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زيت جوز الهند بدياًل ملعجون الأ�سنان

يعترب زيت جوز الهند الجتاه اجلديد يف جمال �سحة الأ�سنان، حيث 
ا�ستعمل لأول مرة كبديل ملعجون الأ�سنان، والآن يثبت الأخ�سائيون 
معجون  اأن���واع  ع��ن  بعيًدا  الت�سو�س،  يزيل  اأن  ميكن  اأن��ه  ال�سحة  يف 

الأ�سنان التقليدية املليئة باملواد الكيميائية التي ت�سر بال�سحة.
يوؤكد تقرير اأن التهابات الفم ميكن اأن توؤدي اإىل تطوير العديد من 
واأزمات  التنف�سي،  واجل��ه��از  اخل��رف،  ذل��ك  يف  مبا  ال�سحية،  امل�ساكل 

الأوعية الدموية والنوبات الدماغية، واأمرا�س القلب.
منتظم  ب�سكل  الأ���س��ن��ان  طبيب  ب��زي��ارة  ال��ي��وم  الأط��ب��اء  ين�سح  لذلك 
بالهتمام  ا  اأي�سً وين�سحون  ال�سحية،  التعقيدات  من  املزيد  لتفادي 

برعاية �سحة الفم.
وقدم الباحثون بع�س الأ�سباب الوجيهة ل�ستخدام زيت جوز الهند، 
الزيوت يف  اأثلون لدرا�سة دور خمتلف  درا�سة يف معهد  اأجريت  حيث 
الأف�سل على  الهند هو  ج��وز  زي��ت  اأن  وتبني  والأ���س��ن��ان،  الفم  �سحة 

الإطالق، فهو منتج م�ساد طبيعي للبكترييا ومينع منوها يف الفم.
اأثلون  معهد  يف  الرئي�سي  الباحث  ب���رادي،  دام��ي��ان  للدكتور  ووف��ق��ا 
للتكنولوجيا فاإن زيت جوز الهند املعدل بالإنزميات يف منتجات �سحة 
اأنه  حيث  من  خا�سة  الكيميائية،  لالإ�سافات  بديال  �سيكون  الأ�سنان 

يعمل وفقا لرتكيزات منخف�سة ن�سبًيا.
ال�سوديوم،  كربيتات  لوريل  على  ال��ع��ادي  الأ�سنان  معجون  يحتوي 
الأ�سبارتام.  مثل  ا�سطناعية،  وحمليات  والرتيكلو�سان  والفلورايد، 
ويوؤثر لوريل كربيتات ال�سوديوم على الذوق ويعطي طعًما مًرا، اأما 

الرتيكلو�سان فهو يوؤثر على الغدد ال�سماء.

ما ق�سة املثل: رب �سارة نافعة ؟
�سخ�ٌس  ُي�سيب  عندما  ن�سربه  الذي  املثل  هذا  نافعة”،  �سارة  “رب 
ما ظروف �سيئة خالل حياته لكنه ل ينبغي له اأن يجزع من رحمة 

فه حتى اإن بدا ظاهره �سيًئا. اهلل، فاهلل حكمة بالغة يف كل اأمٍر ُي�سرِّ
رب بها املثل تعود اإىل رجٍل كان على  ُيقال اأن الق�سة احلقيقية التي �سُ
منت �سفينة مع اآخرين. فهبت عا�سفة قوية اأغرقت ال�سفينة ومل ينُج 

�سوى بع�س الركاب، من بينهم الرجل بطل مثلنا لليوم.
وُيقال اأن الأمواج تالعبت بج�سد هذا الرجل حتى رمته على �ساطئ 
جزيرة نائية ومهجورة. فعندما اأفاق من غيبوبته، �ساأل اهلل اأن ُير�سل 

له املعونة وُينقذه من هذا احلال ال�سعب والأليم.
وما  ال�سجر  ث��م��ار  على  يقتات  اأ�سبح  اجل��زي��رة،  يف  ت��واج��ده  وخ���الل 
برد  ليحميه  ال�سجر  اأع��واد  كوًخا من  له  وبنى  اأران���ب،  ي�سطاده من 

الليل وحر النهار.
ين�سج،  اأن  بانتظار طعامه  كوخه  يتجول حول  وبينما هو  يوم  وذات 
��ت ال��ن��ار يف ال��ك��وخ وم���ا ح��ول��ه ف��اأح��رق��ت��ه. ف��اأ���س��ب��ح يبكي بحرقة  ���س��بَّ
وي�سرخ: حتى الكوخ احرتق ومل يتبَق يل �سيء، مل يحدث هذا معي يا 
رب؟ ونام ليلته تلك وهو جائع وحزين. لكنه يف ال�سباح ا�ستيقظ على 
مفاجاأة �سارة للغاية، فقد اقرتبت �سفينة من �ساطئ اجلزيرة واأر�سلت 
للرجل قارب �سغري لُتنقذه. وعندما �سعد الرجل اإىل ال�سفينة، �ساأل 
اأن  فعرفنا  دخ��اًن��ا،  راأي��ن��ا  لقد  ف��اأج��اب��وه:  عليه،  ع��روا  كيف  طاقمها 

ا ما يطلب امل�ساعدة. �سخ�سً

طائرة منت  ب�سرية" على  "مهزلة 
نعم هي طائرة من طراز بوينغ 777، تتبع اخلطوط اجلوية الباك�ستانية 
امل�سوؤولني  بطريقة  ت�سرفوا  عليها  القائمني  اأنها  يبدو  لكن  "بيا"، 
عن حافلة عامة يف ذلك املوقف الفريد من نوعه. فالتحقيقات جارية 
حاليا يف باك�ستان، بعدما طارت الطائرة من كرات�سي اإىل ال�سعودية وهي 
للوقوف بني  �سبعة منهم  ا�سطر  الركاب، حيث  اأكرب من  بعدد  حمملة 
امل�سهد  العامة. ومل يقف  �سوى يف احلافالت  ن��راه  املقاعد يف م�سهد ل 
الطريف واخلطري يف اآن واحد عند هذا احلد، فالركاب الذين ح�سلوا 
دخلوا  ال��ي��د،  بخط  مكتوبة  ال��ط��ائ��رة،  م��نت  اإىل  لل�سعود  بطاقات  على 
يف   PK- 743 الرحلة  تنطلق  اأن  قبل  الكرا�سي  على  مرير  �سراع  يف 

الع�سرين من يناير، بح�سب تقرير ل�سحيفة دوون الباك�ستانية.
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اأوراق �سحف قابلة للزراعة
تنت�سر باليابان فكرة مبتكرة جلعل ال�سناعات الورقية غري �سارة بالبيئة 
عرب ا�ستخدام اأوراق قابلة للزراعة، حيث ُت�ستنَبُت اأنواٌع خمتلفة من الزهور 

والنباتات، وبداأت اإحدى ال�سحف اليابانية بالفعل ا�ستخدام هذه الأوراق.
اليابان لتغيري ال�سورة  ولقيت جهود هذه ال�سحيفة ترحيبا كبريا داخل 
ال�سبب  ه��ي  ال�سحف  مقدمتها  ويف  الورقية  ال�سناعات  اأن  ع��ن  ال�سلبية 

الرئي�سي لتناق�س اخل�سرة يف كوكب الأر�س. 
من  النمطية  ال�سورة  تلك  تغيري  اليابانية  ماينت�سي  �سحيفة  وحت���اول 
اأن  على  والتاأكيد  البيئة،  حماية  ب�����س��رورة  ال��وع��ي  لن�سر  جهودها  خ��الل 

اأوراقها �سديقة للبيئة. 
ومن اجلهود التي تقوم بها ال�سحيفة حملة بيئية �سنوية، حيث تعلن عن 
بدئها تغيري لون �سعارها من الأزرق اإىل الأخ�سر، وهو اللون الذي ي�سري 

اإىل املنتجات ال�سديقة للبيئة.
ت�سنع  �سحيفته  اإن  ماينت�سي  �سحيفة  م��ن  تاكاها�سي  ه��ريواآك��ي  وق���ال 
عرب  قرائها  بني  البيئي  الوعي  لن�سر  كبري  بجهد  وتقوم  مكرر  ورق  من 
اإىل  ال�سعار  ل��ون  بتغيري  تكتفي  ول  تن�سرها،  التي  واملوا�سيع  التغطيات 
باللون  كلها  ال�سحيفة  ت�سدر  بل  البيئية،  احلملة  لالإعالن عن  الأخ�سر 

الأخ�سر.
�سديقة  اأن��ه��ا  على  التاأكيد  طريق  يف  اإ�سافية  خطوة  ال�سحيفة  وخطت 

للبيئة؛ فاأ�سدرت عددا خا�سا من اأوراق ل تنق�س اخل�سرة بل تزيدها.
والزهور  ال��ن��ب��ات��ات  م��ن  اأن����واع  ���س��غ��رية خلم�سة  ب���ذور  الأوراق  ه���ذه  ف��ف��ي 
ق��راءة ال�سحيفة ميكن قطع جزء منها وزرع��ه يف الرتاب  املختلفة، وبعد 
لتنمو النباتات خالل ب�سعة اأ�سابيع.  ومت توزيع األفي ن�سخة من ال�سحيفة 

اخل�سراء، وكانت للمدار�س ح�سة كبرية منها.

تفحم اأ�سرة ب�سبب 
اأ�سطوانة غاز

لقي 5 اأفراد من اأ�سرة واحدة م�سرعهم 
اأ�سطوانة  ان��ف��ج��ار  بعد  منزلهم،  داخ���ل 
تفحم  اإىل  اأدى  م��ا  بهم،  اخلا�سة  ال��غ��از 
جثثهم. تلقى ق�سم �سرطة �ساحل �سليم 
واحل��م��اي��ة امل��دن��ي��ة وامل��ط��اف��ئ مبحافظة 
اأ����س���ي���وط ب�����س��ع��ي��د م�����س��ر ب���الًغ���ا يفيد 
ب���ان���دلع ال���ن���ريان ب��ك��ث��اف��ة داخ����ل منزل 
املركز،  ل��دائ��رة  التابعة  ال��ق��رى  ب��اإح��دى 
ح��ي��ث حت����رك رج����ال الإط����ف����اء والأم����ن 
ملتابعة املوقف. وبعد اإخماد النريان ُعر 
املقيمة  لالأ�سرة  متفحمة  جثث   5 على 
باملنزل واملكونة من الأب والأم والأطفال 

بح�سب املعاينة الأولية.
اإن اجلثث مت نقلها  اأمني   وق��ال م�سدر 
على الفور مل�ست�سفى �ساحل �سليم لتوقيع 
الك�سف الطبي عليها، واإجراء معاينة يف 
موقع احل��ادث لبيان مدى وجود �سبهة 
امل�سدر  واأ�����س����اف  ج��ن��ائ��ي��ة م���ن ع���دم���ه. 
انفجار  اإىل  اأ���س��ارت  الأول��ي��ة  املعاينة  اأن 
ا  ا�سطوانة الغاز اخلا�سة بالأ�سرة، راف�سً
�سواء بخطاأ  �سبب احل��ادث  التاأكيد على 
غري مق�سود من اأح��د اأف��راد الأ���س��رة اأو 

وجود �سبهة جنائية. 

عالمات مبكرة تخربك 
بوجود احلمل �ص 23

األبوم فيوت�سر يت�سدر 
قوائم بيلبورد 200 

ا�سم  يحمل  ال���ذي  الأل��ب��وم  ت�سدر 
قوائم  ف��ي��وت�����س��ر  ال��������راب  م���غ���ن���ي 
الأمريكية  الأ���س��ب��وع��ي��ة  ب��ي��ل��ب��ورد 
مو�سيقي  األ���ب���وم   200 لأف�����س��ل 
وه���ي امل���رة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي يت�سدر 
األبوم  ال���ق���وائ���م. وب����اع  ف��ي��ه��ا ه���ذه 
بولية  اأتالنتا  يف  املقيم  فيوت�سر 
األف   140 الأم��ري��ك��ي��ة  ج��ورج��ي��ا 
وفقا  الأول  اأ����س���ب���وع���ه  يف  وح�����دة 
لأرقام �سركة نيل�سن �ساوند �سكان 
 23 ي��وم  املنتهي  لالأ�سبوع  ن�سرت 

فرباير �سباط.
بعنوان  اآخر  األبوما  املغني  واأ�سدر 
)اإت�����س.اإن.دي.اآر.اإك�����س.اإك�����س( يوم 
اجلمعة وتوقعت �سركة بيلبورد اأن 
يت�سدر القوائم يف الأ�سبوع املقبل.
باملو�سيقى  فيوت�سر  األ��ب��وم  واأط���اح 
�سيدز  )فيفتي  لفيلم  الت�سويرية 
داركر( الذي ت�سدر قوائم بيلبورد 
يف الأ�سبوع املا�سي قبل اأن يرتاجع 
اإىل الرتتيب الثالث هذا الأ�سبوع. 
ك��ي��ه ماجيك   24 األ��ب��وم  وح��اف��ظ 
للمغني برونو مار�س على ترتيبه 

الثاين يف القائمة.
التي  الأغنيات اجلديدة  ومن بني 
اأغان يف  اأف�سل ع�سر  دخلت قائمة 
قائمة بيلبورد 200 هذا الأ�سبوع 
اأغنية "اإن اإت تو وين اإت" للمغنية 
الرتتيب  يف  وي���ل�������س���ون  ت�������س���اريل 
ملغني  "بريزونر"  واأغنية  ال�سابع 
ال�����روك ال��ب��دي��ل راي�����ان اآدام������ز يف 
ويندي  واأغ��ن��ي��ة  الثامن  الرتتيب 
األ��ي�����س��ون كرو�س  ل��ل��م��غ��ن��ي  ���س��ي��ت��ي 
وحت�سي  ال���ت���ا����س���ع.  ال���رتت���ي���ب  يف 
الوحدات   200 ب��ي��ل��ب��ورد  ق��ائ��م��ة 
ومبيعات  الأل��ب��وم��ات  مبيعات  م��ن 
ت�ساوي  اأغ�������ان  )ع�������س���ر  الأغ��������اين 
املبا�سر  وال�ستماع  واح��دا(  األبوما 
ا�ستماع   1500( الإن��رتن��ت  على 

يعادل األبوما(. 

حفل ينتهي ب�سدمة للطالب
على  ف����ي����دي����و  م����ق����ط����ع  ان����ت���������س����ر 
الإنرتنت، يربز حماولة جمموعة 
اإقامة حفل مفاجئ  من املراهقني 
مل  نهاية  الأم���ر  لينتهي  ملعلمهم، 

تكن متوقعة على الإطالق.
واأظ���ه���ر ال��ف��ي��دي��و ال���ط���الب وهم 
ويغنون  درا���س��ي��ا،  ف�سال  ي��دخ��ل��ون 
ب��ال��ل��غ��ة الأ���س��ب��ان��ي��ة ق��ائ��ل��ني "عيد 
املعلم  ل��ي��ق��اط��ع��وا  �سعيد"،  م��ي��الد 
خ�����الل ال���������س����رح، ف��ي��م��ا ب�����دا على 
الأخ����ري ال��غ�����س��ب، وع��ن��دم��ا حاول 
اأحد هوؤلء الطالب التقاط فيديو 
املعلم واأم�سك  �سيلفي معه، فاجاأه 
اأر�سا،  واأل����ق����اه  امل��ح��م��ول  ب��ه��ات��ف��ه 
للحفل  نهاية  الفعل  ذل��ك  لي�سع 

املفاجئ، ويحل �سمت حمرج.

جلمال الب�سرة وال�سعر و�سحة القلب.. 10 فوائد مذهلة للربقوق

متعددة  الفواكه  اأح��د  الربقوق  يعترب 

الألوان والفوائد ال�صحية املذهلة، حيث 

العنا�صر  من  وفرية  كميات  على  يحتوي 

و  امل��ع��ادن  و  الفيتامينات  و  الغذائية 

الربوتينات املفيدة لل�صحة.

يحتوي الربقوق وهو من ف�صيلة اخلوخ 

م�صدر  اأنه  كما   ،Cو  A فيتامينات  على 

للج�صم  ويوفر  الطبيعية  بالألياف  غني 

م�����ص��ادات الأك�����ص��دة ال��ازم��ة، هذا 

بالإ�صافة اإىل احتوائه على كمية 

النيا�صني  اأح��م��ا���ض  م��ن  منا�صبة 

والبانتوثنيك الهامة للج�صم.

ول تقت�سر فوائد الربقوق على ال�سحة العامة للج�سم، 
اإمنا ثبتت فائدته الكبرية على الب�سرة و ال�سعر

األياف.  من  يحتويه  ملا  اله�سم  على  الربقوق  وي�ساعد 
الكليتني  عمل  وين�سط  الروماتيزم  متاعب  يخفف  كما 

وين�سط الدورة الدموية. 
وتعالج اأوراقه اجلروح والنزيف نظراً اىل احتوائها على 

مواد قاب�سة.
مر�سى  ويفيد  ال�سدر  اآلم  ع��الج  ف��ى  اي�سا  وي�ساعد   
الكولي�سرتول   ويعمل على تخفي�س  ال�سرايني.  ت�سلب 

كما يفيد يف حالت الإم�ساك املزمن. 
وي�ساهم كذلك يف حت�سني وظائف الدماغ لإحتوائه على 

م�سادات الأك�سدة.
 بالإ�سافة اىل دوره امللحوظ يف احلفاظ على عظام املراأة 

قوية و�سحية يف �سن الياأ�س بح�سب بع�س الدرا�سات. 
جتدر  )ال��ق��را���س��ي��ا(.  جمففاً  اأك���ل  اإذا  ال���دم  فقر  يعالج 
اأن���ه يف الإم��ك��ان حت�سري امل��رب��ى م��ن هذه  الإ����س���ارة اىل 

الفاكهة، كما ميكن اإعداد الع�سري منها.

الربقوق  ي�سفيها  مذهلة  فوائد   10 يلي  فيما  واإليكم 
"بولد  م��وق��ع  ج��اء يف  م��ا  وال��ب�����س��رة، ح�سب  ال�سعر  على 

�سكاي" املعني بال�سحة:

ال�سيخوخة عالمات  حماربة   1-
يحتوي الربقوق على كميات وفرية من البيتا كاروتني 
والفيتامينات التي ت�ساعد اجل�سم يف منع ظهور عالمات 

ال�سيخوخة املبكرة مثل التجاعيد وفقدان املرونة، فهذه 
الثمرة الغنية باملواد امل�سادة لالأك�سدة ت�ساعد يف حت�سني 
الدورة الدموية وتقلل اللتهابات وحتافظ على ن�سارة 

الب�سرة.
قناع  با�ستعمال  ين�سح  ومتاألقة،  �سابة  بب�سرة  وللتمتع 

الربقوق ب�سكل يومي.
ال�سباب حب  ندبات  من  التقليل   2-

الأك�سدة،  م�����س��ادات  م��ن  ك��ب��رية  كميات  على  لح��ت��وائ��ه 
عن  الناجمة  ال��ن��دب��ات  تخفيف  على  ال��ربق��وق  ي�ساعد 
#حب_ال�سباب وجتديد خاليا اجللد عن طريق زيادة 

تدفق الدم.
يكافح حب ال�سباب

ال�سم�س اأ�سعة  اأ�سرار  من  احلماية   3-
احلماية  الربقوق  يف  املوجودة  الأك�سدة  م�سادات  توفر 
�سد الأ�سعة فوق البنف�سجية ال�سارة من #ال�سم�س، كما 
حتمي اجللد من التلف نتيجة التعر�س لأ�سعة ال�سم�س 

والتي توؤدي اإىل خ�سونة اجللد وجفافه.
ون�سرة �سابة  بب�سرة  التمتع   4-

كقناع  ا���س��ت��خ��دام��ه  اأو  ي��وم��ي��اً  ال���ربق���وق  ع�سري  ت��ن��اول 
يف  ي�ساعد  حيث  ون�سرة،  �سابة  ب�سرة  مينحك  للوجه، 
اإنتاج خاليا اجللد اجلديدة، مما يتيح لك ب�سرة  زيادة 

ناعمة وم�سرقة.
الداكنة البقع  عالج   5-

التخل�س  يف  ي�ساعد  للب�سرة  كقناع  الربقوق  ا�ستخدام 
من البقع الداكنة والتي ت�سبغ اجللد نتيجة الإفراط 

يف التعر�س لل�سم�س.
اجللد مرونة  تعزيز   6-

ي�ساعد يف حت�سني مرونة  يومي  ب�سكل  الربقوق  تناول 
اجللد وحت�سني مظهره، عن طريق زيادة اإنتاج مركبي 
دورا  يلعبان  واللذين  ليزين  وهيدروك�سي  هيدروك�سي 
بف�سل  وذل��ك  الب�سرة،  �سباب  على  احلفاظ  يف  اأ�سا�سيا 

. C احتوائه على كمية وفرية من فيتامني
النم�س اإزالة   7-

لاللتهابات،  م�����س��ادة  خ�سائ�س  على  لح��ت��وائ��ه  ن��ظ��راً 
البنية  البقع  اأو  النم�س  الربقوق يف منع ظهور  ي�ساعد 
الداكنة يف الوجه، كما ي�ساعد على جتديد مظهر الوجه 

عن طريق زيادة اإنتاج الكولجني يف اجل�سم.
يزيد رونق وتاألق ال�سعر
قوي ب�سعر  التمتع   8-

 E بها من فيتامني  باأ�س  نظرا لحتوائه على كمية ل 
والربوتينات، مينح الربقوق القوة ل�سعرك كما يوفر له 

احلماية �سد التلف والت�ساقط.
الراأ�س ق�سرة  اإزالة   9-

من  �سعرك  يخل�س  ال��ربق��وق  يف  امل��وج��ود   C فيتامني 
ال��دورة الدموية لفروة  ق�سرة الراأ�س عن طريق تعزيز 
الراأ�س وب�سيالت ال�سعر لتبقى ب�سحة جيدة، وبالتايل 

حماية ال�سعر من الت�ساقط.
الربقوق،  من  الق�سوى  الفائدة  على  للح�سول   10-
لتدليك  لينة  عجينة  ل��ت��ك��وي��ن  ب���ذور  دون  ف��رم��ه  ي��ت��م 

فروة الراأ�س بها ثم غ�سلها باملاء البارد.

فوائد الفا�سوليا 
البي�ساء لل�سحة 

ال���ف���ا����س���ول���ي���ا ال���ب���ي�������س���اء من 
ال���ب���ق���ول���ي���ات ال���ه���ام���ة لإم������داد 
العنا�سر  م��ن  بالعديد  اجل�سم 
الغذائية الهامة وميكن تناولها 
وتدخل  مطبوخة  اأو  م�سلوقة 
ال�سلطات،  حت�����س��ري  يف  اأي�����س��اً 
والآن اكت�سفوا فوائد الفا�سوليا 

البي�ساء املذهلة.
البي�ساء  ال��ف��ا���س��ول��ي��ا  ف���وائ���د 
العديد  ع��ل��ى  امل��ت��ع��ددة حت��ت��وي 
من الفيتامينات واملعادن الهامة 
الربوتينات  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة 
وال����ك����رب����وه����ي����درات والأل�����ي�����اف 
حم�س  مثل  الأحما�س  وبع�س 

الفوليك.

