من  كما كانت 
واأك����رث اإث�����ارة ل��ل��ده�����ص��ة، ب��ني هذه 
الروابط مع الت�حد. وقال دكت�ر 
دانييل ب��صته�ما، امل�ؤلف الرئي�صي 
ل��ل��درا���ص��ة: وج��دن��ا ع��الق��ة جينية 
والت�حد،  ال���ذك���اء  ب���ني  اإي��ج��اب��ي��ة 
ال�راثية  املتغريات  باأن  مما ي�حي 
ترتبط  ال��ع��ايل  ب��ال��ذك��اء  املرتبطة 

اأي�صا مع زيادة خطر الت�حد.

امل�صي حافيًا يحافظ على 
قدم الطفل من النحناءات

ب�رمنان  ديرتي�س  العظام  طبيب  اأو�صى 
الآباء بتعليم الطفل امل�صي حايف القدمني، 

حيث يحافظ ذلك على �صحة القدم.
الأماكن  اأن��ه يف  الأمل��اين  الطبيب  واأو�صح 
الطفل  يتعلم  اأن  ينبغي  كاملنزل،  املغلقة، 
اأو م����ع ارت������داء  ال���ق���دم���ني  امل�������ص���ي ح�����ايف 
اجل������ارب امل��ان��ع��ة ل���الن���زلق، م��ع ارت����داء 
تعلم  عند  الته�ية  وج��ي��د  خفيف  ح���ذاء 
ينا�صب  اأن  امل��ه��م  وم��ن  اخل���ارج.  امل�صي يف 
احلذاء قدم الطفل، لذا ينبغي اأن حتت�ي 
مقدمة احلذاء على م�صاحة فراغ مبقدار 
الطفل حايف  اأن يرتك  وُيف�صل  �صم.   ١.٥
ال�صيف  يف  ال�������ص����اط���ئ  ع��ل��ى  ال���ق���دم���ني 

وكذلك يف املروج.
اأن  اإىل  اأ�صار ب�رمنان  اأخ��رى  ومن ناحية 

الطفل  على  القدم  ت�ص�ه  عالمات  ظه�ر 
ل يرتبط فقط باحلذاء نظراً لأن م�صاكل 
النظر  الأق��دام وراثية. لذا ميكن لالآباء 
فر�س  يريدون معرفة  عندما  لأقدامهم 
الت�جه  ويلزم  للخطر.  اأولده���م  تعر�س 
اإىل طبيب العظام عند مالحظة اأي �صيء 
غري اعتيادي على قدم الطفل، كالنحناء 
باجتاه الكاحل الداخلي. ومن الأف�صل اأن 

يتم ذلك حتى �صن الرابعة.
ويف العادة يخ�صع الطفل امل�صاب للعالج 
فر�س  اإىل  ال��ل��ج���ء  يتم  ق��د  اأو  الطبيعي 
الأح��ذي��ة اخل��ا���س يف احل���الت ال�صديدة. 
الطبيعي  ال���ع���الج  اخ��ت�����ص��ا���ص��ي  وي���ق����م 
ع�صالت  تق�ية  بغر�س  الطفل  بتدريب 

القدم.

وقال البنك ال�ص�ي�صري يف تقريره ال�صن�ي ب�صاأن الرثوة 
الثاين  ن�فمر/ت�صرين  ن�صر يف )14  وال��ذي  العامل،  يف 
معظم  على  ال�صابق  اجليل  ا�صتح�اذ  مع  اإن��ه   )2017
الألفية  جيل  يحقق  امل�صاكن،  واأغ��ل��ب  الكرى  ال�ظائف 
اأقل كثريا مما حققه الآب��اء يف نف�س العمر، واأ�صاف  اأداء 
وبقية  م��ن��زل  وام��ت��الك  بالدخل  يت�صل  فيما  "خا�صة   :
احلياة الرغدة " وجاء اأي�صا يف التقرير "ونتيجة لذلك 
والعاملني يف جم��الت مربحة مثل  املتف�قني فقط  ف��اإن 

التكن�ل�جيا واملال لديهم حظ�ظ اأف�صل من اآبائهم".
اأن  اإىل  ال�ص�ي�صري  البنك  ت��صل  �صلة،  ذي  �صياق  ويف 
 280 بلغت   2017 ع���ام  منت�صف  يف  ال��ع��امل��ي��ة  ال����رثوة 
اأ�صا�س  على  باملائة   6.4 ب��زي��ادة  اإج��م��ال  دولر  تريلي�ن 
2012 بف�صل  العام  اأ�صرع وثرية من� منذ  �صن�ي، وهي 
املالية  الأ���ص���ل غري  الأ�صهم وزي��ادة قيمة  اأ���ص���اق  �صع�د 

مثل العقارات.
من جهة اأخرى، اأ�صار نف�س البنك اإىل اأن الرثوة مرتكزة 
يف اأيدي ن�صبة �صئيلة من الأ�صخا�س، اإذ ي�صكل نح� 36 
ملي�ن ملي�نري اأقل من واحد باملائة من ال�صكان البالغني، 
وميلك�ن 46 باملائة من ثروة الأ�صر على م�صت�ى العامل. 
مليار   3.5 اأي  البالغني،  م��ن  باملائة   70 ميتلك  بينما 

اآلف دولر للفرد وميثل�ن   10 اأقل من  اأ�ص�ل  �صخ�س، 
الرثوة. من  باملائة   2.7

حب العمل اإىل درجة ال�شغف لي�س ميزة!
الغالبية مّنا تعمل �صاعات ط�ال يف وظائف اأجرت عليها 
م�صدر  ل�صمان  معها  التاأقلم  وج��ب  لكن  ع��دة،  لأ�صباب 
اأقرانهم  اإىل  ب��غ��رية  ي��ن��ظ��رون  ال����رزق. وه�����ؤلء ع���ادة م��ا 
ممن يزاول�ن عمهلهم ب�صغف. غري اأن اخلراء اأثبت�ا اأن 

الآخريين اأ�ص�ء حال.
ل املرء ه�اية اإىل وظيفة، يتطلع كل ي�م اإىل  عندما يح�ِّ
لكن  قلبه.  اإىل  ال�صعادة  يدخل  ق��د  م��ا  العمل،  يف  جديد 
اأكده م�صت�صارون  الت�ص�ر يجانب ال�ص�اب ح�صب ما  هذا 
مهني�ن اأملان الذين يرون اأن حب العمل اإىل درجة ال�صغف 

قد يتح�ل اإىل اأمر �صيء "ل ميكن ال�صيطرة عليه".
اأن  م��ن  �صالغه��س  برند  الأمل���اين  املهني  امل���درب  وي��ح��ذر 
الكثري من ال�صغف قد يت�صبب يف "اإرهاق مهني". بل يرتك 
ال�صخ�صية.  احل��ي��اة  على  �صلبية  اآث���ارا  الأح��ي��ان  غالب  يف 
ويزكي هذا الراأي امل�ؤلف ف�لكر كيت�س منتقدا اأن العمل 
"اأن  على  علينا  ي�صدد  املجتمع  واأن  اأ�صبح "منط حياة"، 
اإىل  بحاجة  واأن��ن��ا  لنا  مر�صية  ت��ك���ن  اأن  يجب  وظائفنا 

واأن نك�ن �صغ�فني بعملنا"، لكن احلقيقة  حبِّ ما نعمل 
متاما". "خمتلفة 

وتق�م الأغلبية العظمى من الأ�صخا�س بب�صاطة باأعمالهم 
على نح� جيد وهم را�ص�ن، لكن "دائما ما يقال لهم اإن 
هذا لي�س كافيا وينبغي اأن يك�ن�ا متفانيني يف وظائفهم. 
امل�ؤلف  ي�صيف  �صعداء"،  وغ��ري  را�صني  غري  يجعلهم  ما 

كيت�س.
"اإننا  ي��ق���ل  اإذ  اآخ���ر م��ن ال�صغف،  ول���دى الأخ���ري حت��ذي��ر 
ب�صغف،  �صيئا  نفعل  عندما  اأننا  اأي  هبة  اأن��ه  على  ن��اأخ��ذه 
فال�صغف  خاطئ.  فهم  هذا  اأن  وي�صيف  فعله".  نح�صن 
من  لي�س  ولكن  معا  حدوثهما  "م�صتبعد  لي�س  وامل��ق��درة 

ال�صروري اأن يك�نا مرتافقان". 
الأ�صخا�س  �صالغه��س  املهني  امل��درب  ين�صح  جهته،  من 
التطلع لأن يك�ن�ا �صغ�فني بعملهم، على  باأنه بدل من 
كهدف  ال�صعادة  ا�صتبدال  اإىل  ت�صعى  اأن  منهم  الغالبية 
روؤية  تبني  اإىل  دع����ة  كيت�س  ي��ع��ت��ره  م��ا  وه����  ب��ال��ر���ص��ا، 
"مبادلة  اأ���ص��ا���س  على  ال��ع��م��ل،  اجت���اه  خال�صة  برغماتية 
يزاول  من  اأن  املطاف  نهاية  يف  يعني  ما  باملال".  ال�قت 
اأنه  يعتقد  ال��ذي  ذل��ك  ح��ال من  اأح�صن  له  عمال مكرها 

يعمل يف جمال يحبه و�صغ�ف به.

رغم الكفاءة... حظوظ 
جيل اليوم اأقل من اآبائهم!
)جيل   2000 و   1982 اأع���وام  بني  ول��دوا  الذين  ال�شباب 
والعثور  اأك��ر  اأم��وال  لك�شب  �شعوبة  �شيواجهون  الألفية( 
على وظائف اأف�شل من اآبائهم. هذه خال�شة درا�شة حديثة 

ُيعاين  ال��ت��ي  امل�شاكل  بع�س  ر���ش��دت 
على  توفره  رغم  اليوم  جيل  منها 

الكفاءة الالزمة.
اأن  اإىل  حديثة  درا���ش��ة  خل�شت 

الذين  الألفية  جيل  اأب��ن��اء  غالبية 
ولدوا بني اأعوام 1982 و2000 �شيواجهون 

اأبائهم لك�شب اأموال اأكر والعثور  �شعوبة اأكر من 
على وظائف اأف�شل رغم اأنهم اأح�شن تدريبا بكثري من 

اآبائهم.
واأو�شحت الدرا�شة، التي اأعدها بنك "كريدي �شوي�س" 

و35   17 بني  اأعمارهم  ت��راوح  الذين  الألفية  جيل  اأن 
عاما، يواجهون قواعد اقرا�س اأ�شد �شرامة وارتفاعا يف اأ�شعار 

املنازل و�شعفا يف فر�س حت�شني الدخل.
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�ش�ؤون حملية

مراكز زايد العليا  مبنطقة العني حتتفل باليوم الوطني الـ�صاد�س والأربعني

برعاية مدير جامعة الإمارات وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة 

الجتماع ال�صت�صاري خلرباء التغذية يبداأ اعماله اأم�س مب�صاركة وح�صور اأكرث من 63 خبريا وا�صت�صاريا 

•• العني - الفجر

ت���ا���ص��ل��ت اح��ت��ف��الت م���ؤ���ّص�����ص��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا للرعاية 
للدولة،  والأربعني  ال�صاد�س  ال�طني  بالي�م  الإن�صانّية 
حيث نظمت مراكز الرعاية والتاأهيل التابعة للم�ؤ�ّص�صة 
مبقر  الغالية  املنا�صبة  بتلك  احتفاًل  العني  مبنطقة 
مركز العني لرعاية وتاأهيل ذوي الحتياجات اخلا�صة 

التابع للم�ؤ�ّص�صة.
حممد  �صامل  ال�صيخ  �صعادة  الحتفال  فعاليات  افتتح 
الحتادي  ال�طني  املجل�س  ع�ص�  العامري  ركا�س  بن 
اإ���ص��م��اع��ي��ل ال��ك��م��ايل رئي�س  ���ص��اب��ق��اً، ي��راف��ق��ه ع��ب��د اهلل 
قطاع ذوي الحتياجات اخلا�صة، واأ�صتمل العديد من 
بهدف  الغالية  املنا�صبة  تلك  عن  تعر  التي  الفقرات 
على  والتاأكيد  املركز،  لدى طلبة  ال�طنية  ال��روح  رفع 
هذا  يتجزاأ من  ل  الهمم جزء  اأ�صحاب  ابنائنا من  اأن 
ال�طن الغايل. اأنطلق الحتفال بعزف ال�صالم ال�طني 
من تقدمي الق�ات امل�صلحة وم�صاركة طالب املركز، ثم 
تالوة اآيات عطرة من الذكر احلكيم قدمتها الطالبة 
ثم  العني،  مبركز  الت�حد  وح��دة  من  العامري  ح�صة 

قدمت جمم�عة من مف��صية ك�صافة الإمارات عر�صاً 
املركز  ط��الب  م��ن  ع��دد  مب�صاركة  الك�صافة  ل�صيحات 

للطالبة  وطنية  ق�صيدة  اإل��ق��اء  ت��اله  الهمم،  اأ�صحاب 
ا�صراء المريي يرافقها الطالب حمدان الب��صي من 

ذوي العاقة الب�صرية. 
وا���ص��ت��م��ل الح��ت��ف��ال ك��ذل��ك ع��ل��ى ال��ق��اء ال��ط��ال��ب �صعد 
�صليمان الدرعي من مركز الق�ع لرعاية وتاأهيل ذوي 
اأزياء  الحتياجات اخلا�صة ق�صيدة وطنية، ثم عر�س 
الأول���ي���ة، واخرياً  ال��ع��ني للخدمات  م��رك��ز  م��ن ط��الب 
جماعية  م�صاركة  �صهدت  التي  الرتاثية  العيالة  فقرة 

من طالب املركز اأ�صحاب الهمم. 
���ص��ع��ب��ة اخلدمات  ن��ظ��م��ت  وع���ل���ى ه��ام�����س الح���ت���ف���ال 
الرتب�ية والثقافية معر�صاً تراثياً يعر�س فيه مناذج 
من احلياة البدوية وكذلك عر�س بع�س من منت�جات 

ق�صم ال�ر�س والتاأهيل املهني باملركز.
ح�صر الحتفال حممد خمي�س احلدادي م�صت�صار مركز 
العني، اإ�صماعيل املرازيق مدير نادي العني للمعاقني، 
و�صع�د العتيبي مدير مركز العني للخدمات الأولية، 
و�صبحة  العني،  مركز  مديرة  ال�صالمي  اأحمد  وم���زة 
العامري مديرة  الق�ع، غبي�صة  الدرعي مديرة مركز 
اخلدمات  ق�صم  رئي�س  الظاهري  وحمد  ال�قن،  مركز 
امل�����ص��ان��دة مب��رك��ز ال��ع��ني، اإىل ج��ان��ب ع���دد م��ن اولياء 

الم�ر و�صي�ف املركز.

••  العني - الفجر

 – البيلي  حممد  الدكت�ر  الأ�صتاذ  �صعادة  رعاية  حتت 
وبالتعاون   ، املتحدة  العربية  الإم���ارات  جامعة  مدير 
م��ع منظمة الأغ��ذي��ة وال���زراع���ة )ال��ف��او( ل��دى المم 
ال�صت�صاري  الجتماع  اأع��م��ال  اأم�س  انطلقت  املتحدة، 
الغذائي  التعليم  لتعزيز  ال��دول��ي��ني  التغذية  خل��راء 
واإيجاد  التحديات،  ا�صتك�صاف  امل��دار���س:  يف  والتغذوي 
احل��ل���ل، وب��ن��اء ال�����ص��راك��ات، مب�����ص��ارك��ة وح�����ص���ر اأكرث 
التغذية  يف  ومتخ�ص�صا  وا�صت�صاريا  خ��ب��ريا   63 م��ن 
والتغري ال�صل�كي، وعدد من امل�صت�صارين يف هيئة الأمم 
واملنظمات  واحلك�مية  الأكادميية  والأو�صاط  املتحدة، 
والت��صل  والأف���ك���ار   ال���روؤى  لتبادل  احلك�مية،  غ��ري 
واخلرات  العملية  الأدل���ة  على  القائمة  احل��ل���ل  اإىل 
التعليم  ن�عية  لتح�صني  امل�صتفادة  والدرو�س  الناجحة 
ال��غ��ذائ��ي وال��ت��غ��ذوي، م��ع ال��رتك��ي��ز ب���ج��ه خ��ا���س على 
البلدان ذات الدخل املتدين واملنخف�س،  وذلك يف فندق 

الهيلي ريحان روتانا مبدينة العني. 
ويعد هذا الجتماع من�صة علمية للبحث ح�ل اأهمية 
التدري�س  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  امل��ح��ت���ى  يف  النظر  اإع����ادة 
والتغذوي،  الغذائي  التثقيف  يف  امل�صتخدمة  والتعلم 
بهدف  التعليمية  والب��ت��ك��ارات  الأول���ي��ات  �صياغة  ويف 
تعزيز ممار�صات الت�عية الغذائية �صمن برامج الغذاء 

والتغذية املدر�صية.
���ص���ي��داري- ال��دك��ت���ر بهان�  الأ���ص��ت��اذ  ويف كلمته رح��ب 
لهم  ونقل  بامل�صاركني،  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  كلية  عميد 
–مدير  البيلي  الدكت�ر حممد  الأ�صتاذ  �صعادة  حتيات 
لل��صل  الت�فيق  لهم  متمنيا  اجل��ام��ع��ة-ب��امل�����ص��ارك��ني 
الغذائي  التعليم  تعزز  التي  والت��صيات  النتائج  اإىل 
وا�صتك�صاف احلل�ل مل�اجهة التحديات وبناء ال�صراكات، 
واأ�صار اإىل اأن  منط احلياة املت�صارع والعادات الغذائية 
من  لكثري  م�صرتكة  �صمة  ه��ي  ال��دول��ة  ت�صهدها  التي 
ب��ل��دان ال��ع��امل ال��ت��ي ع��رف��ت ال��ت��ح���ل ال��غ��ذائ��ي، والتي 
والده�ن  املنتجات احلي�انية  ا�صتهالك  بارتفاع  تت�صم 
ان��خ��ف��ا���س م�صت�يات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  وامل��ل��ح،  وال�����ص��ك��ر 

الن�صاط البدين.

واأن ح��ك���م��ة دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ت�يل 
اإج���راءات  باتخاذ  وت��ق���م  ج���ادا،  اهتماما  امل�صاألة  ه��ذه 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات مل��ع��اجل��ة ه���ذا ال������ص��ع، ول���دى وزارة 
التثقيف  على  ترتكز  ا�صرتاتيجية  الدولة  يف  ال�صحة 
ال�صتهالك  اأمن�����اط  وال���ت���غ���ذوي، وحت�����ص��ني  ال�����ص��ح��ي 
اإىل النتائج والت��صيات  الغذائي، واأننا ناأمل ال��ص�ل 

املرج�ة من خالل هذا الجتماع
اأن دول��ة الإم���ارات ت�صهد زي��ادة يف اأمرا�س  واأ���ص��ار اإىل 
وارتفاع  التاجية،  القلب  واأمرا�س  وال�صكري،  ال�صمنة، 
���ص��غ��ط ال�����دم، واأ���ص��ب��ح ���ص��ك��ان��ه��ا اأك����رث واأك�����رث عر�صة 
للم�صاكل ال�صحية املتعلقة بالنظام الغذائي، ففي العام 
2000، و�صلت الن�صبة اإىل ما يقرب من 24 % من 
البالغني يعان�ن من ال�صمنة املفرطة، لتت�صاعف هذه 
الن�صبة لت�صبح ٪60. ويف عام 2014، واحتلت دولة 
 13٪ ب��ني  الأوىل  املرتبة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وهي  ال�����زن،  وزي����ادة  ال�صمنة  انت�صار  يف  ال��ب��ل��دان  م��ن 
بالدنا،  يف  العامة  لل�صحة  كبري  قلق  م�صدر  �صك  بال 
كما مت ت�ثيق ارتفاع مطرد يف ال�صمنة لدى الأطفال 

بلغت  فيما  �صنة،   18-3 اأعمارهم بني  ت��رتاوح  الذين 
العربية  الإم��ارات  �صكان دول��ة  ن�صبته ٪19.3 بني  ما 
املتحدة )واحد تقريبا من كل خم�صة اأ�صخا�س( الذين 
ت����رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 20 و79 ع��ام��ا ي��ع��ان���ن من 
اأجل م�اجهة  الثاين، ومن  الن�ع  ال�صكري من  مر�س 
هذه الظاهرة، فر�صت حك�مة دولة الإمارات العربية 
وال�صجائر:  امل�صروبات  على  �صخمة  �صريبة  املتحدة 
الطاقة  م�صروبات  على  و100٪  ال�ص�دا  على   50٪
 1 يف  التنفيذ  ال�صريبة حيز  ودخلت  التبغ،  ومنتجات 

اأكت�بر. 
واأ�صاف اأن هذه ال�صريبة تهدف اإىل تثبيط ا�صتهالك 
امل��ن��ت��ج��ات ال��ت��ي ت���ؤث��ر �صلبا ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة، والأه����م من 
ذلك �صحة النا�س، يف حني اأن الإي��رادات التي ت�لدها 
���ص��ت��ذه��ب ل��دع��م اخل���دم���ات امل��ت��ق��دم��ة جل��م��ي��ع اأف����راد 
را�صد  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  ب������ص���ح  ذك��ر  كما  املجتمع، 
الإماراتي،  املالية  ووزي��ر  دب��ي،  حاكم  نائب  مكت�م،  اآل 

ورئي�س هيئة ال�صرائب الحتادية.
باجلامعة،  وال��زراع��ة  الأغ��ذي��ة  كلية  اأن  اإىل  ن���ه  وق��د 

ت����ق�����م ب����ت����دري����ب ال���ط���ل���ب���ة ع�����ر خم���ت���ل���ف ال����رام����ج 
الهام  احل��ي���ي  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العلمية  والتخ�ص�صات 
من جمالت الزراعة والتغذية، وعلم التغذية، وبرامج 
امل��ع��ت��م��دة م���ن ق��ب��ل ج��م��ع��ي��ة التغذية  ال��ب��ك��ال���ري������س 
للتعليم  العتماد  وجمل�س  املتحدة،  باململكة   AFN
ACEND من ال�ليات  يف التغذية وعلم التغذية 
العديد  مع  اجلامعة  تتعاون  كما  الأمريكية،  املتحدة 
الدول  م��ن خمتلف  العريقة  ال��دول��ي��ة  م��ن اجل��ام��ع��ات 
لبناء قاعدة بحثية وعلمية تطبيقية م�صرتكة، و�ص�ف 
جامعة  م��ع  بالتعاون  وال���زراع���ة،  الأغ��ذي��ة  كلية  ت��ق���م 
زايد وجامعة ال�صارقة واجلامعة الأمريكية يف بريوت 
قريبا، باإجراء اأول درا�صة ا�صتق�صائية وطنية للتغذية 
وا�صرتاتيجيات  �صيا�صات  اإىل  حاجة  الأك��رث  ال��دول  يف 

اأف�صل تعزز من ال�عي ال�صحي والثقايف.
فريق  -رئي�س  ها�صم  فاطمة  الدكت�رة  اأو�صحت  فيما 
التغذوي مبنظمة الأغذية والزراعة )الفاو(،  التعليم 
املحت�ى،  يف  ال��ن��ظ��ر  اإع�������ادة  اإىل  ح���اج���ة  ه���ن���اك  ب�����اأن 
وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ال��ت��دري�����س وال��ت��ع��ل��م امل�����ص��ت��خ��دم��ة يف 
فعالية  حت�صني  اأجل  من  والتغذوي  الغذائي  التثقيف 
ق���درة الأط���ف���ال وامل��راه��ق��ني ع��ل��ى امل�����ص��ارك��ة وممار�صة 
الإن�صان  ال�صحة  ت��دع��م  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة  ال�����ص��ل���ك��ي��ات 

والبيئة. 
كلية  الظاهري-وكيل  �صامل  عائ�صة  الدكت�رة  واأك��دت 
ا�صتخدام  ك��ي��ف��ي��ة  ب����اأن حت�����ص��ني  وال����زراع����ة،  الأغ���ذي���ة 
الغذائية  النظم  لربط  املدار�س  يف  التعليمية  الفر�س 
وال�جبات  الب�صتنة،  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م  وال��ت��ع��ل��م  امل��ح��ل��ي��ة، 
املدر�صية، والبيئات الغذائية، مع حتديد عادات غذائية 
لتعزيز  اأ�صا�صي  اأم��ر  ه���  واأ���ص��ره��م،  ل��الأط��ف��ال  �صحية 
اأ�صكال  جميع  ومنع  ال�صحية  الغذائية  النظم  مفه�م 

�ص�ء التغذية من �صمنة ونق�س يف املغذيات الدقيقة.
وت��ق��ام ع��ل��ى ه��ام�����س اأع��م��ال الج��ت��م��اع ع���دد م��ن ور�س 
العمل التفاعلية، ت�صلط ال�ص�ء على اأحدث املمار�صات 
التعليمية لتعزيز الت�عية التغذوية يف املدار�س، وكذلك 
لت��صيع  وال��ت��ق��ي��ي��م  ال��ر���ص��د  ع��م��ل��ي��ات  حت��دي��د  كيفية 
يف  والتغذوي  املدر�صي  التعليم  ج�دة  وا�صتدامة  نطاق 

املدار�س.

الفوعة حتتفل باليوم الوطني 
مب�صاركة القيادات الإدارية والعاملني

•• العني - الفجر

الإم����ارات  ل��دول��ة  ال���ط��ن��ي  ب��ال��ي���م  م��ع م�ظفيها  ال��ف���ع��ة  �صركة  احتفلت 
العربية املتحدة، وذلك يف مقرها مبنطقة ال�صاد يف مدينة العني.

التنفيذي  الرئي�س  املن�ص�ري  الق�صيلي  �صعادة حممد غامن  ح�صر احلفل 
ب��الإن��اب��ة ل�صركة ال��ف���ع��ة وع���دد م��ن امل����دراء وروؤ����ص���اء الأق�����ص��ام وم�ظفي 

وم�ظفات ال�صركة بالإ�صافة اإىل ممثلي اجلهات امل�صاركة يف احلفل.
بالتهنئة ل�صعب  املن�ص�ري  الق�صيلي  البداية تقدم �صعادة حممد غامن  يف 

الإمارات. 
لدولة  التاريخيَِّة  التحّ�ِل  نقطَة  دي�صمرميثل  الثاين من  ان  م�ؤكدا على 
الإمارات، التي اأر�صى دعائَمها ، املغف�ر له – باإذن اهلل تعاىل - ال�صيخ زايد 
الي�م مبكانة دولة  ث��راه، وق��ال نفتخر  – طيب اهلل  اآل نهيان  بن �صلطان 
المارات بني دول العامل، لرنى َعَظَمَة هذا ال�طِن و�صعِبِه يف زمٍن قيا�صي 

ننعُم الي�َم نحُن يف َكَنفه بالرخاء، يف مناخ ي�ص�ُدُه حبُّ ال�طِن وقيادته.
بقيادة حكيمة مل  اأنعم اهلل على دولتنا احلبيبة  " لقد  املن�ص�ري  م�صيفاُ 
ملا فيه اخلري ل�طننا الغايل، ف�صهدنا ويف فرتة وجيزة من�اً  تدخر جهداً 
وتط�راً م�صه�داً جعل من دولة الإمارات مركزاً جتارياً عاملياً، واإننا اإذ ندع� 
اهلل العلي القدير اأن ينعم علينا باملزيد من هذا الزدهار والنم�"، م�ؤكداً 
اأن هذه املنا�صبة ال�طنية الغالية على قل�بنا تدع�نا جميعا لبذل املزيد من 
اجلهد والعمل ورفع ج�دة الأداء، والتميز والبداع يف البتكار، والتفاين يف 
العطاء وال�لء لقيادتنا الر�صيدة مطالبا مب�ا�صلة العمل وبذل املزيد من 

اجلهد لإعالء �صاأن ال�طن ورفعته وازدهاره وحماية مكت�صباته.
ب���دءاً من  اأج����اء مفعمة بالفرح والبهجة  ه��ذا وق��د ج��رت الح��ت��ف��الت يف 
الأعالم املنت�صرة والزينة حيث ت�صمن برنامج احلفل �صل�صلة من الفعاليات 
ب����داأت ب��ال��رق�����ص��ة احل��رب��ي��ة ال��رتاث��ي��ة وال��ق�����ص��ائ��د ال�����ص��ع��ري��ة ال��ت��ي تتغنى 
الفرقة  الفقرات منها  العديد من  ال���لء وقدمت  روح  وبث  ال�طن  بحب 
الع�صكرية  ا�صافة اىل فقرة تثقيفية مب�صاركة منت�صبي اخلدمة ال�طنية 

لت�عية امل�اطنني بالنظم والق�انني.