 ومن فوائدها ما يلي:
البي�ساء  ال��ف��ا���س��ول��ي��ا  ف���وائ���د 
حتتوي   : ال��ه�����س��م��ي  ل��ل��ج��ه��از 
الألياف  م��ن  عالية  ن�سبة  على 
وب���ال���ت���ايل ف���ه���ي ت�����س��اع��د على 
اله�سم  ع�����س��ر  م���ن  ال��ت��خ��ل�����س 
وع�����الج ال��ت��ه��اب ال���ق���ول���ون كما 
اأن���ه���ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى ال���وق���اي���ة من 
الفا�سوليا  ف��وائ��د  الإم�������س���اك. 
ال���ب���ي�������س���اء ل�����س��ح��ة ال�����دم�����اغ : 
الفا�سوليا على حت�سني  ت�ساعد 
امل��خ واجل��ه��از الع�سبي  وظ��ائ��ف 
تقوية  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  اأن����ه����ا  ك���م���ا 
الن�سيان  على  والتغلب  الذاكرة 

والوقاية من مر�س الزهامير.
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حفاظٌا على ا�صتدامة واحات مدينة العني22

بلدية مدينة العني توا�سل اأعمال ال�سيانة الدورية ملنابع واأمهات الأفالج التي تغذي واحات املدينة

مب�صاركة اجلمعيات العاملية و�صركات النفط والطاقة باملنطقة

جامعة المارات تختتم اأعمال املوؤمتر الأول لطلبة ال�سرق الأو�سط لعلوم الأر�ض

تعزيزًا للتنوع الثقايف يف املجتمع اجلامعي

اإدارة الأن�سطة الطالبية يف جامعة الإمارات تنظم فعاليات الأ�سبوع الثقايف

م�ست�سفى توام يعني رئي�سًا جديدًا خلدمات الأورام

•• العني - الفجر

توا�سل بلدية مدينة العني ممثلة بق�سم الأفالج والواحات اأعمال ال�سيانة 
الدورية لثقاب وقنوات الري ومنابع اأمهات الأفالج للحفاظ عليها من اأي 
اأ�سرار كونها من اأهم املعامل الرتاثية والتاريخية مبدينة العني، وذلك من 
خالل فريق متخ�س�س تابع لق�سم الأفالج ي�سرف على كافة مراحل هذه 
الأعمال، نظراُ لالأهمية التي حتظى بها واحات واأفالج املدينة والتي تعد 
اأحد املفردات التي تروي تاريخ مدينة العني وجزءاً من ح�سارتها وموروثها 
التاريخي.  و اأو�سح  مبارك العميمي  رئي�س ق�سم الأفالج والواحات ببلدية 
مدينة العني، حفاظٌا على ا�ستدامة  هذه امل�سارات والقنوات لتغذية واحات 
امل��دي��ن��ة، ك��ان لب��د م��ن اله��ت��م��ام مبنابع الأف���الج واإث��رائ��ه��ا باملياه حفاظاُ 
وياأتي    ، واجل��ف��اف  اجلوفية   املياه  من�سوب  م�ستوى  انخفا�س  من  عليها 
ذل��ك من خ��الل مد خطوط امل��ي��اه  من اجلهات املعنية   وتفعيل ع��دد من  
الآبار  مبا يحقق املعايري املطلوبة للحفاظ على  ا�ستدامة  الواحات ح�سب 

بيانات جدول دوران الفلج ، وتكثيف اأعمال ال�سيانة الدورية لقنوات الري 
بجميع واحات النخيل  من قبل مقاول امل�سروع حفاظا على هذه املياه من 
الهدر ،  نظراُ ملا متتاز به مدينة العني  عن غريها من مدن الدولة بوفرة 
الأفالج  حيث ت�سم كل من فلج العيني  و فلج الداودي  و فلج املويجعي  و 
فلج املعرت�س  و فلج اجليمي  وفلج القطارة  و فلج الهيلي   واأفالج اأخرى 
مثل فلج مزيد وفلج �ساع .  واأ�ساف العميمي ،  ل يقت�سر دور فريق ق�سم 
الأفالج يف ال�سيانة الدورية ملنابع الفالج وم�ساراتها والثقاب التابعة لكل 
فلج ، بل  مت عمل �سبك حماية علي جميع م�سارات الفالج من اأمهات الفلج 
وحتى  ال�سريعة داخل الواحة للحفاظ عليها من اأي اأ�سرار نتيجة الزحف 
العمراين وكذلك رفع وتر�سيم جميع م�سارات الفالج والواحات وو�سعها 
علي املخطط العام ملدينة العني مع ترك م�سافة ل تقل عن 50 مرتا من 
كل جانب من م�سار الفلج  ل�سمان عدم  اإقامة اأي اإن�ساءات اأو مباين عليها  
وذلك حفاظا على الفالج و�سمان �سالمتها من اأي انهيارات نتيجة اأعمال 
احلفر والإن�ساء. و  تعمل بلدية مدينة العني بالإ�سراف العام والكامل على 

جميع الأفالج والواحات داخل مدينة العني ومتابعة اأعمال الري وال�سيانة 
النخيل  م���زارع  على  امل��ي��اه  ح�س�س  ت��وزي��ع  �سمان  م��ع  وال��وق��اي��ة  والنظافة 

بالت�ساوي للحفاظ على ا�ستدامة الواحات وطابعها الرتاثي والتاريخي
 كما و تزخر  مدينة العني ب�سبع واحات نخيل  منها  واحة العيني � واحة 
ال��داودي � واحة املعرت�س � واحة املويجعي � واحة اجليمي � واحة القطارة � 
واحة الهيلي   وتتغذي  جميعها علي مياه الفالج وقنوات اأخرى م�ساعدة 
الواحات  والب��ار حيث ت�سم هذه  للتوزيع  العني  �سركة  مثل خطوط مياه 
5،002،003 مرت مربع   ( ( على  م�ساحة  نخلة   184،124  ( تقريباً 
( ،  ويقوم ق�سم الفالج والواحات بالإ�سراف عليها ويوجد بكل واحة عدد 
اأعمال الري وال�سيانة والنظافة  من املراقبني واملعرفني املواطنني ملتابعة 
والوقاية ، اإ�سافة اإىل  تخ�سي�س جلنة لتق�سم النخيل بني الورثة وحتديد 
البيانات  وحتديث  لنخيلهم  املخططات  لإ�سدار  للمالك  احل��دود  وتر�سيم 
التاريخي  الأرت  ه��ذا  على  للحفاظ  النخيل  مل��الك  ال��الزم  الدعم  وتقدمي 

والرتاثي الهام.

•• العني - الفجر

مب�����س��ارك��ة وا���س��ع��ة م���ن ج��ام��ع��ات ال�����س��رق الأو����س���ط، 
واجلمعيات العاملية يف علوم الأر�س، و�سركات النفط 
"املوؤمتر الطالبي  والطاقة، اختتمت فعاليات اأعمال 
الأول لطلبة ال�سرق الأو�سط لعلوم الأر�س"، والذي 
عقد خالل الفرتة من 27-2/28/ 2017، م�ساء 

اول ام�س، يف رحاب جامعة المارات مبدينة العني. 
  واأكد ال�ستاذ الدكتور اأحمد مراد -عميد كلية العلوم، 
على مدي حر�س اإدارة اجلامعة على متيز الطلبة من 
خالل م�ساركتهم يف الفعاليات الدولية، مما ميكنهم 
واأ�سار  العمل،  ل�سوق  ال�سرورية  املهارات  اكت�ساب  من 
اإىل اأن الكلية ملتزمة بتوفري تعليم عايل اجلودة من 
ب��ني النظرية و���س��وق العمل، وهذا  ال��رب��ط م��ا  خ��الل 
اأبحاثهم  لعر�س  للطلبة  ���س��روري��ة  فر�سة  امل��وؤمت��ر 
اأمام املخت�سني واخلرباء يف جمال علوم الأر�س. كما 
الهادف  العلمي  الطالبي  التناف�س  تدعم  الكلية  اأن 
العلمية  الطلبة  ح�سيلة  اىل  ي�ساف  ال���ذي  وامل��ث��م��ر 
بالطلبة من  ويرقى بخرباتهم من خالل الحتكاك 
باأن  واأ���س��ار  العاملية.  العلمية  واملوؤ�س�سات  اجلامعات 
والبتكار  ال��ري��ادة  اىل  دائمة  وب�سورة  تتطلع  الكلية 

لتحقق املكانة العلمية التي ت�ستحقها.
اللجنة  رئي�س  امل��ح��روق��ي،  �سعيد  الأ���س��ت��اذ  ت��ق��دم  كما 
الفنية من �سركة تنمية نفط عمان، بال�سكر والتقدير 
ل�ست�سافتها  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  جل��ام��ع��ة 
ل��ل��م��وؤمت��ر ول��ك��ل ال��رع��اة وامل�����س��ارك��ني م��ن اجلمعيات 
ال���دول���ي���ة، و���س��رك��ات ال��ن��ف��ط وال��ط��اق��ة يف امل��ن��ط��ق��ة ، 
يعتمد  النفطية  ال�سناعة  م�ستقبل  اأن  على  م��وؤك��دا 
على الكفاءات واخلربات من الكوادر املوؤهلة يف علوم 

املنطقة يف ه��ذا املجال  الأر�����س، وخ��ري��ج��ي ج��ام��ع��ات 
ومواجهة  تطوير  يف  الأك���رب  ال��ع��بء  عليهم  �سيكون 
النفط  حقول  وا�ستك�ساف  الطاقة  �سناعة  حت��دي��ات 
هامة  علمية  من�سة  يعد  امل��وؤمت��ر  وه��ذا  وتطويرها، 
ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وال��ت��وا���س��ل ال��ف��ع��ال ب��ني اخل���رباء 
ل��الط��الع على  ال��ق��ط��اع  والطلبة وال��ع��ام��ل��ني يف ه��ذا 
اأف�سل املمار�سات العاملية ، وبناء �سبكة عالقات دولية 
ال�سناعة  ه��ذه  يف  الب�سرية  امل����وارد  ك��ف��اءة  م��ن  ت��ع��زز 

ملنطقة اخلليج وال�سرق الأو�سط.  
و�سم املوؤمتر ثالث م�سابقات علمية بالتعاون مع ق�سم 
لعلوم  الدوليه  واجلمعيات  اجلامعة  يف  اجليولوجيا 
امللكي وم�سابقةوعاء  الأر�س: وهي م�سابقة الربميل 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  "جيوكويز"،  وم�سابقة  التحدي"، 

م�سابقة م�ساريع خمتارة من اأبحاث الطلبة جلامعات 
ال�سرق الأو�سط بو�سرتز.

علمية،  ح���واري���ة  جل�سة  امل���وؤمت���ر  ف��ع��ال��ي��ات  وت��خ��ل��ل��ت 
�سمت اخلرباء من العامل وال�سرق الأو�سط يف علوم 
الأر�س والتطبيقات اجليولوجية يف ا�ستك�ساف حقول 
علوم  يف  "التكامل  ح��ول  فيها  النقا�س  ودار  النفط، 
التخ�س�سات  العالقة بني خمتلف  وتناولت  الأر���س، 
اجليوفيزيائية،  والتطبيقات  واجليولوجية،  العلمية 
وتطوير  ا�ستك�ساف  �سناعة  تواجه  التي  والتحديات 

حقول النفط يف منطقة ال�سرق الأو�سط والعامل. 
اأك����ر م��ن خم�سة وع�����س��رون ورقة  امل���وؤمت���ر  ون��اق�����س 
بحثية ط��الب��ي��ة م��ن ع�����س��رة ج��ام��ع��ات اق��ل��ي��م��ي��ة، كما 
�ساركت طالبات جامعة الإمارات بثالثة اأبحاث ممن 

الورقة  ج��اءت  حيث  العلمية،  اللجنة  من  قبولها  مت 
الأويل حتت عنوان “ا�ستك�ساف الظروف اجليوبيئية 
ل��ب��ح��رية زاخ�����ر "  ال�����ذي ق��دم��ت��ه ال��ط��ال��ب��ة خريية 
العو�سي، ويناق�س البحث تاريخ تطور البحرية ومدي 
الثانية  الورقة  ويف  البيئية،  تاأثرياتها  من  املخاطرة 
التحليل  ك��وري من  "عمق نقطة  التي ج��اءت بعنوان 
ا�ستطالع  اأج���ل  م��ن  املغناطي�سية  للبيانات  الطيفي 
البحث يف  ه��ذا  " ويفيد  الأر�سية  احل��راري��ة  الطاقة 
حت��دي��د ام��ك��ان��ات امل��ي��اه اجل��وف��ي��ة وال��ي��ن��اب��ي��ع احلارة 
ال�ستفادة  وم��دى  املتوقعة  حرارتها  درج��ة  وحت��دي��د 
منها �سياحياً. للطالبة غمزة دوجان والطالبة علياء 
الكعبي، والورقة الثالثة حتت عنوان " التاأثري ثالثي 
قدمته  ال��ذي  ال�سوت"  �سرعة  نب�سات  على  الأب��ع��اد 
من  جمموعة  وي�ساركها  خ�سروي،  �سعدية  الطالبة 
الطالبات ويفيد البحث يف تو�سيف احلجر اجلريي 
اختبار  ب��وا���س��ط��ة  الإم���������ارات،  ب���دول���ة  ال��ط��ب��ا���س��ريي 
املمار�سات  خمتلف  يف  ل�ستخدامها  ال�سوت  �سرعة 

اجليوتقنية والتعدينية.
واجلدير بالذكر اأن جامعة الإمارات العربية املتحدة 
ا���س��ت�����س��اف��ت ه���ذا امل���وؤمت���ر وب��ال��ت��ن��ظ��ي��م م��ع اجلمعية 
الأمريكية جليولوجي البرتول AAPG، واجلمعية 
 ،EAGE الأوروبية لعلماء اجليولوجيا واملهند�سني
 SEGاجليولوجيا لعلماء  ال�ستك�سافية  واجلمعية 
يرعى  كما  املنطقة،  وا�سعة من جامعات  ، ومب�ساركة 
نفط عمان  تنمية  �سركة  العام كال من  لهذا  املوؤمتر 
ك��راع��ي ف�����س��ي، و���س��رك��ة اأرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة كراعي 
بالتيني، و�سركة �سلمربجري خلدمات حقول النفط، 
و���س��ع��ودي ج��ي��وف��ي��زي��ك��ل، و���س��رك��ة م��ب��ادل��ة للبرتول، 

و�سركة النفط العمانية لال�ستك�ساف والإنتاج.   

جامعة  يف  –طالب،  الطالبية  الأن�سطة  اإدارة  نظمت 
الإمارات ، الأم�سية املو�سيقية الغنائية وال�سعرية، وذلك 
وال���ذي ميتد للفرتة  وال��ف��ن��ي  ال��ث��ق��ايف  الأ���س��ب��وع  �سمن 
27-28 فرباير اجل��اري، ام�س، يف �سكن �سيح بن  من 
هذه  "اأن  الكعبي  علي  الدكتور  واأ���س��ار  –طالب.  عمار 
اإدارة اجلامعة على رعاية  تاأتي �سمن حر�س  الفعالية 
التنوع الثقايف يف املجتمع الطالبي اجلامعي مبا يحقق 
الن�سجام والتوا�سل الفعال بني الطلبة مبختلف األوان 
الطيف عرب التعبري عن ثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم 
ومن خالل م�ساركتهم يف تقدمي ما يعك�س هذا التنوع 
الثقايف يف الأن�سطة الال�سفية واإبراز مواهبهم الإبداعية 
يف املجتمع اجلامعي من جهة، وحتقيق لر�سالة اجلامعة 
ليكونوا  ط��ل��ب��ة  اإع�����داد  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي  ت��وج��ه��ه��ا  يف 
ومنتجني  وقياديني  تخ�س�سهم،  جمالت  يف  متميزين 
يف جمتمعاتهم من جهة اأخرى"  وتهدف الفعالية اإىل 
املبتكرة  امل��واه��ب  وا�ستك�ساف  الطالبية،  امل��واه��ب  اإب���راز 
والفنية  والجتماعية  والثقافية  الريا�سية  املجالت  يف 
املجتمع  منها  يتكون  التي  اجلاليات  خمتلف  مب�ساركة 

املختلفة  اجلاليات  من  الطالب  �سارك  وقد  الطالبي. 
يف اجلامعة من اإعداد املاأكولت ال�سعبية لكل دولة من 

وجنوب  الأفريقية  وال��ق��ارة  والأ�سيوية  العربية  ال��دول 
���س��رق اأ���س��ي��ا وال��ع��دي��د م��ن دول ال�����س��رق الأو���س��ط وعدد 

من الدول الأوروبية، لتبادل ثقافة ال�سعوب يف الطعام 
والفنون واملو�سيقى التي تعك�س ثقافات هذه ال�سعوب. 

وا�ستمل الأ�سبوع الثقايف الفني على عدة برامج متنوعة 
نادي  ط��ل��ب��ة  ق��دم��ه��ا  و���س��ع��ري��ة  مو�سيقية  اأم�����س��ي��ة  م��ن 
الت�سكيلية  للفنون  وم��ع��ر���س  اجل��ام��ع��ة،  يف  املو�سيقى 
ال����ذي ا���س��ت��م��ل ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن ال���ل���وح���ات الفنية 
عك�ست  وريا�سية  فنية  ت�سكيلية  وجم�سمات  والثقافية، 
تزخر  التي  والثقافات  ال�سعوب  ملختلف  الثقايف  التنوع 
اأبو  الطالب حممود  ق��دم  فيما  الإم����ارات.   بها جامعة 
طاقية من كلية الهند�سة عر�سا جلهاز ريا�سي مبتكر 
ريا�سة  ممار�سي  لدى  والدقة  الفعل  ردة  تنمية  يعك�س 
العديد  الطلبة  م��ن  جمموعة  وق���دم  بال�سيف  امل��ب��ارزة 
البيانو  اآلت  على  املنفرد  والعزف  الفنية  الفقرات  من 
الأخرى  الفنية  الوترية  الآلت  من  والعديد  واجليتار 
ال�سعوب  ث��ق��اف��ات  يف  ال��غ��ن��ائ��ي��ة  امل��و���س��ي��ق��ى  روح  تعك�س 
دولة  وت���راث  ثقافة  م��ن  فنية متميزة  ل��وح��ات  وك��ذل��ك 
الإمارات العربية املتحدة من "�سالت" غنائية وق�سائد 

�سعرية تغنت بحب الوطن.  

•• العني - الفجر

بالعرج،  �سعيد  خ��ال��د  ال��دك��ت��ور  تعيني  مت   
يف  ب���الأ����س���ع���ة  الأورام  ع�����الج  ا����س���ت�������س���اري 
م�ست�سفى توام اأحد من�ساآت �سركة اأبوظبي 
رئي�سا  "�سحة"،  ال�����س��ح��ي��ة  ل���ل���خ���دم���ات 
عالج  ���س��ام��ل��ة  الأورام  خ����دم����ات  جل��م��ي��ع 
الأورام للبالغني، واأورام الأطفال، والعالج 
و�سحة  التلطيفي،  وال���ع���الج  الإ���س��ع��اع��ي، 

الثدي، واأمرا�س الدم.
فريق  اإىل  خ���ال���د  ال���دك���ت���ور  ان�������س���م  وق�����د 
 2011 �سبتمرب  ال��ط��ب��ي  ت���وام  م�ست�سفى 
رئي�ساً  بالأ�سعة  الأورام  ع��الج  كا�ست�ساري 
لق�سم العالج بالأ�سعة. وتدرب الدكتور خالد 
يف اململكة املتحدة وكندا ولديه موؤهالت يف 
بلدان:  ث��الث  م��ن  بالإ�سعاع  الأورام  ع��الج 
الأورام  لعالج  الربيطانية  امللكية  الزمالة 

امللكية  ال���زم���ال���ة  وم�����ن   FRCR(K(
واأخ���ريا   ،  )FFR( ل�����الأورام الي��رل��ن��دي��ة 
الإ�سعاعي   ل��ع��الج  ال��ك��ن��دي��ة  ال��زم��ال��ة  م���ن 
زمالتان  ل���دي���ه  وك���م���ا   .)FRCPC(
طبيتان من كندا لأمرا�س الن�ساء بالعالج 
الع�سبي  واجل���ه���از  امل��و���س��ع��ي  الإ���س��ع��اع��ي 
معلقاً  الإ�سعاعي  للعالج  اللم�سي  املركزي 
بالعرج:  الدكتور   قال  رئي�سا،  تعيينه  على 
ي�سرفني اأن اأكون جزءاً من فريق م�ست�سفى 
توام وقيادة ق�سم من اأكر واأف�سل الأق�سام 
تطوراً وتقنية على م�ستوى الإمارات. لقد 
كبري  ب�سكل  وارت��ق��ى  ت��وام  م�ست�سفى  تطور 
امل��ع��اي��ري الطبية  اأح�����دث  وم��ل��ح��وظ وف����ق 
العاملية. يحتل ق�سم الأورام مب�ست�سفى توام 
ال�سرطان  ال�سدارة يف عالج مر�سى  مركز 
وُيعترب مركزاً مرجعياً وفق اأحدث املعايري 
ال�سرطان  ح�����الت  اإل���ي���ه  وحُت�����ال  ال��ع��امل��ي��ة 

متبوئ  التخ�س�سي  وال��ع��الج  للت�سخي�س 
اخل��ل��ي��ج، مع  رائ����داً يف منطقة  دوراً  ب��ذل��ك 
التلطيفية  الرعاية  بتوفري خدمة  انفراده 
امل��ت��ح��دة. وكان  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
املوّجه.   ال��ع��الج  تقنية  تطبيق  يف  ال�����س��ّب��اق 
ملنظومة  بتطبيقه  الأورام  ق�سم  يتميز  كما 
تو�سلت  م��ا  اأح���دث  وف��ق  عالجية متطورة 
اإليه العلوم الطبية يف جمال عالج الأورام 
وت�سمل العالج الكيماوي اجلهازي والعالج 
وتقريباً  امل���وّج���ه���ة  وال���ع���الج���ات  امل���ن���اع���ي 
اأقرتها  ال��ت��ي  ال��ع��الج��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  ج��م��ي��ع 
ال�سرطان  ���س��ب��ك��ة  م��ث��ل  ع��امل��ي��ة  م��ن��ظ��م��ات 
اجلهازي  الكيماوي  العالج  منها  القومية 
الع�سو  �سمن  الكيميائية  الأدوي���ة  )حقن 
الكيماوي  الأ���س��م��ام  امل�����س��اب��ة(،  املنطقة  اأو 
�سرطانات  ل��ع��الج  بال�سمات  الأوع��ي��ة  �سد 
التداخلية  بالأ�سعة  املعاجلة  وتقنية  الكبد، 

وتقنية ال�ستئ�سال بالكي  بوا�سطة موجات 
بالتعاون  املغناطي�سية  الكهربائية  الراديو 
مع ق�سم الأ�سعة، العالج املناعي والعالجات 
من  وغريها  املوجه  وال��ع��الج   البيولوجية 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ع��الج��ي��ة ب��ا���س��ت��خ��دام اأح����دث 

املعدات والتجهيزات الطبية املتطورة. 
وي�سمل ق�سم الأورام  ثالث وحدات للمر�سى 
 18 م��ف��ردة،  غ��رف��ة   48 ت�سم  الداخليني 
�سريرا لالأطفال، اأما مركز العالج النهاري 
ملر�سى الأورام فهو جُمّهٌز باأحدث الكرا�سي 
املُ�سممة خ�سي�سا للمر�سى الذين يتلقون 
العالج الكيماوي وحتتوي على 28 كر�سياً 

و 4 اأ�سرة وفق اأحدث املوا�سفات العاملية.  
املُجّهزة  التقنيات  اأح����دث  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ب��اأح��دث الأج��ه��زة امل��ت��ط��ورة ل��ع��الج الأورام 
ب��الأ���س��ع��ة م��ن امل�����س��رع��ات اخل��ط��ي��ة ووحدة 
الطبقي  امل���ق���ط���ع���ي  ال�������س���ع���اع���ي  ال����ع����الج 

املو�سعي.   ال���ع���الج  ووح�����دة  ال��ت��م��وث��رياب��ي 
للت�سوير اجلزيئي  وح��دة  ولقد مت جتهيز 
ت�����س��وي��ر �سعاعي  ب���اأح���دث ج��ه��از  م����وؤخ����راً 
املوجبة  الكهريبات  بدفق  طبقي  مقطعي 
وذل��������ك ل���ت�������س���وي���ر اأن�����������واع خم���ت���ل���ف���ة من 

ال�سرطانات اخلبيثة.

�صمن احتفالتها ب�عام اخلري 2017

جمموعة املعارف تنظم ندوة "املراأة يف القيادة" 
لت�سليط ال�سوء على اأبرز التحديات التي تواجه 

املراأة العاملة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي
•• دبي - الفجر 

اأم�س الثالثاء  جمموعة املعارف ذراع تنظيم املوؤمترات واملعار�س  اأطلقت 
"املراأة يف  ن���دوة  اأب��وظ��ب��ي  وامل��ه��ن��ي جل��ام��ع��ة  التنفيذي  ال��ت��دري��ب  وب��رام��ج 
القيادة" والتي تهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على اأبرز التحديات التي تواجه 
وا�ستقطبت  ع��ام،  ب�سكل  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  يف  العاملة  امل���راأة 
الندوة ما يزيد عن 120 من اخلبريات من القطاعني احلكومي واخلا�س 

وخمتلف موؤ�س�سات قطاع الأعمال بالدولة واملنطقة.
اأهمية  امل��ع��ارف  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  ب��در  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  واأك���د 
القيادة  بها  تهتم  التي  الق�سايا  اأه��م  اإح��دى  على  تركز  التي  ال��ن��دوة  ه��ذه 
الر�سيدة لدولة الإم��ارات العربية املتحدة وهي تعزيز دور املراأة ومتكينها 
نتائج بحث علمي  الندوة  القيادية، حيث طرحت  املنا�سب  لتويل خمتلف 
بعنوان "املراأة العاملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي: الو�سع الراهن، 
والتحديات والتطلعات" والذي نفذته وتو�سلت اإىل نتائجه املجموعة من 
خالل درا�سة ا�ستق�سائية �ساركت فيها نحو 2000 امراأة عاملة يف الإمارات 
وقطر،  ع��م��ان،  و�سلطنة  ال�سعودية،  العربية  واململكة  امل��ت��ح��دة،  العربية 
من  �سل�سلة  �سمن  تاأتي  الندوة  هذه  اأن  اإىل  م�سرياً  والكويت،  والبحرين، 
الندوات التدريبية املتخ�س�سة التي تنظمها املجموعة جماناً لن�سر املعارف 
والعلوم التي تعود بالنفع على خمتلف فئات و�سرائح املجتمع وذلك �سمن 
اخلطة ال�سرتاتيجية لحتفالت جامعة اأبوظبي ب�"عام اخلري 2017"، 
املتحّدثني  م��ن  ن��خ��ب��ة  ال���ن���دوات  ه���ذه  خ���الل  م��ن  امل��ج��م��وع��ة  وت�ست�سيف 
يقّدمون  الذين  العامل،  اأنحاء  خمتلف  من  ال�سناعة  وق��ادة  املتخ�س�سني 
اأهمية يف الدولة واملنطقة.  وجهات نظر وخ��ربات فريدة يف جم��الت ذات 
وت�سمنت الندوة عر�ساً علمياً لنتائج البحث العلمي بعنوان "املراأة العاملة 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي: الو�سع الراهن، والتحديات والتطلعات" 
باملجموعة  والتطوير  التدريب  اإدارة  مدير  كا�سل  مايكل  م��ن  ك��ل  قدمه 
ولي�سا جولي�سرييان ا�ست�ساري تطوير القادة باملجموعة، ومن اأهم النتائج 
التدرج  حتديات  معظم  اأن  يعتقدن  البحث  يف  امل�ساركات  من   62.8٪ اأن 
اأكدت  بينما  ن�ساء،  لكونهن  يعود   العمل  يف  له  يتعر�سن  ال��ذي  الوظيفي 
%50 من امل�ساركات اأنهن تنقلن بني وظائف متعددة على مدار حياتهن 
املهنية من 2 اإىل 5 مرات، وذكرت ٪63.4 من امل�ساركات اأن انعدام فر�س 
النمو الوظيفي هو ال�سبب الرئي�سي لرتك وظيفة ما. من اجلدير بالذكر 
�سعاد احلو�سني  قدمته  علمياً  القيادة" ت�سمنت عر�ساً  "املراأة يف  اأن ندوة 
جتربتها  خالله  من  تناولت  الأعمال"  خلدمات  نيك�سو�س  �سركة  رئي�سة 
قدمت  كما  ال�سركة،  واإط���الق  وب��ن��اء  ق��ادي��ة  منا�سب  ت��ويل  يف  ال�سخ�سية 
املهند�سة حنان �سالح مدير تطوير اجلودة وا�سرتاتيجية الأداء املوؤ�س�سي 
التحديات  اأهم  ا�ستعر�س خالله  علمياً  الطرق واملوا�سالت بحثاً  يف هيئة 
التي على املراأة العاملة تخطيها لتويل منا�سب القيادة، كما عر�ست فلو 
اآليات  ال�سرتاتيجية"  لال�ست�سارات  "برايف  ل�سركة  اإدارة  �سريك  جانني 

تطوير العالمة التجارية ال�سخ�سية لالرتقاء اإىل منا�سب القيادة.

ور�سة تعريفية ملوظفي الدار 
عن اأ�س�ض منهجية تقييم الأداء

•• العني - الفجر

اأداء فَعال  ال��دار على و�سع منهجية علمية لتحقيق  اإدارة  اإط��ار حر�س  يف 
امل�ساندة   اخلدمات  اإدارة  نظمت  املوظفني،  جميع  لدى  مرتفعة  واإنتاجية 
ور�سة تعريفية جلميع موظفي الدار يف املركز الرئي�سي و الأفرع اخلارجية 
على مدى 4 ايام متتالية بهدف الرتقاء مب�ستوى اأداء املوظفني وتطوير 

العمل لتحقيق خطة اإمارة اأبوظبي.
اإدارة اخلدمات امل�ساندة،  اإبراهيم عو�س عي�سه مدير  قّدم الور�سة ال�سيد 
حيث ا�سقط ال�سوء على اأهم النقاط املطروحة يف منهجية تقييم الأداء، 
اأعلى  اإىل  و���س��وًل  ر�ساهم  و حتقيق  الأف����راد  فعالية  زي���ادة  ب��ه��دف  وذل���ك 
و�سع  امل�سوؤولني يف  و  املوظفني  ومل�ساعدة  ال��دار،  يف  اإنتاجية ممكنة  كفاءة 
واعتماد الأهداف الفردية، حتفيزاً وت�سجيعاُ وتكرمياً للموظفني املتميزين 

واملبدعني، بهدف حتقيق ال�سعادة و الر�سا للموظفني واملتعامني.
تهدف املنهجية اإىل و�سع اأ�س�س منطقية و عملية لربط التكرمي و املكافاآت 
واحلوافز و العالوات مب�ستوى الأداء والعمل على تقدير الإجنازات والنتائج 
من  ال��دار  موظفي  اإنتاجية  وزي��ادة  حت�سني  جانب  اإىل  واملبتكرة،  املتميزة 
خالل عملية تقييم الأداء ال�سنوي مبا يتوافق مع الأهداف ال�سرتاتيجية 
ال�سرتاتيجية  ال�سامل لالأهداف  الفهم  اأبوظبي، وتر�سيخ  اإمارة  حلكومة 
للدار، و ت�سجيع و تعزيز الجنازات الفردية لدى املوظفني وغر�س ثقافة 
التعلم امل�ستمر من خالل القراءة و الطالع على اأف�سل املمار�سات و ح�سن 
ا�ستغالل التقدم و التطور الوظيفي و الملام مبباديء العمل اجلماعي كما 

ت�ساهم املنهجية يف التعرف على الحتياجات التدريبية للموظفني.
اأن الدار �سّباقة لو�سع املنهجيات و الأ�س�س التي من �ساأنها  جدير بالذكر 

تنظيم العمل و تطويره و دفع املوظفني للتميز.



العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعــــــــــالن

رقم  هوية  بطاقة  اجلن�سية  الإمارات   عليون  عبيد  علي  اهلل  عبد  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
784195629159278 وب�سفتي مالك يف الرخ�سة مهنية / الختيار الف�سل خلياطة العبايات وال�سيل - 
كلباء رخ�سة جتارية رقم 604482 ال�سادر من دائرة التنمية القت�سادية - فرع كلباء باأنني عن ح�ستي 
يف الختيار الف�سل خلياطة العبايات وال�سيل البالغة 100٪ وذلك لل�سيد/ �سيف ال�سالم حممد �سفيق 
يف  احلرية  مطلق  له  وللمتنازل   784198382943045 رقم  هوية  بطاقة  بنغالدي�س  وجن�سيته  ال�سالم 
الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها اعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه . كما يرغب يف تغيري 
ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ليكون وكيل خدمات /مرمي عبد اهلل �سعيد �سغرون 
املزروعي. وعمال بن�س املادة )5/14( من القانون الحتادي رقم 2013/4 ل�سنة يف �سان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 36
عراقي    - اخلفاجي  ابراهيم  جبار  احمد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرحمن  عبد  ال�سيد/  اىل   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  تنازل  اجلن�سية  
�سالح الدين النحا�س - �سوري اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )طبيبي( 

واملرخ�سة برقم )724550( من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة . 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 

لديه اي اإعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات -  ال�سارقة 
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 345

، افغان�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سدام نعيم منكل 
عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل نور اهلل خان نيك حممد - افغان�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة 

)جنمة اجلزات ملقاولت التك�سية والر�سيات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  : 750198 
تعديالت اخرى :- مت تغري ال�سم التجاري القدمي : جنمة اجلزات ملقاولت التك�سية والر�سيات  اىل 
ال�سم التجاري اجلديد : جنمة اجلزات ملقاولت النجارة امل�سحلة - مت تغري الن�ساط التجاري القدمي 
 ، �ساد�سة  فئة  مقاولت   ، اجلديد  التجاري  الن�ساط  اىل  والر�سيات  التك�سية   ، �ساد�سة  فئة  مقاولت   :

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

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 344

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �سيلبا ا�سوك ا�سوكان كوروبا�سريي كوروبا�سريي ، هندية  اجلن�سية  ترغب 
يف  اجلن�سية  هندية   - �سارما  ناريندر  نوبور  ال�سيدة/  اىل  ح�سة   ٪100 البالغة  ح�ستها  كامل  وبيع  بالتنازل 

الرخ�سة املهنية : �سم�س البدر خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية - ترخي�س رقم )733899( 
حيث مت التفاق بني ال�سركاء على تغيري ال�سم التجاري وا�سافة الن�ساط وذلك من ال�سم التجاري من :�سم�س 

البدر خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية  اىل �سم�س البدر لتجارة وخياطة املالب�س الن�سائية  
والن�ساط من : تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية  اىل : تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية ، بيع املن�سوجات 

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

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 340
اإماراتي اجلن�سية   ، ابوالهدى  ال�سيد/ عبد اهلل علي عبداهلل  ليكن معلوما للجميع بان 
 : الثاين  الطرف  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حممد عبد الرحيم ابو الكالم - بنغالدي�سي اجلن�سية )ال�سمر لتجارة الهواتف املتحركة( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 539461  -  تغيريات اخرى : تغيري 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 341

 ، �سريدهاراكامات  لك�سمينارايان  ناجافني  ال�سيدة/  بان كال من  ليكن معلوما للجميع 
هندية  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100٪  اىل ال�سيد/ 
بافان كومار هوكام �سينج ، هندي اجلن�سية رخ�سة برقم )746822( با�سم / �سماء مويلح 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 342

اإماراتي    ، البلو�سي  غريب  احمد  حممود  احمد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ت�سليم  ال�سيد/  البالغة 100٪  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  اجلن�سية يرغب يف 
حميد مافيال حممد ا�سماعيل ، هندي اجلن�سية رخ�سة رقم : 728634 با�سم / �سالون 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  ال�سكل  ، مت تغيري  النيل للرجال  و�سام 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 343
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جوليانا فران�سي�س دي�سوزا - هندية  اجلن�سية ترغب يف 
دي  رونالد  فران�سي�س  ال�سيد/   ، اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
�سوزا - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )فرنيكا للمقاولت اللكرتوميكانيكية البحرية( 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )550984( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
الت�سديق  وطلب  الإم���ارات   : اجلن�سية   - الزعابي  �سرحان  خمي�س  ابراهيم  حممد 
ال�سقر  التجاري  ال���س��م  يف   ٪100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على 
من  واملرخ�س  املتحركة  الهواتف  بيع  الرخ�سة  ن�ساط   ، املتحركة  الهواتف  لتجارة 
دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 605559 ال�سادر بتاريخ 
حممد  ح�سن  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   2010/3/11
حممد من�سور، اجلن�سية : م�سر - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  يف النزاع رقم 2016/32 نزاع تعيني خربة جتاري   

املرفوعة من/�سوي�س بورينج اوفر �سيزبايلنج كوربوري�سن ليمتد - فرع دبي 
HSBC سد تريدينت انرتنا�سيونال هولدينجز - �س م ح )مكتب متثيل(  بنك�

بال�سارة اىل حكم حمكمة دبي بجل�سة 2016/11/29 بندبي خبريا يف الدعوى اأعاله فقد تقرر عقد اجتماع 
اخلربة يف ال�ساعة 12 ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2017/3/7 يف مكتب اخلبري الواقع يف الرب�ساء - 1-مقابل 

اأكا�س اإن لل�سقق الفندقية - بناية التالل - 5 / �سقة رقم 303 مع اإبراز امل�ستندات التالية : 
1- �سورة من التوكيل ال�سادر من املوكل اىل الوكيل 

2- �سورة من التفوي�س ال�سادر من الوكيل اىل �سخ�س احلا�سر اأعمال اخلربة الهند�سية 
3- على كل من طرف جتهيز وتقدمي عدد /3 ن�سخ كاملة من م�ستنداته التى قدمت اىل املحكمة بال�سافة 

اىل ما تريدون تقدميه من م�ستندات جديدة يف �سبيل تو�سيح موقفكم من الدعوى املذكورة 
امل�ستندات  كافة  تكون  ان  على  اجلل�سة  اثناء  م�ستندات  من  لديهم  ما  كل  تقدمي  النزاع  اأطراف  على   -4

مرتجمة قانونا مع ن�سخة الكرتونية )CD( ولن يقبل اأي م�ستند بدون ن�سخة الكرتونية
اخلبري الهند�سي املنتدب 
�س�اره عبد القادر حبيب الطالباين     

دع�ة اإجتماع اخلربة 
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 يف  الدع�ى رقم : 2015/1291  جتاري كلي  
بحل وت�سفية �سركة "تر�سبيز لتجارة نظم وبرامج احلا�سب الآيل �س ذ م م " 
يف الدعوى 2015/1291 جتاري كلي وفقا للحكم ال�سادر بتاريخ 2016/8/28 
حماكم دبي يف الدعوى اعاله ، فان املحكمة قد حكمت بحل وانتهاء ال�سركة 
"اخل�سم املدخل "املذكورة يف عالية وتعيني امل�سفي الق�سائي/ حممد فرحات 
يتقدموا  ان  وللدائنني  وامل�سلحة  ال�ساأن  ولأ�سحاب   - لها  ق�سائيا  م�سفيا 
مبطالبتهم اىل امل�سفي املذكور خالل مدة 45 يوما من تاريخ العالن وذلك 
على عنوانه الآتي : دبي - ديرة - �سارع الرقة - مركز الرقة لالعمال - بناية 
 ،  04/2500251  : هاتف   ،  )5001( رقم  مكتب  اخلام�س  الطابق  ايب�س  فندق 

فاك�س : 04/2501548 ، متحرك 050-6466748
اخلبري / حممد علي فرحات    

اإعالن ت�سفية ق�سائية 
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 
اخلبري /حممد علي اخل�سر 

اإعالن املدعي عليه مبوعد اجتماع خربة 
املدعي عليها /�سركة الريامي لتجارة مواد البناء - ذ م م 

يعلن اخلبري احل�سابي /حممد علي اخل�سر بدء اعمال اخلربة املحا�سبة مبوجب احلكم ال�سادر 
 - جزئي  جتاري   2016/2284 رقم  الدعوى  يف   2017/1/30 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  عن 
ويعلن املدعي عليها ومن ميثلها مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي ما لديها من م�ستندات وذلك يوم 
اخلمي�س املوافق 2017/3/9 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن 
ال�سركة العربية لل�سيارات - توكيل  اإمارة دبي - ديره - �سارع بور�سعيد - بناية مكاتب خلف  يف 

ني�سان - مقابل داناتا - الطابق التا�سع مكتب 910 
حممول /6313708-050 ، فاك�س / 04-2947003 

اخلبري/حممد علي اخل�سر  

 اإعالن بالن�سر

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  ارو كابيتال لا�صت�صارات والتحليل  املايل )�ض.ذ.م.م(
العنوان : مكتب رقم 704-20 ملك فالريي باباك - اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   753527: الرخ�سة  رق��م  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   :
1216607 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/2/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/9  وعلى 
& ام الن�صاري  ايه  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 710 ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار - 
بور�سعيد -  هاتف  5515605-04 فاك�س: 5515606-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات  
هاتف    - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
5515605-04 فاك�س: 5515606-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ارو كابيتال لا�صت�صارات 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  )������ض.ذ.م.م(  امل��ايل  والتحليل 
2017/2/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/9  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
يف الدع�ى رقم 2012/40107 - جزاء  

مارتني  كري�ستوفر  وال�سيد  دافيدجوهناتان  ال�سيد  على  يتعني 
احل�سور  قانونا  ميثلهم  من  او  للمقاولت  �ساير  ،و�سركة  رينيهان 
 – للجوائز  احل�سيبة  مببنى  املنازعات  وت�سوية  اخلربة  مقر  اىل 
اخلبري  ملقابلة  امليزانني  c  طابق  مبنى  دي�سمرب  من  الثاين  �سارع 
توؤيد  التي  الوثائق  واح�سار  حممود  حمدي  املحا�سبي/احمد 
موقفكم يف الدعوى عالية وذلك بعد اأ�سبوع من ن�سر هذا العالن.

اإدارة اخلربة وت�س�ية املنازعات        
اخلبري املحا�سبي - اأحمد حمدي حمم�د 

اإعـــــالن للح�ســـ�ر 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  يف الق�سية  رقم : 2016/1746  جتاري جزئي - ال�سارقة      

املعلن اليه املدعي عليهما : 1- احلركمة ملقاولت الملنيوم والزجاج - ذ م م 
2- بوتان فيتيل كوجناين - هندي اجلن�سية 

نحيطكم علما اأنه قد تقرر ندبنا من قبل املحكمة املوقرة كخبري ح�سابي يف الدعوى املذكورة 
املوافق 2017/3/6   املحدد يوم الثنني  املذكورة  الدعوى  اعاله وندعوكم لجتماع اخلربة يف 
ي�سرى   / احل�سابي  اخلبري  مبقر  الجتماع  مكان  يكون  ان  على  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة 
عادل - عنوان املكتب - اإمارة دبي -�سارع ال�سيخ زايد - اخلليج التجاري - برج اونتاريو - اأمام 
فندق اوبراي )الطابق ال�سابع( - مكتب رقم 703 - هاتف متحرك )1019871-055( ، الربيد 
اللكرتوين info@youssryauditing.com ولذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري احل�سابي - ي�سرى عادل 
مدقق ح�سابات ب�زارة االقت�سادة رقم 495
خبري ح�سابي معتمد لدى وزارة العدل رقم 386    

دع�ة حل�س�ر 
االجتماع اخلربة املحدد 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/72  تنفيذ عقاري   
مالك  وب�سفته  ب�سخ�سه  بن عبداهلل  نا�سر  بن  بن عبداهلل  علي  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
موؤ�س�سة فال�س  للعقارات  - موؤ�س�سة فردية  2- �سركة ابيار للتطوير العقاري   جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/متيم بن فا�سل بن حممد خريي القباين وميثله : 
هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/348 
عقاري كلي يوم الربعاء  بتاريخ  2015/11/25 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم 
ال�سداد  9٪ حتى متام  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )1016210( وق��دره  مبلغ  ب�سداد 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2016/307  ا�ستئناف تظلم جتاري   

مديرها  وميثلها  م  م  ذ  �س   - لال�ستثمار  ا�سكان  1-ث���روة  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ان  القامة مبا  اآل جار اهلل  جمهول حمل  نا�سر  اآل  يا�سر بن حممد  ال�سيد/ 
امل�ستاأنف /كوديل�س للتجارة العامة - �س ذ م م وميثلها مديرها ال�سيد/ عرفان 
قد  ال�سويدي    الر�سة  خلفان  عبيد  حممد   : وميثله  حنيف  حممد   حممود 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/393 تظلم جتاري بتاريخ  
ال�ساعة  املوافق 2017/3/22   الرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�سه  2016/11/14 وح��ددت 
17.30 م�ساء   بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2016/510  ا�ستئناف جتاري   
جمهول  �سخ�سي   كفيل  ال�سع�ساع  فار�س  1-اأم���ال  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /مركز يارا ميد �سبا للتجميل �سركة اعمال 
احلكم   / ا�ستاأنف  قد  الزبادي  �سيف  �سعيد  �سيف  را�سد   : مدنية وميثله 
    2016/4/11 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/2057  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
ال�ساعة 10.00  املوافق 2017/3/22    ي��وم الرب��ع��اء    وح��ددت لها جل�سه 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2016/52  ا�ستئناف تظلم مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عبد الرحمن علي عبدالرحمن عبداهلل  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنهام كرمي وميثله :حممد احمد علي 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  ها�سم    بو  الرحمن  عبد 
رقم : 2016/134 تظلم مدين بتاريخ 2016/11/30    وحددت لها جل�سه 
يوم الربعاء   املوافق 2017/3/22   ال�ساعة 17.30 م�ساء   بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2014/190  ا�ستئناف  عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-يا�سمني نوجرادو  جمهول حمل القامة مبا ان 
عبداهلل   / عن  وكيال  -ب�سفته  اجلو  رايف  كاماندار  /ن�سيبوف  امل�ستاأنف 
ييف حاجي مراد كامل اأجلو وميثله : بدر حممد علي القرق   قد ا�ستاأنف 
بتاريخ  كلي  عقاري   /2011/26  : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/ 
امل��واف��ق 2017/3/22   الرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�سه  2017/4/22    وح���ددت 
ال�ساعة 17.30 م�ساء   بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/253 جتاري كلي                    