اأورك�شرا �شتات�شكابيلي دري�شدن تعود اإىل "برنامج اأبوظبي للمو�شيقى الكال�شيكية" بحفلني مو�شيقيني يف ق�شر الإمارات

الأورك�صرتا حتيي احلفلني بقيادة عازف البيانو العاملي رودولف بوخبندر
•• اأبوظبي – الفجر

تع�د اأورك�صرتا �صتات�صكابيلي دري�صدن الأملانية 
"برنامج  يف  للم�صاركة  اأب�ظبي  اإىل  ال�صهرية 
حيث  الكال�صيكية"،  ل��ل��م������ص��ي��ق��ى  اأب����ظ���ب���ي 
البيان�  بقيادة عازف  حتيي حفلني م��صيقيني 
الأ���ص��ط���ري رودول����ف ب���خ��ب��ن��در، وذل���ك م�صاء 
ي�مي الثالثاء 5 دي�صمر والأربعاء 6 دي�صمر 

يف ق�صر الإمارات.
الأورك�صرتا خالل احلفلني مقط�عات  وت�ؤدي 
تاأليف  من  الكاملة  اخلم�س  البيان�  ك�ن�صرت� 
التجربة  ه��ذه  و�صتتيح  بيته�فن.  ف��ان  ل�دفيج 
اأمام اجلمه�ر لفهم وتقدير  الفر�صة  الفريدة 
فن بيته�فن من خالل منط فني يعك�س جمال 
م��صيقى فيينا الكال�صيكية باإتقان: مقط�عات 
ك���ن�����ص��رت��� ال��ب��ي��ان��� اخل��ا���ص��ة ب��ه وال��ت��ي جتمع 
بني العزف الفردي للبيان� مع الأنغام املذهلة 
تاريخ  وي��رتاوح  جمتمعني.  الأورك�صرتا  لعازيف 
تاأليف مقط�عات ك�ن�صرت� البيان� اخلم�س بني 
تعر  فهي  وبالتايل  و1811،   1795 عامي 
عن الروح املتاأ�صلة مل��صيقى فيينا الكال�صيكية 

يف نهاية ذلك القرن.
دري�صدن  �صتات�صكابيلي  اأورك�������ص���رتا  ت��اأ���ص�����ص��ت 
وهي  باأملانيا،  دري�صدن  مدينة  يف   1548 ع��ام 
كاإحدى  و�صمعة مرم�قة  بتاريخ عريق  حتظى 
العامل، فقد حظت  الأورك�صرتا يف  اأف�صل فرق 
"امل�ؤ�ص�صة  ق��ب��ل  م��ن  ب��ت��ك��رمي   2007 ع���ام  يف 
الثقافية الأوروبية" مل�صاهمتها يف احلفاظ على 
ح�ص�لها  جانب  اإىل  العاملي،  امل��صيقي  ال��رتاث 

اإثر   2013 العام" يف  "اأورك�صرتا  جائزة  على 
م��صيقياً  ناقداً   50 ت�ص�يت جلنة م�ؤلفة من 

عاملياً.
وقال جان نا�صت، مدير اأورك�صرتا �صتات�صكابيلي 
اإىل  ب��ال��ع���دة  للغاية  ���ص��ع��داء  "نحن  دري�����ص��دن: 
مهرجان  يف  م�صاركتنا  ب��ع��د  جم����دداً  اأب���ظ��ب��ي 
 .2015 عام  الكال�صيكية  للم��صيقى  اأب�ظبي 
الإمارات  لدولة  امل��صيقي  التط�ر  تابعنا  وق��د 
عم�ماً واملهرجان خ�ص��صاً منذ ن�صاأته، ونحن 

فخ�رون بك�ننا جزءاً من هذا التط�ر. 
وي�صكل اأداء مقط�عات ك�ن�صرت� البيان� اخلم�س 
الكاملة لبيته�فن يف اأب�ظبي جتربًة ا�صتثنائية 
فنياً  م�صروعاً  ك���ن��ه  ع��ن  ف�صاًل  ل��ن��ا،  بالن�صبة 
اأن م��صيقى بيته�فن تعّد رمزاً  طم�حاً. ومبا 
يف  هنا  نحتفي  اأن  ن��ّ�د  وال�صداقة،  لالإن�صانية 
هذه  جتمع  التي  العريقة  بال�صداقة  اأب�ظبي 

املدينة بدري�صدن".

ويعتر ب�خبندر اأحد اأهم واأ�صهر عازيف البيان� 
يف ع�����ص��رن��ا احل�����ايل، وق����د ����ص���ارك ع��ل��ى مدى 
اأك���رث م��ن 50 ع��ام��اً يف ال��ع��دي��د م��ن احلفالت 
امل��صيقية ح�ل العامل برفقة اأ�صهر فرق وقادة 
فيينا  "مدر�صة  يف  ق��ب���ل��ه  ومت  الأورك�������ص���رتا. 
يزال  ول  عمره،  من  اخلام�صة  للم��صيقى" يف 
يح�صل  ط��ال��ب  اأ�صغر  ه��ذا  ي�منا  حتى  يعتر 

على قب�ل يف هذه املدر�صة منذ تاأ�صي�صها.
ويف ر�صيد ب�خبندر اأكرث من 100 ت�صجيل، مبا 
وك�ن�صريت�  �ص�ناتا  مقط�عات  جميع  ذل��ك  يف 
البيان� لبيته�فن، ومقط�عات البيان� مل�زارت، 
وك��ام��ل م��ق��ط���ع��ات ال��ب��ي��ان��� جل���زي��ف هايدن، 
ل���رام���ز، وجميع  ال��ك���ن�����ص��ريت���  وم��ق��ط���ع��ت��ي 
"من�عات ديابيلي من بيته�فن" التي األفها 50 
"اجلائزة  ب�خبندر  ن��ال  وق��د  من�صاوياً.  ملحناً 
اأعمال  جمم�عة  على  األب�م"  لأف�صل  الكرى 

هايدن امل�ؤلفة من 18 اأ�صط�انة.

اأ�شحاب الهمم وطلبة املدار�س
يحيون احتفالت زايد للثقافة 
الإ�صالمية باليوم الوطني 46

•• العني - الفجر

اأقامت دار زايد للثقافة الإ�صالمية احتفالية مبنا�صبة الي�م ال�طني 46 
لدولة الإمارات العربية املتحدة ، وذلك يف املركز الرئي�صي للدار بالعني و 
املنا�صبة  بهذه  الدولة  احتفالت  مع  ت�صامناً  عجمان،  و  باأب�ظبي  اأفرعها 

الغالية على قيادة و�صعب الإمارات و التي ت�ؤكد باأن البيت مت�حد.
مدراء  و  ال�صنيدي  د.خلفان  بالإنابة  للدار  العام  املدير  الحتفال  ح�صر 
اجلدد  املهتدين  و  امل�ظفني  من  كبري  ع��دد  و  الأق�صام  روؤ���ص��اء  و  الإدارات 

واملهتمني بالثقافة الإ�صالمية و اأفراد من املجتمع.
ويف م�صتهل احلفل رفع د.خلفان ال�صنيدي املدير العام للدار بالإنابة اأ�صمى 
اآيات التهاين و التريكات ل�صاحب ال�صم� ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
الإمارات  ال�صي�خ حكام  ال�صم�  اأ�صحاب  – و  اهلل  – حفظه  الدولة  رئي�س 
اأع�صاء املجل�س الأعلى لالحتاد با�صم م�ظفي الدار، راجياً من اهلل العلي 
العظيم اأن يدمي علينا نعمة الأمن والأمان والرخاء ويزيدنا ق�ة ووحدة 

وترابطاً واألفة ومناء.  
وقال ال�صنيدي يف كلمة الدار: يف الثاين من دي�صمر من عام 1971 ارتفع 
علم دولة الإمارات العربية املتحدة للمرة الأوىل على �صارية ق�صر الحتاد 
مبنطقة اجلمريا يف دبي، ليعلن للعامل اأجمع قيام الدولة الحتادية التي 
جاءت ثمرة مبادرات امتدت على مدى اأربع �صن�ات م�صت، وتت�يجاً جله�د 
متتابعة �صعت لقيام هذا الحتاد، وبداأت منذ �صبعة عق�د مع اإطالق ال�صيخ 
زايد الكبري فكرة الجتماعات املنتظمة مع جريانه حكام الإمارات الأخرى، 
ال�صبع يف  الإم���ارات  نهيان فجمع  اآل  �صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  ج��اء  اأن  اإىل 
احتاد ق�ي ومتالحم انتقلت به كيانات �صغرية متفرقة اإىل دولة احتادية 
متما�صكة.  واأ�صاف: نحتفل الي�م  مب�صي 46 عاماً على م�صرية الحتاد 
التي بناها والدنا ال�صيخ زايد بن �صلطان -رحمه اهلل،- و اأر�صى فيها قيم 
اخلري و الت�صامح و املحبة لبناء دولة جذورها را�صخة لالحتاد امتدت اإىل 
ي�منا هذا، حيث متثل ذكرى قيام دولة الإم��ارات العربية املتحدة م�صدر 

اإلهام للقيم واملبادئ النبيلة والت�صامح و التعاي�س مع الآخر.
ت�صمن احلفل فقرات متن�عة حيث  بداأء بعر�س فلم بعن�ان " روح الحتاد 
" ثم قدم اأطفال "رو�صة النخيل" اأوبريت تراثي عن اللعاب ال�صعبية و ما 
كان يحبه زايد، كما قدمت طالبات مدر�صة الدار اخلا�صة ل�حة ا�صتعرا�صية 
بعن�ان " اإمارات الفخر"، و تاأتي م�صاركة طلبة املدار�س يف احتفالية الدار 

بالي�م ال�طني حتقيقاً لل�صراكة مع م�ؤ�ص�صات املجتمع املختلفة.
دار  ال��ه��م��م، ح��ي��ث تهتم  ���ص��الت غنائية م��ن ذوي  ت��ق��دمي  وت��خ��ل��ل احل��ف��ل 
املجتمع و حتر�س على دجمهم يف  الإ�صالمية بجميع فئات  للثقافة  زايد 

اأن�صطتها و فعالياتها املختلفة حتقيقاً و جت�صيداً لت�جيهات القيادة.

قلعة اجلاهلي حتتفل باليوم الوطني الـ46 
بعرو�س جوية واأن�صطة تراثية وحفل غنائي

•• اأبوظبي – الفجر 

اأب���ظ��ب��ي جم��م���ع��ة م���ن الفعاليات  ال��ث��ق��اف��ة وال�����ص��ي��اح��ة-  ت��ن��ظ��م دائ�����رة 
الحتفالية يف قلعة اجلاهلي مبنطقة العني مبنا�صبة الي�م ال�طني ال�46 
لدولة الإمارات العربية املتحدة.  تقام الحتفالت ي�م ال�صبت 2 دي�صمر 
تاريخي  �صرد  لعر�س  تراثي  �صت�دي�  يقام  حيث  اجلاهلي،  قلعة  باحة  يف 
م�ص�ر يع�د اإىل املراحل الأوىل من تاأ�صي�س الحتاد، ويعك�س التالحم بني 
القيادة وال�صعب منذ بدء م�صرية التط�ر التي قادها املغف�ر له ال�صيخ زايد 
بن �صلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه. يرافق ذلك عرو�س العيالة واحلربية 
اإىل جانب  التقليدية، يعقبها عر�س ج�ي تقدمه فرقة �صق�ر الإم��ارات، 
وتذوق  والألغاز،  ال�صعبية  والألعاب  امل�صابقات  بينها  من  ترفيهية  اأن�صطة 
ت�صكيلة متن�عة من املاأك�لت الرتاثية الإماراتية، والإطالع على جمم�عة 
التي  املدر�صية  العرو�س  ف�صاًل عن  احلناء،  ونق��س  اليدوية  احل��رف  من 
اله�اء  يف  غنائي  بحفل  الي�م،  ويختتم  الطلبة.   من  جمم�عة  �صيقدمها 
الطلق يحييه الفنان الإماراتي حربي العامري، الذي �صيقدم جمم�عة من 
الأغاين املعرة عن حب ال�طن والفخر بالإنتماء له، بالإ�صافة اإىل اأغاين 

اأخرى من مكتبة الرتاث الإماراتي ومن مكتبته ال�صخ�صية.
 2 ال�صبت  ي���م   46 ال���  ال�طني  بالي�م  اجلاهلي  قلعة  اح��ت��ف��الت  تنطلق 

دي�صمر من ال�صاعة 4:30 ع�صراً وت�صتمر حتى العا�صرة م�صاًء.
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ل ميكن اأن تاأخذ املراأة احلامل اأي عالج 
الأدوي��ة  من   %34 اأن  وتبنينّ  طبيعي، 
التي تو�شي بها املنتديات الإلكرونية 
هي  م��ا  �شحية.  خم��اط��ر  ت��ط��رح  ق��د 
املراأة  ت�شتطيع  التي  العالجات  اأف�شل 
على  املخاطر  زي��ادة  دون  من  اأخذها 

�شحتها و�شحة جنينها؟

من دون زيادة املخاطر على �شحتها و�شحة جنينها

اأف�صـــل العــالجات الطـبيعيــة للمــراأة للحــامـــل

األربعاء   29   نوفمبر    2017  م   -   العـدد  12186  
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ب�صرتك جافة وح�صا�صة.. كيف تعتني بها؟
 يق�ل�ن: اذا اأردت اإبقاء عمرك �صرا يجب عليك العتناء بيديك، وهذا يعني حمايتهما من املنظفات 
عند  القفازات  �صعي  دائما  والتجاعيد،  اجلفاف  وت�صبب  اجللد  تهيج  ان  ميكن  التي  القا�صية  املنزلية 

ا�صتخدامك للمنظفات املنزلية، وق�مي برتطيب يديك با�صتمرار.
ثم  ومن  الكيميائية،  امل���اد  من  خال  مباء  ال�صتحمام  ه�  الكل�ر  ب�صبب  اجل��اف  للجلد  عالج  واأف�صل 
ا�صتخدام مرطب يحت�ي على غلي�صرين، فالغلي�صرين ي�صاعد ب�صرتك على الحتفاظ بالرط�بة ومنع 

اجلفاف.
وهناك الكثري من ا�صاليب ال�قاية ومنع جفاف اجللد، فبالإمكان، على �صبيل املثال، 

ا�صتخدام زيت ال�صمك وزيت بذور الكتان على ب�صرتك، واأما ذوات الب�صرة احل�صا�صة 
فيمكنهن ا�صتخدام الفازلني ولكن بالطريقة ال�صحيحة، الفازلني لطيف جدا على 
اجللد وه� مهدئ للجلد اجلاف وجلميع مناطق اجل�صم من �صفتيك وحتى يديك 

وقدميك.
دقيق ال�ص�فان

لقد مت ا�صتخدام دقيق ال�ص�فان لعالج اجللد اجلاف لعدة ق��رون، ويف الآونة 
ت�صمى  كيميائية  م���ادة  وه����  احل��ك��ة  يخفف  م��ا  ال��ب��اح��ث���ن  اكت�صف  الأخ����رية 

)اوننثريامايدز( وهي م�ج�دة يف ال�ص�فان. 
اأقنعة

الع�شل و�شفار البي�س
اإذ ي��������ع��������ت��������ر  اجل��اف��ة،  بالب�صرة  للعناية  احل��ل���ل  اأف�صل  م��ن  والع�صل  البي�س  �صفار 

ميكنك حت�صري هذا القناع من خالل مزج �صفار البي�س مع ملعقة 
ع�صل وقليل من ع�صري احلام�س وثمرة اأف�كادو، �صعي القناع 
الرتطيب  على  اح�صلي  ثم  الب�صرة،  على  �صاعة  رب��ع  مل��دة 

املنا�صب لب�صرتك.
اأخ��رى: امزجي �صفار بي�صة مع ملعقة من  و�صفة 
اإ���ص��اف��ة ن�صف  م��ع  امل��اي���ن��ي��ز،  اأو  وال���زب���ادي  الع�صل 
ث��م ���ص��ع��ي املزيج  ال���ل����ز،  ملعقة ���ص��غ��رية م��ن زي���ت 
بلطف على الب�صرة واتركيه حتى يجف، ثم ا�صطفيه 

باملاء الفاتر.
الأف�كادو

اهر�صي ثمرة اأف�كادو و�صعيها على وجهك ملدة ع�صرين 
باحلي�ية  و�صت�صعرين  ب���ارد  مب��اء  اغ�صليه  ث��م  دق��ي��ق��ة، 

والن�صاط وجتديد اخلاليا.

عالجات تقليدية
الظهر اأمل  ملعاجلة  الأخ�صر  الطني  من  • كمادة 

واللتهاب.  ل��الأمل  م�صادة  بخ�صائ�س  الكمادة  ه��ذه  تتمّتع 
املاء  من  �صغرية  كمية  مع  الأخ�صر  الطني  ب���درة  اخلطي 
على  م��ددي��ه��ا  ث��م  عجينة،  ع��ل��ى  حت�صلي  اأن  اإىل  ال�����ص��اخ��ن 
من�صفة. �صعيها يف منطقة الأمل ط�ال �صاعة اأو �صاعتني اإىل 

اأن يجّف الطني.
والكدمات التقّل�صات  لتخفيف  )�صانت�ل(  • �صائل 

ودعيه  الأمل  منطقة  على  ال�صائل  )�صانت�ل(  منتج  ادهني 
يخرتق اجللد عر تدليكه جيداً. ا�صتعمليه مرتني اأو ثالث 

مرات ي�مياً.
احلنجرة اأمل  ملحاربة  الفم  • غرغرة 

منافعها  اإىل  نظراً  والع�صل  الليم�ن  خلطة  من  ا�صتفيدي 
بدوره  اخل�صن  امللح  يحمل  والل��ت��ه��اب.  لالأك�صدة  امل�����ص��ادة 
حبة  ن�صف  مع  منه  ر�ّصة  ذّوب��ي  للجراثيم.  م�صاداً  مفع�ًل 

ل��ي��م���ن وم��ل��ع��ق��ة ���ص��غ��رية م��ن ال��ع�����ص��ل يف ك����ب م��ن املاء 
ال�صاخن. كرري هذه اخلط�ة مرتني ي�مياً.

احلم�صي الرجتاع  لتجّنب  )ريني(  • اأقرا�س 
ت�����ص��م��ح ه���ذه الأق����را�����س ب��اإب��ط��ال م��ف��ع���ل ح��رق��ة املعدة 
اأن تاأخذي  اأوج��اع الرجت��اع احلم�صي. ميكنك  وتخفيف 

حتى اأربعة اأقرا�س ي�مياً.
النفخة لتخفيف  )بيل�ك(  • فحم 

ميت�ّس هذا الفحم الغازات ويخفف وجع البطن. خذي 
كب�ص�لتني منه، مرتني اأو ثالث مرات ي�مياً.

الإ�صهال ملعاجلة  البرية  • خمرية 
خذي كب�ص�لتني بجرعة 50 ملغ، مرتني ي�مياً، تزامناً 
مع ترطيب اجل�صم مبا يكفي. اإذا ا�صتمّر الإ�صهال لأكرث 

من 48 �صاعة، ا�صت�صريي الطبيب.
ال�صاقني ثقل  لتخفيف  �ص�ري(  )اآبي  • حمل�ل 

هذا  عليها  يحت�ي  التي  النباتات  تطرح  ل 
املحل�ل اأي خماطر على املراأة احلامل، بل 
ال�ريدي.  الق�ص�ر  من  حتميها  قد  اإنها 
تناويل ملعقة اأو ملعقتني �صغريتني من 

املحل�ل مرتني ي�مياً.

عالجات نباتية
الغثيان ملعاجلة  خا�س  نباتي  • نقيع 

النعناع  م��ع  امل��ع��ّط��رة  رع���ي احل��م��ام  اخ��ل��ط��ي ع�صبة 
الغثيان  ل��ت��خ��ف��ي��ف  ع���ط���ري  وم����ره����م  وال����ري����ح����ان 

من  مت�صاوية  كميات  فيه  خليطاً  اأي�صاً  ري  ح�صّ والتقي�ؤ. 
الأع�����ص��اب ال��ط��ب��ي��ة. ا���ص��ك��ب��ي اأرب����ع م��الع��ق ك��ب��رية يف ليرت 
الطازج  الزجنبيل  م��ن  �صغرية  ملعقة  م��ع  املغلي  امل��اء  م��ن 

ل��ع�����ص��ر دق���ائ���ق، واملرو�س. بعد نقع اخلليط 
اإليه  واأ����ص���ي���ف���ي  ع�صري ���ص��ّف��ي��ه 

الع�ص�ي.  ال���ل���ي���م����ن 
ا����ص���رب���ي ���ص��ت��ة اأك������اب 
الي�م  م���ر  ع��ل��ى  م��ن��ه 

كله.
ملعاجلة  اخل���ب���ي���زة   •

الإم�صاك
غنية  ال����ن����ب����ت����ة  ه���������ذه 

ب����ال����ه����الم ال���ن���ب���ات���ي 
ي�صّرع  ال��ذي 

عملية تفريغ الأمعاء. ميكن اإيجادها على �صكل نقيع جاهز 
ُي�صتهلَك مرتني اأو ثالث مرات ي�مياً.

الن�م لتح�صني  العطري  واملرهم  • الزيزف�ن 
نقيع  �صكل  على  ا�صربيها  مهدئاً.  اأث��راً  تعطي هذه اخللطة 

قبل الن�م بن�صف �صاعة.
والأنف  الأذن  التهابات  م��ن  للتخّل�س  ال��ري  ال��زع��رت   •

واحلنجرة
الزعرت الري معروف مبزاياه امل�صادة لاللتهاب وال�صعال. 
انقعي ملعقتني �صغريتني منه يف ن�صف ليرت ماء. ا�صربيه 
لكن جتّنبي  اأي���ام،  اأو ثالثة  ال��ي���م، ط���ال ي�مني  م��ر  على 
اإذا اأ�صبِت  ال��زع��رت يف ف���رتة امل�����ص��اء لأن���ه ق��د مي��ن��ع ال��ن���م. 
ور�ّصة  البل�صان  براعم  اأ�صيفي ملعقة �صغرية من  باحلّمى، 

من خال�صة الزيزف�ن.
الثديني اأمل  لتخفيف  • الباب�جن 

يتمّتع حمل�ل الباب�جن بالقدرة على اإزالة الحتقان. 
مبعدل  الثديني،  ف�ق  كمادة  �صكل  على  ا�صتعمليه 
تتح�ّصن  اأن  اإىل  ي���م��ي��اً،  م���رات  اأرب����ع  اأو  ث���الث 

احلالة.
الهيماميل�س  وع�صبة  احلمراء  الكرمة   •

ملكافحة الق�ص�ر ال�ريدي
هذه الأ�صناف غنية مب�اد فالف�نية 
والب�ا�صري.  ال�صاقني  ثقل  وتخفف 
خذيها على �صكل خلطة عالجية 
م�����ا دم������ت حت���ت���اج���ني اإل���ي���ه���ا، 
مبعدل كب�ص�لتني ي�مياً، على 
ال���غ���ذائ���ي بني  امل��ك��ّم��ل  ي��ج��م��ع  اأن 

الع�صبَتني.
املروج  وملكة  القرا�س  ونبات  الفر�س  ذنب  • ع�صبة 

لتخفيف الأوجاع
تتمّتع هذه النباتات بخ�صائ�س 
نة  وُم�صكِّ ل��الل��ت��ه��اب  م�����ص��ادة 
تخفيف  يف  وت�����ص��اه��م  ل����الأمل 
والع�صالت.  املفا�صل  اأوج��اع 
كميات  ف��ي��ه  خليطاً  ا���ص��رتي 
ثالث  وانقعي  منها  مت�صاوية 
م��ن��ه يف ن�صف  ك���ب���رية  م���الع���ق 
ليرت من املاء املغلي. ا�صتهلكي ثالثة 
اأك���اب من اخلليط، مبعدل ك�ب بعد 

كل وجبة طعام.
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العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١997
اجلن�صية  هندي    ، بربهاكران  جريلل  بربهاكران  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١00٪  اىل ال�صيد/ عبدالرحيم ار�صاد 
ن�ا�س ، هندي اجلن�صية مب�جب رخ�صة رقم )729١٥٥( با�صم / زاوية الت�ص�ير للطباعة 

وت�ص�ير لت�ص�ير امل�صتندات . 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١99٥
اجلن�صية  بنغايل    ، ب�رمان  مكهن  ب�رمان  راجن  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١00٪  يف )ور�صة طريق الثقة ل�صيانة 
ال�صيارات( مب�جب رخ�صة مهنية رقم )6١7636( وذلك اىل ال�صيد/ كاجال برمان ماخان 

برمان - بنغايل اجلن�صية 
تعديالت اخرى :- تنازل �صاحب الرخ�صة لخر. 

وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١988
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ حممد ثاقب عبدالغني - هندي اجلن�صية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١00٪  وذلك اىل ال�صيد/ حممد ر�ص�ان برويز 
علم - هندي اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة امل�صماة/ العدل لتطريز القم�صة بالكمبي�تر - 

تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة رقم )62429١(. 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١999
اإماراتي   - ال�صيد/ عبداهلل  رم�صان دروي�س حممد احل��صني  بان  ليكن معل�ما للجميع 
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١00٪  وذلك اىل ال�صيد/ حممد 
بالل �صعيد �صخا�صريو �ص�ري اجلن�صية وذلك يف الرخ�صة املهنية با�صم )كافترييا قيمرية 
ال�صام( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة مهنية رقم )6١2084( - مت تغيري ال�صكل 

القان�ين من م�ؤ�ص�صة فردية اىل م�ؤ�ص�صة فردية ب�كيل خدمات. 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١987
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ اأحمد علي اأحمد دروي�س ، الإمارات  اجلن�صية ، يرغب 
 ، حيدر  عبا�س  مها   / ال�صيدة  اىل    ٪١00 البالغة  ح�صته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف 

الإمارات اجلن�صية ، يف الرخ�صة " كافترييا دار الغ�ير " مب�جب رخ�صة رقم 742249 
تعديالت اخرى : ل ي�جد. 

وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف 
�صان الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على 
الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١994
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ عادل حممد ابراهيم زاهدى ، اإماراتي  
اجلن�صية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ص�س  البالغة ١00٪  يف 
)�صال�ن الرجل الع�صري للحالقة( مب�جب رخ�صة رقم )٥48098( وذلك 

اىل ال�صيد/ جعفر في�صل بدر ها�صم العمري ، اإماراتي اجلن�صية 
تعديالت اخرى: تنازل �صاحب الرخ�صة لخر. 

وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( 
ل�صنة  20١3 يف �صان الكاتب العدل.

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١996
ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ جميب الرحمن عبدالرحمن باك�صتاين  اجلن�صية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة ١00٪  وذلك اىل ال�صيدة / عفت بان� حممد 
با�صم )مطعم  با�صم  التجارية  الرخ�صة  ، هندية اجلن�صية وذلك يف  الزمان  خ�اجه منري 

الروايات( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة جتارية رقم )٥27309( 
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف �صان 
الكاتب العدل . فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء 
امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
  اعالن بالن�شر

املرجع : ١98٥
وال�صيد/  اجلن�صية  اإماراتي   ، مظاوي  حل�كه  �صعيد  �صامل  حمدان  ال�صيد/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ح�صتهم  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب�ن  اجلن�صية  هندي   - كاندي  ب�تي�ت�م  باب�  �ص�ري�س 
البالغة )١00٪( وذلك اىل ال�صيدة / �صنعاء نا�صر احمد علي اخلمريي - اإماراتية اجلن�صية وال�صيد/ 
 ، �صانث��صك�مار ديرمال - هندي اجلن�صية وال�صيد/ �صاجي كانهانغاد ب�ديا فالبيل - هندي اجلن�صية 
وذلك يف الرخ�صة امل�صماة )الزرق للدعاية العالنية- ذ م م( تاأ�ص�صت باإمارة ال�صارقة مب�جب رخ�صة 

رقم )70722١( ال�صادرة من دائرة التنمية القت�صادية بال�صارقة. 
الكاتب  �صان  ل�صنة  20١3 يف  القان�ن الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )١4( فقرة )٥( من  وعمالبن�س 
اليه بعد  امل�صار  الت�صديق  على الجراء  للعلم وانه �ص�ف يتم  ن�صر هذا العالن  اقت�صى  . فقد  العدل 
ا�صب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل 

املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

  اعالن بالن�شر
املرجع : ١986

ليكن معل�ما للجميع بان ال�صيد/ را�صد خمي�س زايد ال علي - اإماراتي  اجلن�صية يرغب بالتنازل وبيع كامل 
ح�صته البالغة ٥١٪ ح�صة اىل ال�صيدة/ مرمي احمد حممد �صالح ال�ص�قي ال علي - اإماراتية اجلن�صية - كما 
ان ال�صيد/ �صريف فخر الدين فخر الدين - هندي اجلن�صية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة ٪2٥ 

ح�صة اىل ال�صيد/ �صا�صني �صيم�ن بن ب��صبام �صيم�ن - هندي اجلن�صية 
كما ان ال�صيد/ �صاجيف تامبي فكرمن تامبي - هندي  اجلن�صية يرغب بالتنازل وبيع كامل ح�صته البالغة 
24٪ ح�صة اىل ال�صيد/ �صا�صني �صيم�ن بن ب��صبام �صيم�ن - هندي اجلن�صية يف الرخ�صة التجارية : �ص�بر 

ماركت �صماء الرملة - ذ م م ، ترخي�س رقم )742640(  
وعمالبن�س املادة )١4( فقرة )٥( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�صنة  20١3 يف �صان الكاتب العدل 
. فقد اقت�صى ن�صر هذا العالن للعلم وانه �ص�ف يتم الت�صديق  على الجراء امل�صار اليه بعد ا�صب�عني من 
املذك�رة لتباع  العدل  الكاتب  تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

الجراءات القان�نية

مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
الق�شية رقم 2017/2896  جتاري جزئي 

املدعية : �صركة اخلليج للتم�يل - �س م خ 
املدعي عليها / �صركة ت�فا�صت لتاأجري ال�صيارات وميثلها مالكها مانع حممد كدف�ر املهريي 
يف  م�صرفيا  خبريا  ندبنا  ب�صاأن  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ع��ن  ال�صادر  الكتاب  اىل  ب��ال���ص��ارة 
الدع�ى رقم 20١7/2896 جتاري جزئي - دبي. يرجى العلم باأنه تقرر عقد جل�صة اخلرة 
امل�صرفية الوىل مع طريف الدع�ى ي�م اخلمي�س امل�افق 20١7/١2/7 ، يف متام ال�صاعة الثانية 
،  وذلك مبكتبنا الكائن ببناية الحتاد )وزارة الطاقة( خلف �صيتي �صنرت ديرة  ع�صر ظهرا 
  ،  04/2٥8١0٥٥ رقم  وفاك�س  رقم 04/2٥88900  ، هاتف   30١ رقم  - مكتب  الثالث  الطابق   -
اأع��اله مع اح�صار كافة دف�عكم  املذك�ر  امل�عد  او من ميثلكم يف  لذا يرجى منكم احل�ص�ر 

وم�صتنداتكم وما ترونه منا�صبا لتي�صري اعمال اخلرة يف الدع�ى
ع/اخلبري املنتدب 
عبداهلل فايز ال�شام�شي 

دعوة حل�شور
 اجتماع اخلربة الأول  

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  - للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2017/123   تنفيذ عقاري  
طالب التنفيذ: بنك ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط املحدود 

عن�انه : دبي ، بناية ات�س ا�س بي �صي ال�صرق الو�صط ، مدينة دبي لالنرتنت ، مقابل فندق رادي�ص�ن 
املنفذ �صده : ال �صيت�ده فر  - عن�انه : دبي ، نخلة اجلمريا ، بناية ال�صرود ، بي 13 ، الطابق 7 ، ال�صقة 709 ، ج�ال :  

 043211353  : ت   ،   0506594165
اقت�صى احلال �صيجرى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  5.00 م�صاء ويف  ال�صاعة   2017/12/6 امل�افق  انه يف ي�م الربعاء 
بيع العقار امل��صحة او�صافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�صركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae(  وعلى راغبي ال�صراء ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�صا�صي قبل 
دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�صه معززا مبا يرره من م�صتندات قبل اجلل�صة املحددة 
للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�صارييف 
خالل ع�صرة ايام التالية جلل�صة البيع ولكل �صخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل الع�صرة ايام التالية 
لر�ص�م املزاد ب�صرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�صر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�صروفات خزينة 
املحكمة وفيما يلي او�صاف املمتلكات  : عبارة عن وحدة بالكامل - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�س : 1114 - رقم 
البلدية : 381-0 - امل�صاحة : 106.34 مرت مربع - رقم املبنى : -1 - ا�صم املبنى : SARROOD-B13 - رقم 

ال�حدة : 709 - مببلغ : 1.373.559.00 درهم. -  مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

اعـــــــــالن تغيري ا�شم
اىل  بطلب  فدعق(  عبداهلل  حممد  ح�صني  )احمد  امل�اطن  تقدم 
حمكمة اأب�ظبي البتدائية- ق�صم الت�ثيقات ب�صفته ال�يل على 
ابنته القا�صر )امينه( فاإنه يريد تغيري ا�صمها من )امينه( اإىل 
املذك�ر    الق�صم  اىل  به  يتقدم  اعرتا�س  لديه  فمن  )اليازيه(. 

خالل ١٥ ي�ما من تاريخ ن�صر العالن
ا�شماعيل ابراهيم احلو�شني - كاتب عدل 

حممد �شامل املن�شوري - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
بطلب   - ال�صحى  جمعه  على  عبدال�احد  فاروق  امل�اطن/  تقدم 
ا�صمه  بتغيري  الت�ثيقات  ق�صم  البتدائية-  اأب�ظبي  حمكمة  اىل 

من )فاروق( اىل)اأحمد(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذك�ر خالل ١٥ ي�ما 

من تاريخ ن�صر العالن.
منى على املروي - موثق اأول  

حممد �شامل املن�شوري  - قا�شي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/323 مدين كلي                                                
م  جمه�ل  م  ذ  �س   - النقل  بل�اين ل�صناعة هياكل عربات  املحك�م عليه/١-  اىل 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 20١7/7/3١ يف 
الدع�ى املذك�رة اعاله ل�صالح/ جممع دبي ال�صناعي - �س ذ م م - حاليا - مدينة 
دبي ال�صناعية - �س ذ م م - �صابقا - بف�صخ اتفاقية اليجار امل�ؤرخة 2007/9/2 �صند 
الدع�ى مع الزام املدعي عليها بالر�ص�م وامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا 
من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن 

را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/94  بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ �صده/١- م�ؤ�ص�صة عبيد اهلل للمقاولت - وميثلها مالكها / عبدالعزيز 
حممد  ابراهيم عبيد اهلل - جمه�ل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ البنك 
قررت   - ال�ص�يدي  �صلطان  عي�صى  حممد   / وميثله  ع  م  ���س   - ال���دويل  ال��ت��ج��اري 
بها  املطالبة  قيمة  ل�صداد  اعالنكم    20١2/6/2٥ بتاريخ  البتدائية  دب��ي  حمكمة 
املبني  العقار  تاريخ  الع��الن وال بيع  ي���م من  )١١2.364.769( دره��م خ��الل 30 
او�صافه بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 29٥ من قان�ن الج��راءات املدينة- ن�ع 
العقار : ار�س - املنطقة : جبل علي ال�صناعية الوىل - رقم الر�س : ٥88 - رقم 

البلدية : ١848-٥99 - م�صاحة العقار  : ١8٥8.06 مرت مربع (. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
مذكرة اعالن  متنازع �شده بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/421  نزاع تعيني خربة جتاري                      
املتنازع/   ان  مبا  القامة  حمل  جمه�يل  �صالبي  علي  ���ص��ده/١-  املتنازع  اىل 
املرزوقي  �صامل  حممد  �صامل  عبداهلل  وميثله/  ال�صيخ  ا�صماعيل  خري  حممد 
مع  متخ�ص�س  خبري  بندب  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اق��ام  قد   -
لها جل�صة  وح��ددت  املحاماة.  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�ص�م  املدعي عليه  ال��زام 
امل�صلح  لذا فانت  ال�صاعة 8.30 �س مبكتب  امل�افق ١2/3/20١7  ي�م الح��د  
مكلف باحل�ص�ر او من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�شم                                                

حماكم دبي

الت�شويات الودية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/285 جتاري كلي

مذكرة  اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى البتدائية  
اىل املدعي عليه /روهان نالياه كايال�صام  حيث ان املدعي / البنك العربي املتحد - �س م ع 

قد اقام عليك الدع�ى رقم 20١7/28٥ جتاري كلي وعليه يقت�صي ح�ص�رك اىل حمكمة راأ�س اخليمة - اأمام مكتب 
اإدارة الدع�ى البتدائية  - ي�م الحد  ال�صاعة التا�صعة �صباحا امل�افق 20١7/١2/١0 م وذلك لالجابة على الدع�ى 
، وتقدمي ما لديكم من بيانات ودف�ع ويف حالة تخلفكم عن احل�ص�ر اإو اإر�صال وكيل عنكم يف ال�قت املحدد اأعاله 
فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدع�ى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأول / الت�صريح بت�صجيل دع�انا املاثلة وحتديد اقرب 

جل�صة ممكنة لنظر م��ص�عها واإعالن املدعي عليه  ب�ص�رة من لئحتها وتاريخ اول جل�صة لنظر م��ص�عها. 
ثانيا / الق�صاء ب�صحة وتثبيت  الأمر على عري�صة رقم 20١7/١90٥7 منع من ال�صفر )ال�صادر عن حمكمة الأم�ر 

امل�صتعجلة مبحكمة راأ�س اخليمة امل�قرة(. 
ثالثا / الق�صاء بالزام املدعي عليه  بان ي�ؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره ١.046.936.١0 درهم )ملي�ن و�صتة 
واربع�ن الف وت�صعمائة و�صتة وثالث�ن درهما وع�صرة فل�صا( ، اىل الفائدة القان�نية ب�اقع ١2٪ من تاريخ املطالبة 

الق�صائية وحتى متام ال�صداد 
رابعا / الق�صاء بالزام املدعي عليه بكافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة

مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 اإعالن حكم بالن�شر 

 2017/145 - جتاري كلي   
املدعي : بنك راأ�س اخليمة ال�طني - �س م ع - ب�كالة املحامية م�زة اخلظر ، اجلن�صية :     ، العن�ان : دبي - مكتب رقم 

١206 - اخلليج التجاري - ابراج رجال العمال - برج ا�صبكت - الطابق ١2 ، رقم  الهاتف : 97١٥08١١6١١3+ 
، رقم   .. دب��ي  الإم���ارات  العن�ان :   ، الإم���ارات  اجلن�صية   ، املرا�صده  اىل املدعي عليه : حممد احمد حممد عبداهلل 

الهاتف : 97١0٥0١٥4٥٥74+ 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�صدرت بحقك وبتاريخ 20١7/8/١٥ احلكم التايل: 

حكمت املحكمة/ اول : ب�صحة وتثبيت احلجز التحفظي ال�صادر يف الأمر على عري�صة رقم 8376 ل�صنة 20١7 اأمر 
على عري�صة راأ�س اخليمة - ثانيا / بالزام املدعي عليه ان ي�ؤدي اىل البنك املدعي مبلغا ماليا مقداره )09.١42302١( 
درهم ملي�ن واربعمائة وثالثة وع�صرون الف وواحد وع�صرون درهم ت�صع فل�صات " وف�ائده التفاقية ب�اقع 4٪ �صن�يا  
اعتبارا من تاريخ رفع الدع�ى يف 20١7/٥/١8 وحتى متام ال�صداد ، والزمته امل�صاريف ومبلغ مائة درهم مقابل اتعاب 

املحاماة ، ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�صتئناف خالل ثالث�ن ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لالإعالن به ، وبانق�صاء هذا امليعاد دون الطعن 

على احلكم امل�صار اإليه فاإن املحكمة �ص�ف تتخذ الإجراءات القان�نية لتنفيذه
 رئي�س ق�شم الت�شجيل 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

  يف الدعوى  رقم   2017/2539  جتاري جزئي 
املقامة  من املدعي / اأ�صتيك للتجارة العامة - �س ذ م م
�صد املدعي عليه / بريك�لد انرتنا�صي�نال - �س ذ م م  
نعلن نحن اخلبرية احل�صابية / اليازية خليفة املري ، 

اأنه مت تعيننا من حمكمة دبي امل�قرة لتنفيذ مهمة اخلرة احل�صابية ال�اردة بحكم 
املحكمة يف الدع�ى املذك�رة اعاله - كما نعلن املدعي عليها )بريك�لد انرتنا�صي�نال - 
�س ذ م م (  - حل�ص�ر اجتماع اخلرة املقرر له جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق ٥/١2/20١7  
يف متام ال�صاعة 4.30  ع�صرا وذلك مبقر مكتبنا الكائن بدبي - ديره ب�ر �صعيد بناية 

و�صل بزن�س �صنرتال - دبي مكتب رقم 702  ، 
فاك�س 2997739 4 97١ ، هاتف : 29977١١ 4 97١ 

خبرية ح�شابية 
اليازية خليفة املري 

 اعالن اجتماع اخلربة

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
يف الدعوى رقم 2017/273 جتاري جزئي

ال�صادة / اميريت�س اجنينريينج - ذ م م 
ب�صفتكم املدعي عليها / يف الدع�ى رقم )20١7/273 جتاري جزئي( 

للقيام مبهمة اخلرة  امل���ق��رة-  الب��ت��دائ��ي��ة  دب��ي  م��ن قبل حمكمة  تكليفنا  ب��ان��ه مت  الف���ادة  ن���د 
احل�صابية يف الدع�ى رقم )20١7/273( جتاري جزئي ، وبناء عليه فاننا نرغب يف الجتماع بكم 
يف مقر مكتبنا الكائن - مبنطقة النهدة 2 )دبي( �صارع بغداد مقابل مدر�صة اللفية بجانب كليات 
الرابع- مكتب رقم )406(  الطابق   - بناية مركز بالتني�م لالعمال   - للطالبات   العليا  التقنية 
هاتف رقم 2344403-04 فاك�س رقم 2344330-04 يف ي�م  الثالثاء  امل�افق  20١7/١2/٥ يف متام 
ال�صاعة ١١.00 �صباحا ، وذلك ملناق�صة م��ص�ع الدع�ى املذك�رة اعاله لذا يرجى ا�صطحاب كافة 

امل�صتندات والوراق الثب�تية التي حتقق دفاعكم يف ح�ص�ر م�كلكم او من ين�ب عنكم.
النظم للمحا�شبة والتدقيق 
اخلبري احل�شابي/عبيد حميد �شيف حممد القعود   

اعالن اجتماع خربة

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�شر

                                اىل املدعي عليه/ ديزاين ديفا - �س ذ م م - نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي 
العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها ي�م اخلمي�س بتاريخ 20١7/١2/2١ م ، يف ال�صاعة 8.30 

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 
وامل�صاريف واحلكم  الر�ص�م  اىل  بال�صافة  �صيك�ن مبثابةح�ص�ري.   فان احلكم  تخلفكم  القل ويف حالة  ايام على  بثالثة 

م�صم�ل املعجل بال كفالة.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
  982١/20١7/١3  
  98١8/20١7/١3
  98١7/20١7/١3
  98١6/20١7/١3
  98١٥/20١7/١3
  98١4/20١7/١3
  98١3/20١7/١3
  98١2/20١7/١3
  98١١/20١7/١3

م
١
2
3
4
٥
6
7
8
9

ا�صم املدعي
 جتمان �صاهاين 

فيجاياك�مار دورايراج نايدو 
�ص�ين لل جاجنري
�ص�ب�د ك�مار رانا  

�صانث��س فاليانات كالياث 
حممد متني حممد عبداملزيد

عبداحلليم خ�ر�صيد عامل 
اعجاز احمد ج�صتي غالم م�صطفى 

خ�ب �صاند رام غ�بال 

مبلغ املطالبة
6٥١7 درهم + تذكرة الع�دة
6803 درهم + تذكرة الع�دة

49426 درهم + تذكرة الع�دة
7306 درهم + تذكرة الع�دة
9232 درهم + تذكرة الع�دة

١2942 درهم + تذكرة الع�دة
١2820 درهم + تذكرة الع�دة
١١823 درهم + تذكرة الع�دة
7372 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�شر

                                اىل املدعي عليه/ ديزاين ديفا - �س ذ م م - نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي 
العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها ي�م اخلمي�س بتاريخ 20١7/١2/2١ م ، يف ال�صاعة 8.30 

لذا فانتم مكلف�ن باحل�ص�ر او من ميثلكم قان�نا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 
وامل�صاريف واحلكم  الر�ص�م  اىل  بال�صافة  �صيك�ن مبثابةح�ص�ري.   فان احلكم  تخلفكم  القل ويف حالة  ايام على  بثالثة 

م�صم�ل املعجل بال كفالة.
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
  9874/20١7/١3  
  9873/20١7/١3
  9872/20١7/١3
  9870/20١7/١3
  9864/20١7/١3
  9863/20١7/١3
  9862/20١7/١3
  986١/20١7/١3
  9823/20١7/١3

م
١
2
3
4
٥
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8
9

ا�صم املدعي
 حممد ن�ا�س باباجناناكم 

رام ج�بال جانغيد
�صفيان خان 

�ص�نيل كمار رنا
ماهي�س جاجنري  

اني�س اي�صا
جم�صيد تازهاكاندي ب�رايل قادر تازهي فالبيل 

�صاج� كاى باتيلب�تيا ب�رايل ج�لن �صيني 
حممد عزيز عبدالرحمن  

مبلغ املطالبة
١3496  درهم + تذكرة الع�دة
8٥00 درهم + تذكرة الع�دة
696٥ درهم + تذكرة الع�دة
7740 درهم + تذكرة الع�دة
704١ درهم + تذكرة الع�دة
4890 درهم + تذكرة الع�دة

26877 درهم + تذكرة الع�دة
١9008 درهم + تذكرة الع�دة
١7976 درهم + تذكرة الع�دة

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

اىل املدعي عليه/ دياب للخدمات الفنية - �س ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقام�ا عليكم الدعاوي العمالية املذك�رة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�صة 20١7/١2/١3 يف متام ال�صاعة 00.١٥ 

او  م��ذك��رات  م��ن  لديكم  م��ا  ت��ق��دمي  وعليكم  قان�نا  ميثلكم  م��ن  او  باحل�ص�ر  املحكمة  وكلفتكم 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل ،  بال�صافة اىل الر�ص�م وامل�صاريف ويف 

حال تخلفكم �ص�ف ي�صدر احلكم مبثابة احل�ص�ري.  
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

رقم الق�صية
 ١0786/20١7/١3
 ١078٥/20١7/١3
 ١0787/20١7/١3
 ١0788/20١7/١3
 ١0790/20١7/١3
 ١079١/20١7/١3

م
١
2
3
4
٥
6

ا�صم املدعي
 حممد عبداملن�صف زكي رزق
هاين خمي�س احمد �صحات 

عمرو خالد خليل ح�صن
حمم�د ب�صري عبداحلميد علي 
ح�صني عبدالعليم علي حممد
حمم�د ي�صري �صامل جمعه  

مبلغ املطالبة
٥760 درهم +  تذكرة الع�دة
٥296 درهم +  تذكرة الع�دة
٥296 درهم +  تذكرة الع�دة
٥760 درهم +  تذكرة الع�دة
٥760 درهم +  تذكرة الع�دة
٥296 درهم +  تذكرة الع�دة

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اإعالن بالن�شر 

رقم 2017/7349   
املنذر/ مركز ت�صال لالأعمال - �س ذ م م 

املنذر اليه / الرواد املبدع�ن لالأعمال الفنية 
امل��ص�ع :- ينذر املنذر / املنذر اليه ب�صرورة اخالء العني امل�ؤجرة املذك�رة وت�صليمها املنذر 
مرت�صدة  اخ��رى  مبالغ  واأي  اليجارية  امل�صتحقات  و�صداد   ، عليها  ت�صلمها  التي  باحلالة 
بذمته مع ا�صالح ما قد يك�ن حلق بالعني من تلف وت�ص�ية ح�صاب املاء والكهرباء وغريها 
عن مدة �صغلة للعني حتى تاريخ الخالء التام وذلك يف خالل مدة اق�صاها )30( ي�ما من 
تاريخ الن�صر ، وال �صي�صطر املنذر ا�صف اىل اتخاذ الجراءات الق�صائية الالزمة للمطالبة 
مبا ذكر وما ي�صتجد من قيمة ايجارية والتع�ي�س اجلابر للعطل وال�صرر ، وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�ص�م وم�صاريف التقا�صي اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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�ملال و�لأعمال

الحتادية للجمارك تبحث تعزيز التعاون 
مع الحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني

•• اأبوظبي-وام:

الحتادية  الهيئة  رئ��ي�����س  الكعبي  �صبيح  ب��ن  ع��ل��ي  امل��ف������س  م��ع��ايل  ب��ح��ث 
للمخل�صني  العربي  والحت��اد  الهيئة  بني  التعاون  تعزيز  �صبل  للجمارك 

اجلمركيني التابع ملجل�س ال�حدة القت�صادية بجامعة الدول العربية.
ممدوح  الدكت�ر  برئا�صة  الحت���اد  وف��د  معاليه  ا�صتقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
الرفاعي رئي�س الحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني خالل زيارته ملقر 
الهيئة باأب�ظبي بح�ص�ر �صعادة حممد جمعة ب�ع�صيبة املدير العام للهيئة 
ال�ص�ؤون اجلمركية وعدد  التنفيذي لقطاع  املدير  اأحمد بن لحج  و�صعادة 

من مديري الإدارات.
اأبرزها  وم��ن  امل�صرتك  اجلمركي  العمل  حم��اور  م��ن  ع���دداً  اللقاء  وت��ن��اول 
للمخل�صني  العربي  والحت���اد  الهيئة  ب��ني  ت��ع��اون  اتفاقية  ت�قيع  درا���ص��ة 
اجلمركيني بهدف ن�صر الثقافة اجلمركية داخل املجتمع العربي وتنظيم 
اجلمركي  التهريب  جم��ال  يف  اخل��رات  وت��ب��ادل  م�صرتكة  تدريبية  دورات 
تناول  كما  اجلمركي..  العمل  تط�رات  ح�ل  امل�صرتكة  الفعاليات  وتنظيم 

اللقاء �صبل تذليل مع�قات التبادل التجاري بني الدول العربية.
احلكيمة  القيادة  حر�س  اللقاء  خ��الل  الكعبي  علي  املف��س  معايل  واأك��د 
لدولة الإمارات والهيئة الحتادية للجمارك على تعزيز التعاون مع كافة 
م�ؤ�ص�صات العمل اجلمركي يف العامل العربي مل�اجهة املخاطر والتحديات 
الأمنية والقت�صادية املتزايدة .. م�صرياً اإىل اأن الحتاد العربي للمخل�صني 
اجلمركيني م�ؤ�ص�صة عربية وليدة متثل �صريكاً مهماً يف العملية اجلمركية 

هم فئة املخل�صني اجلمركيني.
للمخل�صني  كبرية  اأهمية  طياته  يف  يحمل  امل�صتقبل  اأن  معاليه  واأو���ص��ح 
وت�صهيل  ال�صتخباراتية  ال��ق��درات  وتعزيز  املخاطر  اإدارة  يف  اجلمركيني 
الإجراءات اجلمركية يف ظل التقدم والتط�ر التقني الذي ت�صهده برامج 

التخلي�س اجلمركي يف العامل.
اأن التحديات التي ت�اجه العمل  و�صدد معايل املف��س رئي�س الهيئة على 
اجلمركي العربي متعددة ومتزايدة يف جمال اإدارة املخاطر الأمنية وتي�صري 
وت�صهيل التجارة الأمر الذي يتطلب ت�صافر جه�د اإدارات اجلمارك العربية 
الإدارات..  تلك  ل��دى  اجلمركية  امل��ق��درة  وب��ن��اء  تعزيز  �صبيل  يف  وتعاونها 
اأن التعاون مع الحتاد العربي للمخل�صني اجلمركيني ميكن  اإىل  م�صرياً 

اأن ي�صاهم بجه�د ملم��صة يف تعزيز العمل العربي اجلمركي امل�صرتك.
اللقاء  خ��الل  الحت��اد  رئي�س  الرفاعي  مم��دوح  الدكت�ر  اأ���ص��اد  ناحيته  من 
مبنظ�مة العمل اجلمركي يف دولة الإمارات وتب�اأها اأعلى املراكز عاملياً يف 
م�ؤ�صرات كفاءة الإج��راءات اجلمركية وفعالية هيئات اجلمارك يف تقارير 
اأ�صاد بت�صديق الدولة على اتفاقية تي�صري التجارة  التناف�صية العاملية كما 
ال�صادرة عن منظمة اجلمارك العاملية كاأول دولة عربية ت�صادق على تلك 

التفاقية.
والتخلي�س  اجل��م��رك��ي��ة  امل��خ��اط��ر  اإدارة  اأن��ظ��م��ة  اأن  ع��ل��ى  ال��رف��اع��ي  واأك����د 
الإلكرتونية التي تطبق يف دولة الإمارات متثل من�ذجاً يحتذى يف العامل 
هذا  يف  الإم��ارات��ي��ة  اخل���رات  م��ن  ال�صتفادة  ���ص��رورة  اإىل  م�صرياً  العربي، 
ال�صدد على م�صت�ى اإدارات اجلمارك العربية ملا لها من دور هام يف تعزيز 

العمل اجلمركي امل�صرتك.
املخل�صني  كفاءة  رفع  اإىل  يهدف  العربي  الحت��اد اجلمركي  اأن  اإىل  واأ�صار 
ان�صياب حركة  ل�صمان  امل�صرتك  العربي  العمل  م�صرية  ودعم  اجلمركيني 
التهريب  عمليات  من  واحل��د  التجاري  الغ�س  ومكافحة  البينية  التجارة 

اجلمركي واإزالة مع�قات ال�صتثمار يف ال�طن العربي.

البدء يف �صياغة ا�صرتاتيجية 
لتن�صيط ال�صياحة ال�صحية يف دبي

•• دبي-وام: 

لتن�صيط حركة  ا�صرتاتيجية جديدة  ال�صحة بدبي يف �صياغة  بداأت هيئة 
2021 وذلك  ال�صياحة ال�صحية يف دبي خالل ال�صن�ات املقبلة حتى عام 
من خالل خمتر الإبداع الذي نظمته ام�س بح�ص�ر معايل حميد حممد 
القطامي رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام للهيئة وم�صاركة عدد كبري من 
واخلا�صة  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  يف  واملخططني  القرار  و�صناع  امل�ص�ؤولني 

املعنية بال�صياحة وال�صحة.
واأكد معايل القطامي - يف كلمته الفتتاحية للمختر - اأن الهيئة تعمل 
جنبا اإىل جنب مع �صركائها ال�صرتاتيجني على جعل دبي ال�جهة املثالية 
ال�صحة  ع��ن  للباحثني  الأول  واخل��ي��ار  ال�صحية  وال�صياحة  لال�صت�صفاء 
واحلياة املديدة .. ف�صال عن ك�نها املدينة الأ�صرع من�ا يف العامل والأكرث 

�صعادة ل�صكانها وللقا�صدين لها من كل مكان.
ولفت اإىل اأن هذه الأهداف لي�صت بعيدة املنال ل�صيما مع الرعاية الكرمية 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة  من �صاحب ال�صم� ال�صيخ حممد بن را�صد 
رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” والدعم الالحمدود من �صم� 
ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل مكت�م ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
مكت�م  اآل  را�صد  بن  حمدان  ال�صيخ  �صم�  من  احلثيثة  واملتابعة  التنفيذي 

نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س الهيئة.
واأ�صاف معاليه اأن الهيئة ت�ؤمن باأن ال��ص�ل اإىل من�ذج �صحي فريد من 
وت�ثيق  امل�صرتكة  العمل اجلماعي واجله�د  ن�عه يظل مره�نا مب�صت�ى 
واإن   .. العالقة  ذات  واخلا�صة  احلك�مية  امل�ؤ�ص�صات  وبني  بينها  العالقات 
قدراتنا  زي���ادة  يف  الأ���ص��ا���س  دوره  اخل��ا���س  ال�صحي  للقطاع  اأن  ت��رى  كانت 
الهيئة على ثقة يف حر�س اجلميع واهتمامه بتحقيق كل  فاإن  التناف�صية 

الأهداف املرج�ة.
قررت  حني  �صيا�صتها  يف  وا�صحة  كانت  الهيئة  اأن  القطامي  معايل  وذك��ر 
ال�صراكات وكانت وا�صحة  العالقات وتق�ية  امل�ؤ�ص�صات وبناء  النفتاح على 
كذلك حينما اأكدت اأهمية التعاون بينها وبني الأطراف املعنية بال�صحة يف 
دبي كافة.. م��صحا اأن ثمار هذا التعاون جتلت يف م�صاركة اجلميع باإعداد 

و�صياغة ا�صرتاتيجية التط�ير 2016 -2021.
واأو�صح اأن هيئة ال�صحة بدبي و�صركاءها ال�صرتاتيجيني و�صل�ا الي�م اإىل 
مرحلة مهمة ت�صتدعي املزيد من ت�صافر اجله�د من اأجل بناء ا�صرتاتيجية 
خا�صة لل�صياحة ال�صحية يف دبي حتى العام 2021 .. داعيا ح�ص�ر املختر 
اإىل ما  ال�صحية  بال�صياحة  التي تدفع  املبتكرة  والأفكار  ال��روؤى  بل�رة  اإىل 

يت�افق واملكانة العاملية لدبي.