اىل املدعي عليه / 1-تيد لبيدو�س - �س ذ م م  2- �سنكري لال�ستثمار - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�س اي ا�س تيد لبيدو�س وميثله : �سيف �سعيد 
را�سد الغبار ال�سام�سي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سطب ال�سم 
التجاري ووقف التعدي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب احلاماة.    وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
الدعوى  ب��ان  علما  الأق���ل.  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

حمالة من اإدارة الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1250   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع    
املنذر اليه : هيما�سكو انرتنا�سيونال - �س ذ م م 

املنذر وعلى �سوء �سمانكم وكفالتكم  راأ���س اخليمة الوطني �س م ع )راك بنك(  بوكالتنا عن  بنك 
ملديونية هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات - �س ذ م م واملرت�سدة يف ذمتكم مبوجب خطاب ال�سامن 
درهم   9002000 وق��دره  مبلغ  قيمة  �سدادكم  ب�سرورة  ننذركم   ،  2015 اكتوبر   24 امل���وؤرخ  التجاري 
)ت�سعة ماليني والفني درهم( وذلك يف غ�سون �سبعة ايام من تاريخ اعالنكم ا�سول بهذا النذار، 
بالت�سامن  ، ومطالبتكم ق�سائيا  القانونية اجتاهكم  الج��راءات  كافة  اتخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  وال 
والتكافل مع املدين ب�سدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�سا بتعوي�س البنك املنذر عن كافة 
ال�سرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �سدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة 
القانونية لهذا املبلغ بواقع 12٪ من تاريخ ا�ستحقاقه وحتى متام  �سداده ، مع حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة على ذلك .
  الكاتب العدل

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2016/124 بيع عقار مره�ن    
اىل املنفذ �سده/1- تاي تي تايا �سنغ )ال�سم طبقا ملا هو وارد بالقامة( تاي تاي �سوجن 
)ال�سم طبقا ملا هو وارد بافاده اجلن�سية والقامة(  2- كري رينا   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري - �س م ع وميثله : عبداهلل خمي�س غريب 
ل�سداد  اعالنكم    2017/2/21 بتاريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  علي   اآل  الناخي 
قيمة املطالبة بها  )1799312( درهم خالل 30 يوم  من تاريخ العالن وال بيع العقار 
املبني او�سافه ادناه  بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية 
)نوع العقار : �سقة �سكنية : املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 974 - رقم املبنى 
: 1- ا�سم املبنى : بالديوم - رقم الوحدة : 2405 - رقم الطابق : 24 - م�ساحة العقار 

: 1187.04 قدم مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

البوي�سة وانغرا�سها  اأ�سابيع بني تخ�سيب  قد تنق�سي عدة 
يف جدار الرحم، وتاأخر الدورة ال�سهرية عن موعدها، حتى 
كانت  غ��ذا  خا�سًة  ح��ام��ل،  بكونها  ال�ستباه  يف  الأن��ث��ى  ت��ب��داأ 
تلك هي املرة الأوىل لها يف احلمل . اإليِك بع�س العالمات 
اأن تتاخر ال��دورة عن  التي قد تخربك بوجود احلمل، قبل 

موعدها، وقبل الختبار املنزيل .

- تناول الطعام بنهم على غري عادتك :
ب��داأِت فجاأة يف الإقبال بنهم على تناول  اأن��ِك  قد تالحظني 
ه��ذا قد  اأن  ن��وع معني، ورغ��م  الطعام، ورمب��ا الرتكيز على 
اإىل  ج�سمك  احتياج  على  م��وؤ���س��راً  الأح��ي��ان  بع�س  يف  يكون 
مادة غذائية معينة، اإل اأنه موؤ�سر قوي على حدوث احلمل، 

خا�سًة اإذا �ساحبته بع�س الأعرا�س الأخرى التالية .

- حتّول هالة حلمة الثدي اإىل اللون الداكن :
اأحياناً يتحول لون املنطقة املحيطة بحلمة الثدي اإىل اللون 
البني الداكن، نتيجة خلل هرموين ما، لكن اإذا �ساحب ذلك 
اللون بع�س الأعرا�س الدالة على احلمل، فالحتمال الأكرب 

اأن عملية التخ�سيب قد حدثت بالفعل .

- نزول بع�ض القطرات من الدم :
عن  ينتج  ال��رح��م،  ج��دار  يف  امللقحة  البوي�سة  تنغر�س  حني 
ذلك اأحياناً نزول بع�س قطرات الدم بنية اللون، وقد يحدث 
اختالط  يف  ي�ساهم  مم��ا  ال�سهرية،  ال���دورة  م��وع��د  يف  ذل��ك 
الأم���ر على ال��ك��ث��ريات، ف���اإذا راأي���ِت تلك ال��ق��ط��رات، فانتبهي 

فرمبا تكون عالمة اأكيدة على حدوث احلمل .

- دخول احلمام بكرثة :
امللقحة يف جدار  البوي�سة  وتنغر�س  يحدث احلمل،  عندما 
اإفراز هرمونات احلمل، مما يجعلك ت�سعرين  الرحم، يبداأ 

بغبة متكررة يف التبول .

- ال�صعور بالإجهاد من اقل جمهود :
اإذا رافق ذلك ال�سعور اأي من العالمات الأخرى، فاعلمي اأنه 
ارتفاع م�ستويات  عالمة على حدوث احلمل، حيث يجعلك 
يف  والرغبة  ب��الإره��اق  ت�سعرين  الربوجي�ستريون  ه��رم��ون 

النوم من اأقل جمهود .

- انتفاخ غري معتاد يف الثدي:
مع حدوث احلمل، يبداأ ثدياك يف النتفاخ اأكر من املعتاد، 

وت�سعرين فيهما بالأمل، وقد تالحظني ظهور خطوط زرقاء 
عليهما م�ساحبة لذلك النتفاخ، لكن ينبغي األ تقلقي، فمع 
تعود ج�سمك على تدفق الهرمونات، �سيهداأ الأمل تدريجياً.

- طعم غريب يف فمك :
عادًة ما ي�ساحب حدوث احلمل ظهور طعم غريب يف الفم، 
ي�سبه كونك ت�سعني قطعة من املعدن يف فمك، وقد يوؤدي 

ذلك اإىل تغري تذوقك لبع�س امل�سروبات اأو الأكالت املف�سلة 
لديِك، فت�سعرين باأنِك ل ترغبني يف تناولها .

- تاأخر الدورة ال�صهرية :
اإذا كانت دورتك منتظمة، فاإن تاأخرها عن موعدها عالمة 
دالة على حدوث احلمل، وعليِك النتظار حتى مير موعدها، 

ثم اإجراء اختبار حمل منزيل

مـــــــــــــر�أة

خيارات العاج
ع��ل��ى عدد  منها  ج���زء  ال��ع��الج يف  خ��ي��ارات  تعتمد 
اخلطوط املوجودة لديك، حيث حتتاج العديد من 
تق�سري  اأو  ما�سي  تق�سري  اإىل  الدقيقة  اخلطوط 
ك��ري�����س��ت��ايل، يف ح��ني ب��الإم��ك��ان ع���الج اخلطوط 

العميقة قلياًل عن طريق التعبئة.

كرميات التجاعيد
اأحما�س  التجاعيد عادة ما حتتوي على  كرميات 
األفاهيدروك�سي التي ت�ساعد يف اإزالة خاليا اجللد 
امليت والتق�سري، ونتيجة لذلك، فاإن ب�سرتك �سوف 

تبدو اأكر �سال�سة.
امل�سادة لالأك�سدة،  املواد  بع�سها على  كما يحتوي 
ال�ساي  اأو  ال��ك��ي��ن��ت��ني،   ،Q10 ك��ي��و  اأن�����زمي  م��ث��ل 
املواد  اأن  اإىل  النتباه  بد من  ل  اأن��ه  اإل  الأخ�سر، 
اأن تدمر اجلذور احلرة،  امل�سادة لالأك�سدة ميكن 
اأ�سعة  اأ���س��رار  من  م�ستقرة  غري  جزيئات  فتتكون 

ال�سم�س، وميكن اأن ي�سبب ذلك جتاعيد اجللد.
وم���ع ذل���ك ت��ع��م��ل م�����س��ادات الأك�������س���دة ب�سورة 

اأكر  امل�ستقبل  يف  التجاعيد  منع  يف  اأف�سل 
من كونها تقلل التجاعيد املوجودة، لذا اإذا 
كنت ترغبني يف ا�ستخدام كرمي للتجاعيد 
مع مواد م�سادة لالأك�سدة، فعليك و�سعه 
ملنع  ال�سم�س  م��ن  احلماية  ك��رمي  اأ�سفل 
اأ�سعة  املزيد من الأ�سرار ب�سبب  حدوث 

ال�سم�س.

الريتنول املده�ض
التي  ال���ت���ج���اع���ي���د  ك�����رمي�����ات 
ت�سمل  حقيقية  ف��وائ��د  ت��ق��دم 

ال��ري��ت��ن��ول، وه����ي ج��م��ي��ع��اً من 
م�ستقات فيتامني )اأ(، وت�ستخدم 

ووقف  الكولجني  اإنتاج  لتحفيز 
يجعل  م����ا  اجل����ل����د،  يف  ال����رتق����ق 

فالرتينوئيدات  �سل�سة،  التجاعيد 
ب�سرتك  يف  الت�سبغات  حتى  حت�سن 

واأهم  البنية.  البقع  تفتيح  عن طريق 
تعمل  اأنها  الرتينوئيدات  ل�ستخدام  �سبب 

الدرا�سات،  اأظ��ه��رت��ه  م��ا  وه���و  ف��ع��ال،  ب�سكل 
لديك،  تكون  التي  التجاعيد  من  حتد  فهي 

ومن املمكن اأن ت�ساعد اأي�ساً يف منع التجاعيد 
اجلديدة.

العالج،  ي�ستغرقه  الذي  الوقت  معرفة  اأردت  واإذا 
 12 10 و  ب��ني  اإىل م��ا  ف���اإن الأم���ر بحاجة 

�سهراً ملعرفة النتائج الكاملة.

اجل������راح������ة 

التجميلية
ت�سمل  ال�سفاه  خطوط  بتقليل  املتعلقة  اخليارات 
الأن�سجة  زي���ادة  با�سم  اأي�����س��ا  )امل��ع��روف��ة  التعبئة 
اللينة(، التق�سري الكري�ستايل، اإ�سافة اإىل تق�سري 

الب�سرة بالليزر.

تعبئة خطوط ال�صفاه 
اإن ح��م�����س ال��ه��ي��ال��ورون��ي��ك ه��و ع��ب��ارة ع��ن مادة 
مظهر  لتح�سني  اجللد  يف  حقنها  ميكن  طبيعية 
األياف  اخلطوط الدقيقة، وهو يزيد احلجم بني 
اأردت  ال��ت��ي ف��ق��دت ع��ل��ى م��ر ال��زم��ن، واإذا  اجل��ل��د 
ال�ست�سارة فاإن طبيبك قد يقدم لك عدة خيارات 
اجل�سم  ده��ون  مثل  اأي�سا،  التعبئة  ت�سمل  اأخ��رى 

اخلا�سة بك.
ب�����س��ب��ب ح�سوة  ال�����ت�����ورم  ظ����ه����ور  م����ن  ت����خ����ايف  ل 

اأما  اأي����ام،  ب�سعة  م��دى  على  �سيقل  فهو  الأدوي����ة 
حقن الدهون فقد ياأخذ من اأ�سبوع اإىل اأ�سبوعني، 
مع  تت�ساءل  اأن  وميكن  موؤقتة  لكليهما  والنتائج 

مرور الزمن. 

الدرمابرا�صيون 
عبارة عن عملية جتميلية يجريها طبيب الأمرا�س 
اجللدية للتخل�س من اخلطوط الدقيقة ل�سطح 
الب�سرة، كما اأن التق�سري الكيميائي يحقق تاأثريا 
الكاوية  الكيميائية  امل���واد  ا�ستخدام  م��ع  مم��اث��ال 
التي حترق الطبقات العليا من اجللد للك�سف عن 
الإجراءات  وه��ذه  �سال�سة.  الأك��ر  ال�سطح  اأ�سفل 
قد تتطلب التوقف عن متابعة العملية ملدة ت�سل 

اإىل اأ�سبوعني تبعا لكثافة العالج. 

تق�صري اجللد بالليزر
م�ستهدفا  �سعاعا  بالليزر  اجللد  تق�سري  ي�ستخدم 
من ال�سوء )ليزر اجللد( حتى يخرج اجللد 

اجلديد اإىل �سطح الب�سرة.
الدرمابرا�سيون  اإج������راء  مت  واإذا 
يبداأ  فقد  بالليزر  املظهر  واإع���ادة 
اجللد بالتق�سر ملدة من خم�سة 
والنتائج  اي�������ام،  ع�������س���رة  اإىل 
 14 و   10 م���اب���ني  ���س��ت��ظ��ه��ر 
الب�سرة  ل��ون  ي��وم��ا، وق��د يبقى 
ورديا اأو ن�سرا ملدة �ستة اأ�سهر. 

عاجات طبيعية للتجاعيد 
حول الفم

- عجينة اأوراق ال�سمر
ه���ذا ال���ع���الج ي�����س��اع��د يف 
التجاعيد  م�����ن  احل������د 
كله،  والوجه  الفم  ح��ول 
امل�سام  م����ن  ي��ق��ل��ل  ك���م���ا 
ويجعل الب�سرة متناغمة.

����س���ب���ي ن�������س���ف ك�������وب من 
طعام  ملعقة  على  املغلي  امل��اء 
ال�سمر املجفف،  اأوراق  واح��دة من 
ح�سي�سة  اأوراق  م��ن  ط��ع��ام  وملعقتي 

ال�سعال املجففة.
ع�سر  مل��دة  وغطيه  ج��ان��ب��ا،  امل��زي��ج  �سعي 
اإليه حفنة من  واأ�سيفي  ثم �سفيه  دقائق 
دقيق ال�سوفان ون�سف كوب من اللنب ال�سائل 

لتكوين عجينة. 
ب��ت��ن��ظ��ي��ف وجهك،  ب��ع��د ذل����ك  ق���وم���ي 
قما�س  ب��ق��ط��ع��ة  وت��غ��ط��ي��ت��ه 
و�ساخنة  رط���ب���ة 

لب�سع دقائق، و�سعي العجينة على منطقة الفم. 
وميكنك اي�سا و�سع هذه العجينة على الوجه كله 
ماعدا العينني، لكن تاأكدي من عدم و�سولها اإىل 

عينيك.
اتركي العجينة ملدة ع�سر دقائق ثم ا�سطفي وجهك 

مباء يحتوي على القليل من ع�سري الليمون.
هذا العالج �سيعالج التجاعيد وهو جيد اأي�سا يف 

عالج حب ال�سباب.

- م�صحوق احلليب والع�صل
اأ�سيفي ن�سف ملعقة من الع�سل اىل ملعقة طعام 
واحدة من م�سحوق احلليب، وملعقتني كبريتني 
حتى  معا  املقادير  اخلطي  امل�سروب.  البي�س  من 
ي�سبح اخلليط متجان�سا، ثم �سعيه على منطقة 
الفم واتركيه حتى يجف، واغ�سليه باملاء الدافئ، 

وجففيه بوا�سطة القما�س.
ال��ب�����س��رة وتقليل  ���س��د  ���س��ي��وؤدي اىل  ال���ع���الج  ه���ذا 

التجاعيد.

- كرمي بالزيوت الأ�صا�صية
من  العديد  ب�سبب  ال�سفاه  يف  ت�سقق  يح�سل  ق��د 
الرطوبة  تناق�س  ذلك  يف  مبا  املختلفة،  العوامل 
يف اجل��ل��د وح����ول ال�����س��ف��ت��ني، وع����دم وج����ود بع�س 
الأح���م���ا����س ال��ده��ن��ي��ة، وال���ظ���روف اجل���وي���ة، كما 
ال�سفاه  ع��ن  تختلف  ال��ف��م  زواي���ا  يف  ال�سقوق  اأن 
يف  النق�س  ب�سبب  وه��ي حت��دث  املت�سققة، 

.B2 فيتامني
اح�����س��ل��ي ع��ل��ى ك����رمي غ���ري معطر 

من اأي �سيدلية، واأ�سيفي الزيوت الأ�سا�سية اإليه 
تبيع  التي  املحالت  من  عليها  احل�سول  )ميكنك 
30 قطرة  اإ�سافة  ت�سمل  منتجات �سحية(، وهي 
من زيت الالفندر الأ�سا�سي للكرمي للم�ساعدة يف 
تقليل اللتهاب والحمرار، و16 قطرة من زيت 
يجعله  وهذا  ال�سفتني،  لرتطيب  ال�سندل  خ�سب 
وخطوط  ال�سفتني  ت�سقق  لعالج  طبيعيا  مرهما 

ال�سفاه وخطوط التدخني.

- الكال�صيوم وزيت بذور الكتان
اأنحاء  جميع  يف  م��ع��ا  اخل��الي��ا  الكال�سيوم  يعقد 
الدهنية  الأحما�س  اإىل  حتتاج  فاخلاليا  اجل�سم، 
اإىل  وج��وده  ع��دم  وي���وؤدي  الكال�سيوم،  لمت�سا�س 
الفتقار اإىل ب�سرة جميلة، وظهور التجاعيد حول 

الفم.
من  ملغ   1000 من  بها  املو�سى  اجلرعة  خ��ذي 
مرتني  املغني�سيوم  من  ملغ   500 مع  الكال�سيوم 
يوميا على الريق مل�ساعدة اجل�سم على ال�ستفادة 

من الكال�سيوم ب�سكل �سحيح.
الكتان  ب��ذور  زي��ت  ملعقة طعام من  اأي�سا  تناويل 
ي��وم��ي��ا، ومي��ك��ن��ك و���س��ع زي���ت ب����ذور ال��ك��ت��ان على 

ال�سلطة. 
�سرب  وه��و  الأ�سا�سي  ال��ع��الج  ن�سيان  ع��دم  ويجب 
�ستكونني  ح��ي��ث  ي��وم��ي��ا،  امل���اء  م��ن  اأك����واب  ثمانية 
ب��ح��اج��ة اىل ال��ك��ث��ري م��ن امل���ي���اه، ب��اع��ت��ب��اره��ا خط 

الدفاع الأول �سد ت�سقق ال�سفتني.

- كرمي لعاج ت�صقق ال�صفاه

اإذا اأردت احل�سول على كرمي لعالج ت�سقق ال�سفاه، 
ج��رب��ي م���ا ي��ل��ي: اأ���س��ي��ف��ي ن�����س��ف ك���وب م���ن زيت 
اخلروع اإىل ثلث كوب من زيت الزيتون مع ن�سف 
ثم  العطر،  وقطرتني من  الع�سل  �سمع  ك��وب من 
دقائق،  ملدة ع�سر  وا�سربيها  املكونات معا  اخلطي 

ثم خّزين املحتوى يف وعاء مغطى.
���س��ع��ي امل���زي���ج ع��ل��ى ال�����س��ف��ت��ني ل���ع���الج اخلطوط 

والت�سقق
حتذير: اإذا كنت تنوين ا�ستخدام م�سكنات ال�سفة 
م���ن ال�����س��ي��دل��ي��ة، ف��ت��اأك��دي اأن���ه���ا ل حت��ت��وي على 
املكونات  م��ن  الث��ن��ان  ف��ه��ذان  وال��ك��اف��ور،  الفينول 
كيميائية  مواد  وهي  ال�سفة،  م�سكنات  يف  ال�سائعة 
التنظيف  مطهرة وقوية جدا وم�سرتكة يف مواد 

امل�ستخدمة لتعقيم العدادات يف مكاتب الأ�سنان.

- ملّمع لل�صفاه املتجعدة
اأذيبي  امل��ت��ج��ع��دة،  لل�سفاه  ملمع  ع��ل��ى  للح�سول 
ملعقة كبرية من �سمع الع�سل فوق املاء ال�ساخن، 
واأ�سيفي ربع ملعقة �سغرية من جذر الكانيت و5 

مالعق من زيت الزيتون. 
وللح�سول على ملمع بورغندي، اع�سري املحتوى 

و�سعيه يف وعاء زجاجي، 
ثم �سعي امللمع على �سفتيك، ويف كثري من الأحيان 
التجاعيد  امل��ل��م��ع ع��ل��ى احل����د م���ن  ي�����س��اع��د ه����ذا 
و�سقوق ال�سفة. هذه العالجات املنزلية الب�سيطة 
الطبيعية فعالة جدا لعالج التجاعيد حول الفم 
ا�ست�سارة  عليك  ذلك  ومع  املت�سققتني،  وال�سفتني 

الطبيب اإذا كنت تخ�سعني لأي برنامج عالجي.

عالمات مبكرة تخربك بوجود احلمل

اأف�صل عاج هو الوقاية وحماية الب�صرة من اأ�صعة ال�صم�ض وجتنب منتجات التبغ

�سيخوخة ال�سفاه.. خطوات وحلول عالجية وجتميلية

ال�صيخوخة اأحد العوامل الرئي�صية يف ظهور اخلطوط على ال�صفاه وعلى الكثري من املناطق الأخرى يف 
اجل�صم، وذلك ب�صبب فقدان اجللد للمرونة التي كان يتمتع بها خال فرتة ال�صباب، ومع ذلك هناك بع�ض 
اأمناط احلياة التي ميكن اأي�صًا اأن ت�صاهم يف اإبراز خطوط ال�صفاه، وت�صمل التدخني والتعر�ض اإىل اأ�صعة 
ال�صم�ض. فالتدخني يعمل على اإبراز خطوط ال�صفة وجتاعيد الفم، اإ�صافة اإىل اأن التعر�ض اإىل 
اأ�صعة ال�صم�ض ي�صهم يف اإ�صعاف الكولجني يف اجللد ما يوؤدي اإىل انخفا�ض املرونة.

ال�صم�ض،  اأ�صعة  من  الب�صرة  وحماية  الوقاية  هو  ال�صفاه  خلطوط  عاج  اأف�صل 
بحم�ض  التعبئة  فاإن  اخلطوط،  هذه  ظهور  ومبجرد  التبغ،  منتجات  وجتنب 
اأكرث  نتائج  اأردن��ا  اإذا  اأم��ا  قليًا،  حت�صينها  على  ت�صاعد  قد  الهايلورونيك 
الدرمابرا�صيون،  ا�صتخدام  طريق  عن  عليها  احل�صول  فبالإمكان  و�صوحًا، 

فهو اأكرث فعالية لل�صفة العليا من ال�صفلى.
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العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعــــــــــالن

رقم  هوية  بطاقة  اجلن�سية  الإمارات   عليون  عبيد  علي  اهلل  عبد  ال�سيد/  للجميع  معلوما  ليكن 
784195629159278 وب�سفتي مالك يف الرخ�سة مهنية / الختيار الف�سل خلياطة العبايات وال�سيل - 
كلباء رخ�سة جتارية رقم 604482 ال�سادر من دائرة التنمية القت�سادية - فرع كلباء باأنني عن ح�ستي 
يف الختيار الف�سل خلياطة العبايات وال�سيل البالغة 100٪ وذلك لل�سيد/ �سيف ال�سالم حممد �سفيق 
يف  احلرية  مطلق  له  وللمتنازل   784198382943045 رقم  هوية  بطاقة  بنغالدي�س  وجن�سيته  ال�سالم 
الت�سرف يف ح�سته امل�سار اليها اعاله وله حق الت�سرف فيها ت�سرف املالك يف ملكه . كما يرغب يف تغيري 
ال�سكل القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات ليكون وكيل خدمات /مرمي عبد اهلل �سعيد �سغرون 
املزروعي. وعمال بن�س املادة )5/14( من القانون الحتادي رقم 2013/4 ل�سنة يف �سان الكاتب العدل.  فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وعلى كل من له حق العرتا�س على هذا الجراء ان يقوم باملراجعة اىل 

كاتب العدل خالل ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن وال�ست�ستكمل  الجراءات القانونية.
كاتب العدل
حمكمةكلباء االحتادية االبتدائية

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
حمكمة كلباء االحتادية االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 36
عراقي    - اخلفاجي  ابراهيم  جبار  احمد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
الرحمن  عبد  ال�سيد/  اىل   ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  تنازل  اجلن�سية  
�سالح الدين النحا�س - �سوري اجلن�سية يف الرخ�سة التجارية امل�سماة )طبيبي( 

واملرخ�سة برقم )724550( من دائرة التنمية القت�سادية ال�سارقة . 
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 

لديه اي اإعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانونية حيال ذلك. 
 الكاتب العدل بال�سارقة    

وزارة العدل
 ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات -  ال�سارقة 
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 345

، افغان�ستاين  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل  ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سدام نعيم منكل 
عن كامل ح�سته البالغة 100٪  وذلك اىل نور اهلل خان نيك حممد - افغان�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة 

)جنمة اجلزات ملقاولت التك�سية والر�سيات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم  : 750198 
تعديالت اخرى :- مت تغري ال�سم التجاري القدمي : جنمة اجلزات ملقاولت التك�سية والر�سيات  اىل 
ال�سم التجاري اجلديد : جنمة اجلزات ملقاولت النجارة امل�سحلة - مت تغري الن�ساط التجاري القدمي 
 ، �ساد�سة  فئة  مقاولت   ، اجلديد  التجاري  الن�ساط  اىل  والر�سيات  التك�سية   ، �ساد�سة  فئة  مقاولت   :

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

املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 344

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيدة/ �سيلبا ا�سوك ا�سوكان كوروبا�سريي كوروبا�سريي ، هندية  اجلن�سية  ترغب 
يف  اجلن�سية  هندية   - �سارما  ناريندر  نوبور  ال�سيدة/  اىل  ح�سة   ٪100 البالغة  ح�ستها  كامل  وبيع  بالتنازل 

الرخ�سة املهنية : �سم�س البدر خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية - ترخي�س رقم )733899( 
حيث مت التفاق بني ال�سركاء على تغيري ال�سم التجاري وا�سافة الن�ساط وذلك من ال�سم التجاري من :�سم�س 

البدر خلياطة وتطريز املالب�س الن�سائية  اىل �سم�س البدر لتجارة وخياطة املالب�س الن�سائية  
والن�ساط من : تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية  اىل : تف�سيل وخياطة املالب�س الن�سائية ، بيع املن�سوجات 

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

القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 340
اإماراتي اجلن�سية   ، ابوالهدى  ال�سيد/ عبد اهلل علي عبداهلل  ليكن معلوما للجميع بان 
 : الثاين  الطرف  اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب 
حممد عبد الرحيم ابو الكالم - بنغالدي�سي اجلن�سية )ال�سمر لتجارة الهواتف املتحركة( 
والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم : 539461  -  تغيريات اخرى : تغيري 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 341

 ، �سريدهاراكامات  لك�سمينارايان  ناجافني  ال�سيدة/  بان كال من  ليكن معلوما للجميع 
هندية  اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ستها البالغة 100٪  اىل ال�سيد/ 
بافان كومار هوكام �سينج ، هندي اجلن�سية رخ�سة برقم )746822( با�سم / �سماء مويلح 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 342

اإماراتي    ، البلو�سي  غريب  احمد  حممود  احمد  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ت�سليم  ال�سيد/  البالغة 100٪  اىل  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  اجلن�سية يرغب يف 
حميد مافيال حممد ا�سماعيل ، هندي اجلن�سية رخ�سة رقم : 728634 با�سم / �سالون 
القانوين من موؤ�س�سة فردية اىل وكيل خدمات  ال�سكل  ، مت تغيري  النيل للرجال  و�سام 

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

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

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 343
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ جوليانا فران�سي�س دي�سوزا - هندية  اجلن�سية ترغب يف 
دي  رونالد  فران�سي�س  ال�سيد/   ، اىل  وذلك    ٪100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع 
�سوزا - هندي اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )فرنيكا للمقاولت اللكرتوميكانيكية البحرية( 
تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )550984( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

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

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعـــــــالن       

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- خورفكان  : ال�سيد/ 
الت�سديق  وطلب  الإم���ارات   : اجلن�سية   - الزعابي  �سرحان  خمي�س  ابراهيم  حممد 
ال�سقر  التجاري  ال���س��م  يف   ٪100 البالغة  ح�سته  يف  )ت��ن��ازل(  يت�سمن  حم��رر  على 
من  واملرخ�س  املتحركة  الهواتف  بيع  الرخ�سة  ن�ساط   ، املتحركة  الهواتف  لتجارة 
دائرة التنمية القت�سادية يف  خورفكان رخ�سة جتارية رقم 605559 ال�سادر بتاريخ 
حممد  ح�سن  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  يف   2010/3/11
حممد من�سور، اجلن�سية : م�سر - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل خ�رفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئ�ن الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خ�رفكان

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  يف النزاع رقم 2016/32 نزاع تعيني خربة جتاري   

املرفوعة من/�سوي�س بورينج اوفر �سيزبايلنج كوربوري�سن ليمتد - فرع دبي 
HSBC سد تريدينت انرتنا�سيونال هولدينجز - �س م ح )مكتب متثيل(  بنك�

بال�سارة اىل حكم حمكمة دبي بجل�سة 2016/11/29 بندبي خبريا يف الدعوى اأعاله فقد تقرر عقد اجتماع 
اخلربة يف ال�ساعة 12 ظهرا يوم الثالثاء املوافق 2017/3/7 يف مكتب اخلبري الواقع يف الرب�ساء - 1-مقابل 

اأكا�س اإن لل�سقق الفندقية - بناية التالل - 5 / �سقة رقم 303 مع اإبراز امل�ستندات التالية : 
1- �سورة من التوكيل ال�سادر من املوكل اىل الوكيل 

2- �سورة من التفوي�س ال�سادر من الوكيل اىل �سخ�س احلا�سر اأعمال اخلربة الهند�سية 
3- على كل من طرف جتهيز وتقدمي عدد /3 ن�سخ كاملة من م�ستنداته التى قدمت اىل املحكمة بال�سافة 

اىل ما تريدون تقدميه من م�ستندات جديدة يف �سبيل تو�سيح موقفكم من الدعوى املذكورة 
امل�ستندات  كافة  تكون  ان  على  اجلل�سة  اثناء  م�ستندات  من  لديهم  ما  كل  تقدمي  النزاع  اأطراف  على   -4

مرتجمة قانونا مع ن�سخة الكرتونية )CD( ولن يقبل اأي م�ستند بدون ن�سخة الكرتونية
اخلبري الهند�سي املنتدب 
�س�اره عبد القادر حبيب الطالباين     

دع�ة اإجتماع اخلربة 
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 يف  الدع�ى رقم : 2015/1291  جتاري كلي  
بحل وت�سفية �سركة "تر�سبيز لتجارة نظم وبرامج احلا�سب الآيل �س ذ م م " 
يف الدعوى 2015/1291 جتاري كلي وفقا للحكم ال�سادر بتاريخ 2016/8/28 
حماكم دبي يف الدعوى اعاله ، فان املحكمة قد حكمت بحل وانتهاء ال�سركة 
"اخل�سم املدخل "املذكورة يف عالية وتعيني امل�سفي الق�سائي/ حممد فرحات 
يتقدموا  ان  وللدائنني  وامل�سلحة  ال�ساأن  ولأ�سحاب   - لها  ق�سائيا  م�سفيا 
مبطالبتهم اىل امل�سفي املذكور خالل مدة 45 يوما من تاريخ العالن وذلك 
على عنوانه الآتي : دبي - ديرة - �سارع الرقة - مركز الرقة لالعمال - بناية 
 ،  04/2500251  : هاتف   ،  )5001( رقم  مكتب  اخلام�س  الطابق  ايب�س  فندق 

فاك�س : 04/2501548 ، متحرك 050-6466748
اخلبري / حممد علي فرحات    

اإعالن ت�سفية ق�سائية 
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 مكتب اأ�سل املعايري لتدقيق احل�سابات 
اخلبري /حممد علي اخل�سر 

اإعالن املدعي عليه مبوعد اجتماع خربة 
املدعي عليها /�سركة الريامي لتجارة مواد البناء - ذ م م 

يعلن اخلبري احل�سابي /حممد علي اخل�سر بدء اعمال اخلربة املحا�سبة مبوجب احلكم ال�سادر 
 - جزئي  جتاري   2016/2284 رقم  الدعوى  يف   2017/1/30 بتاريخ  البتدائية  دبي  حمكمة  عن 
ويعلن املدعي عليها ومن ميثلها مبوعد اجتماع اخلربة لتقدمي ما لديها من م�ستندات وذلك يوم 
اخلمي�س املوافق 2017/3/9 يف متام ال�ساعة الثانية ع�سر ظهرا وذلك مبقر مكتب اخلبري والكائن 
ال�سركة العربية لل�سيارات - توكيل  اإمارة دبي - ديره - �سارع بور�سعيد - بناية مكاتب خلف  يف 

ني�سان - مقابل داناتا - الطابق التا�سع مكتب 910 
حممول /6313708-050 ، فاك�س / 04-2947003 

اخلبري/حممد علي اخل�سر  

 اإعالن بالن�سر

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�سم ال�سركة:  ارو كابيتال لا�صت�صارات والتحليل  املايل )�ض.ذ.م.م(
العنوان : مكتب رقم 704-20 ملك فالريي باباك - اخلليج التجاري - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م   753527: الرخ�سة  رق��م  حم��دودة  م�سوؤولية  ذات   :
1216607 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري يف 
ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2017/2/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/9  وعلى 
& ام الن�صاري  ايه  اإىل امل�سفي املعني  التقدم  اأو مطالبة  اأي اعرتا�س  من لديه 
لتدقيق احل�صابات  العنوان : مكتب رقم 710 ملك جمموعة �سلطان لال�ستثمار - 
بور�سعيد -  هاتف  5515605-04 فاك�س: 5515606-04  م�سطحباً معه كافة امل�ستندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�سم امل�سفي/ ايه & ام الن�صاري لتدقيق احل�صابات  
هاتف    - بور�سعيد   - لال�ستثمار  �سلطان  جمموعة  ملك   710 رق��م  مكتب   : ال��ع��ن��وان 
5515605-04 فاك�س: 5515606-04 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ارو كابيتال لا�صت�صارات 
بتاريخ  دب���ي  حم��اك��م  ق����رار  مب��وج��ب  وذل����ك  )������ض.ذ.م.م(  امل��ايل  والتحليل 
2017/2/9 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2017/2/9  وعلى من 
لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حك�مة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
يف الدع�ى رقم 2012/40107 - جزاء  

مارتني  كري�ستوفر  وال�سيد  دافيدجوهناتان  ال�سيد  على  يتعني 
احل�سور  قانونا  ميثلهم  من  او  للمقاولت  �ساير  ،و�سركة  رينيهان 
 – للجوائز  احل�سيبة  مببنى  املنازعات  وت�سوية  اخلربة  مقر  اىل 
اخلبري  ملقابلة  امليزانني  c  طابق  مبنى  دي�سمرب  من  الثاين  �سارع 
توؤيد  التي  الوثائق  واح�سار  حممود  حمدي  املحا�سبي/احمد 
موقفكم يف الدعوى عالية وذلك بعد اأ�سبوع من ن�سر هذا العالن.

اإدارة اخلربة وت�س�ية املنازعات        
اخلبري املحا�سبي - اأحمد حمدي حمم�د 

اإعـــــالن للح�ســـ�ر 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
  يف الق�سية  رقم : 2016/1746  جتاري جزئي - ال�سارقة      

املعلن اليه املدعي عليهما : 1- احلركمة ملقاولت الملنيوم والزجاج - ذ م م 
2- بوتان فيتيل كوجناين - هندي اجلن�سية 

نحيطكم علما اأنه قد تقرر ندبنا من قبل املحكمة املوقرة كخبري ح�سابي يف الدعوى املذكورة 
املوافق 2017/3/6   املحدد يوم الثنني  املذكورة  الدعوى  اعاله وندعوكم لجتماع اخلربة يف 
ي�سرى   / احل�سابي  اخلبري  مبقر  الجتماع  مكان  يكون  ان  على  ظهرا  ع�سر  الثانية  ال�ساعة 
عادل - عنوان املكتب - اإمارة دبي -�سارع ال�سيخ زايد - اخلليج التجاري - برج اونتاريو - اأمام 
فندق اوبراي )الطابق ال�سابع( - مكتب رقم 703 - هاتف متحرك )1019871-055( ، الربيد 
اللكرتوين info@youssryauditing.com ولذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم 

قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى. 
اخلبري احل�سابي - ي�سرى عادل 
مدقق ح�سابات ب�زارة االقت�سادة رقم 495
خبري ح�سابي معتمد لدى وزارة العدل رقم 386    

دع�ة حل�س�ر 
االجتماع اخلربة املحدد 

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم  2017/72  تنفيذ عقاري   
مالك  وب�سفته  ب�سخ�سه  بن عبداهلل  نا�سر  بن  بن عبداهلل  علي  املنفذ �سدهما/1-  اىل 
موؤ�س�سة فال�س  للعقارات  - موؤ�س�سة فردية  2- �سركة ابيار للتطوير العقاري   جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/متيم بن فا�سل بن حممد خريي القباين وميثله : 
هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2015/348 
عقاري كلي يوم الربعاء  بتاريخ  2015/11/25 باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم 
ال�سداد  9٪ حتى متام  بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م   )1016210( وق��دره  مبلغ  ب�سداد 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2016/307  ا�ستئناف تظلم جتاري   

مديرها  وميثلها  م  م  ذ  �س   - لال�ستثمار  ا�سكان  1-ث���روة  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
ان  القامة مبا  اآل جار اهلل  جمهول حمل  نا�سر  اآل  يا�سر بن حممد  ال�سيد/ 
امل�ستاأنف /كوديل�س للتجارة العامة - �س ذ م م وميثلها مديرها ال�سيد/ عرفان 
قد  ال�سويدي    الر�سة  خلفان  عبيد  حممد   : وميثله  حنيف  حممد   حممود 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم : 2016/393 تظلم جتاري بتاريخ  
ال�ساعة  املوافق 2017/3/22   الرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�سه  2016/11/14 وح��ددت 
17.30 م�ساء   بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدع�ى 2016/510  ا�ستئناف جتاري   
جمهول  �سخ�سي   كفيل  ال�سع�ساع  فار�س  1-اأم���ال  �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /مركز يارا ميد �سبا للتجميل �سركة اعمال 
احلكم   / ا�ستاأنف  قد  الزبادي  �سيف  �سعيد  �سيف  را�سد   : مدنية وميثله 
    2016/4/11 بتاريخ  كلي  جت��اري   2013/2057  : رق��م  بالدعوى  ال�سادر 
ال�ساعة 10.00  املوافق 2017/3/22    ي��وم الرب��ع��اء    وح��ددت لها جل�سه 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2016/52  ا�ستئناف تظلم مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-عبد الرحمن علي عبدالرحمن عبداهلل  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنهام كرمي وميثله :حممد احمد علي 
بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  ها�سم    بو  الرحمن  عبد 
رقم : 2016/134 تظلم مدين بتاريخ 2016/11/30    وحددت لها جل�سه 
يوم الربعاء   املوافق 2017/3/22   ال�ساعة 17.30 م�ساء   بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدع�ى 2014/190  ا�ستئناف  عقاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1-يا�سمني نوجرادو  جمهول حمل القامة مبا ان 
عبداهلل   / عن  وكيال  -ب�سفته  اجلو  رايف  كاماندار  /ن�سيبوف  امل�ستاأنف 
ييف حاجي مراد كامل اأجلو وميثله : بدر حممد علي القرق   قد ا�ستاأنف 
بتاريخ  كلي  عقاري   /2011/26  : رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/ 
امل��واف��ق 2017/3/22   الرب��ع��اء    ي��وم  لها جل�سه  2017/4/22    وح���ددت 
ال�ساعة 17.30 م�ساء   بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/253 جتاري كلي                    

اىل املدعي عليه / 1-تيد لبيدو�س - �س ذ م م  2- �سنكري لال�ستثمار - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ا�س اي ا�س تيد لبيدو�س وميثله : �سيف �سعيد 
را�سد الغبار ال�سام�سي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سطب ال�سم 
التجاري ووقف التعدي والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب احلاماة.    وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/6  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
الدعوى  ب��ان  علما  الأق���ل.  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

حمالة من اإدارة الدعوى اىل املحكمة التجارية الكلية. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

انذار عديل بالن�سر
   رقم 2017/1250   

املنذر : بنك راأ�س اخليمة الوطني �س م ع    
املنذر اليه : هيما�سكو انرتنا�سيونال - �س ذ م م 

املنذر وعلى �سوء �سمانكم وكفالتكم  راأ���س اخليمة الوطني �س م ع )راك بنك(  بوكالتنا عن  بنك 
ملديونية هيما�سكو انرتنا�سيونال للخدمات - �س ذ م م واملرت�سدة يف ذمتكم مبوجب خطاب ال�سامن 
درهم   9002000 وق��دره  مبلغ  قيمة  �سدادكم  ب�سرورة  ننذركم   ،  2015 اكتوبر   24 امل���وؤرخ  التجاري 
)ت�سعة ماليني والفني درهم( وذلك يف غ�سون �سبعة ايام من تاريخ اعالنكم ا�سول بهذا النذار، 
بالت�سامن  ، ومطالبتكم ق�سائيا  القانونية اجتاهكم  الج��راءات  كافة  اتخاذ  ا�سفني  �سن�سطر  وال 
والتكافل مع املدين ب�سدادكما قيمة هذا املبلغ ، مع الزامكما اي�سا بتعوي�س البنك املنذر عن كافة 
ال�سرار التي تكبدها جراء تعنتكم وامتناعكم عن �سدادكم لقيمة هذا املبلغ ، مع الزامكم بالفائدة 
القانونية لهذا املبلغ بواقع 12٪ من تاريخ ا�ستحقاقه وحتى متام  �سداده ، مع حتميلكم كافة الر�سوم 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة املرتتبة على ذلك .
  الكاتب العدل

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر

                         يف الدع�ى رقم 2016/124 بيع عقار مره�ن    
اىل املنفذ �سده/1- تاي تي تايا �سنغ )ال�سم طبقا ملا هو وارد بالقامة( تاي تاي �سوجن 
)ال�سم طبقا ملا هو وارد بافاده اجلن�سية والقامة(  2- كري رينا   جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري - �س م ع وميثله : عبداهلل خمي�س غريب 
ل�سداد  اعالنكم    2017/2/21 بتاريخ  البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  علي   اآل  الناخي 
قيمة املطالبة بها  )1799312( درهم خالل 30 يوم  من تاريخ العالن وال بيع العقار 
املبني او�سافه ادناه  بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية 
)نوع العقار : �سقة �سكنية : املنطقة : الثنية اخلام�سة - رقم الر�س : 974 - رقم املبنى 
: 1- ا�سم املبنى : بالديوم - رقم الوحدة : 2405 - رقم الطابق : 24 - م�ساحة العقار 

: 1187.04 قدم مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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جتاوزت قيمتها حاجز ال� 14 مليار درهم

دائرة املالية لإمارة اأبوظبي: قاعة املقطع لفتح املظاريف 
اأدارت 59 مناق�سة للجهات احلكومية يف عام 2016 

•• اأبوظبي-الفجر: 

“قاعة املقطع لفتح املظاريف” قد  اأعلنت دائرة املالية لإمارة اأبوظبي اأن 
اأ�سرفت خالل عام 2016 على 59 مناق�سة طرحتها 14 جهة حكومية 
املناق�سات حاجز  القيمة الجمالية لهذه  اأبوظبي، وقد جتاوزت  اإم��ارة  يف 
امل�ساريع  2016. وتنوعت مناق�سات  بنهاية دي�سمرب  14 مليار درهم  ال� 
املظاريف  لفتح  املقطع  قاعة  اأدارتها  التي   59 ال�  والت�سغيلية  الراأ�سمالية 
خالل عام 2016 بني م�ساريع خدمية، م�ساريع البنية التحتية وامل�ساريع 

الت�سغيلية.
كل  القاعة  التي طرحت مناق�ساتها يف  قائمة اجلهات احلكومية  و�سملت 
الغربية،  املنطقة  بلدية  لأب��وظ��ب��ي،  املالية  دائ���رة  الوطني،  الأر���س��ي��ف  م��ن 
بلدية مدينة اأبوظبي، بلدية مدينة العني، دائرة ال�سوؤون البلدية والنقل، 
اأبوظبي للتوزيع، �سركة  اأبوظبي خلدمات ال�سرف ال�سحي، �سركة  �سركة 
للخدمات  اأبوظبي  �سركة  للتوزيع،  العني  �سركة  والتحكم،  للنقل  اأبوظبي 
العامة م�ساندة، موؤ�س�سة الإمارات للطاقة النووية، هيئة اأبوظبي لل�سياحة 

والثقافة، ومركز تنظيم النقل ب�سيارات الأجرة. 
وتوؤكد هذه النتائج على جناح اخلطط احلكومية الرامية اإىل تنويع القاعدة 
القت�سادية وال�ستثمارات احلكومية يف عدد من القطاعات احليوية عدا 
عن القطاع النفطي، وا�ستمرارية دوران عجلة النمو يف خمتلف قطاعات 
اأبوظبي دون توقف، حيث متحورت يف جمموعة  العمل احلكومي لإم��ارة 
الطرق  اأع��م��ال  م�ساريع  مقدمتها  ويف  ا�سرتاتيجياً  الهامة  امل�ساريع  م��ن 
واإدارة  احلكومية،  املباين  امل��دار���س،  املواطنني،  م�ساكن  التحتية،  والبنية 

املرافق احلكومية. 
وتتم متابعة عملية فتح املظاريف يف “قاعة املقطع لفتح املظاريف” بطريقة 
اإلكرتونية، مما يعك�س توجه حكومة اأبوظبي نحو اعتماد اأف�سل ممار�سات 
اأكرب  احلكومية، وحتقيق  اجلهات  مناق�سات  اإدارة  احلوكمة �سمن جمال 

قدر من ال�سفافية وتعزيز تناف�سية القت�ساد املحلي. 
املتعلقة  اللوج�ستية  اخلدمات  جميع  املظاريف  لفتح  املقطع  قاعة  وتوفر 
تزيد  التي  والت�سغيلية  الراأ�سمالية  امل�ساريع  مناق�سات  مظاريف  بفتح 
اإىل  القاعة  اإدارة  اأوكلت مهمة  دره��م، هذا وقد  100 مليون  قيمتها على 
الذي  الإج����راءات  دليل  بتطبيق  الل��ت��زام  مراقبة  تتوىل  اإ�سرافية،  جلنة 
امل�ستندات  حفظ  توثيق،  مبهمة  اللجنة  وت�سطلع  للقاعة.  خ�سي�ساً  اأع��د 
اجلهات  اإىل  العالقة  ذات  التقارير  رفع  باملناق�سات،  اخلا�سة  واملعلومات 

املعنية والبت يف التظلمات وال�سكاوى املقدمة من املوردين واملقاولني. 