WAIPA الإمارات تفوز مبن�شب نائب الرئي�س يف اجلمعية العاملية لهيئات ترويج ال�شتثمار وايبا

»موؤمتر ال�صتثمار العاملي 2017« يوؤكد على اأهمية وكالت ترويج ال�صتثمار
•• دبي-الفجر: 

املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ف���ازت 
انتخابات  يف  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  مب��ن�����ص��ب 
العاملية  للجمعية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
 WAIPA ال�صتثمار  ترويج  لهيئات 
والتي عقدت على هام�س الدورة 22 من 
 ،”2017 لال�صتثمار  العاملي  “امل�ؤمتر 
للجمعية،  الأب��������رز  ال�������ص���ن����ي  امل��ل��ت��ق��ى 
لتنمية  دب��ي  م�ؤ�ص�صة  ا�صت�صافته  ال��ذي 
اقت�صادية  م�ؤ�ص�صات  اإح��دى  ال�صتثمار، 
دب����ي، ع��ل��ى م���دى ي����م���ني. وت�����ىل فهد 
مل�ؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  ال��ق��رق��اوي، 
نائب  من�صب  ال���ص��ت��ث��م��ار،  لتنمية  دب��ي 
ترويج  لهيئات  العاملية  اجلمعية  رئي�س 
خالل  وذل���ك   WAIPA ال���ص��ت��ث��م��ار 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة اجلديدة  ال��ل��ج��ن��ة  ان��ت��خ��اب 

للفرتة 2019-2017.
واأع�����رب ال���ق���رق���اوي ع���ن ���ص��ع��ادت��ه بثقة 
دولة  اأن  اإىل  م�����ص��رياً  اجلمعية  اأع�����ص��اء 
الإم������ارات ودب����ي ت��ق���م ب����دور ح��ي���ي يف 
ال�صتثمار  ت��روي��ج ودع���م  ت��ع��زي��ز ج��ه���د 
عاملياً  امل�صتدامة  القت�صادية  والتنمية 
العاملي.  ل��الق��ت�����ص��اد  رئ��ي�����ص��ي  ك��م��ح���ر 
واأ�صار القرقاوي اإىل مزايا دبي كمدينة 
الإقليمية  ل��الأ���ص���اق  وب���اب��ة  امل�صتقبل 
وحم�ر عاملي لال�صتثمار ت�صاهم يف دعم 
دور ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر لتحقيق 
امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية  اأه��داف 

عاملياً.
ترويج  لهيئات  العاملية  اجلمعية  وتعمل 
تاأ�صي�س  على   WAIPA ال�صتثمار 
روابط ق�ية ولعب دور حم�ري يف جمال 
خالل  م��ن  وذل���ك  ال���ص��ت��ث��م��ار،  ت�صجيع 
العمل عن قرب مع منظمات دولية مثل 
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية 
املتحدة  الأمم  وم��ن��ظ��م��ة  الأون����ك����ت����اد، 
التعاون  ومنظمة  ال�صناعية،  للتنمية 
العمل  ومنظمة  والتنمية،  القت�صادي 
للتنمية  ال�����دويل  وامل��ج��ل�����س  ال���دول���ي���ة، 
الدولية  التجارة  وغ��رف��ة  القت�صادية، 

والبنك الدويل. 
ترويج  لهيئات  العاملية  اجلمعية  وت�صم 
 170 ح��ال��ي��اً   WAIPA ال�صتثمار 
وك��ال��ة ع�����ص���اً م��ن 130 ب��ل��داً، وتت�ىل 
اإدارة  ال�صتثمار  لتنمية  دب��ي  م�ؤ�ص�صة 
منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

يف اللجنة التنفيذية للجمعية. 
لال�صتثمار  ال��ع��امل��ي  “امل�ؤمتر  وج���م���ع 
�صعادة  ر�صمياً  افتتحه  ال��ذي   ،”2017
اقت�صادية  ع��ام  م��دي��ر  ال��ق��م��زي،  �صامي 
دب��ي، حتت مظلته اأب��رز وك��الت ت�صجيع 
من  وال��ع��دي��د  ال��ع��امل،  ح���ل  ال�صتثمار 
قادة املنظمات العاملية، وروؤ�صاء امل�ؤ�ص�صات 
ال�صيا�صية  وال�������ص���خ�������ص���ي���ات  امل����ال����ي����ة، 
اخلا�س،  القطاع  ال��ب��ارزة، وممثلني عن 
بارزين، حيث مت  واقت�صاديني وباحثني 
مناق�صة حت�صرياتهم للم�صتقبل، وتبادل 
يف  مهاراتهم  و�صقل  املمار�صات،  اأف�صل 

ا�شتكماًل لل�شراكة ال�شراتيجية بني غرفتي دبي وهامبورغ منذ 2007 

بعثة غرفة دبي تزور هامبورغ للم�صاركة يف الدورة ال�صاد�صة مللتقى دبي هامبورغ لالأعمال
•• دبي-الفجر: 

اأك����م����ل����ت غ�����رف�����ة جت���������ارة و�����ص����ن����اع����ة دب����ي 
ا�صتعداداتها لإر�صال بعثة جتارية للم�صاركة 
يف ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة ال�����ص��اد���ص��ة م��ن ملتقى 
دب��ي ه��ام��ب���رغ ل��الأع��م��ال خ��الل ال��ف��رتة 29 
بالتعاون  تنظمه  ال��ذي  دي�صمر  ن�فمر-2 
هامب�رغ  م��دي��ن��ة  يف  ه���ام���ب����رغ  غ���رف���ة  م���ع 
الأمل��ان��ي��ة، وذل���ك ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال��ك��ب��ري الذي 
ال��دورات ال�صابقة يف تعزيز  حققه امللتقى يف 
القت�صادية  وال��رواب��ط  التجارية  العالقات 
ب��ني اإم�����ارة دب���ي وه��ام��ب���رغ. وي���رتاأ����س وفد 
الغرير،  ���ص��ي��ف  م���اج���د  ���ص��ع��ادة  دب����ي  غ���رف���ة 
ي�صم  حيث  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وفد البعثة كل من �صعادة ه�صام ال�صرياوي، 
غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 
دب�����ي، و����ص���ع���ادة ح��م��د ب���ع��م��ي��م، م���دي���ر عام 
نائب  الع��صي،  حم�صن  وال�صيد  دبي،  غرفة 
رئي�س اخلدمات الل�ج�صتية يف دبي اجلن�ب، 

الرئي�س  نائب  املطرو�صي،  جمعة  والدكت�ر 
يف  ال��ع��م��الء  و���ص���ؤون  العمليات  التنفيذي- 
�صلطة واحة دبي لل�صيليك�ن، وال�صيدة رجاء 
املزروعي، نائب الرئي�س التنفيذي يف فينتك 
ه��اي��ف مب��رك��ز دب���ي امل���ايل ال��ع��امل��ي، وال�صيد 
الطريان  قطاع  رئي�س  نائب  �صيف،  طحن�ن 
يف دب���ي اجل���ن����ب، وال�����ص��ي��د ع���ب���داهلل �صريف، 
وال�صيدة  ال���ط��ن��ي��ة،  ج���راب  م�صاريع  رئي�س 
التمثيلي  امل��ك��ت��ب  م��دي��ر  ���ص��ت��اب،  ك��ري�����ص��ت��ني 
برينارد،  وجيم�س  الإم�����ارات،  يف  ل��ه��ام��ب���رغ 
دبي  م��رك��ز  الأع��م��ال يف  اإدارة تط�ير  م��دي��ر 
�صاه�ان،  م����ارك  وال�����ص��ي��د  امل��ت��ع��ددة،  لل�صلع 
وال�صيد   ،»Sarwa “�صروة  �صركة  م�ؤ�ص�س 
ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ت��اك��اران،  اأف���ريا 
دوك�������س وال���ي���ت، وال�����ص��ي��د ح�����ص��ن ����ص���دوزاي، 
امل�ؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي ل�صركة “اإزهاير 
“التح�ل  ع���ن����ان  وحت����ت     .»Ezhire
الرقمي – املحرك الرئي�صي لغٍد متط�ر” ، 
اآفاق  ال�صاد�صة لفتح  امللتقى يف دورته  يهدف 

امل�صرتك واملثمر يف ثالثة قطاعاٍت  للتعاون 
يف  الأع��م��ال  جمتمعي  تهم  هامة  اقت�صادية 
دب���ي وه���ام���ب����رغ. وت�����ص��م��ل ال��ق��ط��اع��ات التي 
التح�ل  اأو  الرقمنة  امللتقى  خالل  �صتناق�س 
وقطاع  ال��ذك��ي،  التنقل  وخ��دم��ات  ال��رق��م��ي، 
كذلك  امللتقى  وي�صهد  املالية.  التكن�ل�جيا 

لأع�صاء  امليدانية  الزيارات  من  عدٍد  تنظيم 
البعثة التجارية لغرفة دبي اإىل اأبرز املعامل 
وقال  هامب�رغ.   يف  والقت�صادية  التجارية 
دبي  ملتقى  اإن  الغرير  �صيف  م��اج��د  �صعادة 
ال�صن�ات  مر  على  اأثبت  لالأعمال  هامب�رغ 
التجارية  العالقات  وت�طيد  تعزيز  يف  دوره 
وال���رواب���ط الق��ت�����ص��ادي��ة ب��ني م��دي��ن��ت��ي دبي 
وهامب�رغ، م�ؤكداً اأن امللتقى ه� من�صة مثالية 
لال�صتفادة من خرات اجلانبني وا�صتك�صاف 
بالإ�صافة  امل�صرتكة  ال�صتثمارية  الفر�س 
اإىل ت�قيع �صراكاٍت ا�صرتاتيجية هامة تعزز 
من قن�ات الت�ا�صل بني ال�صركات.  واأ�صاف 
الغرير اإن غرفة دبي تهدف اإىل تعزيز ودعم 
روؤية دبي باأن تك�ن اأذكى مدينة عاملياً، م�ؤكداً 
لهذه  الرقمي”  “التح�ل  �صعار  اختيار  اأن 
الدورة من امللتقى جاء ليعزز مكانة الإمارة 
وعلى  عاملية  ذك��ي��ة  مدينة  نح�  وم�صريتها 
ال�صراكة  اأن  ك��ذل��ك  لف��ت��اً  ال�صعد،  خمتلف 
يف  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  الناجحة 

اأبرز ع�امل متيز الإمارة  اإحدى  دبي تعتر 
هامب�رغ  دب��ي  ملتقى  ويعتر  عملها.  وبيئة 
وال�صراكة  للتعاون  مثالية  من�صة  لالأعمال 
وهامب�رغ،  دب��ي  يف  الأع��م��ال  جمتمعي  ب��ني 
حيث �صهد امللتقى منذ اإطالق دورته الأوىل 
الأع���م���ال  ل��ف��ر���س  ت����ب����ادًل   2007 ع����ام  يف 
وال�������ص���راك���ات الق��ت�����ص��ادي��ة ال��ن��اج��ح��ة التي 
الأعمال  جمتمع  مكانة  تعزيز  يف  �صاهمت 
امل��دي��ن��ت��ني احل��ي���ي��ت��ني. وت��ع��ت��ر منطقة  يف 
املناطق  اأك��ر  ال��ك��رى واح���دة م��ن  هامب�رغ 
القت�صادية يف اأملانيا ومركزاً جتارياً رئي�صياً 
اأوروب��ا. فميناء هامب�رغ ه� واحد  يف �صمال 
العامل وميثل  اأك��ر م�انئ احلاويات يف  من 
امل��ن��ط��ق��ة. وحتتل  ت��ل��ك  ل��ل��ن��م��� يف  حم���رك���اً 
يف  ال��ري��ادة  م�قع  الكرى  هامب�رغ  منطقة 
ك��ال��ط��ريان، واخلدمات  ���ص��ن��اع��ات  اأمل��ان��ي��ا يف 
الل�ج�صتية، وتقنيات املعل�مات والإعالم، يف 
حني اأنها تلعب اأي�صاً دوراً مهماً على م�صت�ى 

العامل.

عن ا�شتجابته ملواجهة التغري املناخي

بنك اأبوظبي الأول ُي�صنف كاأف�صل موؤ�ص�صة مالية يف الإمارات 
•• اأبوظبي-الفجر: 

دول���ة  ب��ن��ك يف  اأك�����ر  الأول،  اأب����ظ���ب���ي  ب��ن��ك  ��ن��ف  ���صُ
الإمارات العربية املتحدة واأحد اأكر واأمن امل�ؤ�ص�صات 
دولة  يف  مالية  م�ؤ�ص�صة  كاأف�صل  ال��ع��امل،  يف  امل��ال��ي��ة 
مل�اجهة  ا�صتجابته  ع��ن  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
التغري املناخي، وذلك تقديراً للتزامه مب�اجهة هذا 
الك�صف  مل�صروع  والإف�����ص��اح  اآث���اره  واحل��د من  التغري 
على  البنك  CDP. وح�صل  الكرب�ن  انبعاثات  عن 
م�صت�ى  م���ن  لينتقل   2017 ل��ع��ام   -A ت�صنيف 

الإدارة اإىل م�صت�ى الريادة.
 CDP ويعد م�صروع الك�صف عن انبعاثات الكرب�ن
واملدن  ال�صركات  ميّكن  ربحي  غ��ري  دول��ي��اً  ب��رن��اجم��اً 
وال�����دول والأق��ال��ي��م م��ن ق��ي��ا���س وال��ت��ح��ك��م يف الآث���ار 
البيئية الناجمة عن ذلك. وخالل عام 2017، قامت 
اأك���رث م��ن 6،300 ���ص��رك��ة مت��ث��ل م��ا ي��ق��ارب 55% 
بياناتها  بالإف�صاح عن  العاملية  ال�ص�قية  القيمة  من 
الكرب�ن وذلك  انبعاثات  الك�صف عن  مل�صروع  البيئية 
منهجية  ح���ل  م�صتقل  تقييم  على  احل�ص�ل  بهدف 
الت�صنيف التي تقيم م�صت�ى وعي ومعرفة ال�صركة 
اإدارتها،  بالق�صايا البيئية، واملنهجية التي تتبعها يف 

والتقدم الذي حتققه يف جمال الإ�صراف البيئي.  

ووفقاً ملنهجية الت�صنيف التي يتبعها م�صروع الك�صف 
عن انبعاثات الكرب�ن؛ يتعني على اجلهات احلا�صلة 
اإدراكها وفهمها الدقيق  اإظهار  الريادة  على م�صت�ى 
واأن  امل��ن��اخ��ي،  بالتغري  املتعلقة  وال��ف��ر���س  للمخاطر 
تك�ن قد قامت بتط�ير وتنفيذ ا�صرتاتيجيات تهدف 
اإىل احلد من اآثاره وال�صتفادة من الفر�س املتاحة يف 
نفت �صمن  هذا املجال. ي�صار اإىل اإن اجلهات التي �صُ
امل�����ص��ت���ى ال���ري���ادي ق��د ق��ام��ت ب���اإع���داد ت��ق��اري��ر ح�ل 
انبعاثات الغازات الدفيئة، والتي مت الت�صديق عليها 
من قبل طرف ثالث م�صتقل، كما عملت على تطبيق 
ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات ل��ل��ح��د م��ن ه���ذه الن��ب��ع��اث��ات بهدف 

حتقيق الأهداف امل��ص�عة للم�ؤ�ص�صة.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق��ال��ت ب��ل��ي��ن��دا ���ص��ك���ت، رئي�س 
“يف ظل  الأول:  اأب�ظبي  بنك  ال�صركات يف  ا�صتدامة 
اجل��ه���د امل��ت���ا���ص��ل��ة امل��ب��ذول��ة ع��ل��ى م�����ص��ت���ى العامل 
املتعلقة  تلك  وخا�صة  البيئية،  التحديات  مل�اجهة 
يف  ال���ص��ت��دام��ة  منهج  تطبيق  ف���اإن  امل��ن��اخ��ي،  بالتغري 
اأمراً  اأ�صبح  جمال الأعمال مل يعد جمرد خيار؛ بل 
���ص��روري��اً. وب��اع��ت��ب��ارن��ا اأك���ر بنك يف دول���ة الإم����ارات 
اأعمالنا  اإدارة  علينا  يرتتب  ف��اإن��ه  املتحدة،  العربية 
لتحقيق  ال����دول����ة  ال����ت����زام����ات  ودع������م  مب�������ص����ؤول���ي���ة، 
واجتماعية  اق��ت�����ص��ادي��ة  قيمة  واإي���ج���اد  ال���ص��ت��دام��ة، 

واأ�صافت:  وم�ظفينا«.  وعمالئنا  مل�صاهمينا  وبيئية 
“نحن نعمل على مراقبة وقيا�س الأثر البيئي للبنك 
لنا، وذل��ك كجزء من  بالن�صبة  اأول���ي��ة  وال��ذي ميثل 
جه�دنا املت�ا�صلة لإيجاد ت�ازن بني اأ�ص�س ال�صتدامة 
الثالثة املتمثلة يف العن�صر الب�صري وك�كب الأر�س 
قبل  من  املقدم  ال�صن�ي  الإف�صاح  وي�صكل  والأرب���اح. 
الكرب�ن فر�صة  انبعاثات  الك�صف عن  مل�صروع  البنك 

هامة لقيا�س مدى تقدمنا واأدائنا امل�صتدام.
ويعتر ح�ص�لنا على ت�صنيف A- لهذا العام اإجنازاً 
التقدم  م��ن  لإح���راز مزيد  ونتطلع  ب��ه  نفخر  ك��ب��رياً 
خالل الأ�صهر وال�صن�ات املقبلة. كما �صن�ا�صل تر�صيخ 
لتعزيز مكانتنا كم�ؤ�ص�صة مالية  العريق  اإرثنا  دعائم 
على  و�صنعمل  ال�صتدامة،  جم��ال  يف  رائ��دة  اإقليمية 
اأهدافنا  لتحقيق  املتقدمة  املمار�صات  اأف�صل  تطبيق 
اإىل  بالإ�صافة  املناخ،  بتغري  املتعلقة  املخاطر  واإدارة 

حتديد الفر�س اجلديدة لكي ننم� معاً«.
وك����ان ال��ب��ن��ك ق���د ب����داأ ع���ام 2014 ب��الإف�����ص��اح عن 
النبعاثات الكرب�نية املبا�صرة وغري املبا�صرة للغازات 
الدفيئة وتقدمي بياناته مل�صروع الك�صف عن انبعاثات 
الرنامج  يف  م�����ص��ارك��ت��ه  خ����الل  وذل�����ك  ال���ك���رب����ن، 
الك�صف  م�صروع  من  كل  مع  املناخ  لتغري  التجريبي 
اأب�ظبي  وجمم�عة  وم�صدر  الكرب�ن  انبعاثات  عن 

ل��ال���ص��ت��دام��ة. وا���ص��ت��ط��اع ال��ب��ن��ك الن��ت��ق��ال مب�صت�ى 
م�صت�ى  اإىل   2015 عام   D ت�صنيف  من  الإف�صاح 

ال�عي B عام 2016. 
ويعتر ح�ص�ل البنك على ت�صنيف A- لعام 2017 
اأحد  انبعاثات الكرب�ن  من قبل م�صروع الك�صف عن 
اأب���رز الإجن����ازات ال��ت��ي ت���ؤك��د ال��ت��زام البنك مبعايري 

ا�صتدامة ال�صركات.
العربية  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  ب��ن��ك  اأول  ي��ع��د  ك��م��ا 
امل��ت��ح��دة يتبنى م��ب��ادئ خ��ط ال���ص��ت���اء، وال��ت��ي متثل 
البيئية  املخاطر  اإدارة  يف  العاملية  املمار�صات  اأف�صل 
قام  كما  الراأ�صمالية.  امل�صاريع  لأه��م  والجتماعية 
البنك ه��ذا ال��ع��ام ب��اإط��الق اأول ���ص��ن��دات خ�����ص��راء يف 

منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا. 
اأوائ��ل امل�قعني  ف�صاًل عن ذلك، كان البنك من بني 
على “اإعالن دبي ب�صاأن التم�يل امل�صتدام” اإىل جانب 
وزارة التغري املناخي والبيئة، والذي ي�ؤكد على التزام 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  امل�صريف  القطاع 

بدعم الأعمال امل�صتدامة.
ي���ا���ص��ل ال��ب��ن��ك م���ا���ص��ل��ة ج��ه���ده يف دع���م مبادرات 
امل�صتدامة منذ الندماج الذي مت مطلع العام احلايل، 
وه� يفخر بتاريخ امل�ؤ�ص�صتني املاليتني الرائدتني يف 

هذا املجال.

ت�صليط ال�ص�ء على ح�افز ال�صتثمارات 
ت�اجهها  ال��ت��ي  وال��ت��ح��دي��ات  امل���ؤ���ص�����ص��ي��ة 

وم�صتقبل ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر.
“امل�ؤمتر  م���ن  الأول  ال���ي����م  وخ�����ص�����س 
لأع�صاء   ”2017 لال�صتثمار  العاملي 
اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���امل���ي���ة ل���ه���ي���ئ���ات ت���روي���ج 
ال�صتثمار. ومتكن اأع�صاء اجلمعية من 
يف  امل��م��ار���ص��ات  اأف�صل  وت��ب��ادل  الت�ا�صل 
جمال ت�صجيع ال�صتثمار وال�صتماع اإىل 
م�صت�صار ال�صتثمارات الأجنبية املبا�صرة، 
اأندريا�س دري�صلر، والطالع على اأف�صل 
ت�صجيع  ه��ي��ئ��ات  م��ن  العملية  اخل����رات 
ال���ص��ت��ث��م��ار خم��ت��ارة، وم�����ص��اه��دة عر�س 
ح�ل   »CNBC« ق��ن��اة  م��ن  ت��ق��دمي��ي 
اأبحاثها املتعلقة بال�صتثمارات الأجنبية 

املبا�صرة بالتعاون مع اجلمعية. 
ومت��ك��ن امل�����ص��ارك���ن خ��الل ال��ي���م الثاين 
 2017 لال�صتثمار  العاملي  امل�ؤمتر  من 
واأكادمييني  ق����ادة  اإىل  ال���ص��ت��م��اع  م���ن 
مرم�قني عاملياً، و�صركات عاملية، و�صناع 

قرار عامليني. 
وركزت جل�صات النقا�س على ت�فري بيئة 
اأه����داف  لتحقيق  م��الئ��م��ة  ا���ص��ت��ث��م��اري��ة 
التنمية امل�صتدامة، واإيجاد �صل�صلة قيمة 
الأعمال  وري���ادة  النم�  دع��م  عر  عاملية 
م��ن خ���الل ت��اأ���ص��ي�����س ال���رواب���ط ومتكني 
يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  وت�صجيع  تنمية  ه��ي��ئ��ات 
ال��ب��ل��دان الأق����ل ت��ق��دم��اً، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
ال�صتثمارات  اأم���ام  التحديات  مناق�صة 
امل�ؤ�ص�صية، وم�صتقبل ال�صتثمار الأجنبي 

املبا�صر. 
النقا�صية  اجلل�صة  يف  امل�����ص��ارك��ني  وق���ام 
وك���الت  “متكني  ع���ن����ان  حت���ت  الأوىل 
البلدان  يف  ال�صتثمار  وت�صجيع  تنمية 
ا�صتثمارية  ب��ي��ئ��ة  وت���ف��ري  من����ا  الأق����ل 
امل�صتدامة”  التنمية  اأه����داف  لتحقيق 
بتحليل كيفية تف�ق هيئات من� وت�صجيع 
ال�صتثمار  اج���ت���ذاب  ع��ل��ى  ال���ص��ت��ث��م��ار 
الأجنبي املبا�صر من خالل حت�صني بيئة 

الأعمال وت�فري بيئة تنظيمية �صفافة.
و�صلطت اجلل�صة احل�ارية الثانية، والتي 
دارت ح�ل �صل�صلة القيمة العاملية: النم� 
وريادة الأعمال من خالل الرتابط، على 
ال�صحيحة  وال�صيا�صات  ال�صرتاتيجيات 
اأن ت�صبح جزءاً  التي متكن البلدان من 
خالل  من  العاملية  القيمة  �صال�صل  من 
املبا�صر،  الأج��ن��ب��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار  اج��ت��ذاب 
املهارات  من  املزيد  ا�صتقطاب  وبالتايل 

والتكن�ل�جيات وال�ظائف والنم�.
ورك�����زت اجل��ل�����ص��ة ال��ث��ال��ث��ة حت���ت عن�ان 
ال�صركات،  يف  ال���ص��ت��ث��م��ار  “حمركات 
ال�صتثمار  وم�����ص��ت��ق��ب��ل  وال���ت���ح���دي���ات، 
الأجنبي املبا�صر” على اأهمية ال�صتثمار 
الأج���ن���ب���ي امل���ب���ا����ص���ر امل����دف�����ع م����ن قبل 
م��ت��ع��ددة اجل��ن�����ص��ي��ات ودوره  ال�����ص��رك��ات 
والت�صنيع،  امل�����ص��ت��دام،  النم�  حتقيق  يف 
النا�صئ  ف�����ص��ال ع��ن ف��ر���س ال���ص��ت��ث��م��ار 
�صناعة  م���ث���ل  ج�����دي�����دة،  ق���ط���اع���ات  يف 

التكن�ل�جيا املالية.

جمال ت�صجيع ال�صتثمار.
اخلطابات  من  قائمة  امل���ؤمت��ر  وت�صمن 
خا�س  خ��ط��اب  ذل���ك  يف  مب��ا  الرئي�صية، 
العاملية  اجلمعية  رئي�س  اإي��رم��ت،  لأردا 
 WAIPA ال�صتثمار  ترويج  لهيئات 
ال�صتثمار  وت�صجيع  دعم  وكالة  ورئي�س 
وكلمة  ISPAT(؛  )اإ���ص��ب��ات  تركيا  يف 
التنمية  بروفي�صري  �صاك�س،  ل��جيفري 
وكلمات  ال�صحية،  وال�صيا�صة  امل�صتدامة 

رئي�صية لأع�صاء اللجنة ال�صت�صارية.
اإيرمت يف كلمته الفتتاحية:  اأردا  وقال 
لهيئات  ال��ع��امل��ي��ة  اجل��م��ع��ي��ة  يف  “نركز 
على   WAIPA ال���ص��ت��ث��م��ار  ت���روي���ج 
على  املبا�صر  الأجنبي  ال�صتثمار  زي���ادة 
التحديات  و�صت�صاهم  العاملي.  ال�صعيد 
اأعمال  ب��ي��ئ��ة  يف  امل���ت����اج���دة  وال���ف���ر����س 
م��ث��ال��ي��ة م���ع اأح������دث ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا يف 
ج�هرها يف حتديد حمركات ال�صتثمار 
البلدان  جلعل  فر�صة  ولدينا  امل�صتدام، 
ال��ف��ج���ة م��ن خ��الل هذه  النامية مت��الأ 

م�صتقبل  ذل����ك  وي���ع���د  ال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا، 
التنمية  وم�صتقبل  ال�صتثمارات،  جميع 

امل�صتدامة.
“لقد  كلمته:  يف  القرقاوي،  فهد  وق��ال 
حتت  ال�صتثمار  ت�صجيع  وك���الت  ب��ات��ت 
املجهر اأكرث من اأي وقت م�صى، خا�صة 
امل��ب��ا���ص��ر يعد  الأج��ن��ب��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار  واأن 
التنمية  لتمكني  اأ�صا�صية  و�صيلة  ال��ي���م 
مدى  وعلى  والجتماعية.  القت�صادية 
دبي  جن��ح��ت  امل��ا���ص��ي��ة،  القليلة  ال��ع��ق���د 
الأجنبية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف 
امل��ب��ا���ص��رة وت���ج��ي��ه��ه��ا ن��ح��� دع���م النم� 
ال�����ص��ام��ل ل���الإم���ارة، ف�����ص��اًل ع��ن تر�صيخ 
للم�صتثمرين  مف�صلة  ك�جهة  مكانتها 
ع��ل��ى م�����ص��ت���ى ال���ع���امل. وي��ع��د “م�ؤمتر 
من�صة   ”2017 ال��ع��امل��ي  ال���ص��ت��ث��م��ار 
دب��ي وغ��ريه��ا من  تتيح لإم���ارة  متميزة 
م�اقع ال�صتثمار الأجنبي املبا�صر ح�ل 
لتنمية  دب���ي  م�ؤ�ص�صة  وك��ذل��ك  ال��ع��امل، 
تنمية  وك���الت  م��ن  وغ��ريه��ا  ال�صتثمار 

الأ�صاليب  مناق�صة  ال�صتثمار،  وت�صجيع 
ال�صتثمارات  جل��ذب  ال��الزم��ة  املبتكرة 
وحت�يلها اإىل داعم للتنمية امل�صتدامة«.

ال���ذي انعقد حتت  امل���ؤمت��ر،  وا���ص��ت��ه��دف 
املبا�صر  الأج��ن��ب��ي  “ال�صتثمار  ع��ن���ان 
التنمية  عجلة  ل��دف��ع  حم����ري  ك��ع��ام��ل 
تاأكيد اأهمية وكالت تنمية  امل�صتدامة”، 
وال�صتثمارات  ال���ص��ت��ث��م��ار  وت�����ص��ج��ي��ع 
الأج��ن��ب��ي��ة امل��ب��ا���ص��رة ودوره����ا يف حتقيق 
امل�����ص��ت��دام��ة. وو�صح  ال��ت��ن��م��ي��ة  وت��ع��زي��ز 
امل�ؤمتر كيف ميكن فعلياً لهذه ال�كالت 
اأن ت�صهم بفاعلية وكفاءة اأكر يف تاأ�صي�س 
لتحقيق  وم��ت��داخ��ل��ة  م�����ص��اع��دة  رواب�����ط 
ال���رف���اه والزده��������ار ع���ر ب���ل����غ اأه�����داف 
التنمية امل�صتدامة بحل�ل عام 2030. 

ورك����زت الج��ت��م��اع��ات ع��ل��ى اإي��ج��اد بيئة 
الأهداف،  هذه  لبل�غ  داعمة  ا�صتثمارية 
ع��امل��ي��ة فاعلة،  ق��ي��م��ة  ���ص��ل�����ص��ل��ة  واإي����ج����اد 
وت���ع���زي���ز ال��ن��م��� وري�������ادة الأع����م����ال من 
اإىل  بالإ�صافة  الروابط،  تاأ�صي�س  خالل 
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�ملال و�لأعمال

جتارة اأبوظبي من الطائرات و�صفن 
الف�صاء ترتفع اىل 9.3 مليار درهم

•• اأبوظبي-وام:

واأجزاوؤها  الف�صاء  و�صفن  الطائرات  من  اأب�ظبي  اإم��ارة  جتارة  قيمة  و�صلت 
اىل 9.3 مليار درهم خالل ال�صه�ر الت�صعة الأوىل من العام 2017 وذلك 
بح�صب الر�صد التحليلي الذي ي�صدره مركز اب�ظبي لالإح�صاء عن جتارة 

المارة من ال�صلع غري النفطية مع العامل.
من  الن�ع  هذا  عن  الإح�صاء  مركز  ر�صد  يت�صمنها  التي  القيمة  ت�صمل  ول 
دولة  منفاذ  خ��الل  م��ن  و�صجلت  اأب�ظبي  ابرمتها  التي  ال�صفقات  التجارة 

الإمارات الأخرى �ص�اء كانت بحرية اأو برية اأو ج�ية.
وتظهر حركة امل�ؤ�صر البياين لهذا الن�صاط التجاري اأن قيمة واردات اأب�ظبي 
من الطائرات و�صفن الف�صاء بلغت يف الفرتة من يناير وحتى نهاية �صبتمر 
من العام اجلاري نح� 7 مليارات درهم مقارنة مع 8.8 مليار درهم يف نف�س 
وت�صكل قيمة ال�اردات امل�صجلة من هذه ال�صلعة   . الفرتة من العام 2016 
العام  الوىل من  الت�صعة  ال�صه�ر  الم��ارة يف  واردات  اجمايل  %8 من  نح� 
اجلاري البالغة نح� 88 مليار درهم. وعلى �صعيد املعاد ت�صديره من هذه 
ال�صلعة فقد و�صل اجمايل القيمة اىل 2.188 مليار درهم مع نهاية �صبتمر 
فرتة  ذات  يف  دره���م  مليار   1.03 م��ع  مقارنة   11% ن�صبته  بنم�  املا�صي 
املقارنة وبذلك ا�صتح�ذت هذه التجارة على %14 من اجمايل جتارة اإعادة 
الت�صدير لأب�ظبي. كذلك منت قيمة ال�صادرات بح�صب ارقام مركز اأب�ظبي 
لالإح�صاء بن�صبة %309 مرتفعة من 9.3 ملي�ن درهم يف ال�صه�رالت�صعة 
الوىل من عام 2016 اىل اأكرث من 38 ملي�ن درهم يف نف�س الفرتة من 
الف�صاء  و�صفن  ال��ط��ائ��رات  جت��ارة  قيمة  اإج��م��ايل  اأن  يذكر   .  2017 ال��ع��ام 
واجزاوؤها �صكلت نح� %7.7 من اجمايل جتارة ال�صلع غري النفطية لمارة 
اب�ظبي يف الفرتة من يناير وحتى نهاية �صبتمر املا�صي والتي بلغت قيمتها 

119.5 مليار درهم .

اأرا�صي دبي تنظم فعاليات 
ترويجية يف مو�صكو ولندن

•• دبي-وام:

ن��ظ��م��ت دائ����رة الأرا����ص���ي والأم�����الك يف دب���ي ج���ل��ة ع��ق��اري��ة وور�����س عمل 
الرو�صية م��صك�  العا�صمة  ن�فمر احلايل يف  و25   24 ي�مي  ترويجية 
على  العقارية  رائ��دة لال�صتثمارات  دبي ك�جهة  لتعزيز  م�صاعيها  اإط��ار  يف 
العا�صمة  ذات اجل���ل��ة يف  ال��دائ��رة  تنفذ  ان  امل��ق��رر  وم��ن  ال��ع��امل.  م�صت�ى 
املبادرة  ه��ذه  وت��ه��دف  ال��ق��ادم.  دي�صمر   4 و   3 ي���م��ي  ل��ن��دن  الريطانية 
الرو�س  امل�صتثمرين  ب��ني  التط�ير  و���ص��رك��ات  دب��ي  ل��ع��ق��ارات  ال��رتوي��ج  اىل 
والريطانيني خا�صة واأنهم يحتل�ن مكانة متقدمة على قائمة اجلن�صيات 
الأكرث اإقبال على ال�صتثمار العقاري يف دبي. وحظيت هذه اخلط�ة بدعم 
املزيد  العقارات يف دبي وتنظيم  كبار املط�رين يف الإم��ارة للرتويج ل�ص�ق 
م��صك�.  من  انطالقتها  كانت  خمتلفة  وجهات  يف  املماثلة  الفعاليات  من 
وقالت �صعادة ماجدة علي را�صد م�صاعد املدير العام ورئي�س مركز ت�صجيع 
واإدارة ال�صتثمار العقاري - الذراع ال�صتثماري لأرا�صي دبي - ان عقارات 
دبي كانت خيارا مف�صال للم�صرتين من هذين البلدين وبف�صل العرو�س 
ال�صركات  ذل��ك  يف  مبا  امل�صتهدفة  للفئات  بت�فريها  نق�م  التي  احل�صرية 
الذين  امل�صتثمرين  الأفراد وجمم�عات  ال�صتثمارية والأثرياء وامل�صرتين 
ال�حدات وامل�ؤ�ص�صات ال�صتثمارية  العديد من  اإىل ال�صتثمار يف  يتطلع�ن 
واملط�رين وامل�ؤ�ص�صات املالية التي تركز على ال�صتثمار يف جمم�عات من 
العقاري يف  الرتويج  ادارة  اأول  امل��ري مدير  وق��ال ماجد �صقر  ال���ح��دات. 
مركز ت�صجيع ال�صتثمار واإدارة ال�صتثمار العقاري ان العقارات يف دبي ت�فر 
اأف�صل عائدات للم�صتثمرين يف العامل من حيث زيادة القيمة والإيجار كما 
ي�صل اأكرث من 14 ملي�ن زائر اإىل دبي كل عام بحثا عن فر�س التاأجري 
20 ملي�نا  اإىل  لي�صل  العدد  ينم� هذا  اأن  املت�قع  الأج��ل.. ومن  ق�صرية 

بحل�ل العام 2020 بالتزامن مع انعقاد معر�س “اإك�صب� 2020«.

املركزي امل�صري يلغي قيود 
النقد الأجنبي عن امل�صتوردين 

•• القاهرة-رويرتز:

�صقف  األغى  امل�صري  املركزي  البنك  اإن  الأو�صط  ال�صرق  اأنباء  وكالة  قالت 
الإيداع وال�صحب بالعملة الأجنبية ل�صركات ا�صترياد ال�صلع غري الأ�صا�صية 
اعتبارا من ام�س الثالثاء. كان البنك املركزي قرر يف 2012 فر�س حدودا 
ق�ص�ى لل�صحب والإي��داع النقدي ل�صركات ا�صترياد ال�صلع غري الأ�صا�صية 
ب�اقع ع�صرة اآلف دولر ي�ميا و50 األف دولر �صهريا لالإيداع و30 األف 

دولر لل�صحب. 
لالإيداع  الق�ص�ى  احل��دود  امل��رك��زي  البنك  األغى   2016 اآذار  مار�س  ويف 

وال�صحب النقدي بالعمالت الأجنبية لالأفراد.

بح�شور ال�شيخة جواهر القا�شمي يف 5 دي�شمرب

»القمة العاملية للتمكني القت�صادي للمراأة« ت�صت�صرف واقع م�صاركة الإماراتية يف التنمية القت�صادية 

امل����راأة الق��ت�����ص��ادي��ة ع��ر ت���ف��ري رخ�س 
اقت�صادية خا�صة بها ذات مزايا متن�عة، 
املراأة،  دعم  للدولة يف  التناف�صية  وامليزة 
بالإ�صافة  لتمكينها،  العاملية  واجل��ه���د 
اإىل متكني رائ��دات الأعمال يف جمالت 
والإح�صاء  والبيئة  ال�صطناعي  الذكاء 
وا�صتثمار الفر�س الناجمة عنها بال�صكل 

الأمثل.
وقالت رمي بن كرم، مدير م�ؤ�ص�صة مناء 
لالرتقاء باملراأة: حققت املراأة الإماراتية 
م��ن��ذ ق���ي���ام ال���دول���ة وح���ت���ى ي���م��ن��ا هذا 
تط�رها  م�صرية  يف  كبرية  ن�عية  نقلة 
ومتكينها يف جميع �ص�ؤون احلياة، حيث 
واملنا�صب  امل����اق���ع  م��ن  ال��ع��دي��د  ت���ب����اأت 
امل��ه��م��ة يف خم��ت��ل��ف امل����ج����الت، وه����� ما 
اأ�صهم يف ت�صدر الإم��ارات دول العامل يف 
م�ؤ�صر احرتام املراأة ال�صادر عن املنتدى 

•• ال�شارقة-الفجر:

�صمن م�صاعيها املت�ا�صلة لتمكني املراأة 
خمتلف  يف  ريادتها  وتعزيز  الإم��ارات��ي��ة 
املجالت، اأعلنت م�ؤ�ص�صة مناء لالرتقاء 
باملراأة، اأنها �صتنظم بالتعاون مع الحتاد 
ال��ن�����ص��ائ��ي ال���ع���ام ج��ل�����ص��ة خ��ا���ص��ة مغلقة 
اإمكانيات  الإم��ارات��ي��ة:  “املراأة  ب��ع��ن���ان 
�صاحب  قرينة  حت�صرها  وتطلعات”، 
ال�صيخة  �صم�  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م  ال�صم� 
رئي�صة  القا�صمي،  حممد  بنت  ج���اه��ر 
م�ؤ�ص�صة مناء لالرتقاء باملراأة، والراعي 
ال���ف���خ���ري ل���ل���م���ب���ادرة ال��ع��امل��ي��ة لإدم�����اج 
الثاين من  الي�م  فعاليات  امل��راأة، �صمن 
للتمكني  العاملية  للقمة  الأوىل  ال���دورة 
الق��ت�����ص��ادي ل��ل��م��راأة، ال��ت��ي تنعقد يف 4 
اإك�صب�  مركز  يف   ،2017 دي�صمر  و5 

ال�صارقة.
ال��ت��ي تنظمها ك��ل من  ال��ق��م��ة،  وت��ه��دف 
للمراأة،  امل���ت���ح���دة  الأمم  وه��ي��ئ��ة  من����اء 
وحت��ظ��ى ب��رع��اي��ة ك��رمي��ة م���ن �صاحب 
ال�����ص��م��� ال�����ص��ي��خ ال���دك���ت����ر ���ص��ل��ط��ان بن 
الأعلى  املجل�س  ع�ص�  القا�صمي،  حممد 
ال�صيخة  �صم�  ال�صارقة، وقرينته،  حاكم 
ج����اه���ر ب��ن��ت حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي، اإىل 
اأهداف التنمية امل�صتدامة ب�صاأن  حتقيق 
التمكني القت�صادي للمراأة بحل�ل عام 
العامة  اجلمعية  تبنتها  التي   ،2030

لالأمم املتحدة يف �صبتمر 2015.
الكبرية  الإمكانات  اجلل�صة  وت�صتعر�س 
الإم���ارات،  يف  للمراأة  التمكينية  للبيئة 

امل�صلحة  اأ����ص���ح���اب  دور  ت��ن��اق�����س  ك��م��ا 
و�ص�ل  دع����م  وال���دول���ي���ني يف  امل��ح��ل��ي��ني 
املراأة الإماراتية اإىل الأ�ص�اق امل�صتهدفة 
بالإ�صافة  املختلفة،  املتعاملني  و�صرائح 
التقني  ال���دع���م  اأه���م���ي���ة  ت��ن��اول��ه��ا  اإىل 
تف�قهن  لتعزيز  الإم���ارات���ي���ات  للن�صاء 

القت�صادي.
وحت��ظ��ى اجل��ل�����ص��ة مب�����ص��ارك��ة نخبة من 
القيادات الن�صائية واملتخ�ص�صات بال�صاأن 
اأعمال يف  القت�صادي و�صيدات ورائ��دات 
خم��ت��ل��ف امل���ج���الت م��ن دول����ة الإم�����ارات 
على  احل�����ص���ر  و�صيقت�صر  وخ��ارج��ه��ا، 

املدع�ات ر�صمياً.
و���ص��ي��ت��م خ���الل اجل��ل�����ص��ة ال��رتك��ي��ز على 
اجل�����ان����ب امل��ت��ع��ل��ق��ة مب�������ص���ارك���ة امل������راأة 
القت�صادية،  ال��ت��ن��م��ي��ة  يف  الإم���ارات���ي���ة 
ل����ص���ي���م���ا يف ظ�����ل ال����رع����اي����ة وال����دع����م 
ال��ك��ب��ريي��ن ال��ل��ذي��ن وف��رت��ه��م��ا ل��ه��ا دولة 
ب��دءا م��ع تاأ�صي�صها  الإم����ارات، وال��ل��ذي��ن 
على يد املغف�ر له باإذن اهلل، ال�صيخ زايد 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �صلطان  ب��ن 
ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  وازده���را يف عهد 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، 
ال��ط��م���ح��ة واجله�د  ب���ال���روؤي���ة  وت���ع���ززا 
واملبادرات الكبرية ل�صم� ال�صيخة فاطمة 
بنت مبارك اأم الإم��ارات، رئي�صة الحتاد 
مل�ؤ�ص�صة  الأعلى  الرئي�س  العام،  الن�صائي 
التنمية الأ�صرية، رئي�صة املجل�س الأعلى 

لالأم�مة والطف�لة.
م�ا�صيع  اأي���������ص����اً  اجل���ل�������ص���ة  وت����ت����ن����اول 
م�صاركة  تعزيز  و�صبل  الأع���م���ال،  ري���ادة 

القت�صادي العاملي عام 2014.
الإ�صادات  تت�قف  مل  ك��رم:  ب��ن  وتابعت 
الدولية بجه�د دولة الإمارات عند هذا 
احلد، ف�فقاً لتقرير املنتدى القت�صادي 
لعام  اجلن�صني  بني  الفج�ة  عن  العاملي 
2016، ت�صدرت الإمارات دول منطقة 
اأفريقيا، وحلت  ال�صرق الأو�صط و�صمال 
�صمن الدول الع�صرة الأوىل يف العامل يف 
م�ؤ�صر امل�صاواة يف الأج�ر بني اجلن�صني، 
وه����� م���ا ي����ؤك���د اأن واق����ع مت��ك��ني امل����راأة 
م�صتقبل  ي��ن��ت��ظ��ره  ال���دول���ة،  يف  امل�����ص��رق 

اأكرث اإ�صراقاً.
امل������راأة  ج��ل�����ص��ة  “تكت�صب  واأ�����ص����اف����ت: 
اأهمية  وتطلعات  اإمكانيات  الإم��ارات��ي��ة: 
كرى يف م��ص�ع تعزيز مكا�صب متكني 
على  تركيزها  خ��الل  م��ن  امل���راأة حملياً، 
بنت  اأم��ام  والنم�  الق�ة  مكامن  حتديد 
للقطاعات  وا���ص��ت��ع��را���ص��ه��ا  الإم��������ارات، 
الأك����رث رب��ح��ي��ة وا���ص��ت��دام��ة، ويف ال�قت 
ذات�������ه م���ن���اق�������ص���ة ����ص���ن���ع ال����ف����ر�����س من 
معاجلتها  ع���ر  ال���راه���ن���ة  ال���ت���ح���دي���ات 

بال�صكل ال�صحيح«.
 23 نح�  ت�صم  الإم����ارات  اأن  اإىل  ي�صار 
ا�صتثمارات  ي���درن  اأع���م���ال،  ���ص��ي��دة  األ���ف 
ر ب� 15 مليار دولر نح� 55 مليار  ُتقدَّ
درهم، يف حني متثل املراأة %46.6 من 
ق�ة العمل الإجمالية يف الدولة، وه� ما 
املراأة  متكني  ل�اقع  الدولة  ري��ادة  ي�ؤكد 

اإقليمياً.
للتمكني  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
 70 �صت�صت�صيف  ل��ل��م��راأة  الق��ت�����ص��ادي 

ال�صخ�صيات  ك��ب��ار  م��ن  رئي�صاً  متحدثاً 
وال������������������زراء وم�������������ص�������ؤويل امل���ن���ظ���م���ات 
واخلراء  والدولية  املحلية  احلك�مية 
الذين  الأع���م���ال،  ورواد  واملتخ�ص�صني 
دعم  يف  الإب��داع��ي��ة  روؤاه���م  ي�صتعر�ص�ن 
املراأة اقت�صادياً، وجتاوز التحديات التي 
العمل، من  بيئة  حت�ل دون متكينها يف 
مدار  ع��ل��ى  نقا�صية  جل�صة   20 خ���الل 
1000 من  م���ن  اأك�����رث  اأم������ام  ي����م���ني، 

امل�صاركني واحل�ص�ر.
وتت�زع جل�صات القمة ب�اقع: 7 جل�صات 
من  نخبة  فيها  ي�صارك  رئي�صة  نقا�صية 
العامل،  ودول  الإم�������ارات  م���ن  اخل�����راء 
ب��ه��دف ا���ص��ت��ع��را���س ���ص��ب��ل مت��ك��ني امل����راأة 
عن�صراً  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  اق��ت�����ص��ادي��اً 
فاعاًل يف م�صرية التنمية امل�صتدامة، كما 
متخ�ص�صة،  نقا�صية  جل�صات   6 تنظم 
وممثل�  م��ت��خ�����ص�����ص���ن  ف��ي��ه��ا  ي�������ص���ارك 
����ص���رك���ات وه���ي���ئ���ات وم��ن��ظ��م��ات حملية 
اأمام  املتاحة  النم�  اآفاق  تتناول  وعاملية، 
رئي�صاً،  وق��ط��اع��اً  جم����اًل   16 يف  امل�����راأة 
والت�ص�يق،  وال�صتدامة،  الطاقة،  منها: 
وال���������ص����ح����ة، م�����ع ت��������ص���ي���ح ال���ف���ر����س 
بالإ�صافة  فيها،  الكامنة  الق��ت�����ص��ادي��ة 
اإىل جل�صتني تفاعليتني بطريقة الإلقاء 
رواد  فيهما  ي�صارك  املبا�صر،  الرجت��ايل 
الأعمال بارزون حملياً وعاملياً، ي�صلط�ن 
ال�صخ�صية  ال�ص�ء فيهما على جتاربهم 
ال�اجب  والأ����ص�������س  امل�����ص��اري��ع،  ع���امل  يف 
اتباعها لتحقيق النجاح، ف�صاًل عن عدد 

من ال�ر�س واجلل�صات الأخرى.

م�صوؤولو غرفة ال�صارقة ووزير �صوؤون خارجية كو�صتاريكا يبحثان التعاون
•• ال�شارقة -وام:

ال�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  جت�����ارة  غ���رف���ة  اأك������دت 
العالقات  وت��ط���ي��ر  ت��ق���ي��ة  ع��ل��ى  ح��ر���ص��ه��ا 
القت�صادية بني دولة الإمارات عامة واإمارة 
ك��صتاريكا  جمه�رية  م��ع  خا�صة  ال�صارقة 
والت�صهيالت  الإم���ك���ان���ي���ات  ك���ل  وت�����ص��خ��ري 
بني  املمكنة  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  لتنمية  امل��ت��اح��ة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات الق��ت�����ص��ادي��ة يف ال��ب��ل��دي��ن ورفع 
التجارية  وامل���ب���ادلت  ال���ص��ت��ث��م��ارات  ح��ج��م 
يف  امل�صاركة  على  اخلا�س  القطاع  وت�صجيع 
القت�صادية  والفعاليات  التجارية  املعار�س 

التي تقام يف ال�صارقة وك��صتاريكا.
وثمنت جه�د اجلانب الك��صتاريكي - ممثال 
يف البعثة الدبل�ما�صية يف الدولة - يف تنظيم 
زيارات لل�ف�د الر�صمية والتجارية لل�صارقة 
ومزاياها  ال�صتثمارية  بالفر�س  والتعريف 

املتاحة للقطاع اخلا�س املحلي.
�����ص����ع����ادة وليد  ل�����ق�����اء  ذل�������ك خ�������الل  ج�������اء 
عبدالرحمن ب�خاطر النائب الثاين لرئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة - يف مقرها - مع معايل 
مان�يل انت�ني� غ�نزالي�س �صانز وزير �ص�ؤون 
يرافقه  ك��صتاريكا  جمه�رية  يف  اخلارجية 
�صعادة فران�صي�صك� �صاك�ن هرينانديز �صفري 
حممد  بح�ص�ر  ال��دول��ة  ل���دى  ك������ص��ت��اري��ك��ا 
اأح��م��د اأم����ني م�����ص��اع��د امل��دي��ر ال��ع��ام لقطاع 
الت�صال والأعمال وعمر علي �صالح مدير 

اإدارة العالقات الدولية يف الغرفة.
املتنامية  الثنائية  العالقات  اللقاء  وتناول 
اإىل  بها  الرتقاء  و�صبل  القت�صادية  ل�صيما 
اآفاق تلبى تطلعات اجلانبني ومدى اإمكانية 
العمل  اإىل  ت����ؤدي  مبتكرة  م��ب��ادرات  اإي��ج��اد 
التعاون واإقامة �صراكات  امل�صرتك ملزيد من 

جتارية وا�صتثمارية.
تعتزم  ال���ت���ي  ال�����زي�����ارة  اأه���م���ي���ة  ب���ح���ث  ومت 
اقت�صادي  ل���ف��د  تنظيمها  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة 
ك��صتاريكا  جمه�رية  ي��زور  امل�صت�ى  رفيع 

البيئة  واق��ع  لكت�صاف  ال��ق��ادم  يناير  نهاية 
ال����ص���ت���ث���م���اري���ة وال����ف����ر�����س امل���ت���اح���ة اأم�����ام 
اجلانبني  من  الأع��م��ال  ورج��ال  امل�صتثمرين 
اإ�صافة اإىل دورها يف و�صع لبنة تعاون مثمرة 
وط�يلة الأمد لتعزيز جه�د دولة الإمارات 
دول  خمتلف  مع  عالقاتها  اأ�ص�س  تق�ية  يف 

العامل ل�صيما دول اأمريكا ال��صطى.
اللقاء  خ��الل   - ب�خاطر  وليد  �صعادة  وق��ال 
مكانة  ت��ت��ب���اأ  ب���ات���ت  الإم��������ارات  دول�����ة  اإن   -
مرم�قة بني الأمم وم�قع الطليعة اإقليميا 
اأن  حيث  الر�صيدة  قيادتها  �صيا�صة  بف�صل 
ل��ه وه��ذا م��ا ي�ؤكده  الطم�ح فيها ل ح��دود 
ا�صتحداث وزارة جديدة حتت م�صمى الذكاء 

ال�صطناعي.
لت�جيهات  وفقا  ال�صارقة  روؤي��ة  اأن  واأ���ص��اف 
بن  �صلطان  الدكت�ر  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب 

حممد القا�صمي ع�ص� املجل�س الأعلى حاكم 
بني  ال�صراكة  تفعيل  اأهمية  ت�ؤكد  ال�صارقة 
القطاعني احلك�مي واخلا�س يف القطاعات 
اقت�صاد  كافة ل�صيما يف جمال  القت�صادية 
امل��ع��رف��ة والإب�����داع والب��ت��ك��ار وت��ك��ري�����س دور 
امل�ؤ�ص�صات الأكادميية التي تزخر بها الإمارة 
يف و�صع خمرجات ترتجم تلك الت�جيهات 
ب�خاطر  وا�صتعر�س   . ال�صتدامة  لتحقيق 
وم�ؤ�ص�صاتها  ال��غ��رف��ة  وم����ب����ادرات  خ���دم���ات 
اخلا�س  للقطاع  ممثلة  باعتبارها  التابعة 
وم�صاندة  ل���دع���م  امل�����ص��ت��م��رة  وم�����ص��اع��ي��ه��ا 
اإيجاد فر�س  املنت�صبني من خالل  اأع�صائها 
واإعادة  ���ص��ادرات  وتنمية  اأعمالهم  لتح�صني 
والنتاجية  ال�صناعية  ال�صركات  ���ص��ادرات 
لالأ�ص�اق الإقليمية اإ�صافة اإىل ت�صخري بيئة 
الأعمال والإ�صهام يف تذليل التحديات التى 

الأعمال  جمتمع  م��ن  �صركائها  ت���اج��ه  ق��د 
والذين ميثل�ن يف الأغلب املن�صاآت ال�صغرية 
وامل��ت������ص��ط��ة. واأك�����د اأه��م��ي��ة ل���ق���اءات رجال 
الأعمال للتعرف على طبيعة عمل كل جانب 
ال�صارقة”  اإك�صب�  “ مركز  دور  اإىل  لفتا   ..
الرتويج  يف  ل��ل�����ص��رك��ات  كمن�صة  واأه��م��ي��ت��ه 
وباعتبارة  ومنتجاتها  خلدماتها  والت�ص�يق 
اأب���دى  ملتقى ل��ع��امل الأع���م���ال. م��ن ج��ه��ت��ه 
اخلارجية يف جمه�رية  �ص�ؤون  وزي��ر  معايل 
احل�صارية  بالنه�صة  اإع��ج��اب��ه  ك��صتاريكا 
من  ال�صتفادة  اأهمية  م���ؤك��دا   .. ل��الإم��ارات 
دعم  ال���رائ���ده ل�صيما يف  الإم�����ارات  جت��رب��ة 
امل�صاريع ال�صغرية واملت��صطة مرحبا بزيارة 
ال��ت��ي �صتق�ده  ال�����ص��ارق��ة الق��ت�����ص��ادي  وف���د 

الغرفة اإىل بالده .
واأ����ص���اف اأن ب���اله ت��ن��ت��ه��ج ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة يف 

ال��ع��امل مبنية على  دول  م��ع  ع��الق��ات  ب��ن��اء 
ال��ت��ع��اون والح�����رتام وب��ن��اء �صراكات  اأ���ص�����س 
ت�صب يف تط�ير م�صارات التعاون .. م�ؤكدا 
العالقات  دف����ع  يف  اخل���ا����س  ال���ق���ط���اع  دور 
زيارة  اأن  اإىل  م�صريا  اأرف���ع..  م�صت�يات  اإىل 
احلر�س  ت��رتج��م  املرتقبة  ال�����ص��ارق��ة  غ��رف��ة 
يعزز  م�صرتك  اقت�صاد  مفهم�م  ب��ن��اء  على 
ك��صتاريكا  ب��ني  العالقات  ج���ان��ب  خمتلف 
وجه  على  وال�صارقة  عامة  الم���ارات  ودول��ة 

اخل�ص��س.
وبحث اللقاء مدى اإمكانية التعاون وتبادل 
الأف���ك���ار يف امل���ج���الت ك��اف��ة وال��ت��ع��رف على 
لت�صجيع  اآل���ي���ة  وو����ص���ع  ال�����اع����دة  ال��ف��ر���س 
البلدين  كال  لتك�ن  الأجنبية  ال�صتثمارات 
مركزا للم�صتثمرين لالنطالق اإىل الأ�ص�اق 

املجاورة.
الك��صتاريكي  ال�����ص��ف��ري  رح���ب  ج��ان��ب��ه  م���ن 
لبالده  املرتقبة  ال�صارقة  غرفة  وفد  بزيارة 
والتي �صتت�صمن قطاعات اقت�صادية متعددة 
ال�اقع  اأر���س  على  للتعرف  فر�صة  و�صتك�ن 

على الفر�س املت�فرة .
واأ�صار اإىل وج�د ع�امل م�صرتكة واهتمامات 
اأنهما  اأب���رزه���ا  ب��ني ال�����ص��ارق��ة وك������ص��ت��اري��ك��ا 
اإن�صانية  بلم�صة  التجارة  مب��زاول��ة  تت�صمان 
ووج�د فر�س وا�صعة تدع� للعمل امل�صرتك 
خا�صة يف قطاع الطاقة املتجددة والقت�صاد 
اخل�ص��س  وجه  وعلى  وال�صياحة  الأخ�صر 
قطاع الطريان وذلك لال�صتفادة من جتربة 
العربية  ط��ريان  �صركة  يف  املتمثلة  ال�صارقة 
الطريان  ت�����ص��ن��ي��ف  يف  اإق��ل��ي��م��ي��ا  ال����رائ����دة 
الإقت�صادي الأمر الذي يدع� اإىل نقل هذه 
اأن  مت�قعا   .. ملنطقتهم  الناجحة  التجربة 
اإيجابية  نتائج  ع��ن  امل��اأم���ل��ة  ال��زي��ارة  تثمر 
م�����ص��ل��ح��ة اجل���ان���ب���ني وت�فر  ت���خ���دم  ج���م���ة 
ال��ك��ث��ري م��ن ف��ر���س ال���ص��ت��ث��م��ار ال����اع���دة يف 
بالده بقطاعات الزراعة والتعليم وال�صياحة 

والطب يف العديد من مناطق ك��صتاريكا.