انطالق اأعمال الجتماع اخلام�ض لفريق عمل 
ال�ستقرار املايل بالدول العربية يف اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

يف  امل��ايل  ال�ستقرار  لفريق عمل  اخلام�س  الجتماع  اأعمال  ام�س  انطلقت 
ملناق�سة  اأبوظبي و ي�ستمر يومني  �سانت ريجن�س  العربية يف فندق  ال��دول 
بها  املرتبطة  واملخاطر  الإ�سالمية  بال�سريفة  اخلا�سة  احلديثة  املعايري 
لختبارات  احلديثة  املنهجيات  الجتماع  ويبحث  الرقابية.  والأول��وي��ات 
العابرة  العام لال�ستقرار املايل واإدارة املخاطر  اإ�سافة اىل الإطار  التحمل 
للحدود واأثر ذلك على اأداء امل�سارف العربية. وي�ستعر�س الجتماع حتديات 
تطبيق موؤ�سرات الإنذار املبكر والتقنيات املالية احلديثة وكيفية مواجهة 
العربية  املالية  واملوؤ�س�سات  للم�سارف  امل��ايل  ال�ستقرار  على  تداعياتها 
العربية وال�ستفادة منها يف حتقيق  التجارب واخل��ربات  تبادل  اإىل جانب 
�سالمة وا�ستقرار القطاع املايل وامل�سريف يف الدول العربية. وينبثق فريق 
امل�سارف  حمافظي  جمل�س  عن  العربية  ال��دول  يف  امل��ايل  ال�ستقرار  عمل 
اإدارات  م��دي��ري  ع�سويته  يف  وي�سم  العربية  النقد  وموؤ�س�سات  امل��رك��زي��ة 
ال�ستقرار املايل لدى تلك امل�سارف واملوؤ�س�سات اإ�سافة اإىل �سندوق النقد 
العربي الذي يتوىل الأمانة الفنية له. ويهدف عمل الفريق اإىل امل�ساهمة 
الدول  يف  املايل  ال�ستقرار  بتعزيز  املتعلقة  والأدوات  ال�سيا�سات  تطوير  يف 
�سمن  ويندرج   . ال�ساأن  هذا  يف  بينها  والتجارب  اخل��ربات  وتبادل  العربية 
مهام الفريق اأي�سا اإعداد اأوراق عمل ودرا�سات حول اأو�ساع ال�ستقرار املايل 
امل�ساهمة يف تعزيز  اإىل  اإ�سافة   .. املتعلقة بها  يف الدول العربية والنواحي 
الوعي بق�سايا ال�ستقرار املايل من خالل عقد ندوات وور�س عمل واإ�سدار 

التقارير الدورية بخ�سو�سها.

توقيع اتفاقيتي »ال�سركاء « و » �سراء الطاقة « 
مل�سروع جممع اأبوظبي للطاقة ال�سم�سية

•• اأبوظبي -وام:

والكهرباء  للماء  اأب��وظ��ب��ي  و���س��رك��ة  اأب��وظ��ب��ي  وك��ه��رب��اء  م��ي��اه  وق��ع��ت هيئة 
اتفاقيتي ال�سركاء و�سراء الطاقة مل�سروع جممع اأبوظبي للطاقة ال�سم�سية 
يف منطقة �سويحان مع ائتالف �سركتي ماروبيني اليابانية و جينكو �سولر 
التعاقدية  النماذج  ال�ستفادة من  مع  امل�ستقل  املنتج  لنظام  وفقا  ال�سينية 
ال�سابقة يف م�ساريع املنتج امل�ستقل الأخرى التي نفذتها الهيئة كواحدة من 
اجلهات الرائدة يف جمال ال�سراكة مع القطاع اخلا�س على امل�ستويني املحلي 
اأن يتم النتهاء من الإغ��الق املايل مل�سروع جممع  والإقليمي. ومن املقرر 
وبدء  املقبل  اأبريل  نهاية  �سويحان  منطقة  يف  ال�سم�سية  للطاقة  اأبوظبي 
التفاقيتني  ومبوجب   .2019 �سيف  قبل  للمحطة  التجاري  الت�سغيل 
الكهربائية  الطاقة  �سايف  ب�سراء  والكهرباء  للماء  اأبوظبي  �سركة  �ستقوم 
املنتجة من امل�سروع ملدة 25 عاما من تاريخ الت�سغيل التجاري والذي من 
ويت�سمن امل�سروع تطوير ومتويل   . املقرر اأن يكون يف �سهر اأبريل 2019 
جديدة  نظيفة  متجددة  طاقة  حمطة  ومتلك  و�سيانة  وت�سغيل  واإن�ساء 
» ميغاواط من الكهرباء بالإ�سافة اإىل البنية   DC  « ب�سعة اإنتاج 1،177 
التحتية ذات ال�سلة .. و�سيكون موقع امل�سروع مبنطقة �سويحان على بعد 
�سعادة عبد اهلل علي م�سلح  وق��ال  اأبوظبي.  120 كم من مدينة  ح��وايل 
الأحبابي رئي�س جمل�س اإدارة الهيئة اإن هذا احلدث يعد اإجنازا مهما لإمارة 

اأبوظبي ولقطاع الطاقة ال�سم�سية على م�ستوى العامل .

جمل�ض �سيدات اعمال عجمان ينظم امللتقى الثالث بعنوان »الرخ�ض القت�سادية ودورها يف دعم امل�ساريع«
•• عجمان- الفجر: 

نظم جمل�س �سيدات اعمال عجمان التابع لغرفة جتارة 
و�سناعة عجمان امللتقى الثالث للرخ�س القت�سادية 
دعم  يف  ودوره���ا  القت�سادية  “الرخ�س  ع��ن��وان  حت��ت 
وذلك بح�سور �سيدات العمال واملهتمني  امل�ساريع”، 
عدد  وممثلي  القت�سادية،  الرخ�س  ا�ستخراج  باآليات 
م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة وامل��ع��ن��ي��ة ب��اإ���س��دار الرخ�س 

التجارية وذلك يف فندق فريمونت عجمان.
العمل  اوراق  وت���ق���دمي  امل��ل��ت��ق��ى  اع���م���ال  يف  و����س���ارك 
�سيدات  وجم��ل�����س  ع��ج��م��ان  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  “غرفة 
ودائرة  والتخطيط  البلدية  ودائ���رة  عجمان  اع��م��ال 
التنمية القت�سادية والدارة العامة لالإقامة و�سوؤون 
 – امل��دين  للدفاع  العامة  الدارة  و  � عجمان  الجانب 
– عجمان  عجمان ووزارة امل��وارد الب�سرية والتوطني 
امل�ساريع ومركز م�ستندات  و �سندوق خليفة لتطوير 
ت�سهيل – عجمان. ويف بداية امللتقى رحبت الدكتورة 
اأعمال  �سيدات  جمل�س  رئي�س   � علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة 
اأن امل��ل��ت��ق��ى ي��ه��دف اإىل  ع��ج��م��ان ب��احل�����س��ور واأك������دت 
املن�ساأة  بطاقات  ا�ستخراج  واآل��ي��ات  بقوانني  التعريف 
للعمل والعفاء من ال�سمان، وابراز دور املوؤ�س�سات يف 
دعم امل�ساريع التجارية والتعريف بالرخ�س املمنوحة 
ا�ستخراج  اج�������راءات  وت�����س��ه��ي��ل  امل��ن��زل��ي��ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 
الرخ�س التجارية وتعريف ال�سيدات باجلهات املانحة 

للرخ�س التجارية.
 ك��م��ا اأك����دت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ك��ات��ف اجل��ه��ات احلكومية 
وتوفري  الأع��م��ال  �سيدات  ل��دع��م  والإحت���ادي���ة  املحلية 
كافة ال�سبل املمكنة لت�سجعيهن على البدء باأفكارهن 
�سمن القنوات الر�سمية المر الذي يعزز م�ساهمتهن 

الر�سيدة  القيادة  بدور  القت�سادي. م�سيدة  ال�ساأن  يف 
بتذليل كافة املعوقات التي قد تواجه �سيدات العمال 
غرفة  جهود  ثمنت  كما  م�ساريعهن  ا�ستدامة  وتاأكيد 
�سيدات العمال والرتقاء  عجمان على دعم م�ساريع 
ب��ه��ن وت���وف���ري ف��ر���س ال���دع���م ل���ذل���ك. واو���س��ح��ت ان 
امل��ل��ت��ق��ى ال����ذي ي��ح��ر���س امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه يعد 
ال�سيدات  ب��ني  امل��ب��ا���س��ر  ال��ل��ق��اء  ت�سمن  ه��ام��ة  ف��ر���س��ة 
با�ستخراج  واملعنية  احلكومية  اجلهات  من  والعديد 
املوجه لهن  الدعم  التجارية، ليتعرفن على  الرخ�س 
املجل�س  �سراكات  تعزيز  حول  اآرائهن  اآخ��ذ  خالل  من 
واجل���ه���ات احل��ك��وم��ي��ة ب���الإم���ارة ل���زي���ادة دع��م��ه��ن مبا 
الإقت�سادية  فعاليتهن  من  ويزيد  تطلعاتهن  ينا�سب 
لي�ساهمن ب�سكل وا�سح يف الإقت�ساد الوطني. وقدمت 
رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س ���س��ي��دات اأع���م���ال ع��ج��م��ان ن��ب��ذة عن 
العمال  ب�سيدات  الرتقاء  يف  ودوره��ا  بدايات  رخ�سة 
ال��ت��ي تواجهن  ال�����س��ع��وب��ات  ومب�����س��احل��ه��ن وت��ذل��ي��ل 
كما  واخل��دم��ي��ة،  وال�سناعية  التجارية  اأعمالهن  يف 
رخ�س  ل�ساحبات  ال��رتوي��ج  ط��رق  للح�سور  او�سحت 
بدايات من خالل ن�سرة اأنامل وطنية ومعار�س اليوم 
الواحد ومعر�س بدايات ال�سنوي وامل�ساركة يف خمتلف 
وال�سر  الع��م��ال  �سيدات  مبنتجات  املعنية  امل��ع��ار���س 
الإج���راءات  ال��دول��ة.واو���س��ح��ت  م�ستوى  على  املنتجة 
املطلوبة لإ�سدار تلك الرخ�س واآليات التعاون القائم 
بني املجل�س وكافة اجلهات املحلية بالإمارة مبا يدعم 

�سيدات العمال يف عجمان
ل�ستخراج  اخلطوات  اه��م  ا�ستعرا�س  امللتقى  وتناول 
تقدمها  التي  ال�ستفادة  وكيفية  التجارية  الرخ�س 
ال���دوائ���ر واجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة ب��ال��دع��م امل��ق��دم ل�سيدات 
عجمان،  غرفة   � ال�سمري  ر�سا  قدمت  حيث  العمال، 

���س��ام��ل ع��ن م��ك��ات��ب ري��ج�����س ودوره يف توفري  ت��ق��دمي 
مكاتب ع�سرية تلبي متطلبات رواد ورائدات العمال 
ان�ساء  وزي���ادة حوافز  الإم���ارة  وال��رتوي��ج لالأعمال يف 
الع����م����ال.   واو����س���ح ال��دك��ت��ور اح��م��د ف����وزي � دائ���رة 
وال�سرتاطات  املعايري  اآل��ي��ات   ، والتخطيط  البلدية 
ال�سحية واجراءات تراخي�س رخ�سة بدايات بالتعاون 
مع جمل�س �سيدات اعمال عجمان ودور ق�سم ال�سحة 
املاأكولت  الغذائية  بالأن�سطة  ���س��واء  ذل��ك  يف  العامة 
وامل�سروبات اأو ال�سحية �سالونات التجميل اأو البيئية 

العطور والدخون.
م��ن ج��ان��ب��ه ب��ني ال�����س��ي��خ ع��ب��دال��ع��زي��ز ب��ن ح��م��دان بن 
مراحل  القت�سادية،  التنمية  دائ��رة   � النعيمي  را�سد 
احل�سول  خالل  من  بالدائرة  بدايات  رخ�سة  ا�سدار 
وكذلك  عجمان  اعمال  �سيدات  جمل�س  موافقة  على 
موافقة اجلهات املعنية بح�سب اخت�سا�س الن�ساط ثم 

املرحلة الخرية للح�سول على الرخ�سة.
ه���ذا واك���د ال��ع��ق��ي��د را���س��د ه���الل ال�����س��وي��دي � الدفاع 
كافة اجلهات مبا  تعاون  اأهمية  امل��دين بعجمان، على 
ي�سهل ويدعم بيئة العمال ب�سكل عام واعمال �سيدات 
العمال ب�سكل خا�س، موؤكدا حر�س الإدارة على دعم 

اأن�سطة املراأة الإقت�سادية.
النعيمي  حممد  ماجد  اول  امل��الزم  او�سح  جانبه  من 
الإدارة  اأن  عجمان،  يف  امل��دين  للدفاع  العامة  الدارة   �
ح��ري�����س��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون م��ع جم��ل�����س �سيدات 
الرخ�س  ب��اإ���س��دار  املنوطة  واجل��ه��ات  عجمان  اأع��م��ال 
مُي��ك��ن م��ن تقليل نفقات  امل��ن��زل��ي��ة مب��ا  الق��ت�����س��ادي��ة 
اإ�سدار تلك الرخ�س مع احلفاظ على كافة املتطلبات 
ملعايري المن وال�سالمة، وموؤكدا ان الدارة تعمل على 
تعزيز توا�سلها مع �ساحبات رخ�س بدايات بالتن�سيق 

�سالمة  ومتابعة  عجمان  اع��م��ال  �سيدات  جمل�س  م��ع 
ل�سالمة  باملنازل  امل��وج��ودة  وخا�سة  العمل  بيئة  اأم��ن 

البيوت.
وزارة   � ال�ساعر  خليل  ون���وره  ال��ن��اب��ودة  اآم��ن��ة  و�سرحتا 
املوارد الب�سرية والتوطني يف عجمان، الروؤية والر�سالة 
املقدمة  للوزارة واخلدمات  واله��داف ال�سرتاتيجية 
و اأوج���ه ال��دع��م للرخ�س الإق��ت�����س��ادي��ة ال�����س��ادرة من 
احل�سور  طالبتا  كما  امل�ساريع  لدعم  خليفة  �سندوق 
م��ن خالل  العمل  ب��ق��وان��ني  والإمل����ام  ال��ت��ع��رف  باأهمية 

القنوات الر�سمية للوزارة.
لدعم  خليفة  �سندوق   � طليعة  بنت  �سيماء  وق��دم��ت 
لتطوير  خليفة  �سندوق  تاأ�سي�س  ع��ن  نبذة  امل�ساريع 
فرع  افتتاح  ث��م  اأب��وظ��ب��ي  يف   2007 ع��ام  يف  امل�ساريع 
الدعم  ب��رام��ج  اأن  م�����س��رية   ،2011 ع���ام  يف  ع��ج��م��ان 
امل��ق��دم تتنوع م��ا ب��ني دع��م معنوي م��ن خ��الل تقدمي 
�سندوق  وع�����س��وي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات  ال���س��ت�����س��ارات، 
خليفة والعفاءات املرتبطة ببع�س اجلهات احلكومية 
اإىل جانب الدعم املادي من خالل امل�ساريع واأو�سحت 
اآل���ي���ات ال��ت��ق��دمي ع��ل��ى ال���دع���م امل�����ادي واه��م��ي��ة ذلك  
اأعمال عجمان واحلا�سالت  لع�سوات جمل�س �سيدات 

على رخ�س بدايات.
م�ستندات  مركز   � عبدالرحمن  خالد  ���س��اري  وت��ن��اول 
املركز  ي��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي  اخل���دم���ات   ، ع��ج��م��ان   � ت�سهيل 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل���ه���ات امل��ن��وط��ة وال���ت���ي ت�����س��ه��ل بيئة 
العمال ب�سكل عام. بعد ذلك تناول امللتقى عددا من 
النقا�سات بني احل�سور وممثلي اجلهات القت�سادية، 
 ، املتحدثني  بتكرمي  خليفة  اآمنة  الدكتور  قامت  ثم 
ووجهت ال�سكر للح�سور على حر�سهم بال�ستفادة من 

امللتقى وارواق العمل املقدمة من اجلهات امل�ساركة.

الإمارات وهولندا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون يف جمال البتكار 

»اقت�سادية عجمان« تن�سق مع وزارة القت�ساد ا�ستعدادا لليوم اخلليجي حلماية امل�ستهلك

القت�ساد  وزارة  وك��ي��ل  ال�سحي  ال��ع��زي��ز 
ل��ل�����س��وؤون الق��ت�����س��ادي��ة و���س��ع��ادة حممد 
وم�ست�سار  وزارة  وكيل  امل��ه��ريي  خمي�س 
�سعادة  ال�سياحة بح�سور  ل�سوؤون  الوزير 
لدى  الدولة  �سفري  النوي�س  علي  �سعيد 
من  نخبة  جانب  اإىل  الهولندية  اململكة 
ممثلي جهات حكومية احتادية وحملية 
�سمت �سعادة خليفة بن �سامل املن�سوري 
القت�سادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ��������رة  وك����ي����ل 
احلاي  جمال  و�سعادة  بالإنابة  باأبوظبي 
دبي  مل��ط��ارات  التنفيذي  الرئي�س  ن��ائ��ب 
و���س��ع��ادة اأح��م��د ع��ب��ي��د ال��ط��ن��ي��ج��ي نائب 
التنمية القت�سادية  بدائرة  العام  املدير 
النعيمي  والدكتور ها�سم  براأ�س اخليمة 
ب����وزارة  امل�����س��ت��ه��ل��ك  ح��م��اي��ة  اإدارة  م��دي��ر 

الرئي�س  امل��ح��م��ودي  ح�سني  و  القت�ساد 
التجارية  الأع���م���ال  ل�����س��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
 AUS للجامعة الأمريكية يف ال�سارقة
الطاقة  وزارة  ع��ن  ممثلني  ج��ان��ب  اإىل 
وهيئة  امل��دين  للطريان  العامة  والهيئة 
اأبوظبي  و���س��ن��دوق  الت�����س��الت  تنظيم 
دبي  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  وغ��رف��ة  للتنمية 
و����س���رك���ة م�������س���در وجم���ل�������س الأع����م����ال 
اجلانب  من  و�سارك  دب��ي.  يف  الهولندي 
الهولندية  اجلمعية  رئي�سة  الهولندي 
ل��ل�����س��ن��اع��ات ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة وع�����دد من 
البتكار  جم��ال  يف  وال���رائ���دة  املوؤ�س�سات 
والف�ساء  املتجددة  الطاقة  قطاعات  يف 
وحلول املياه. وا�ستعر�س متخ�س�سون يف 
تلك املوؤ�س�سات اأحدث التقنيات املتبعة يف 

هولندا وامل�سروعات اجلاري العمل عليها 
امل�ستدامة  للطاقة  لتطوير حلول  حاليا 
الف�ساء.  وتكنولوجيا  امل��ي��اه  وم��ع��اجل��ة 
و اأك�����د م���ع���ايل وزي�����ر الق��ت�����س��اد خالل 
كلمته الفتتاحية يف امللتقى اأن الإمارات 
من  متقدم  مب�ستوى  تتمتعان  وهولندا 
العالقات القت�سادية والتجارية ف�سال 
ذات  القطاعات  ع��دد من  تركزها يف  عن 
القت�سادية  الأج����ن����دة  ع��ل��ى  الأول����وي����ة 
للجانبني وهو ما يعزز من �سبل تنميتها 
وتطويرها م�سريا اإىل اأن حجم التجارة 
البلدين  ب��ني  النفطية  غ��ري  اخل��ارج��ي��ة 
عام  بنهاية  دولر  مليار   3.8 نحو  بلغ 
دولر  م��ل��ي��ار   2.7 م��ن  واأك����ر   2015
خالل اأول ت�سعة اأ�سهر من 2016. وقال 

•• عجمان-وام:
الق��ت�����س��ادي��ة يف  التنمية  دائ����رة  ع��ق��دت 
اإم�����ارة ع��ج��م��ان اج��ت��م��اع��اً م�����س��رتك��اً مع 
منافذ  م��ن  وجمموعة  القت�ساد  وزارة 
ال��ب��ي��ع وامل��ن�����س��اآت ال��ت��ج��اري��ة يف الإم����ارة، 
امل�سبق ور�سم مالمح  التن�سيق  اأجل  من 
فعاليات  تنظيم  يف  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
حلماية  ع�سر  ال��ث��اين  اخلليجي  ال��ي��وم 
مار�س  م��ن  الأول  يف  امل��ق��رر  امل�ستهلك، 
مع  متا�سياً  اخل��ط��وة  وت��اأت��ي    .2017
التزام الدائرة بدعم اجلهود الوطنية يف 
جمال حماية امل�ستهلك باعتبارها حاجة 
ودعم  الأ���س��واق  ا�ستقرار  لتعزيز  ملحة 
تناف�سية  بيئة  اإىل  و���س��وًل  الق��ت�����س��اد، 

عادلة.
واأكد حممد م�سعود الكتبي، مدير اإدارة 
 ، الدائرة  يف  امل�ستهلك  وحماية  الرقابة 
الذي �سكل فر�سة مثالية  اللقاء  اأهمية 
امل�����س��رتك خالل  ال��ع��م��ل  اإط����ار  لتحديد 
اليوم اخلليجي حلماية امل�ستهلك، لفتاً 
حماية  م�سوؤولية  اأن  على  الإج��م��اع  اإىل 
بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  ه��ي  امل�ستهلك 
اجل���ه���ات ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة م���ن ج���ه���ة، وبني 

انطالق موؤمتر » موؤ�سرات ال�سالمة املالية 
للموؤ�س�سات الإ�سالمية والتقليدية « يف اأبوظبي 

•• اأبوظبي-وام: 

ي��ن��ظ��م ���س��ن��دوق ال��ن��ق��د ال��ع��رب��ي ال���ي���وم يف 
اأبوظبي بالتعاون مع �سندوق النقد الدويل 
وجمل�س اخلدمات املالية الإ�سالمية موؤمتر 
للموؤ�س�سات  امل��ال��ي��ة  ال�����س��الم��ة  م���وؤ����س���رات 
الدول  يف  والتقليدية  الإ���س��الم��ي��ة  امل��ال��ي��ة 
يف  ي�سارك   . يومني  ي�ستمر  ال��ذي  العربية 
الدكتور  م��ع��ايل  يفتتحه  ال���ذي   - امل��وؤمت��ر 
عبد الرحمن بن عبد اهلل احلميدي املدير 
النقد  �سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال��ع��ام 
ال�سكرتري  اأح��م��د  ج�سيم  �سعادة   - العربي 
الإ�سالمية  املالية  اخل��دم��ات  ملجل�س  العام 
وعدد من كبار امل�سوؤولني ميثلون املوؤ�س�سات 
اإىل  العربية  ال���دول  يف  وامل�سرفية  امل��ال��ي��ة 
جانب خ��رباء دول��ي��ني م��ن الأط���ر الدولية 
امل��ع��ن��ي��ة م��ن��ه��ا ال��ب��ن��ك امل���رك���زي الأوروب������ي 
عن  وممثلني  للتنمية  الإ���س��الم��ي  والبنك 
ال��دويل وجمل�س اخلدمات  النقد  �سندوق 
�سبل  امل��وؤمت��ر  ويناق�س  الإ�سالمية.  املالية 
ال�ستفادة من موؤ�سرات ال�سالمة املالية يف 
الكلية لكل من  الرقابة الحرتازية  تعزيز 
الإ�سالمية والتقليدية يف  املالية  املوؤ�س�سات 
الدول العربية وال�ستقرار املايل والقت�ساد 

الكلي.