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/886  ا�شتئناف جتاري   
اإىل اإمل�صتاأنف �صده /١- �صركة اأف�ان للتجارة العامه �س م م  اإمل�صتاأنف �صده 2- 
عليم�صاندانى ارج�ند�س  ناريندا�س ب�صفته ال�صخ�صيه وب�صفته مدير للمدعى 
عليها الثالثه جمه�ل حمل الإقامة  مبا اأن امل�صتاأنف/ �صركة ايدمرك التجاريه 
�س ذ م م  وميثله: اإبراهيم على كرم حممد خ�رى  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
ال�صادر  بالدع�ى رقم ١49 /20١7 جتارى جزئي بتاريخ 20١7/٥/4  وحددت 
بالقاعة  �صباحا   ١0:00 ال�صاعه   20١7/١١/29 امل�افق  الأربعاء  ي�م  جل�صة  لها 
حالة  وف��ى  قان�نيا  ميثلكم  من  اأو  ح�ص�ركم  يقت�صى  وعليه   ch.2.D.16

تخلفكم �صتجرى حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/793   تنفيذ �شرعي  
اىل املنفذ �صده/١- دميرتى �صخل�فري - ب�كالة خ��صام باردوك�  جمه�ل حمل 
حممد  م��روان   / وميثله  جرينيخ  بافل�نا  التنفيذ/جالينا  طالب  ان  مبا  القامة 
امل��ذك���رة اع��اله والزامك  ال��دع���ى التنفيذية  اأق��ام عليك  امل��ازم -  قد  ن���ر  اأحمد 
تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدع�ى رقم ١/20١6 اإدخال واإخراج وارث غري م�صلمني 
يف  واملعدل  وم���اري��ث  �صخ�صية  اأح���ال  ا�صتئناف   604/20١6 رق��م  حتت  وامل�صتاأنف 
الطعن رقم 20١7/82 طعن اأح�ال �صخ�صية مببلغ وقدره )١0٥88 درهم(  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل ١٥ ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/508  تنفيذ عقاري   
ان طالب  القامة مبا  اأحمد  جمه�ل حمل  املنفذ �صده/١- حممد علي  اىل 
ال��دع���ى رقم  ال�����ص��ادر يف  ب��احل��ك��م  نعلنكم    - اأح��م��د  �صميم  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/اجن���م 
20١6/6٥١ عقاري كلي ي�م الثنني بتاريخ  20١7/١/30  باعتباره �صندا تنفيذيا 
القان�نية  والفائدة  دره��م   )١87٥42( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  بالزامكم   -١ وذل��ك 
املحكمة  خزينة  اأو  التنفيذ  طالب  اىل  وت�صليمه  ال�صداد  متام  حتى   ٪9 ب�اقع 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  الع����الن.  وعليه  ه��ذا  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ي���م  خ��الل ١٥ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل ١٥  الج��راءات 

ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3657  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١-�صلمى �صامل املا�س خمي�س ال�ص�يدي  جمه�ل حمل القامة 
اأق��ام عليك  مبا ان املدعي/ بنك دبي ال�صالمي - �صركة م�صاهمة عامة   قد 
الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  بالزام املدعي عليها ان ت�ؤدي للبنك املدعي مبلغ 
وقدره )١١١.١47.47 درهم( مبا يعادل كمية قدرها )44.4٥8.99( كيل� جرام 
من ال�صكر عن عقد ال�صلم امل�ؤرخ 20١2/١2/2٥ مع الزامها بالر�ص�م وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الثنني  امل�افق  ١١/١2/20١7  
من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
انذار عديل بالن�شر 

رقم 2017/8296   
املنذر  : مرا�س العقارية - ذ م م - وميثلها ال�صيد/ عمر ق�صري ، مب�جب وكالة رقم 23١909/١/2١7 امل�ؤرخة لدى 
الكاتب العدل بدبي بتاريخ 20١7/١0/24 - العن�ان : دبي ، الإمارات العربية املتحدة - �س ب : ١233١١ دبي- اإ ع 

م ، ت : 04٥١١4٥00 / 04٥١١4994 
احلرة  املنطقة  من  ال�صادرة   636 رق��م  التجارية  الرخ�صة  يحمل   - ح  م  �س   - اإنرتنا�صي�نال  اأبك�س   : اليه  املنذر 
ملطار دبي الدويل - وعن�انه / الفيال رقم 64 الكائنة على قطعة الر�س رقم 367-288 منطقة ام ال�صيف - دبي ، 

الإمارات العربية املتحدة - �س ب : 9٥٥١ دبي ، الإمارات العربية املتحدة ، ت : 04276٥786 / 0٥0786١١١١ 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد متاأخرات  اليجار املرت�صدة بذمتها على الفيال رقم 64 الكائنة على قطعة 
الر�س رقم 288-367  مبنقطة ام ال�صيف - اإمارة دبي يف غ�ص�ن ع�صرين ي�ما  وذلك من تاريخ ن�صر هذا العالن 
دبي  باإمارة  وامل�صتاأجرين  امل�ؤجرين  بني  باملنازعات  اخلا�صة  الق�صائية  اللجنة  اللج�ء  اىل  املنذرة  �صت�صطر  وال 
بغر�س الزام املنذر اليها باخالء العني امل�ؤجرة و�صداد متاأخرات اليجار املرتتبة عليها حتى تاريخ الخالء الفعلي 

مع الزامها الر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة مع حفظ كافة حق�ق املنذرة الخرى. 

الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

      اعالن مدعى عليه بالن�شر
املدعي باحلق املدين : �صركة املن�ص�ري ثري بي وميثلها قان�نا مديرها / عامر العمر �صامل 

حممد العمر املن�ص�ري 
املدعي عليه )املطل�ب اإعالنه( : ١- جار اهلل بن حممد بن نا�صر ، �صع�دي اجلن�صية  2- 

�صركة ثروة لال�صتثمار - ذ م م - امل�ص�ؤول عن احلق�ق املدنية 
قررت حمكمة دبي البتدائية )دائرة اجلنح الثالثة ( يف الق�صية اجلزائية رقم 20١7/8١693  
املدعي  اق��ام  الن�صر، حيث  وذل��ك عن طريق  الدع��اء  املذك�ر بالئحة  املدعى عليها  اع��الن 
املدعي عليه يطالبه بتع�ي�صه م�ؤقتا بدفع مبلغ وقدره  املدنية �صد  باحلق املدين دع���اه 

)20١00( درهم ، والق�صية م�ؤجلة جلل�صة 20١7/١2/١2  ل�رود الإعالن
عن/ رئي�س ق�شم ق�شايا اجلزاء
ماجد عي�شى احلب�شي

النيابـــة العامـــة 
   PUBLIC PROSECUTION

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/521 مدين  كلي                              
ارت�ن   / امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة  مب��ا  بزن�س �صريفي�س جم��ه���ل حم��ل  اي  �صي    - امل��دع��ي عليه /١  اىل 
ادفايزور�س م م ح - قد اقام الدع�ى املذك�رة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  ..... 
احلكم التمهيدي التايل : -   بندب جلنة خراء ثالثية احدهم خبري متخ�ص�س يف �ص�ؤون الهجرة 
والخر يف العالم والبحث العلمي والثالث متخ�ص�س يف �ص�ؤون املناف�صة غري امل�صروعة ا�صحاب الدور 
يف اجل��دول ما مل يتفق الط��راف على ت�صمية غريهم خالل ا�صب�ع من تاريخ احلكم وح��ددت مبلغ 
ثالث�ن الف درهم على ذمة اتعاب م�صاريف اخلراء وكلفت املدعية ايداعها خزينة املحكمة ، وحددت 
، وجل�صة 20١7/١١/26 يف  المانة  �صداد  بحالتها يف حالة عدم  الدع�ى  لنظر  جل�صة ١١/١9/20١7 
ويخطر  للتقرير    20١7/١2/١9 امل���اف��ق  الثالثاء  ي���م  جل�صة  املحكمة  لها  وح��ددت  �صدادها.   حالة 

 .Ch.2.E.21 اخلبري ملبا�صرة املاأم�رية ،  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/259    تظلم �شرعي                

امل��ج��د   جم��ه���ل حمل  اب���  ال��دي��ن عبدالعزيز  اىل املتظلم ���ص��ده / ١- ع��م��اد 
اقام  -   قد  الغفار  التظلم /رن��ا حمم�د مدحت حممد عبد  اأن  الق��ام��ة مبا 
عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��ص�عه تظلم من القرار ال�صادر يف المر على 
عري�صة  رقم  20١6/9٥4 - وحددت لها جل�صه ي�م الثالثاء امل�افق ٥/١2/20١7  
ال�صاعة ١١.00 �صباحا بالقاعة رقم )2( يف مبنى الح�ال ال�صخ�صية يف منطقة 
القره�د  لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2972  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- �صارون ج�ري جاكروب  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك دبي ال�صالمي - �س م ع   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام 
ومقابل  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   ١93.06٥.00( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  
اتعاب املحاماة و �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  وح��ددت لها جل�صة ي�م 
لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة    20١7/١2/١9 امل�افق   الثالثاء   
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2016/829  عقاري كلي                 

املرى   خريطان  اح��م��د  ���ص��امل  حممد  عبدالعزيز   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك  اب�ظبي ال��ت��ج��اري -   قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  مببلغ وقدره / 60.١3١.6٥3.١ 
درهم - والفائدة والر�ص�م وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة ي�م 
الحد  امل�افق  20١7/١2/١0   ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأيام على الأقل ويف  مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/472  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-فاطمة ج�اد �صهبازي  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي ال�صالمي -   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  بف�صخ عقد البيع املقرر 
بخ�ص��س  كلي  20١١/٥١ عقاري  رقم  الدع�ى  امل�قرة يف  دبي  مب�جب حكم حمكمة 
مت�يل الفيال رقم 900/274 �صمن منطقة تالل الإم��ارات الثالثة املقمة على قطعة 
الر�س رقم 6٥28 مع الزام املدعي عليهما بان ي�ؤدي للمدعية مبلغا وقدره )3.240.000 
درهم( تع�ي�صا عن ال�صرار والزامها بالر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�صة ي�م اخلمي�س  امل�افق  20١7/١2/7  ال�صاعة ١١.00 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/499  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- ايجك� لهند�صة امليكانيكا والكهرباء - �س ذ م م 2-�صركة الهدى 
للمقاولت - ذ م م 3- ايجك� للمقاولت - �س ذ م م - فرع  جمه�يل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ل�تاه بي �صي جاز - ذ م م - فرع دبي   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
للمدعية  ي�ؤديا  بان  والتكافل  والت�صامم  بالت�صامن  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة 
بان ت�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )2604٥4.40 درهم( والفائدة القان�نية ب�اقع ١2٪ 
من تاريخ  20١6/2/8 ، مع الزمتهم بالر�ص�م وامل�صاريف.   وحددت لها جل�صة ي�م 
Ch1.C.14 لذا فاأنت  بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �س  امل�افق  ١2/6/20١7  الربعاء  
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2859  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- �صركة الرهانى مل�اد البناء - �س ذ م م 2-ح�صيني بهاي فخر 
الدين  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة اخلليج للتم�يل - �س م خ وميثله 
/ منى اأحمد عبدالعزيز ي��صف ال�صباغ   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم(   3١١.0١8.68( وق���دره  مببلغ  والت�صامم   بالت�صامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
ت��اري��خ   رفع  التاأخريية  2١٪ م��ن  وال��ر���ص���م وامل�صاريف وات��ع��اب املحاماة وال��ف��ائ��دة  
املعجل بال كفالة  وح��ددت لها  بالنفاذ  التام و �صم�ل احلكم  ال�صداد  الدع�ى وحتى 
 Ch1.C.14 جل�صة ي�م اخلمي�س  امل�افق  20١7/١2/7  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2105  مدين  جزئي              

 - م  م  ذ  �س   - التجارية  لل��صاطة  ه�رايزن�س  ١-ك�نيكتد   / عليه  املدعي  اىل 
وميثلها / حممد الطالب ب�صري الطالب - جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
يزيد عبد ال�صالم براهيم العم�د - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
 200.000( وق��دره  مبلغ  للمدعي  ت�ؤديا  ان  مت�صامنني  عليهما  املدعي  بالزام 
دره��م(  والر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة ي�م 
الثنني  امل�افق  20١7/١2/١8   ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2436  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- جيه بي ام ا�ص��صييت�س للتجارة العامة - �س ذ م م  جمه�ل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �صركة اب�ظبي للزي�ت النباتية - ذ م م وميثله / منى احمد 
عبدالعزيز ي��صف ال�صباغ - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي 
والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   47.9١4( وق��دره  مببلغ  عليها 
املعجل بال  بالنفاذ  �صم�ل احلكم  و  التام  ال�صداد  الدع�ى وحتى  رفع  تاريخ  ١2٪ من 
كفالة والزامه بالر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة �صم ملف النزاع رقم ١430-20١7 
نزاع جت��اري.   وح��ددت لها جل�صة ي�م اخلمي�س  امل�افق  20١7/١2/7   ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/546  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / ١-�صركة زانادو للتط�ير العقاري - ذ م م   جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ جمال رجا منهل العنزى   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة  
درهم(   ٥86.29٥( وق��دره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  واملطالبة  البيع   عقد  ببطالن  
والزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل مببلغ وقدره )١00.000 درهم( كتع�ي�س عما 
فاه من ك�صب وما حلق من خ�صارة والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2٪ 
من تاريخ ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة ي�م الحد  امل�افق  20١7/١2/١0   ال�صاعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1638  جتاري جزئي              

حمل  جمه�ل  ف��ردي��ة   م�ؤ�ص�صة   - جلف  تريا�صريت�س   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ماتريال لب وميثله / عبداهلل خمي�س غريب الناخي 
ال علي   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان 
ت�ؤدي اىل املدعية مبلغ وقدره 68.3٥6.2٥ درهم والفائدة القان�نية ب�اقع ١2٪ 
من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�صداد التام  و �صم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال 
كفالة.  وحددت لها جل�صة ي�م الثنني  امل�افق  20١7/١2/2٥   ال�صاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3669  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- حممد �صيد ا�صرف جان حممد 2- الأمة امل�صتقبلية لتجارة املعدات 
املدعي/ جيني�س خلدمات رجال  ان  القامة مبا  م  جمه�يل حمل  م  ذ  �س   - الطبية 
العمال وتخلي�س املعامالت - وميثلها مالكها / مروان را�صد حممد را�صد الهاملي 
اأق��ام عليك الدع�ى وم��ص�عها  وميثله / ابراهيم م��صى على مراد البل��صي -  قد 
وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  دره���م(   2١.000( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�صداد  وحتى    20١٥/٥/١١ من   ٪١2 والفائدة   املحاماة  واتعاب 
 Ch1.C.14 جل�صة ي�م الثالثاء  امل�افق  20١7/١2/١9  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3735  جتاري جزئي              

م  ذ  ���س  الغذائية  بال�جبات  التم�ين  خل��دم��ات  ابيك�س  �صركة   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل   - �صبطينى  ج���رج  اليا�س   / مديرها  وميثلها 
�صركة حممد الهاملي لتجارة امل�اد الغذائية ماف�س - ذ م م وميثله / ابراهيم م��صى 
على مراد البل��صي -  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )٥١494.33 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة   ١2٪ 
من تاريخ  اقامة الدع�ى وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة ي�م الثنني  امل�افق  
20١7/١2/2٥  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

لدى الكاتب العدل  
انذار عديل  

املنذرة : �صركة احلبت�ر لل�صيارات - �س ذ م م - ب�كالة عمرو احمد عبد الغني مرعي رقم 20١7/١/94٥0 بتاريخ ١2 يناير 20١7
�صد املنذر اليه / فابري كري دراي كليرن - عن�انه : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - الر�صاء الوىل - بردبي - �صارع 26 - مبنى �ص�برماركت 

املدينة - حمل بالطابق )فا بري كري دراي كليرن( - الر�صي - بج�ار جا�صنمال - الر�صا الوىل.  هاتف رقم : 0٥04٥32١8١
املو�شوع : 

املنذرة
�صركة احلبت�ر لل�صيارات - �س ذ م م 
ب�كالة / عمرو احمد عبد الغني مرعي      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اإعالن بالن�شر 

رقم 2017/8255   
املنذر/ عمر زمان للخدمات الفنية - �س ذ م م 

املنذر اليه / رويال �صكال للمقاولت - �س ذ م م 
امل��ص�ع :- 

ينذر املنذر املنذر اليه  ب�صداد مبلغ )2١8.28٥0( درهم )مئتان وثمانية ع�صر الف 
هذا  ن�صر  ت��اري��خ  م��ن  اي��ام  اق�صاها خم�صة  م��دة  خ��الل  دره���م(  وخم�ص�ن  ومائتان 
النذار ، وال �صي�صطر املنذر ا�صفا اىل اتخاذ الج��راءات الق�صائية للمطالبة مع 
وم�صاريف  ر�ص�م  بكافة  اليه  املنذر  وحتميل   ، وال�صرر  للعطل  اجلابر  التع�ي�س 

التقا�صي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

انذار عديل بالن�شر 
رقم 2017/8297   

املنذر / �صركة لينك�س بروبرتيز انفي�صتمنت�س ليمتد 
املنذر اليه / خليل غالب علي - جمه�ل حمل القامة 

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )9١9.800 درهم ( الدفعة امل�صتحقة من 
ثمن الفيال رقم 02/ الكائنة يف م�صروع اوراجن ليك خالل 7 ايام من تاريخ ا�صتالم املنذر 

اليه هذا النذار 
�صداد  ما ه�  وامتناعه عن  اليه  املنذر  انه يف حال تخلف  اليه  املنذر  املنذرة على  تنبه   -2
امل��ن��ذرة �ص�ف تث�م باتخاذ كافة  ف��ان   ، الن�صر   اي��ام من تاريخ   7 مرتتب عليه خ��الل م��دة 
اليه  امل��ن��ذر  ا�صم  م��ن  ال���ح��دة  ت�صجيل  وال��غ��اء  العقد  وان��ه��اء  بف�صخ  القان�نية  الج����راءات 
واعادتها اىل ا�صم املنذرة وم�صادرة املبالغ امل�صددة من املنذر اليه وفقا ملا ن�س عليه القان�ن ، 

مع حتميل املنذر اليه كافة الر�ص�م وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

اإنذار عديل  بالن�شر 
رقم 2017/8303   

املنذرة /  �صركة �صرايا للعقارات - �س ذ م م  
املنذر اليه / م�ؤ�ص�صة كي�ب 8 للحفالت - جمه�ل حمل القامة 

للمنذر  وامل�صتحقة  امل��ت��اأخ��رة  الي��ج��اري��ة  القيمة  ب�صداد  اليه  امل��ن��ذر  ينذر  امل��ن��ذر 
وقدرها 40.000 درهم )اربع�ن الف درهم( يف م�عد غايته ثالث�ن من تاريخه 
الن�صر لهذا الن��ذار او الخالء وال �صي�صطر املنذر من اتخاذ كافة الجراءات 
التي  امل�����ص��اري��ف  وك��اف��ة  والت�صمينات  بالتع�ي�س  ال��زام��ه  م��ع  قبله  القان�نية 

يتكبدها املنذر مع حفظ كافة احلق�ق القان�نية الخرى. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

اإنذار عديل  بالن�شر 
رقم 2017/8301   

املنذر  / �صقر عثمان خليفة امل��صى - اجلن�صية : جزر القمر 
املنذر اليه / خمي�س ابراهيم خمي�س عبيد - اإماراتي اجلن�صية 

بهذا ينذ  املنذر املنذر اليه ، لتنبيه اىل �صرورة �صرعة �صداد قيمة ال�صكي املرجتع 
بالرقم )000١3١( وامل�صح�ب على بنك اب�ظبي  ال�طني مببلغ قدره  ١00.000 
درهم فقط مائة الف درهم ل غري " وذلك خالل ا�صب�ع من تاريخ تبليغكم بهذا 
النذار وال �صي�صطر املنذر اىل اتخاذ كافة الجراءات القان�نية �صدكم مبا يف 
ر�ص�م  ينتج عن ذلك من  كافة ما  الداء �صدكم وحتميلكم  امر  ا�صت�صدار  ذلك 

وم�صاريف واتعاب.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اإنذار عديل  بالن�شر 

رقم 2017/8300   
املنذرة : �صركة التجارة واملحركات ال�صناعية 

ي��صف حممد  الن�صف و�صركائه ذات م�ص�ؤولية حمدودة  / فرع دبي - )املالك( 
املنذر اليها / رواند تيبل بيتزا 

وقدره  مبلغ  والبالغ  بذمتها  املرت�صد  اليجار  بدل  �صدادها  ب�صرورة  اليها  املنذر  ينذر 
2١.٥00 درهم عن بدل اليجار امل�صتحق بتاريخ 20١7/8/24 ، وذلك خالل مهلة اق�صاها 
�صهر من تاريخ اعالنكم بهذا العالن ، ويف حالة عدم ال�صداد نخطركم ب�صرورة اخالء 
للقيمة  املخطرة  احقية  م��ع  ال�ص�اغل  م��ن  خالية  للمنذرة  وت�صليمها  امل���ؤج��رة  ال��ع��ني 
الق�صائية  اجل��ه��ات  اىل  للج�ء  ا�صفني  �صن�صطر  وال  الخ���الء  ت��اري��خ  حتى  الي��ج��اري��ة 
املخت�صة لخالئكم جرا مع الزامكم بالقيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء والزامكم 

بالر�ص�م وامل�صاريف الق�صائية. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

 اعـــــــالن       
 : خ�رفكان   والت�صديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حمرر  على  الت�صديق  وطلبا  الهند   : اجلن�صية   ، ويل�تاماتينتي  ف��اروق  ال�صيد/ 
يت�صمن )ت��ن��ازل( يف ال���ص��م ال��ت��ج��اري �ص�بر م��ارك��ت امل��ن��ى وامل��رخ�����س م��ن دائرة 
التنمية القت�صادية يف  ال�صارقة رخ�صة جتارية رقم ١40862 بتاريخ ١0/26/١987 
من  دائرة التنمية القت�صادية بخ�رفكان.  اىل ال�صيد/ خالد عبدالرحمن ي��صف 
احمد احلمادي - اجل�صنية : الإمارات -  ليكن معل�ما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خ�رفكان �صيق�م بالت�صديق على ت�قيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذك�ر 

بعد انق�صاء ا�صب�عني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/949 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /١ - �صركة نايت �ص�ت الدولية - �س ذ م م  2- اعظم اهلل حممد �صعيد غباثى 3- حممد 
برويز فدوى  جمه�ل حمل القامة  مبا ان املدعي / �صركة اخلليج للتم�يل - �س م خ - قد اقام الدع�ى 
املذك�رة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ  20١7/9/27 - حكمت املحكمة مبثابة احل�ص�ري 
وقبل الف�صل يف امل��ص�ع بندب اخلبري امل�صريف املخت�س �صاحب الدور لالطالع على ملف الدع�ى وما به 
م�صتندات وما ع�صى ان يقدمه له اخل�ص�م من م�صتندات اخرى والنتقال لل�صركة املدعية لالطالع على 
ملف املدعي عليها الوىل وح�صابها لديها من واقع ال�صجالت والدفاتر ونظام احلا�صب اليل وعلى اخلبري 
مراعاة تاريخ غلق احل�صاب وحتقيق دفاع الطرفني وحددت مبلغ ع�صر الف درهم  كاأمانة على ذمة ح�صاب 
وم�صروفات اخلبري واتعابه الزمت البنك املدعي ب�صدادها خلزانة املحكمة وحددت لها املحكمة جل�صة ي�م 
الربعاء  امل�افق 20١7/١0/4  ال�صاعة 30 : 9 �صباحا يف القاعة Ch.2.E.22  يف حال عدم �صداد المانة 

وجل�صة 20١7/١١/١ يف حال �صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره. 

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2835 جتاري كلي                              

م  م  ذ   - الكهروميكانيكية  لالعمال  امل�صتقبلية  ال�ص�رة  �صركة   -  ١/ عليه  املدعي  اىل 
�صركة اخلليج   / املدعي  ان  القامة مبا  بركات - جمه�ل حمل  نا�صر جابر  2- عمر 
املحكمة  ب���اأن  نعلنكم  اأع���اله وعليه  امل��ذك���رة  ال��دع���ى  اق���ام  ق��د  خ    م  ���س   - للتم�يل 
الدع�ى  : الط��الع على ملف  التايل  التمهيدي  بتاريخ 20١7/١١/١٥  احلكم  حكمت 
وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�ص�م والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها 
ال�صجالت  وج��دت  ان  واللكرتونية  ال�رقية  املرا�صالت  على  والط��الع  الم��ر  ل��زم  ان 
الف  ع�صرة  وقدرها  خرة  امانة  وح��ددت  واللكرتونية  ال�رقية  التجارية  والدفاتر 
امل�افق  ي���م الرب��ع��اء  دره��م والزمت )امل��دع��ي( ب�صدادها.  وح��ددت لها املحكمة جل�صة 

.  Ch1.C.14 20١7/١2/6  ال�صاعة 30 : 8 �صباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11492  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�صغنت�صر �صناك�س �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
اأق��ام عليك  ل�تاه قد  النابل�صي وميثله:ح�صني علي عبدالرحمن  بهاء ممدوح  /م��ازن 
والزام  دره��م(   4٥7972( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى 
املدعي عليها بت�صفري املدعي وعائلته اىل بلدهم على نفقتها بال�صافة اىل �صحن كافة 
وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   ٪١2 القان�نية  بالفائدة  عليها  املدعي  وال��زام  امتعتهم 
  MB178287458AE/2017:ال�صداد التام والر�ص�م وامل�صاريف رقم ال�صك�ى
بالقاعة  ���س   08.30 ال�صاعة   20١7/١2/٥ امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�صة  لها  وح���ددت 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10641  عمايل جزئي

ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ����س.ذ.م.م  للديك�ر  ١-اكي�لني   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /�صري رام ياداف - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات 
والر�ص�م  دره���م(   2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   ١١670( وق��دره��ا  عمالية 
ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت    MB178020070AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف 
الثنني امل�افق 20١7/١2/4 ال�صاعة ١٥.00 م�صاءا بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6079  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-جلف ت�رك للتجارة �س.م.ح جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي /مهرر اهلل رحمت اهلل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )٥6288 درهم( والر�ص�م وامل�صاريف  
ال�صاعة 08.30 �س  امل�افق ١2/4/20١7  وحددت لها جل�صة ي�م الثنني 
اأو من ميثلك قان�نيا  ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر  بالقاعة 
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10652  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمه�ل  �����س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  ١-اك�صتج   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  همداين  /م�صطفى  املدعي  ان  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   3٥720( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB177761374AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م 
لذا  القا�صي  مبكتب  �س   08.30 ال�صاعة   20١7/١2/6 امل�افق  الربعاء  ي�م  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4413  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-جمعة للتجارة العامة جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي /

ابي�ت �صفا احمد قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات عمالية 
وبالر�ص�م  دره���م(   ١000( وق���دره  ع����دة مببلغ  وت��ذك��رة  دره���م(  وق��دره��ا )١8١78 
ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت    AE173377462MB:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف 
اخلمي�س امل�افق 20١7/١2/١4 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.5 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ص�ر 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6779  عمايل جزئي

اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١-ج��ي��ب��اجن��� ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ��������س.ذ.م.م جم��ه���ل حمل 
الق����ام����ة مب���ا ان امل���دع���ي /ع������ادل ع��ل��ي ع��ب��د ال���ع���زي���ز حم���م����د ق���د اأق������ام عليك 
درهم(   38000( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم������ص���ع��ه��ا  ال���دع����ى 
امل��ح��ام��اة رقم  وات��ع��اب  وال��ر���ص���م وامل�صاريف  وت��ذك��رة ع���دة مببلغ )3000 دره���م( 
امل�افق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�صة  لها  وح���ددت    mb175018142ae:ال�صك�ى
20١7/١2/٥ ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9102  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-با�صن فن ال�ص�ك�ل ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /ظفر خان د�صتكري قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة مب�صتحقات 
والر�ص�م  دره���م   )2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   34038( وق��دره��ا  عمالية 
ي�م  جل�صة  لها  وح��ددت    MB176897491AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف 
فاأنت  بالقاعة:ch1.A.2 لذا  ال�صاعة 08.30 �س  امل�افق ١3/١2/20١7  الربعاء 
اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ص�ر 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9292  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-غ��زال الر للتجارة ���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /عبداجلليل ثريويفاثي فيتيل قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها املطالبة 
درهم   )2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   4١364( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB177072026AE:ال�صك�ى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م 
 ch1.A.5:جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 20١7/١2/٥ ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ص�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5811  عمايل جزئي
القامة  حم��ل  جمه�ل  الن�����ص��اري  ر�صا  حممد  ١-حميد   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدع�ى وم��ص�عها  اأقام عليك  �صينكي قد  �صاده  املدعي /م�نا احمد  ان  مبا 
وامل�صاريف  والر�ص�م  دره��م(   ١90٥73( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة 
الثالثاء  ي�م  لها جل�صة  وح��ددت    MB174079365AE:ال�صك�ى رقم 
امل�افق 20١7/١2/١9 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ص�ر 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4656  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/١- بر احلكمان لل�صيافة جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/

ريا�س خان �صردراز علي خان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
علي خان  �صردراز  ل�صالح/ريا�س خان  اعاله  املذك�رة  الدع�ى  20١7/١0/١2  يف 
ع���دة اىل  وتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )2٥634(  ت���ؤدي  ب��اأن  املدعى عليها  بالزام 
اخر  عمل  �صاحب  بخدمة  التحق  قد  يكن  مل  ما  نقدا  يقابلها  ما  او  عينا  وطنه 
. حكما مبثابة احل�ص�ري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  امل�صروفات  والزمتها 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صم� ال�صيخ 

حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3390 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/١- جمعة �صعيد ثبيت �صاملني الكعبي جمه�ل حمل القامة 
التنفيذ/م�صرف الم��ارات ال�صالمي �س.م.ع وميثله:احمد  مبا ان طالب 
اعاله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  رم�صان  ح�صن 
طالب  اىل  دره��م   )286٥44٥.2٥( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
الج�����راءات  �صتبا�صر  امل��ح��ك��م��ة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��م��ة    خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل ١٥ ي�ما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/3644 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/١- �ص�بر �صتار لتجارة قطع غيار ال�صيارات �س.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/يف تاير اند رابر ليمتد وميثله:هاين 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة  رجب م��صى عبداهلل اجلم�صي قد 
اىل  دره���م   )272078.20( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل ١٥ ي�ما من 

تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2881 تنفيذ جتاري

القامة مبا  ليمتد جمه�ل حمل  ت��اورز  ت�ين  روف��ى  �صركة  ���ص��ده/١-  املنفذ  اىل 
بالبادي  املحدودة ممل�كة  للمقاولت  بالبادي  الم��ارات  التنفيذ/�صركة  ان طالب 
احلجز  مت  بانه  نعلنكم  الع��صي  علي  حاجي  حممد  وميثله:عبداهلل  الهند�صية 
على ام�الكم اخلا�صة يف احلجز التحفظي رق��م:477/20١٥ جتاري وفاءا للمبلغ 
املطالبة )33١73802.0٥( درهم وتقرر حت�يل احلجز التحفظي رقم:477/20١٥ 
جتاري اىل حجز تنفيذي يف ملف التنفيذ رقم:288١/20١7 جتاري مبا جاء ونفاذ 

مفع�له قان�نا بناء على قرار �صعادة القا�صي بتاريخ:2١/١١/20١7.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1560 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ ����ص���ده/١-  ه��اين لطفي ع����اد ع��ب��دال���ه��اب  جم��ه���ل حمل 
اأقام عليكم  التنفيذ/�صماح احمد عبدالفتاح  قد  القامة مبا ان طالب 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١٥١8٥٥(
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل ١٥ ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1646 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/١-  حممد ا�صماعيل �صكيل باب�  جمه�ل حمل القامة 
الدع�ى  عليكم  اأق���ام  ق��د  ح�صني   غ��الم  التنفيذ/م�تى  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20492( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

١٥ ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/138  تظلم مدين

القامة  حمل  جمه�ل  جرانت  برينجل  رام�صاي  ١-نيل   / �صده  املتظلم  اىل 
اأقام  قد  كلندر عبداهلل ح�صني  امرين وحيد وميثله:خالد   / املتظلم  ان  مبا 
المر  يف  ال�صادر  ال��ق��رار  من  تظلم  وم��ص�عه  اع��اله  امل��ذك���ر  التظلم  عليكم 
على عري�صة رقم 63٥/20١7 مدين والر�ص�م وامل�صاريف. وحددت لها جل�صة 
  Ch 1.B.6 : ي�م الثالثاء امل�افق 20١7/١2/٥   ال�صاعة ١١.00 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/404  عقاري كلي
املدعي/ ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ايرين  كيفات  هالدون  عليه/  املدعي  اىل 

املطالبة  وم��ص�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  للعقارات  اخلليج  دام��اك 
ب�صم ملف النزاع رقم:20١6/44 نزاع تعيني خرة عقاري وبالزام املدعي عليه بان 
ي�ؤدي للمدعية مبلغ وقدره )١0.08١.0٥4.66( درهم والفائدة القان�نية ١2٪ من 
املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�صاريف  والر�ص�م  ال�صداد  متام  وحتى  املطالبة  تاريخ 
بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �س  امل�افق ١2/١2/20١7   الثالثاء  وحددت لها جل�صة ي�م 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2558  مدين جزئي

اىل املدعي عليه/ ا�س اي اند ام لال�صت�صارات الهند�صية جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/�صركة دبي للتاأمني )�صركة م�صاهمه عامه( قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
درهم   )٥.6٥0( مبلغ  للمدعية  ي�ؤديا  بان  بينهما  فيما  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة 
امل��دع��ي عليهما  وال����زام  ال��ت��ام  ال�����ص��داد  املطالبة وح��ت��ى  ت��اري��خ  �صن�يا م��ن  وف��ائ��دة ٪9 
لها جل�صة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�صاريف ومقابل  بالر�ص�م  والتكافل  بالت�صامن 
لذا   Ch2.D.18 بالقاعة  ���س   8.30 ال�صاعة    20١7/١2/7 امل���اف��ق  اخلمي�س  ي���م 
فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/612  مدين كلي

اىل املدعي عليه/ ايكاترينا الك�صندروفنا جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ال�صيخ 
م.م.ح  �صرفي�صز  �صبا  �صركة  م��ال��ك  ب�صفته   - ال��روي�����ص��ان  ن��اج��ي  ب��ن  يحيى  ب��ن  حممد 
الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  ح�صني  عبداهلل  كلندر  وميثله:خالد  ح��رة(  منطقة  )م�ؤ�ص�صة 
والر�ص�م  دره���م   )٥26340( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  وم��ص�عها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١2٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ومقابل 
اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 20١7/١2/٥  ال�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/618  مدين كلي
اىل املدعي عليه/ ليني في�صينتي داي جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/حممد �صبت 
مبارك املري وميثله:حممد حمد م�صع�د علي امل�صلم قد اأقام عليك الدع�ى وم��ص�عها 
احلكم بعدم نفاذ التفاقية امل�ؤرخة يف:20١6/١/١ يف م�اجهة املدعي ان وجدت و بطالنها 
املدعي  امل�ؤرخة يف:20١6/7/3١ بني  التفاقية  واعتماد  املدعي  ت�قيع  وثب�ت  لعدم علم 
بالنفاذ  احلكم  و�صم�ل  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�ص�م  الزامهم  عليهم  واملدعي 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة ي�م الثالثاء امل�افق 20١7/١2/٥  ال�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2013/216  مدين كلي

اىل املدعي عليه / ١-�صركة اول برو بريتي ليمتد ، اخل�صم املدخل 2- كري�صتيان هارمتان 
ال��دع���ى وم��ص�عها  اأق���ام عليك  ي��ان فريكا ق��د  امل��دع��ي/  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة بالزام املدعي عليها واخل�صم املدخل بالتكافل والت�صامن بان ي�ؤديا للمدعي مبلغ 
)24.360.٥70( ي�رو والفائدة القان�نية ب�اقع ١2٪ من تاريخ اقامة الدع�ى وحتى متام 
الثالثاء  ي�م  لها جل�صة  املحاماة. وحددت  واتعاب  وامل�صاريف  بالر�ص�م  والزامهما  ال�صداد 
باحل�ص�ر  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�صاعة  امل�افق ٥/١2/20١7 
او م�صتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/572  عقاري كلي

ان  الق��ام��ة مبا  ا�صالن جمه�ل حمل  ١-دن��ي��ا جميل حمدي   / عليه  املدعي  اىل 
املطالبة  وم��ص�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  خا�صة  م�صاهمة  مت�يل  امل��دع��ي/ 
بف�صخ اتفاقية الجارة والزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )١.2٥0.833( درهم 
بالنفاذ  احلكم  و�صم�ل  املحاماة  ات��ع��اب  ومقابل  وامل�صاريف  وال��ر���ص���م  كتع�ي�س 
ال�صاعة  امل�افق ١١/١2/20١7  املعجل وبال كفالة. وحددت لها جل�صة ي�م الثنني 
١١.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ص�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيك�ن مبثابة ح�ص�ري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/861 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/١-  علي عبداهلل احمد م�صع�د جمه�ل حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�صعيد عتيق بالل خمي�س ب�دهام  قد اأقام عليكم 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)694٥١( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذك�ر خالل ١٥ ي�ما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12186 بتاريخ 2017/11/29   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/447  ا�شتئناف مدين    

 - ���س.ذ.م.م  ال�صيارات  ال�طنية لتاجري  ال�صركة  امل�صتاأنف �صده/ ١-  اىل 
 / امل�صتاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  ح��م��ادة  جمه�ل حمل  ريا�س  كامل حممد 
كامل حممد ريا�س حمادة  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدع�ى 

رقم 20١6/١٥٥0 مدين جزئي بتاريخ:20١7/4/2     
 ١0.00 ال�صاعة   20١7/١2/6 امل���اف��ق  الرب��ع��اء   ي���م  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�ص�ركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

ميثلكم قان�نيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف



ثقافة وفن�ن

30
اأم�صية �صعرية يف حب الوطن وحروفيات تناجي ال�صهيد

واأ�صافت يف احلديث عن ال�طن نكتفي بالق�ل: 
ي��ا وطن..  ب�����الأرواح  ن��ف��دي��ك.. نفديك  ب��ال��دم��ا 
ال���روح  ت��ق��دمي  ت��ف���ق  ت�صحية  ه��ن��اك  فلي�صت 

والنف�س رخي�صة من اأجل اأن يبقى ال�طن.
و�صجى ال�صاعر حممد الريكي ق�صائد عدة يف 
املحراب  داخ��ل  دع���ة  ال�طن منها ق�صدية  حب 
حممد  ال�صيخ  ال�صم�  �صاحب  اإىل  مهداة  وه��ي 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكت�م  اآل  را�صد  بن 
– رع���اه اهلل، قال  دب���ي  ال������زراء ح��اك��م  جمل�س 

فيها:
من ام�س وقبلها ميكن اأو اأنها قبل كمن ي�م
دخلت بعامل الال وعي وعي�ين على املحراب

اأمتتم باحلكي �صكلي �صبيه بحالة املحم�م
من احلمى يق�ل اأ�صيا غريبة تلفت العجاب

ما هي حمى يداويها طبيب بارع معل�م
اأنا بني ا�صلعي فريو�س �صعر يطلب الرتحاب

هال بال�صعر يناأى عن احلقد وعن املذم�م
هال به ف�ق اأر�س احل�س يتهاطل دمع �صحاب

واأكمل الريكي

ول� �صح احلكي عني وغ�س ال�صعر باحللق�م
يجي ا�صمك ي�صحيني ويفتح لل�صع�ر باحللق�م

وجيتك يا �صم� ال�صيخ اإن�صان يحب الع�م
ل� انه ما معي خره لقيت بطيبتك اأخ�صاب
عليها يرمتي �صدري واأجدف يا اأخ� مكت�م

ومن ي�صبح على بحرك يدينك ت�صعفه وينثاب
ي���ا ب��ح��ر ال��ط��ي��ب ل��ل��ط��ي��ب.. ي���ا ���ص��ه��م ع العدا 

م�صم�م
يدينك لل�يف مزنه وللي ينحرف تيزاب

النقي  ���ص��اح��ب اخل���ل���ق  اأوك�����ص��ج��ي��ن��ك  ت��ن��ف�����س 
املح�ص�م

وغريه ي�صبح الكرب�ن لأنفا�صه اإذا وزهاب
ي��ا ���ص��ي��خ اإح�����ص��ا���ص��ي اإح�����ص��ا���س واأع���رف���ه ل��� غدا 

مزح�م
على �صجادتي يرفع يدينه لل�يل طالب

دعالك مثل ما يدع� حمبينك ل�صخ�صك دوم
تك�ن انته وخري الك�ن يا نب�س القل�ب اأحباب

اأن قبل الزمن جيتك وجيتك بعد هذا الي�م
لقيتك قبل هذا ال�قت دع�ه داخل املحراب

ومن ق�صيدة طعم احل�صاد قال الريكي:
زايد لقيناه اوك�صجني الدار خرياته �صي�ل

ول� ما ذكر �صي من ف�صله يكفي الحتاد
ح�ل كل  يف  فارقه  عالمه  دي�صمر   2

واأ�صبح ترى واقع على هالأر�س ما ه�ب اعتقاد
واحلر يل ربي عياله ع ال�صنع ذكره يط�ل

وما ينطبق ق�ل يق�ل »النار بتخلف رماد«
�صفنا »خ��ل��ي��ف��ة« م��ن »ب��ط��ني« اخل���ري ي��ط��ل��ق له 

خي�ل
ل هنت ب� �صلطان يا �ص�ت الن�صر ي�م اجلهاد
ول هنت ب� خالد ع�صيده يف �صعيبات احلم�ل

�صفنا ال�صناد بهمتك .. �صفناك للهمة �صناد
ول هان�ا �صي�خ عطاهم ما عرف كل مل�ل

هم كاملطر للي يحب والنار لأ�صحاب الف�صاد
نامت على احلب البلد واجلفن ع الراحة ك�ص�ل

ل تزعج�ها فن�مها.. حماله ع ال�صعد الرقاد
واإذا �صحت ق�ل�ا لها �صاعر على الكلمة عج�ل

ويف ما يلي عنده كالم يق�ل يا نهر ال�داد

ق�مي الب�صي يف ي�م عر�صك يالإمارات احلي�ل
واتعطري من ب�صت ري�س هالبلد م�صك وزباد

و�صالم يا دار م�صي د�صت�رها بنهج الر�ص�ل
ويهناك يف ي�م احتادك يا بلد طعم احل�صاد.

 
عدة  ق�صائد  املطريي  �صيخة  ال�صاعرة  وقدمت 

منها ق�صيدة الإمارات قالت فيها:
علقت اأنفا�صي

على هذا النخيل
وهطلت من عينيه

م�ال من البلح امل�صفى
ماذا اأك�ن بال دمي العربي؟

اأو ماذا �صاأهطل
اإن تخلى النخل عني

اأنا من بالد
حلمها

كم ي�صتفيق على رغيف املجد
يطعمنا خي�ًل

�صبع

وجتري يف دمائي ال�صبع
قافية �صهيال

والقه�ة ال�صمراء
 

ومن ق�صيدة �صيبحرون قالت املطريي:
�صيبحرون ويل منفاي يل غرقي

ويرتك�ن على �صاطئ اله�ى قلقي
اأنا يد امل�ج لكن ل�صت اأملكني

�صيبحرون ولن يبقى �ص�ى اأرقي
�صاأ�صتفيق على رمل يحا�صرين
يعيدين كلما بي باعدت طرقي
و�ص�ف تبقى معي ريح تذكرين

اأين بقيت ووحدي ل �ص�اي بقي
وحدي �صاأمنح جنمات ال�صما األقا
وهل �صيقنع جنمات ال�صما األقي؟

�صيبحرون وقال�ا اأنت وجهتنا
وط�ق�ا بالأماين �صاحة العنق

واأنت خارطة اأوىل ملق�صدنا
واأنت اأول ر�صم يف اله�ا فثقي

�صريحل�ن ويبقى كل ما كتب�ا 
والبحر اأ�صدق اأنباء من ال�رق

 
حممر  معايل  افتتح  ال�صعرية  الأم�صية  وعقب 
امل����ر وع���ب���دال���غ���ف���ار ح�����ص��ني واإب����راه����ي����م ب�حلة 
معر�س  واحل�����ص���ر،  ال�ص�يدي  �صقر  و�صلطان 
احتفالت  �صمن  نظم  ال���ذي  اإم��ارات��ي��ة  ح���روف 

الندوة بالي�م ال�طني 
ل��ف��ن اخلط  الإم������ارات  م��ع جمعية  وب��ال��ت��ع��اون 
ال��ع��رب��ي وت�صمن امل��ع��ر���س ل���ح��ات ح��روف��ي��ة يف 
حب ال�طن منها ل�حة ل�فاء عامر خطت )اهلل 

– خليفة(، – ال�طن 
 ول�حة »ال�صالم« لفاطمة احلمادي، ولل�صهداء 
»ال�صهيد«  ل���ح��ة  ال��ف��ن��ان خ��ال��د اجل���الف  خ��ط 
وحممد عي�صى ل�حة »اجلنة لهم«،  وقدم عمران 
عن  »اأحياء  فيها  خط  لل�صهداء  ل�حة  البل��صي 

ربهم يرزق�ن«.
ومتيزت الل�حات جميعها بروعة اخلط وجمال 

الزخرفة والإبداع الفني. 

احتفاًء بتطور جمتمع امل�شورين يف الإمارات

افتتاح معر�س »10 �صنوات من م�صابقة الإمارات للت�صوير الفوتوغرايف«

منتدى �صعراء املهجر يف باري�س يكرم جمعية الفجرية الثقافية

•• اأبوظبي - الفجر

�صن�ات من   10« اأم�س معر�س  الثقافة وال�صياحة،  دائرة  �صعادة �صيف �صعيد غبا�س، مدير عام  افتتح 
م�صابقة الإمارات للت�ص�ير الف�ت�غرايف« الذي تنظمه دائرة الثقافة وال�صياحة – اأب�ظبي، يف منارة 
 31 حتى  املعر�س  وي�صتمر  امل�صابقة،  اط��الق  على  اأع���ام  ع�صرة  مب��رور  احتفاًء  بالعا�صمة،  ال�صعديات 

مار�س 2018. 
ويقدم املعر�س جمم�عة خمتارة من الأعمال الفائزة واأف�صل امل�صاركات يف الدورات املا�صية من امل�صابقة 
اأع�ام على تط�ير جمتمع امل�ص�رين يف  حتت ثيمة »ع�صرة«، حيث �صاهمت امل�صابقة على مدى ع�صرة 
الإمارات، وعززت من مكانتها با�صتقبال امل�صاركات من كل دول العامل برعاية الحتاد الدويل للت�ص�ير 
احتاد  من  وبرتخي�س  الف�ت�غرايف،  للت�ص�ير  الأمريكية  اجلمعية  واعتماد  )ف��ي��اب(،  الف�ت�غرايف 

امل�ص�رين الدوليني. 
وينق�صم املعر�س اإىل ق�صمني رئي�صيني، الأول بعن�ان »حتت ال�ص�ء«، تقدم فيه اأعماًل لأف�صل ع�صرة 
م�ص�رين من الإمارات والعامل تعك�س العديد من املجالت، من بينها الطبيعة واحلياة الرية، و�ص�ر 
ال�ج�ه والأ�صخا�س، والريا�صة واحلركة وال�صحافة، والتجريد وال�ص�ر اأحادية الل�ن، وال�ص�ر املل�نة 

والتقريبية واملناظر الطبيعية وال�صفر.
ال��دورات ال�صابقة التي  اأف�صل ال�ص�ر التي مت اختيارها من  اأما الق�صم الثاين عر الزمن  فيت�صمن 

حققت معايري و�صروط امل�صابقة.
م�ص�رين  �صبعة  مب�صاركة  ال�����ص���ء«  »حت��ت  بعن�ان  ح���اري��ة  جل�صة  الفتتاحية  اجل���ل��ة  بعد  وع��ق��دت 

ف�ت�غرافيني اإماراتيني من الفائزين يف الدورات ال�صابقة. 
وا�صتعر�س امل�صاركني جمم�عة من اأعمالهم واأفكارهم التي نفذوها يف اأعمالهم الفائزة. 

للت�ص�ير  ال��دويل  الحت��اد  من  الدولية  التميز  األقاب  على  ح�صل�ا  ممن  م�ص�راً   16 تكرمي  وج��رى 
الف�ت�غرايف فياب وذلك تقديراً لتميز اأعمالهم وجه�دهم املبذولة لتط�ير هذا الفن، و تتدرج الألقاب 
فياب  متميز  ولقب  ال��رون��زي،  امل�صت�ي  فياب  متميز  ولقب  فياب  متميز  ولقب  فياب  فنان  لقب  من 

امل�صت�ي الذهبي.
17 يناير القادم حتت عن�ان »رحالت يف  اأن اجلل�صة احل�ارية الثانية امل�صاحبة للمعر�س ي�م  يذكر 

عامل الت�ص�ير الف�ت�غرايف«، مب�صاركة امل�ص�رين املحرتفني حممد عرفان اآ�صف، وعبا�س كاباديا.
وكانت م�صابقة الإمارات للت�ص�ير الف�ت�غرايف قد انطلقت عام 2006، وكانت امل�صاركات يف الدورتني 
امل�صاركات  قب�ل  الثالثة  دورتها  من  ب��داأت  ثم  فقط.  الدولة  م�اطني  على  مقت�صرة  والثانية،  الأوىل 
من امل�ص�رين من م�اطني دول جمل�س التعاون، حتى بداأت امل�صابقة منذ دورتها الرابعة، يف ا�صتقبال 

امل�صاركات من جميع امل�ص�رين.

•• باري�س-الفجر:

ك����ّرم م��ن��ت��دى ���ص��ع��راء امل��ه��ج��ر يف ب��اري�����س ج��م��ع��ي��ة الفجرية 
الجتماعية الثقافية بدرع �صريف تقديراً لدورها الفاعل خالل 
م�صاركتها يف فعاليات امللتقى الأدبي ال�صعري الذي ا�صت�صافته 
�صرف  �صيف  اجلمعية  به  وحلَت  باري�س  الفرن�صية  العا�صمة 

امللتقى.
جمعية  رئي�س  الظنحاين  خالد  الأدي��ب  التكرمي  درع  وت�صلم 
علي  حممد  ال�صيد  بح�ص�ر  الثقافية  الجتماعية  الفجرية 
ال�صكرتري الثاين ب�صفارة دولة الإم��ارات يف  ال�صام�صي  عيالن 

فرن�صا ومنظمي امللتقى وممثلي و�صائل الإعالم املختلفة.
اأن  عا�صي  كاظم  ال�صاعر  املهجر  �صعراء  منتدى  رئي�س  واأك��د 
الدورة  ه��ذه  يف  الثقافية  الفجرية  جلمعية  املتميز  احل�ص�ر 

للملتقى يعك�س الدور البارز لدولة الإمارات يف امل�صهد الثقايف 
ال��ع��رب��ي وال����دويل وان��ف��ت��اح��ه��ا ع��ل��ى ال��ت���ا���ص��ل الإن�����ص��اين مع 

الثقافات الأخرى.. 
مثنياً على جه�د الظنحاين املخل�صة يف اإبراز ال�جه احل�صاري 
على  فيها  يطل  والتي  الدولية،  م�صاركاته  خالل  من  ل�طنه 

عامل احلرف والأدب والثقافة العاملية.
الذي   - للملتقى  ال��راب��ع��ة  ال���دورة  اأع��م��ال  افتتاح  حفل  وك���ان 

نظمها منتدى �صعراء املهجر يف باري�س -
 بداأت بكلمة األقاها خالد الظنحاين رحب خاللها باحل�ص�ر 

املتن�ع للمثقفني العرب..
الفجرية  جمعية  لخ��ت��ي��اره��م  امللتقى  منظمي  ع��ل��ى  واأث��ن��ى   

الثقافية �صيف �صرف.
واأ�صاد الظنحاين بالعالقات الأخ�ية الق�ية التي تربط دولة 

كافة..  ال��ع��امل  دول  يف  املخل�صني  ال��ع��رب  باملثقفني  الإم����ارات 
واإعالء  امل���دة  اأوا�صر  امللتقيات يف جت�صيد  م�ؤكداً على جناعة 
�صاأن املعرفة ومد ج�ص�ر الت�ا�صل الثقايف بني مثقفي ال�طن 

العربي ودول املهجر.
وقراأ الأديب الإماراتي خالد الظنحاين جمم�عة من ق�صائده 

خالل امللتقى اإىل جانب نخبة من ال�صعراء العرب، 
فردو�س  املحي�،  يا�صر  ال�صاحلي،  اآم��ال  عا�صى،  كاظم  مثل: 
حبيب اهلل، ليلى املّلي�س، بالإ�صافة اإىل الفنانة نادية ال�صعباوي، 

وعازف الع�د بني��صف ب�زيدي.
الفجرية  جمعية  درع  ال��ظ��ن��ح��اين  اأه����دى  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
امللتقى  ملنظمي  الإماراتية  امل�ؤلفات  من  وجمم�عة  الثقافية 
ت��ق��دي��راً جل��ه���ده��م ال����ف���رية يف خ��دم��ة ال��ث��ق��اف��ة ال��ع��رب��ي��ة يف 

فرن�صا.
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••  دبي - د.حممود علياء

اأم�شية  نظمت   56 ال�  الوطني  باليوم  والعلوم  الثقافة  ندوة  احتفالت  �شمن 
بوملحة  واإبراهيم  املر  حممد  معايل  بح�شور  العربي  للخط  ومعر�س  �شعرية 
وعبدالغفار ح�شني و�شلطان �شقر ال�شويدي رئي�س جمل�س اإدارة ندوة الثقافة 
والعلوم، وعلي عبيد الهاملي نائب رئي�س جمل�س الإدارة واأع�شاء جمل�س الإدارة 

ونخبة من احل�شور.
  �شارك يف الأم�شية ال�شعرية ال�شاعر حممد الربيكي وال�شاعرة �شيخة املطريي 
وقدم لهما الإعالمية �شيخة بن خمي�س التي اأكدت اأنه عند احلديث عن الوطن 
بالغتها  على  الكلمات  توؤدي  ول  والنتماء،  الولء  لتاأكيد  احلروف  تكفي  ل 
الغر�س، لأن يف النف�س عمقًا ممتدًا يف حب الإمارات.. ولأن يف النف�س كلمات 

ل حت�شن الذاكرة ا�شرجاعها اأمام هيبة املوقف وعظمة املنا�شبة..
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�صريين عبد النور
 )اإذا بدك ياين(

اأطلقت �صريين عبد الن�ر اأغنيتها اجلديدة 
ي����اين(،  ب����دك  )اإذا  ع���ن����ان  امل���ن���ف���ردة حت���ت 
كلمات  م��ن  الرقمية،  الأ���ص���اق  يف  ح�صرياً 
ع��م��اد ف���رح واأحل���ان���ه، وت����زي���ع روج��ي��ه اأبي 

عقل.
اللبنانية  الفنانة  ت��ط��رح  اأن  امل��ت���ق��ع  وم��ن 
كليب الأغنية قريباً، وهي �ص�رته يف لبنان 

حتت اإدارة املخرج اإميل �صليالتي يف منطقة 
دير القمر بال�ص�ف.