م��ن��اف��ذ ال��ب��ي��ع وامل��ن�����س��اآت ال��ت��ج��اري��ة من 
جهة اأخرى. واأو�سح الكتبي اأن الجتماع 
الهامة  الق�سايا  �سهد مناق�سة عدد من 
وا�ستقرار  امل�ستهلك  ال�سلة بحماية  ذات 

ال�سوق .
لئحة  اع���ت���م���اد  مت  اأن������ه  اإىل  م�������س���رياً 

امل��ن��ت��ج��ات ث��اب��ت��ة الأ����س���ع���ار ع��ل��ى م���دار 
ال�سنة، بالإ�سافة اإىل تبادل الآراء حول 
�سكاوى  م��ع  وال��ف��ع��ال  ال�سريع  التعامل 
اأ�سرع  يف  ومعاجلتها  امل�ستهلك  حماية 
امل�ستهلك  ح��ق��وق  ل�سمان  مم��ك��ن  وق���ت 

وامل�ستثمر على حد �سواء.

•• الهاي -وام:

افتتح معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
كامب  وم��ع��ايل هينك  الق��ت�����س��اد  وزي���ر 
الهولندي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال�����س��وؤون  وزي���ر 
الذكية  وامل����دن  الب��ت��ك��ار  ملتقى  اأع��م��ال 
لل�سناعات  الهولندية  اجلمعية  مبقر 
ياأتي  له����اي.  م��دي��ن��ة  يف  التكنولوجية 
زي����ارة وفد  امللتقى ع��ل��ى ه��ام�����س  ان��ع��ق��اد 
اق���ت�������س���ادي م���و����س���ع م����ن ال�����دول�����ة اإىل 
القت�ساد  وزي��ر  معايل  برئا�سة  هولندا 
التعاون القت�سادي  لبحث �سبل تطوير 
البلدين. واأج��رى معايل  والتجاري بني 
اجتماعا  امللتقى  هام�س  على  املن�سوري 
مع وزير ال�سوؤون القت�سادية الهولندي 
م�ستوى  اجل���ان���ب���ان  خ��الل��ه  ا���س��ت��ع��ر���س 
والتجارية  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ع���الق���ات 
من  ع��دد  يف  تطويرها  وف��ر���س  القائمة 
الطاقة  اأبرزها  الهتمام  ذات  القطاعات 
وال�سناعات  التكنولوجية  وال�سناعات 
اللوج�ستية  واخلدمات  والنقل  الغذائية 
ع��رب ال���س��ت��ف��ادة م��ن الإم��ك��ان��ي��ات التي 
يطرحها الطرفان يف هذا ال�سدد واأكدا 
اأهمية تطوير اآليات التعاون يف جمالت 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع  البتكار 
مب����ا ي����خ����دم الأه�����������داف ال���ت���ن���م���وي���ة. و 
م���ذك���رة تفاهم  ت��وق��ي��ع  امل��ل��ت��ق��ى  ���س��ه��د 
ب�����س��اأن ال��ت��ع��اون يف جم���ال الب��ت��ك��ار بني 
الهولندية  ونظريتها  القت�ساد  وزارة 
املعرفة  ت��ب��ادل  لتنظيم  اآل��ي��ات  ت�سمنت 
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف جم���ال الب��ت��ك��ار بني 
والبحثية  العلمية  واملوؤ�س�سات  ال�سركات 
�سم  البلدين.  من  احلكومية  واجل��ه��ات 
وفد الدولة �سعادة حممد اأحمد بن عبد 

ت�سهد  اأن  �ساأنها  م��ن  املقبلة  املرحلة  اإن 
مزيدا من التطور يف م�ستوى العالقات 
امل�����س��رتك��ة يف ظ��ل اجلهود  الق��ت�����س��ادي��ة 
للتعاون  جديدة  اآليات  لتطوير  املبذولة 
ال�سغرية  وامل�ساريع  البتكار  جمالت  يف 
التجارب  م��ن  ب��ال���س��ت��ف��ادة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
املجالت.  ه���ذه  يف  املتحققة  واخل����ربات 
واأ����س���اف امل��ن�����س��وري اإن دول���ة الإم�����ارات 
تتطلع اإىل ال�ستفادة من خربات هولندا 
الوا�سعة يف العلوم املبتكرة والتكنولوجيا 
احل���دي���ث���ة ل��ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة ق��ائ��م��ة على 
القطاعات  يف  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ع��رف��ة 
الطاقة  ومنها  الأول��وي��ة  ذات  الرئي�سية 
واخلدمات  النقل  و  ال��غ��ذاء  و  امل��ت��ج��ددة 
واملدن  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  اللوج�ستية 
البتكار  اإن  امل��ن�����س��وري  وق����ال  ال��ذك��ي��ة. 
اأح�����د ال���رك���ائ���ز ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف ال���روؤي���ة 
اتخذت  وق��د  الإم����ارات  ل��دول��ة  التنموية 
ال��دول��ة ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات النوعية 
قدراتها  لتطوير  املا�سية  الفرتة  خالل 
وتاأ�سي�س  ال�����س��دد  ه���ذا  يف  واإم��ك��ان��ات��ه��ا 
الرتكيز على  بيئة حا�سنة لالبتكار مع 
الطاقة  وه���م  رئي�سية  ق��ط��اع��ات  �سبعة 
والنقل والتكنولوجيا والرعاية ال�سحية 
اأن  اأو���س��ح  و  والف�ساء.  وامل��ي��اه  والتعليم 
ال��دول��ة و���س��ع��ت ع���ددا م��ن الأه�����داف يف 
اأكرب  �سمن  تكون  اأن  وه��ي  ال�سدد  ه��ذا 
10 دول على م�ستوى العامل على موؤ�سر 
الب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي ب��ح��ل��ول ع���ام 2021 
وزيادة ن�سبة م�ساهمة البتكار يف الناجت 
نحو  م��ق��اب��ل   5% اإىل  ل��ل��دول��ة  امل��ح��ل��ي 
من   1.5% تخ�سي�س  مع  حاليا   3%
تطوير  لأغ��را���س  للدولة  املحلي  الناجت 

البحث العلمي.

“ نحر�س من جانبنا على تعزيز  وقال 
مع  امل�����س��رتك  وال��ت��ع��اون  التن�سيق  اأط���ر 
الإج�������راءات  لت���خ���اذ  الق��ت�����س��اد  وزارة 
ال�سامنة حلماية امل�ستهلك ودفع عجلة 
اإم������ارة عجمان  الق��ت�����س��ادي يف  ال��ن��م��و 

ودولة الإمارات«.
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»الحتاد للقطارات دي بي« 
ت�سيرّ الرحلة رقم 1000

•• اأبو ظبي-الفجر: 

ت�سغيل  ع��ن  امل�����س��وؤول��ة  ال�سركة  ب��ي،  دي  للقطارات  الحت���اد  �سركة  اأعلنت 
دولة  يف  الوطنية  احلديدية  ال�سكك  �سبكة  م��ن  الأوىل  املرحلة  و�سيانة 

الإمارات، عن ت�سيريها بنجاح الرحلة رقم 1000 لقطاراتها.
 2013 ال��ع��ام  يف  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  لل�سركة  ك��ب��رياً  اإجن�����ازاً  احل���دث  وي��ع��ت��رب 
وانطلقت اأعمالها التجارية ر�سمياً يف يناير 2016. وتتوىّل �سركة الحتاد 
م��ن حبيبات  األ���ف ط��ن   20 م��ن  اأك���ر  نقل  ب��ي م�سوؤولية  دي  ل��ل��ق��ط��ارات 
يتم  حيث  ال��روي�����س،  ميناء  اإىل  وحب�سان  �ساه  حقلي  م��ن  يومياً  الكربيت 

ت�سدير الكربيت.
وتعليقاً على هذا الإجناز البارز، قال �سعادة عبد املح�سن اإبراهيم يون�س - 
رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الحتاد للقطارات دي بي : التزمت �سركة الحتاد 
ودقيقة  وموثوقة  اآمنة  خدمات  بتقدمي  اإن�سائها  منذ  بي  دي  للقطارات 
ال�سكك احلديدية يف  ت�سغيل  رائ��دة يف  ك�سركة  وتعزيز موقعها   ، التوقيت 
كما  لل�سركة،   1000 رق��م  الرحلة  لت�سيري  كبري  بفخر  ون�سعر  املنطقة. 
نوّد اأن ن�سارك هذا الإجناز الرائع ل�سركة الحتاد للقطارات و�سركة اأدنوك 

و�سائر اجلهات املعنية وموظفي ال�سركة.
10 ماليني طن من  اأكر من  اأجنزنا نقل  اليوم،  واأ�ساف �سعادته: حتى 
حبيبات الكربيت خالل اأكر من مليون �ساعة عمل من دون اأية اإ�سابات، 
الأمر الذي يعّد اإجنازاً ل�سركة حديثة ن�سبياً مثل �سركتنا، ودليل قوي على 

ثقافة ال�سالمة والتمّيز لدينا.
اأدنوك:  ال�سويدي مدير دائ��رة الغاز يف �سركة  ال�سياق ذات��ه، قال عمر  ويف 
اأ�سهمت �سبكة ال�سكك احلديدية الوطنية يف متكني اأدنوك من نقل كميات 
�سخمة من الكربيت اإىل الروي�س بكفاءة وموثوقية، وهو ما عزز اإمكاناتنا 
كاأكرب  اأدن����وك  وم��ك��ان��ة  اللوج�ستية، 

منتج للكربيت يف العامل.
�سراكاتنا  اإن  ال�����س��وي��دي:  واأ����س���اف 
امل��ت��ي��ن��ة م���ع الحت�����اد ل��ل��ق��ط��ارات دي 
اإىل  ال��رام��ي��ة  اأه��داف��ن��ا  �ستحقق  ب��ي، 
م�����س��اع��ف��ة ان����ت����اج ال���ك���ربي���ت خالل 
اإىل  الو�سول  �سبيل  املقبل، يف  العقد 

ريادة القطاع على م�ستوى العامل.
ومن جانبه، قال املهند�س فار�س �سيف 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  املزروعي 
الحتاد للقطارات: اإن ت�سغيل �سركة 
للرحلة  ب��ي  ل��ل��ق��ط��ارات دي  الحت����اد 
التزامنا  اإط��ار  يف  ياأتي   1000 رقم 
على  العمل  موا�سلة  نحو  امل�سرتك 
ا�سرتاتيجية على  حتقيق الجن��ازات مل�سروع الحتاد للقطارات، يف خطوة 

م�ستوى البنية التحتية لقطاع النقل يف دولة الإمارات.
الت�سغيلية  العمليات  يف  التعاون  ا�ستمرار  اإىل  “نتطلع  املزروعي:  واأ�ساف 
للمرحلة الأوىل يف �سبيل تقدمي خدمات �سحن الب�سائع بكفاءة، وموا�سلة 
م�ساعينا جتاه تعزيز الربط بني خمتلف الوجهات داخل الدولة وخارجها«.   
وجدير بالذكر اأنه �سيتم بناء �سبكة ال�سكك احلديدية على ثالث مراحل، 
م�سممة جميعها لتوفري خدمات نقل للب�سائع بطريقة اآمنة، والتي من 
يف  بالدولة  وال�سناعية  ال�سكنية  امل��راك��ز  اأه��م  بني  الربط  تعزز  اأن  �ساأنها 
للقطارات على  الأوىل من م�سروع الحتاد  املرحلة  �ستعمل  امل�ستقبل، كما 
نقل اأكر من 7 ماليني طن من حبيبات الكربيت �سنوياً يف حني و�سولها 

اإىل كامل طاقتها ال�ستيعابية.

مليار درهم مكا�سب اأ�سواق   42
املال الإماراتية خالل فرباير

•• اأبوظبي-وام:

ك�سبت القيمة ال�سوقية لأ�سواق املال الإماراتية نحو 42 مليار درهم خالل 
�سهر فرباير اجلاري بدعم من الرتفاع الكبري الذي �سجله �سهم م�سرف 
 190% وبن�سبة  دره���م   11،95 اإىل  اإرت��ف��ع  ال���ذي  ال���س��الم��ي  الإم����ارات 
مقارنة مع �سهر يناير املا�سي وذلك رغم عدم وجود ثقل وزين موؤثر لل�سهم 
تعامالت  على  �سيطرته  وا�سل  قد  ال��رتاج��ع  وك��ان   . العامة  امل��وؤ���س��رات  يف 
اأ�سواق املال يف جل�سة ام�س حتت �سغط من قطاعي العقار والبنوك التي 
ا�ستمرت فيها عمليات البيع لتغطية مراكز مك�سوفة ملن يعملون مبوجب 

الت�سهيالت املالية .
وان��خ��ف�����س امل��وؤ���س��ر ال��ع��ام ل�����س��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة و خ�سر نحو 
مقارنة   0.09% امل��ايل  دب��ي  ل�سوق  العام  املوؤ�سر  تراجع  فيما   1.65%
مع اليوم ال�سابق . ومع نهاية جل�سة ام�س اختتمت الأ�سواق تعامالت �سهر 
فرباير على ا�ستقرار على �سعيد حركة موؤ�سراتها العامة و ارتفع املوؤ�سر 
العام ل�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية من 4548 اىل 5552 نقطة يف حني 
تراجع املوؤ�سر العام ل�سوق دبي املايل اإىل 3630 نقطة مقارنة مع 3642 
نقطة يف �سهر يناير املا�سي. وقال و�سطاء يف ال�سوق اإن ال�سواق تخلت عن 
جميع املكا�سب التي حققتها بعد بدء مو�سم اف�ساح ال�سركات عن بياناتها 
ال�سيولة  م��ن  الأك���رب  اجل��زء  لكون  وذل��ك نظرا   2016 ال��ع��ام  ع��ن  املالية 

املتداولة ا�ستهدفت امل�ساربة .
الكربى  ال�سركات  بع�س  تاأخر  اأن  امل��ايل  احلو�سني اخلبري  اهلل  عبد  واأك��د 
عن اعالن توزيعاتها على امل�ساهمني خلق نوعا من اخلوف لدى �سريحة 
من املتداولني الذين ف�سلوا جني اأرباحهم وعدم الإنتظار اإىل ذلك احلني 
متوقعا توا�سل حركة الأ�سواق على الو�سع نف�سه على �سعيد عدم ال�ستقرار 
خالل �سهر مار�س اإل يف حال دخول �سيولة موؤ�س�سية جديدة ت�ساهم يف دعم 
الأ�سهم. ويف اطار احلديث عن �سيولة التداول فقد بلغت قيمة ال�سفقات 
 20.5 �سهر فرباير نحو  املاليني خالل  ودب��ي  اأبوظبي  �سوقي  املربمة يف 
اجلزء  �سجل  �سهم  مليار   13 املتداولة  الأ�سهم  ع��دد  وو�سل  دره��م  مليار 
للتعامالت  ال�سهري  الر�سد  اأظهر  دبي ح�سبما  �سوق  ل�سالح  الكرب منها 
. وعلى �سعيد حركة الأ�سهم القيادية خالل ال�سهر فقد ارتفع �سهم اعمار 
�سمن هام�س حمدود يف فرباير مغلقا عند 7.45 درهم مقارنة مع 7.43 
من  الإ���س��الم��ي  دب��ي  بنك  �سهم  �سعد  جانبه  م��ن  املا�سي.  يناير  يف  دره��م 
5.95 درهم اىل 6.25 درهم يف فرتة املقارنة نف�سها يف حني ارتفع اعمار 
مولز من 2.53 درهم اىل 2.62 درهم وبعك�س ذلك فقد انخف�س �سهم 

بنك المارات دبي الوطني من 8.42 درهم اىل 8.24 درهم .

حمدان بن حممد بن را�سد يزور معر�ض دبي العاملي للقوارب

•• دبي -وام:

بن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  زار 
معر�س  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد 
ام�س  انطلق  الذي  للقوارب  العاملي  دبي 
على �ساطئ جمريا يف نادي دبي الدويل 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة وي�����س��ت��م��ر حتى 
نحو  مب�ساركة  املقبل  مار�س  من  الرابع 

دولة  وع�سرين  �سبع  م��ن  �سركة   350
مبا فيها دولة الإمارات.

وجتول �سموه يف اأرجاء املعر�س يرافقه 
�سعادة هالل �سعيد املري مدير عام دائرة 
الرئي�س  التجاري  والت�سويق  ال�سياحة 
التجاري  دب��ي  مركز  ل�سلطة  التنفيذي 
للمعر�س  امل���ن���ظ���م���ة  اجل����ه����ة  ال����ع����امل����ي 
والراعية له على مدى خم�سة وع�سرين 

دبي  عهد  ويل  �سمو  واطلع  خلت.  عاما 
واخلارجية  ال��داخ��ل��ي��ة  ج��ول��ت��ه  خ����الل 
على كل جديد يف عامل �سناعة القوارب 
واليخوت الفارهة واأثاثها و “ديكوراتها” 
الداخلية واخلارجية وجميع م�ستلزمات 
الرفاهية على منت اليخوت والريا�سات 

البحرية مبختلف اأنواعها.
�سركة  ج����ن����اح  ع���ن���د  ����س���م���وه  وت�����وق�����ف 

اإ�سدار  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة  امل��الح��ي��ة  دب���ي 
ال��رتاخ��ي�����س ورب��ان��ه��ا ث��م ج��ن��اح �سركة 
“جولدن تيوليب” املتخ�س�سة يف تاأثيث 
وعرج  الداخلية..  وت�ساميمها  القوارب 
على معر�س “دايف ميدل اي�ست” الذي 

يعر�س لوحات فنية م�سورة حتت املاء.
باور  �سركة  جناح  عند  �سموه  توقف  ثم 
وت�سميم  �سناعة  يف  املتخ�س�سة  فيجن 

بعدها  وع��رج  املائي  الت�سوير  ك��ام��ريات 
الكندي  حممد  �سعيد  �سركة  جناح  على 
مديرها  م��ن  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع  واأولده 
اإىل  ال��ك��ن��دي  �سعيد  حم��م��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
�سرح حول عمل ال�سركة وتخ�س�سها يف 
جت��ارة وت��زوي��د ال��ق��وارب مبكائن توليد 
الطاقة الكهربائية من ماركة “كوهلر” 

المريكية ال�سنع.

م�سوؤولو غرفة اأبوظبي يلتقون وفد رائدات 
الأعمال بالغرفة التجارية مبدينة جدة

خ���الل الأع������وام ال��ق��ل��ي��ل��ة امل��ا���س��ي��ة كما 
ارتفاع  التجارية يف  امل��ب��ادلت  اأرق��ام  اأن 

وزيادة م�ستمرة .
الأع������م������ال  رج����������ال  اأن  اإىل  ول�����ف�����ت 
اآفاق  اأمامهم  وال�سركات  وامل�ستثمرين 
لتعزيز  غ��ري حم���دودة  وف��ر���س  وا�سعة 
اقت�ساد  مل�سلحة  وتكثيفه  التعاون  هذا 

البلدين ال�سقيقني .
رائدات  وف��د  رئي�سة  اأك��دت  من جانبها 
الأع���م���ال ال�����س��ع��ودي��ات احل���ر����س على 
الإماراتية  ال��ت��ج��رب��ة  م��ن  ال���س��ت��ف��ادة 
اقت�ساديا  امل������راأة  مت��ك��ني  يف  امل��ت��م��ي��زة 
تاأهيال  وتاأهيلها  تدريبها  خ��الل  م��ن 
القت�سادية  الأن�سطة  ملمار�سة  مميزا 
يف  دوره���ا  وتعزيز  املختلفة  واخلدمية 

م�سرية التنمية.
خالل  الرميثي  م��رمي  �سعادة  وقدمت 
اللقاء نبذة عن الدور واملهام واخلدمات 
الأعمال  �سيدات  جمل�س  يقدمها  التي 
ل���رائ���دات و���س��ي��دات الأع���م���ال يف اإم���ارة 

اأبوظبي .
وقالت الرميثي اإن عدد �سيدات الأعمال 
يف اإمارة اأبوظبي جتاوز 4800 �سيدة 
الأن�سطة  م���ن  ك��ب��ري  ع����دد  يف  ي��ع��م��ل��ن 

واخلدمية  وال�����س��ن��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
واملهنية .

األف رخ�سة   23 اأن هناك  اإىل  و لفتت 
متلكها  الإم���������ارات  دول�����ة  يف  م�����س��ج��ل��ة 
�سيدات ورائدات اأعمال تبلغ ا�ستثمارات 
هذه امل�ساريع 50 مليار درهم ما يعك�س 
الدور الهام واملحوري الذي تلعبه املراأة 
القت�سادي  ال�سعيد  على  الإم��ارات��ي��ة 
الر�سيدة  القيادة  ودع��م  حر�س  بف�سل 
ومتكينها  امل���������راأة  دور  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى 
عملية  يف  م�ساهمتها  وزي��ادة  اقت�ساديا 
اإمارة  يف  وال�ساملة  امل�ستدامة  التنمية 

اأبوظبي ودولة الإمارات.
ا�سرتاتيجية  ع��ن  ال��رم��ي��ث��ي  وحت��دث��ت 
جمل�س �سيدات اأعمال اأبوظبي 2015 
ور�سالة  وروؤي���ة  واأه��داف��ه��ا   2019  –
امل��ج��ل�����س ال��ت��ي ت���وؤك���د ع��ل��ى ري���ادت���ه يف 
النهو�س بدور املراأة يف القطاع اخلا�س 
يف  رئي�سيا  �سريكا  لت�سبح  ومتكينها 
التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف اإمارة 

اأبوظبي..
اأهم مبادرات وم�ساريع   كما مت عر�س 
والأعوام   2017 العام  خالل  املجل�س 

املقبلة.