ويق�ل مطلع الأغنية: )اذا بدك ياين من 
دون حدا تاين طيب رح �ص�ف... بعرف �ص� 
ب��ه��ي��دي لظروف...  اأن���ا ه��ل��ق ح���دك  ب���دك، 
ب�س اأوعى اتطريين من ايدك لأين بحبك 

وبريدك اأوعى...(.

)الط�فان(؟ ح�ل  الفعل  ردود  كانت  • كيف 
- ت�قعنا من البداية اأن ُيحقق العمل النجاح، لأنه ميلك عنا�صر التميز، من ن�س جيد ومتميز 
درامياً من دون تط�يل اأو ملل، واإخراج على درجة عالية من احلرفية، واأكرث من 20 جنماً 
كل منهم بطل لعمل مبفرده، بالإ�صافة اإىل اإنتاج �صخم وجيد. واحلمد هلل، النجاح الذي 
الأوىل  احللقة  منذ  عالية  م�صاهدة  ن�صبة  على  امل�صل�صل  ح�صل  اإذ  ت�قعاتنا،  ف��اق  حتقق 

وتلقيت اإ�صادات كثرية ح�ل دوري وامل�صل�صل ككل، ما يعني اأنه و�صل اإىل اجلمه�ر.
وال�صخ�صية؟ بالعمل  اإعجابك  �صبب  • ما 

- ت�افرت عنا�صر النجاح كافة يف العمل، بالإ�صافة اإىل اإعجابي بالدور ف�ر قراءتي 
له. متّر ال�صخ�صية بتح�لت وتناق�صات عدة، وهي خمتلفة ومل اأقدم مثلها �صابقاً.

رم�صان؟ م��صم  من  العمل  خروج  اأحزنك  • هل 
اأن  اأن يف �صاحله  اأيقنت  ق�صري  وق��ت  بعد  ولكن  البداية حزنت خل��روج��ه،  - يف 
للظلم.  ع��دة  اأع��م��ال  تعر�س  يف  �صبباً  يك�ن  ال��ذي  الزدح���ام  ع��ن  بعيداً  ُيعر�س 
ُيحقق  اجليد  امل�صروع  اأن  يعني  ما  عر�صه،  ف�ر  النجاح  امل�صل�صل  حقق  وفعاًل، 

النجاح يف اأي وقت من العام.
ال�صبب؟ ما  النج�م،  اأ�صماء  دون  من  خمتلفة  العمل  �صارة  • جاءت 

20 جنماً وجنمة، وكل منهم بطل مبفرده،  اأك��رث من  - ي�صارك يف العمل 
والأدوار تكاد تك�ن مت�صاوية. من ثم، من ال�صعب و�صع ترتيب لكل ه�ؤلء 
ب�صكل عادل، فكان القرار واحليلة الذكية للخروج من هذا ال��صع الذي 

رمبا ُي�صبب احل�صا�صية ترتيب الأبطال يف كل حلقة بح�صب الظه�ر.
ال�صبب؟ ما  اجلماعية،  البط�لت  يف  اأعمالك  • تركزت 

وتبقى  جناحاً  الأك��رث  لأنها  اجلماعية  البط�لت  يف  امل�صاركة  اأف�صل   -
فردياً،  ولي�س  جماعي  اأ�صا�صاً  الفني  العمل  كذلك  اجلمه�ر.  ذاك���رة  يف 
واإىل  فنياً،  وث��راء  ق���ة  امل�صروع  اإىل  ُي�صيف  جنم  من  اأك��رث  مع  والتعاون 
اأنك  والنج�م يعني  الكبار  تتعاون مع  اأن  وحما�صة. عم�ماً،  الفنان حتدياً 
ل تقلق من الظه�ر بينهم ومعهم. وهذا ل يعني رف�صي البط�لة املُطلقة، 

ولكّن عماًل جماعياً جيداً يبقى اأف�صل من بط�لة يف عمل اأقل ج�دة.
بها؟ القيام  تف�صلني  الأدوار  • اأي 

- الأدوار اجليدة التي ُت�صيف اإيّل اأياً كانت ك�ميدية اأو تراجيدية اأو رومان�صية، فاملهم 
ج�دة العمل واختالفه عما قدمته من اأدوار، اإذ لي�س من الطبيعي اأن اأح�صر نف�صي يف 

ن�ع حُمدد لأين حققت فيه النجاح، بل ل بد من التن�ع والختالف.
اأخرى؟ اأعمال  من  املنق�لة  الأعمال  يف  راأيك  • ما 

- الأعمال املُقتب�صة م�ج�دة منذ بداية ال�صينما والدراما التلفزي�نية يف م�صر وغريها، 
وحتى يف ال�ليات املتحدة الأمريكية. املعيار يف النهاية ج�دة العمل، واأ�صا�س اختياري 
وم�افقتي على اأي م�صروع اأن يك�ن جيداً بغ�س النظر اإن كان ُمقتب�صاً اأو ل، وردود 

الفعل ح�له ت�ؤكد ج�دته من عدمها.
الكتابة؟ يف  اأزمة  لدينا  • هل 

ال�طن  بل يف  ولي�س يف م�صر فح�صب  الكتابة عم�ماً  اأزم��ة يف  ثمة  بالتاأكيد   -
اأعمال جيدة على مدار  املتميزين غري كاٍف لتقدمي  الُكتاب  العربي كله. عدد 
الفر�س  منح  اأمتنى  قليلة.  اجليد  امل�صت�ى  ذات  امل�صل�صالت  اأن  جند  لذا  العام، 

للُكتاب اجُلدد لتظهر م�اهب اأخرى واأفكار جديدة خمتلفة.
اإيد(. )خفة  م�صل�صل  عن  • اأخرينا 

- بداأت ت�ص�ير دوري مع كل من بي�مي ف�ؤاد، وحممد �صالم، وحممد ثروت، وامل�صل�صل 
من تاأليف تامر اإبراهيم، واإخراج معتز الت�ين، ومن املفرت�س اأن ُيعر�س يف �صهر رم�صان 

املقبل.
في�صل(؟ )�صقة  م�صل�صل  عن  • ماذا 

- كان من املفرت�س عر�صه يف امل��صم املا�صي، لكن ل�صبب اأجهله تاأّجل، وحتى الآن مل ُيحدد 
العمل من بط�لة كل من كرمي  الإنتاج وحدها.  �صركة  اأم��ر يخ�ّس  وه�  م�عد عر�صه، 
اآم��ني، واأحمد فتحي، و�صالح عبد اهلل، ووائ��ل ن�ر، ومن  حمم�د عبد العزيز، ون�صرين 

تاأليف حممد �صالح العزب، واإخراج �صريين عادل.
الرامج؟ تقدمي  جتربة  عن  • ماذا 

- اأخ��س راهناً جتربة تقدمي الرامج من خالل الإذاعة، واأت�ىل برنامج )زت�نة مع 
ت�نة( كل خمي�س عر )ميغا اإف اإم(، وهي خط�ة اأعترها ممتعة يف تاريخي الفني، اإذ 

قرار القرتاب منها مل يكن �صهاًل. اأما جتربة ال�)ت�ك �ص�( فتحتاج اإىل التاأين(.
الفرتة؟ هذه  يف  جديدة  م�صاريع  حت�صرين  • هل 

- اأ�صارك يف بط�لة فيلم )بيكيا( مع كل من حممد رجب، واأحمد حالوة، وحممد 
لطفي، ومن تاأليف حممد �صمري مروك، واإخراج حممد حمدي، ومن املفرت�س اأن 

ُيعر�س يف م��صم ن�صف العام.

اف�شل امل�شاركة يف الأدوار اجليدة التي ُت�شيف مل�شريتي الفنية

اآيتـن عامر: العمل اجليد ُيحقق النجاح يف اأي وقت من العام

من  حالة  عامر  اآي��ن  امل�شرية  النجمة  تعي�س 
اأحدث  حول  اجليدة  الفعل  ردود  بعد  ال�شعادة 
م�شل�شالتها )الطوفان( ودورها فيه، وهي ُت�شارك 
يف  و�شينمائي  درام���ي  عمل  م��ن  اأك��ر  يف  اأي�شًا 
الفرة املقبلة. حول )الطوفان( واجلديد لديها 
من اأعمال وبع�س الق�شايا الفنية، كان معها هذا 

احلوار:

مايا دياب.. )هّي دي الدنيا( 
دي  )ه��ّي  امل�صرية اجلديدة  اأغنيتها  اإ�صدارها  دي��اب عن قرب  مايا  اأعلنت 
الجتماعي  الت�ا�صل  م�اقع  اأح��د  على  �صفحتها  عر  ن�صرت  اإذ  الدنيا(، 

�ص�رة لها معّلقة عليها بالق�ل:( هّي دي الدنيا... بداأ العد العك�صي(.
وتعمل الفنانة اللبنانية راهناً على التح�صريات النهائية لألب�مها الغنائي 
اجلديد الذي �صيت�صمن جمم�عة من�عة من الأغاين باللهجتني اللبنانية 

وامل�صرية.

يارا تتاألق يف اإطاللة جديدة
الجتماعي،  الت�ا�صل  باإطاللة جديدة عر م�اقع  لها  يارا �ص�رة  ن�صرت 
راأيهم يف  اإب��داء  �صعر لفتة. وطلبت من معجبيها  بت�صريحة  وتظهر فيها 
الت�صريحة، من خالل تعليق جاء فيه: )ما راأيكم ل� ق�ص�صت �صعري قلياًل 

رت الأمر مفاجاأة لكم، ما راأيكم؟ بعد؟ اأو مثاًل اأك�ن ح�صّ
واأجمع متابع� يارا على اأن ال�صعر الط�يل يليق بها. ُيذكر اأنها لي�صت املرة 
الأوىل التي ت�صاأل فيها الفنانة اللبنانية جمه�رها اأ�صئلة عف�ية ومازحة، 
الّداخل،  �صخ�صّيتكم من  تعك�س  امل��راآة  اأن  )تخّيل�ا  �صاألتهم:  عندما  متاماً 
فمن يتجّراأ على اأن ينظر فيها؟ وخدَلك على ف�صايح... �ص�ف�ا انا تخّيلتها 

وما عندي م�صكل(.
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تعرف على �صبب برودة الأطراف 
مع انخفا�س درج��ات احل��رارة تتعر�س  الأط��راف للرودة اأكرث من باقي 
اأجزاء اجل�صم، وذلك ب�صبب انقبا�س ال�صعريات الدم�ية املغذية لها، ويلجاأ 
الأكرث حي�ية مثل  للمناطق  الدماء  الإن�صان لتلك احليلة لت�جيه  ج�صم 
ن�صر"  "حممد  قاله  ما  بح�صب  والأم��ع��اء،  وامل��ع��دة  والرئتني  والقلب  امل��خ 

-دكت�ر القلب والأوعية الدم�ية باملعهد الق�مي امل�صري للقلب.
وا�صتكمل دكت�ر "ن�صر": "يلجاأ اجل�صم لتلك الطريقة من اأجل احلفاظ 

على حياة الفرد ب�صبب اأهمية تلك الأع�صاء ودورها الفعال".
بع�س  يف  الأط���راف  �صحة  على  الظاهرة  ه��ذه  ت�ؤثر  "ن�صر":"ل  وا���ص��اف 
احلالت املر�صية النادرة، وميكن التغلب عليها عن طريق التغذية ال�صليمة 

وتدفئة الأطراف عر ا�صتخدام القفازات واجل�ارب ال�ص�فية".
غنًيا  ال��غ��ذاء  ي��ك���ن  اأن  "يجب  "ن�صر"،  دك��ت���ر  ق��ال  املنا�صب  ال��غ��ذاء  وع��ن 
اأجل  من  ال��الزم��ة  احل��راري��ة  ال�صعرات  في�فر  املختلفة،  الطاقة  مب�صادر 

ت�ليد الطاقة وتدفئة اجل�صد".

طقطقة الركبة.. عر�س 
يهمله الكثري من النا�س

ي�صتهني  وق��د  اأ���ص��ب��اب،  ع��دة  اإىل  متكّرر  ب�صكل  ْك��ب��ة  "طقطقة" ال��رُّ ت��رج��ع 
البع�س بالأمر ول يبحث عن العالج، وه� ما ي�صاعف من امل�صكلة.

اأن  واملفا�صل،  العظام  جراحة  ا�صت�صاري  ال�صكري  ك��رمي  الدكت�ر  واأو���ص��ح 
ت�صتدعي  العظام  يف  م�صاكل  لعدة  م�ؤ�صًرا  تك�ن  قد  الركبة  "طقطقة" 
التدخل العاجل والعالج، ومن بينها خلل خلقي اأو وراثي يف املفا�صل ميكن 

اأن ي�ؤدي اإىل "الطقطقة".
وقد يك�ن ال�صبب احتكاك الأربطة والأوتار ببع�صها البع�س، نتيجة لزيادة 

ال�صغط على الأربطة ب�صبب ال�زن الزائد اأو �صعف الع�صالت.
ا، وج�د بع�س الفقاعات الغازية ح�ل  ومن اأ�صباب "طقطقة" الركبة اأي�صً
ب�"ال�صائل  واملُ�صمى  الداخل  من  ح�لها  امل�ج�د  املرطب  وال�صائل  املفا�صل 
ال�صين�يف"، وتتك�ن هذه الفقاعات من النيرتوجني وثاين اأك�صيد الكرب�ن، 
وتق�م الفقاعات بدفع الكب�ص�لة املحيطة بال�صائل ال�صين�يف، مما ي�ؤدي اإىل 

طقطقة اأو فرقعة الركبة.
كما ميكن اأن حتدث نتيجة ل�ج�د التهاب يف الأوتار القريبة من املف�صل، اأو 

اإجهاد املف�صل ب�صبب القيام بالكثري من الأعمال ال�صاقة.
اأما خ�ص�نة الركبة فقد تك�ن من الأ�صباب امل�ؤدية اإىل تلك امل�صكلة، اإ�صافة 
لتاآكل مف�صل الركبة ب�صبب التقدم يف ال�صن، اأو وج�د بروز عظمي جماور 

لالأوتار.
ويقدم الدكت�ر ال�صكري عدة ن�صائح للتعامل مع "طقطقة" الركبة، منها 
طقطقتها.  وبالتايل  الركبة،  على  ال�صغط  يف  ي�ؤثر  حيث  ال���زن،  مراقبة 
وعدم اإهمال "الطقطقة" اإذا رافقها اأي اآلم اأو ع�ار�س اأخرى، فقد يك�ن 
ين�صح مبمار�صة  كما  متابعته وعالجه.  ل�ج�د مر�س يجب  م�ؤ�صًرا  ذلك 
على  ت�صاعد  حيث  التمدد،  متارين  وبخا�صة  الريا�صية  التمارين  بع�س 

اإراحة املفا�صل. واأخرًيا ين�صح بعدم ال�ق�ف لفرتات ط�يلة.

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

من وراء ظهرة يف حو�س النافورة ؟
ي�صمن الع�دة للبيت

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

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

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

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

 الباوباب

الع�صلة  هي  الع�صالت  هذه  اأق�ى  واأن  خمتلفة  ع�صلة   639 الإن�صان  ج�صم  ع�صالت  عدد  اأن  تعلم  • هل 
املا�صغة بني الفكني ولي�س ع�صلة ال�صاعد. واأن اأكر هذه الع�صالت هي ع�صلة الفخذ. 

اأن الذباب ينقل العديد من الأمرا�س لالإن�صان واأهم هذه الأمرا�س: مر�س الرمد ال�صديدي  • هل تعلم 
ومر�س الرتاخ�ما ومر�س الإ�صهال وغريها. ولذلك جتب مكافحة الذباب ومنع ت�اجده وذلك بالتدابري 
اأماكن  يف  املبيدات  بع�س  ر�س  الن�افذ،  على  �صبك  �صلك  و�صع  جيد،  ب�صكل  القمامة  من  التخل�س  التالية: 

ت�اجد الذباب للق�صاء عليها. اأما مر�س املالريا فه� ينتقل ب�ا�صطة بع��س خا�س ي�صمى الأن�فيل.
املثل:  قال  وقد  ن�احي  عدة  من  وذلك  منها  العالج  من  بكثري  اأهم  الأمرا�س  من  ال�قاية  اأن  تعلم  • هل 
اأ�صكالها واأن�اعها.  ال�قاية واأولها هي النظافة بكافة  )درهم وقاية خري من قنطار عالج( واأهم متطلبات 
ويعتر مبداأ الطهارة الإ�صالمي من اأعظم مبادىء ال�صحة ال�قائية يف العامل. وقد جاء الت�جيه النب�ي يف 

هذا الإطار وذلك مبفه�م )النظافة من الإميان(. 

القطة البي�ضاء 
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فوائد ال�شاي الأخ�شر 
ي�صهم �صرب ك�ب واحد فقط من 
تقليل  يف  ي�مياً،  الأخ�صر  ال�صاي 
القلب،  ب��اأم��را���س  الإ���ص��اب��ة  خطر 
لدرا�صة  وف���ق���اً  امل��ب��ك��رة،  وال����ف���اة 

حديثة اأجراها باحث�ن ياباني�ن.
ال��ت��ي اأجريت  ال��درا���ص��ة  واأظ��ه��رت 
األ��ف �صخ�س،   90 اأك��رث م��ن  على 
 69-40 اأع��م��اره��م ب��ني  ت����رتاوح 
عاماً على مدى اأربع �صن�ات، اأنهم 

كلما زادوا من �صرب ال�صاي الأخ�صر، تقل احتمالت وفاتهم ب�صبب اأمرا�س 
القلب، وال�صكتة الدماغية، واأمرا�س اجلهاز التنف�صي.

تعر�صهن  يقل  ي�مياً،  فقط  واح���داً  ك�باً  ي�صربن  الل�اتي  الن�صاء  اأن  كما 
خلطر ال�فاة املبكرة بن�صبة %10، بينما تزيد هذه الن�صبة اإىل %17 اإذا 

�صربن 5 اأك�اب اأو اأكرث ي�مياً؛ وه� ما ل�حظ ب�صكل مماثل يف الرجال.
ب��ن�����ص��ب��ة عالية  ال�����ص��اي الأخ�������ص���ر غ��ن��ي  اإن  ال���ن���ظ���ري���ات:  اإح�����دى  وت���ق����ل 
م���ن امل������اد امل�����ص��ادة ل��الأك�����ص��دة ال��ت��ي ت�����ص��م��ى )ب���ل��ي��ف��ي��ن���ل(، م��ث��ل م���ادة: 
على  ت�صاعد  التي   ،)epigallocatechin gallate EGCG(
الأخ�صر  ال�صاي  يعرف  �صن�ات  ومنذ  اجل�صم.  وده���ن  ال��دم  تنظيم �صغط 
بخ�صائ�صه كم�صاد ممتاز لالأك�صدة؛ وه� ما يدفع عديداً من الأ�صخا�س 

لتباع رجيم ال�صاي الأخ�صر اأي�صاً خلف�س ال�زن.

اأجهزة  واأخطر  اأهم  القلب من  يعد 
اجل�����ص��م، ف��الب��د م��ن احل��ف��اظ على 
يهدده  اأي خطرر  لأن  القلب  �صحة 

ميكن اأن يهدد حياة الإن�صان.
طنطاوي  حم���م����د  دك���ت����ر  وي���ق���دم 
والأوعية  القلب  اأمرا�س  ا�صت�صاري 
الدم�ية عدة ن�صائح للحفاظ على 
جتنب  مقدمتها  يف  ال��ق��ل��ب،  �صحة 
ي�ؤدي  لأن���ه  ال��دائ��م  وال��ت���ت��ر  القلق 
لالختالل ال�ظيفي للمخ وحماولة 
ال��ت��م�����ص��ك ب���ه���دوء الأع�������ص���اب عند 

م�اجهة امل�صاكل وال�صدمات.

وي��ن�����ص��ح ط��ن��ط��اوي ب��احل��ر���س على 
مم��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
�صالمة اجل�صم واملخ ملدة ل تقل عن 

ن�صف �صاعة ي�مًيا.
ا بتناول كمية كافية من  ين�صح اأي�صً
الإ�صابة  ملنع  والف�اكه  اخل�صروات 

باأمرا�س القلب.
املياه  ت���ن���اول  اأه���م���ي���ة  اإىل  وي�����ص��ري 
مبعدل 3 لرتات ي�مًيا، مع مراعاة 
اأك����ر ع��ن��د ممار�صة  ت���ن���اول ك��م��ي��ات 

الريا�صة.
الأ�صماك  ب��ت��ن��اول  ي��ن�����ص��ح  واأخ������رًيا 

وامل����ك���������ص����رات ح���ي���ث حت����ت�����ي على 
الأحما�س الدهنية الأوميجا 3.

وال������دك������ت�������ر حم�����م������د ط���ن���ط���اوي 
القلب  اأم�����را������س  ا����ص���ت�������ص���اري  ه����� 
والأوع����ي����ة ال���دم����ي���ة، ح��ا���ص��ل على 
عام  واجل��راح��ة  ال��ط��ب  بكال�ري��س 
القلب  اأم���را����س  وم��اج�����ص��ت��ري   2003
الدم�ية من جامعة عني  والأوعية 
اأمرا�س  وزم���ال���ة  امل�����ص��ري��ة،  �صم�س 
القلب  كلية  م��ن  الأم��ري��ك��ي��ة  القلب 
القلب  اأم��را���س  وزمالة  الأمريكية، 

الأوروبية.

القلب �صحة  على  للحفاظ  ن�صائح   5

�شيدة اأمريكيا الأوىل ميالنيا ترامب تقف يف البهو الكبري خالل جولتها ملتابعة زينة عيد امليالد يف البيت الأبي�س. )ا ف ب(

يحكى ان احد ال�صيادين وجد قطة �صغرية بي�صاء داخل الغابه فاأ�صفق عليها ان ياأكلها حي�ان �صر�س وهى بهذه 
الرقة فقرر ان ياأخذها لأبنته ال�صغرية تلعب بها .. و�صعها داخل جرابه الكبرية وراء ظهره فنامت قلياًل اول 
الأمر ثم ا�صتيقظت لتخرب�س اجلراب ثم تخرج منه وت�صقط على الأر�س فدا�صتها عجالت عربته الثقيلة التى 
فقال  بخري  ووجدها  ونظفها  رفعها   .. الطمي  و�صط  ليجدها  م�صرعاً  خلفه  ونظر  م�اءها  ف�صمع  خلفه  يجرها 
لها حمداً هلل وج�د الطمي الكثري هنا انقذك وال ل� كانت الأر�س �صلبه لفرمتك عجالت العربة، ا�صرع للبيت 
ومنحها لأبنته التى نظفتها باملاء جيداً وجففتها وجعلت لها مكاناً تنام فيه وهى �صعيدة بذلك وبداأت القطة تلعب 
داخل املنزل وتقفز من هنا لهناك ويف حلظات ذهبت لأحد الأركان ونظرت ل�صيئ اعجبها وا�صرعت باأبتالعه وكانت 
الأبنة تراقبها ف�صرخت وقالت ابتلعت القطة �صم الفئران.. جاء ال�صياد ب�صرعه وا�صتطاع ان يدخل طرف حزامه 
داخل فم القطة وافرغ معدتها وانقذها وراقبها ي�مني حتى �صفيت .. بعدها خرجت لتلعب واخذت تقفز وتنط ويف 
اخر نطه لها والتى كانت ق�ية جداً �صقطت داخل بئر املاء �صرخت البنت ال�صغرية وجرت مع امها لتلقى بدل� املاء 
داخل البئر فدخلت فيه القطة و�صحبتها الأم وانقذتها وهى يف غيظ �صديد .. ت�صللت القطة من فرا�صها و�صعدت 
ا�ص�د تخرج منه روائح �صهية اقرتبت لتنظر ومدت رقبتها كثرياً فاأختل  اإىل �صطح البيت ف�جدت برجاً �صغرياً 
ت�ازنها و�صقطت داخل مدخنة البيت لت�صقط ف�ق امل�قد الذي كانت الأم لت�ها قد رفعت من عليه اناء به ماء مغلي 
ولأن ال�صعلة مازالت �صاخنه فقد ل�صعت القطة ال�صقيه وجعلتها تقفز وترتطم باحلائط مما افزع الأم التى ا�صرعت 
منعزًل  دافئاً  ل�صقاوتها ف�جدت مكاناً  ايام  بعد  لتع�د  القطة  املت�صخة، رقدت  ب��صع عالج للحروق على فروتها 
معتماً دخلت فيها ورقدت بهدوء واذا بالأم تاأتي لت�صع فيه بع�س الأخ�صاب لت�قدها فاأ�صرعت القطة لتقفز خارجه 
القطة وهى  ال�صغرية.. خرجت  بالقطة  �صتفعله  كانت  ملا  وهلعت  الأم  م�ص�ية.. �صرخت  وت�صبح  ت�صتعل  ان  قبل 
جتري ثم قفزت ف�ق احدى الأ�صجار لرتقد على احد الأغ�صان واخذت تلعب مع احدى الفرا�صات وتلف وتدور 
ومل ترى تلك الأغ�صان املت�صابكة التى التفت ح�ل رقبتها فجاأة زلت اقدامها ال�صغرية وكادت ت�صقط لكنها علقت 
من رقبتها وكادت تختنق ولأن الأبنة خرجت تبحث عنها �صمعت م�اءها ال�صعيف وا�صرعت لأبيها لينقذها.. عادت 
القطة للمنزل ودخلت حتت �صرير الأبنة ال�صغرية لرتتاح يف هدوء ومل متر دقائق حتى دخلت البنت الغا�صبة 
والتى قررت امها ان تلقى بالقطة خارجا فاأرمتت ف�ق فرا�صها بعنف مما جعله ي�صقط بها ف�ق راأ�س القطة التى 
�صرخت، جاء الأب لريفع ال�صرير ويجد القطة اجلريحة فاأخذها وخاط جرحها لدى الطبيب لينقذها من جديد 
وهنا قال لأبنته انها قطة ب�صبعه ارواح كادت مت�ت �صبعه مرات وانقذتها لكني لن اعي�س عمري انقذ فيها.. يف 
ال�صباح اخذها معه اإىل الغابه وتركها هناك، انهى عمله وعاد للبيت ف�جدها تنام مع ابنته يف فرا�صها.. ا�صلم امره 

هلل وتقبل وج�دها يف بيته �صريطة انه لن يتدخل لأنقاذها مرة اخرى!. 