•• اأبوظبي-وام:

ث�����اين مر�سد  ����س���ع���ادة حم���م���د  ال���ت���ق���ى 
التجارة  غ��رف  احت��اد  رئي�س  الرميثي 
وال�سناعة بالدولة رئي�س جمل�س اإدارة 
وفدا  اأب��وظ��ب��ي  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
من رائدات الأعمال بالغرفة التجارية 
نهى  برئا�سة  ج��دة  مبدينة  ال�سناعية 
الأعمال  رائ��دات  وف��د  رئي�سة  اليو�سف 

ال�سعوديات.
املحمود  اإبراهيم  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
اإدارة  جم��ل�����س  ل��رئ��ي�����س  الأول  ال��ن��ائ��ب 
اأبوظبي و�سعادة مرمي الرميثي  غرفة 
رئي�سة جمل�س �سيدات اأعمال الإمارات 
رئي�سة الهيئة التنفيذية ملجل�س �سيدات 
اأعمال اأبوظبي وعبداهلل غرير القبي�سي 

نائب مدير عام غرفة اأبوظبي.
الرميثي  م��ر���س��د  ث���اين  واأك�����د حم��م��د 
الأخوية  العالقات  عمق  اللقاء  خ��الل 
ال�سقيقني  ال���ب���ل���دي���ن  ت����رب����ط  ال����ت����ي 
القت�سادي  ال�سعيدين  ع��ل��ى  خ��ا���س��ة 

وال�ستثماري .
الإماراتية  اأن ال�ستثمارات  اإىل  م�سريا 
ارت��ف��اع��ا ملحوظا  ���س��ه��دت  ال�����س��ع��ودي��ة 

اأبوظبي ت�ست�سيف التحدي العاملي 
للتكنولوجيا املالية 2017 مايو القادم

•• اأبوظبي-وام:

ك�سف �سوق اأبوظبي العاملي - املركز املايل الدويل يف اأبوظبي - عن �سراكته اجلديدة مع 
تي 4 اآي -  �سيتي بنك لتنظيم فعالية “حتدي �سيتي للتكنولوجيا من اأجل النزاهة” - 

احلدث العاملي املخ�س�س ل�ستعرا�س التطبيقات املبتكرة للتكنولوجيا املالية.
م��دن خمتارة   6 اأح��د  كونها  ال��ق��ادم  مايو   15 ي��وم  اأبوظبي  العا�سمة  الفعالية يف  ويقام 
�سيتي  ومك�سيكو  اآب����اد  وح��ي��در  ودب��ل��ن  اآي��ر���س  بيون�س  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ح��دي  ل�ست�سافة 
و�سنغافورة. وتعد فعالية حتدي - تي 4 اآي - مبادرة ت�ساركية عاملية يقودها “�سيتي بنك” 
لتحفيز تطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز من معايري وممار�سات النزاهة ومكافحة 
الف�ساد املايل يف القطاعني العام واخلا�س وذلك بالتعاون مع �سركاء من املوؤ�س�سات العامة 
والأطراف املعنية. وت�ستقطب الفعالية اأعدادا كبرية من ال�سركات والأفراد املبتكرين يف 
افرتا�سية”  “م�سرعات  عن  عبارة  فريدا  عامليا  برناجما  وتقدم  التكنولوجي..  القطاع 

لتطوير حلول ابتكارية تدعم حتقيق ال�سفافية والنزاهة.
وتتيح الفعالية للم�ساركني املتاأهلني للمراحل النهائية من التحدي ا�ستعرا�س حلولهم 
املتخ�س�سة يف التكنولوجيا املالية يف اأحد املدن العاملية ال�ست التي حتت�سن التحدي العاملي 
يف عام 2017 وتقدمي عرو�س خدماتهم وحلولهم اأمام جلنة حتكيم متخ�س�سة ت�سم 
وال�سريكة.  املعنية  الأط��راف  بنك وخمتلف  �سيتي  واملعنيني يف  امل�سوؤولني  كبار  عددا من 
اأبوظبي  �سوق  يف  املالية  اخلدمات  تنظيم  ل�سلطة  التنفيذي  الرئي�س  تنج  ريت�سارد  وق��ال 
للتكنولوجيا  العاملي  التحدي  هذا  لتنظيم  بنك”  “�سيتي  مع  �سراكتنا  اأهمية  ان  العاملي 
املالية يف مقرنا بجزيرة املاريه تكمن يف متا�سي اأهداف هذه املبادرة مع اللتزام امل�ستمر 
من�سة  لتطوير  العاملي  اأبوظبي  ل�سوق  ال�سرتاتيجية  واخلطة  لأبوظبي  الأم��د  طويل 
وبيئة  ح��ي��وي  جمتمع  ب��ن��اء  ت��ع��زز  امل��ال��ي��ة  للتكنولوجيا  وم�ستدامة  ومتكاملة  مفتوحة 
مواتية لتلبية كافة احتياجات جمتمعات املال والأعمال املحلية والعاملية. واأ�ساف ان هذه 
الفعالية متثل حتديا مفتوحا جلمع وت�سخري اأحدث احللول التكنولوجية املبتكرة التي 
تعزز مفاهيم النزاهة وامل�ساءلة وال�سفافية يف القطاعني العام واخلا�س.. داعيا جميع رواد 
البتكار التكنولوجي داخل وخارج الدولة بالقدوم لأبوظبي ل�ستعرا�س حلولهم املتميزة 

وال�ستفادة من البيئة املتكاملة للتكنولوجيا املالية التي يوفرها �سوق اأبوظبي العاملي.

»اأدنوك« تختتم حملتها الرتويجية »واحة املفاجاآت« وتقدم جوائز مبليون درهم
•• اأبوظبي-وام:

للتوزيع”  “اأدنوك  ���س��رك��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
“واحة  الرتويجية  حملتها  الول  اأم�س 
مطلع  اأطلقتها  كانت  التي  املفاجاآت” 
تنفيذ  ع����رب   2016 دي�����س��م��رب  ���س��ه��ر 
ال�����س��ح��ب ال��ث��اين والأخ�����ري ع��ل��ى جوائز 
احلملة التي هدفت اإىل اإتاحة الفر�سة 
ع��م��الء م��ت��اج��ر واح����ة اأدن�����وك ل��ل��ف��وز ب� 
تبلغ  م��ت��ن��وع��ة وجم���زي���ة  ج���ائ���زة   295

قيمتها الجمالية مليون درهم.
 175 والأخ����ري  ال��ث��اين  ال�سحب  وق���دم 
اجلوائز  �سمنها  من  كان  مميزة  جائزة 

ال���ك���ربى ل��ل��ح��م��ل��ة ك�����س��ي��ارت��ني م���ن نوع 
“اإل  تلفاز  وج��ه��ازي   BMW 318i
ات�س دي” 65 بو�سة  ال��رتا  جي �سوبر 
اإىل  ل�سخ�سني  ف��اخ��رة  عطلة  وح��زم��ة 
ج����زر ال�����س��ي�����س��ل م��ق��دم��ة م���ن الحت����اد 

للعطالت.
كما �سمت قائمة اجلوائز 150 ق�سيمة 
�سفر على منت ط��ريان الحت��اد و150 
الحت���اد  م��ن  م��ق��دم��ة  ع��ط��الت  ق�سيمة 
للعطالت اإىل جانب 10 �سبائك ذهبية 

و10 هواتف ذكية من نوع “اآيفون 7«.
ونفذ ال�سحب يف موقعني خمتلفني هما 
باأبوظبي  “الكورني�س”  خدمة  حمطة 

للم�ساركني باحلملة يف كل من اأبوظبي 
العني  وم���دي���ن���ة  ال���غ���رب���ي���ة  وامل���ن���ط���ق���ة 
اإمارة  يف   ”2 “البوابة  خدمة  وحمطة 
اإم���ارات  م��ن  للم�ساركني  اخليمة  راأ����س 
واأم  وال��ف��ج��رية وع��ج��م��ان  راأ����س اخليمة 

القيوين.
ح�سر عملية تنفيذ ال�سحب ممثلون عن 
من  كل  يف  القت�سادية  التنمية  دائرتي 

اإمارة اأبوظبي واإمارة راأ�س اخليمة.
و����س���م���م���ت ه�����ذه احل���م���ل���ة ال����ت����ي لقت 
رواج���ا ك��ب��ريا ب��ني ع��م��الء متاجر واحة 
الفوز  اإم��ك��ان��ي��ة  اأم��ام��ه��م  لتتيح  اأدن����وك 
مبجموعة من اجلوائز املميزة والقيمة 

يف  امل�ساركة  ق�سيمة  على  احل�سول  عرب 
ينفقونها  دره��م��ا   25 ك��ل  ع��ن  ال�سحب 
يف متاجر واحة اأدنوك مبختلف مناطق 

الدولة.
الرا�سدي  مبارك  �سعيد  املهند�س  وق��ال 
ل�سركة  ب���الإن���اب���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
ال�سحب  تنفيذ  مع  اأن��ه  للتوزيع  اأدن���وك 
ال��ث��اين والأخ���ري للحملة اأك��دن��ا اأن��ن��ا يف 
مبداأ  تاأكيد  م��ن  متكنا  للتوزيع  اأدن���وك 
املحور  بكونهم  عمالئنا  جت��اه  الل��ت��زام 
تكرميهم  خالل  من  لعملياتنا  الأ�سا�س 
ملتاجر  املتوا�سل  ولئهم  على  و�سكرهم 
منتجاتنا  وخم���ت���ل���ف  اأدن����������وك  واح�������ة 

وخدماتنا عالية اجلودة.
وهناأ العمالء الفائزين باجلوائز موؤكدا 
اأدنوك للتوزيع ملتزمة دائما بتلبية  اأن 
توقعات عمالئنا وتخطيها نحو الأف�سل 
عالية  وخ��دم��ات  منتجات  منحهم  ع��رب 
اإىل جانب فر�س للفوز بجوائز  اجلودة 
اأو  منتجاتنا  م��ن  ال�ستفادة  عند  قيمة 

خدماتنا.
و���س��م��ت ق��ائ��م��ة ����س���رك���اء ح��م��ل��ة واح���ة 
امل��ف��اج��اآت الحت����اد ل��ل��ط��ريان والحت����اد 
ون�سكافيه  اأغذية  وجمموعة  للعطالت 
ال�����س��رور وجالك�سي  ال��ي��ج��ري��ا وخم��اب��ز 

ومي�سرت بوتاتو.
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خال حفل توزيع »جوائز جلفود لابتكار«

م البتكارات املتميزة لل�سركات الرائدة يف قطاع الأغذية جلفود يكررّ

�سند حللول الطيان تربم اتفاقية متويل مع موؤ�س�سة م�سرفية يابانية بقيمة 73 مليون دولر اأمريكي

••  دبي-الفجر: 

�سهدت فعاليات معر�س جلفود 2017، 
���س��ن��وي يف قطاع  اأك�����رب ح����دث جت�����اري 
اإقامة  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  الأغ��ذي��ة 
بجوائز  الفائزين  لتكرمي  مميز  حفل 
جلفود لالبتكار وذلك يف فندق كونراد 

بدبي.
لالبتكار‘  ج���ل���ف���ود  ’جوائز  حت��ت��ف��ي 
القاب�سة،  الظاهرة  برعاية  تقام  التي 
ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات اجل���دي���دة وامل��ح�����ّس��ن��ة التي 
حملية  عار�سة  جهة  اآلف   5 تعتمدها 
ت�����س��ارك يف املعر�س  واإق��ل��ي��م��ي��ة ودول��ي��ة 
اأك��ر من مليون  فعالياته  ت�سغل  ال��ذي 
العر�س  م�����س��اح��ات  م���ن  م��رب��ع��ة  ق����دم 
م��رك��ز دبي  وامل��ف��ت��وح��ة، �سمن  امل��غ��ط��اة 
املايل العاملي وي�ستمر حتى يوم اخلمي�س 

2 مار�س املقبل. 
وق���د ����س���ارك يف احل��ف��ل ع���دد م���ن اأب���رز 
قطاع  يف  املتخ�س�سة  العاملية  ال�سركات 
اآيل فودز  الأغذية، ومنها �سركة جرين 
اأف�سل  بجائزة  ف��ازت  التي  الإيرلندية 

منتج لالأغذية احلالل. 
 وبهذه املنا�سبة، قالت �سوزان كونروي، 
�سركة جرين  الت�سدير يف  مدير قطاع 
اآي�������س���ل ف�������ودز: ي�����س��رف��ن��ا ال����ف����وز بهذه 
واأن��ن��ا نقوم  امل��رم��وق��ة، خا�سة  اجل��ائ��زة 
اجلانب  احل�����الل يف  الأغ����ذي����ة  ب���اإن���ت���اج 
اأوروب������ا. وانطالقاً  ال��ع��امل  م��ن  الآخ����ر 
م���ن رغ��ب��ت��ن��ا ب��ت��ق��دمي م��ن��ت��ج��ات تالئم 
متطلبات ال�سوق يف دولة الإمارات، فقد 
الأغذية  اأرق��ى موا�سفات  باعتماد  قمنا 
اأبرز  قبل  م��ن  عليها  امل�����س��ادق  احل���الل 

العامل  ي��ت��م��ث��ل  ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي��ة:  ف������روزن 
الأكرب الذي �سمن فوزنا بهذه اجلائزة، 
التح�سري  ���س��ه��ل��ة  الأغ����ذي����ة  ت��ق��دمي��ن��ا 
وتلبيتها  العالية،  بجودتها  متتاز  التي 
الأوىل،  ب���ال���درج���ة  ال�������س���وق  مل��ت��ط��ل��ب��ات 
اجلاهزة  الأغ���ذي���ة  ال��ع��م��الء  يف�سل  اإذ 

واملاأكولت ال�سريعة«.
اأي�ساً  الإم���ارات���ي���ة  ال�����س��رك��ات  وح��ظ��ي��ت 
احلفل،  خ���الل  اجل��وائ��ز  م��ن  بح�ستها 
حيث ح�سدت �سركة جلوبال لل�سناعات 
ال��غ��ذائ��ي��ة ج��ائ��زت��ني م��رم��وق��ت��ني هما 
اخل�سراوات  جم���ال  يف  اب��ت��ك��ار  اأف�����س��ل 
اب���ت���ك���ار يف جمال  وال���ف���اك���ه���ة واأف�������س���ل 

اللحوم اأو الدواجن. 
بليوا،  ق����ال ج��ا���س��ي��ك  ال�����س��ي��اق،  وب���ه���ذا 

الهيئات املتخ�س�سة مثل هيئة الإمارات 
للموا�سفات واملقايي�س. 

بغية  الأب��ح��اث  ا�ستثمرنا يف جم��ال  كما 
التف�سيالت  ح���ول  اأف�����س��ل  ف��ه��م  ب��ل��ورة 
والكباب،  ال����دون����ر،  ب���اأط���ب���اق  امل��ت��ع��ل��ق��ة 

والبيتزا احلالل.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا، اأظ���ه���رت ���س��رك��ة جرين 
ي��������اردز ف��������روزن ل���الأط���ع���م���ة امل���ج���ّم���دة 
م�����س��ت��وي��ات رف��ي��ع��ة م���ن الن�����س��ج��ام مع 
ال��ع��م��الء، وا���س��ت��ح��ق��ت الفوز  ت��وج��ه��ات 
املجمدة  لالأغذية  منتج  اأف�سل  بجائزة 

اأو املربدة. 
املدير  ف����ان����درم����رين،  ف���ران���ك���ي  وق������ال 
بالتجزئة  ال��ب��ي��ع  لأع����م����ال  ال���ت���ج���اري 
وخدمات الطعام يف �سركة جرين ياردز 

لل�سناعات  ���س��رك��ة ج��ل��وب��ال  ع���ام  م��دي��ر 
من  تتخذ  �سركة  باعتبارها  الغذائية: 
ل��ه��ا، يج�سد فوز  دول���ة الإم�����ارات م��ق��راً 
بجائزتني  الغذائية  لل�سناعات  جلوبال 
م��ن ج��وائ��ز ج��ل��ف��ود ل��الب��ت��ك��ار التقدير 
والإ�����س����ادة ال��وا���س��ع��ة ال��ت��ي حت��ظ��ى بها 
ال�����س��رك��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال���ق���ط���اع مبا 

يتجاوز نطاق عملياتها اجلغرايف. 
وت�����س��م��ل ق��ائ��م��ة ال���ف���ائ���زي���ن الآخ���ري���ن 
النيوزلندية  فونتريا  �سركة  باجلوائز 
والتي  احلليب،  مب�ستقات  املتخ�س�سة 
من�سة عر�س يف  اأف�سل  اأح��رزت جائزة 
امل��ع��ر���س مب�����س��اح��ة ت����رتاوح ب��ني 40 - 
فونتريا  وت�ساركت  م��رب��ع��اً.   م��رتاً   90
اإم بي  اإن زد  من�سة عر�سها مع �سركتي 

)NZMP( واأنكور فود بروفي�سنالز.  
با�سم جمموعة فونتريا  املتحدث  وقال 
جلفود  م��ع��ر���س  ي�����س��ك��ل   : ال��ت��ع��اون��ي��ة 
2017 فعالية ا�سرتاتيجية هامة تتيح 
ل��ن��ا ف��ر���س��ة ال��ت��وا���س��ل م��ع ال��ع��م��الء يف 
املنطقة، ف�ساًل عن الرتويج خلدماتنا 
ومنتجاتنا املتنوعة من املكونات الغذائية 
الرائدة يف القطاع. ومت ت�سميم جناحنا 
ت�سليط  يف  ي�سهم  ن��ح��و  ع��ل��ى  امل�����س��رتك 
واملنتجات  امل���ع���رو����س���ات  ع��ل��ى  ال�������س���وء 
اإم  زد  اإن  ل�سركتي  الفريدة  واخل��دم��ات 
بالإ�سافة  بروفي�سنالز،  فود  واأنكور  بي 
اإىل �سركة فونتريا ذات ال�سهرة الوا�سعة 
بهذا  ك��ث��رياً  �سررنا  وق��د  نيوزيلندا،  يف 

التكرمي للجهود التي بذلناها.

طيان الإمارات تخترب تكنولوجيا مبتكرة 
لإدارة رحالتها يف الظروف املناخية ال�ستوية 

•• دبي -وام: 

بداأت “طريان الإمارات “ اإجراء اختبارات ميدانية لتكنولوجيا مبتكرة تدعم 
اتخاذ قرارات ت�سهم يف اإدارة اأف�سل للعمليات وال�سالمة والبيئة يف اأجواء �سهر 
الناقلة  وبا�سرت  ا�سطراب احلركة اجلوية.  تت�سبب يف  التي  القا�سية  ال�ستاء 
بالتعاون مع �سركة في�سال املتخ�س�سة يف خدمات الر�سد البيئية وال�سناعية 
املناخية  الظروف  يف  القرار  لتخاذ  تامي  ت�سك  نظام  اختبار  فنلندا  ومقرها 
ال�ستوية وامل�ستخدم يف كل من كوبنهاغن و�سيكاغو. وي�ستخدم نظام “ ت�سك 
لعوامل  دقيقة  ا�ست�سعار  اأج��ه��زة  ت�سجلها  ال��ت��ي  ال��ف��وري��ة  القيا�سات   “ ت��امي 
مناخية عدة مثل درجة احلرارة و�سرعة الرياح وطبيعة الأمطار للم�ساعدة 
على التقدير الدقيق لتاأثري الظروف اجلوية ومدى فعالية �سوائل امل�سادة 
واملزيلة للجليد على الطائرات ومن ثم نقل النتائج اإىل الطيارين عرب نظام 
النظام بديال لإجراءات  الطائرة.  ويعد  املوجود على منت   «  ACARS  «
يدوية يقوم بها الطيارون با�ستخدام جداول م�سبقة ور�سوم بيانية ومراقبة 
الأحوال اجلوية لتقدير كمية �سوائل منع اأو اإزالة اجلليد املطلوبة واحلالت 
ت��وج��ب ع��دم الإق����الع. و�سيتمكن ط��ي��ارو الإم����ارات م��ن خالل  ال��ت��ي  املناخية 
ا���س��ت��خ��دام تكنولوجيا اآل��ي��ة ودق��ي��ق��ة لت��خ��اذ ال���ق���رارات ب��دل ع��ن الإج����راءات 
اليدوية التي تتطلب وقتا لتقدير كمية �سوائل منع واإزال��ة اجلليد املطلوبة 
بال�سالمة  تتعلق  اأخ���رى  اأ�سا�سية  ج��وان��ب  على  اأف�سل  ب�سورة  الرتكيز  م��ع 

والعمليات اجلوية عند التح�سري لالإقالع يف اأحوال جوية �سيئة.
ل�سعوبة  نظرا  تامي  ت�سك  نظام  لتقييم  و�سيكاغو  كوبنهاغن  اختيار  ومت 
الأحوال اجلوية فيهما �ستاء بالإ�سافة اإىل ذلك ت�ستخدم طريان الإمارات 
طائرات الإيربا�س A380 وطائرات البوينج 777 خلدمة كلتا الوجهتني 
ب�سكل دائم ما يتيح لها احل�سول على نتائج وخربات حول اأداء نظام دعم 

القرار ت�سك تامي يف ف�سل ال�ستاء على جميع طائرات الأ�سطول. 
تامي  ت�سك  نظام  الأولية  الختبارات  الإم��ارات خالل  و�ست�ستخدم طريان 

اإىل جانب الإجراءات اليدوية املتبعة حاليا للتحقق من جدوى النتائج.

اأ�سعار اأوبك عند 53.85 دولرا للربميل
•• فيينا -وام: 

اأعلنت منظمة الدول امل�سدرة للنفط اأوبك اأن �سعر �سلة خاماتها و�سل اأم�س 
الأول اىل 53.85 دولر للربميل مقارنة ب�سعر اجلمعة املا�سية 53.61 
دولر. وت�سم �سلة خامات اأوبك التي تعد مرجعا يف م�ستوى �سيا�سة الإنتاج 
الإم��ارات��ي وخ��ام مزيج �سحارى اجلزائري  خ��ام مربان   : التالية  الأن���واع 
والإيراين الثقيل والب�سرة اخلفيف العراقي وخام الت�سدير الكويتي وخام 
القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي  اخلفيف  ب��وين  وخ��ام  الليبي  ال�سدر 
الفنزويلي مرياي وجريا�سول  واخل��ام  ال�سعودي  العربي اخلفيف  واخل��ام 

الأنغويل وربيع اخلفيف الغابوين واأورينت الكوادوري.

للربميل �سعر ت�سوية العقد  دولرا   55.12
الآجل خلام عمان يف بور�سة دبي للطاقة ام�ض

•• دبي-وام:

لدى   � املقبل  اأب��ري��ل  ت�سليم   � ع��م��ان  خل��ام  الآج���ل  العقد  ت�سوية  �سعر  خ�سر 
تداوله يف بور�سة دبي للطاقة ام�س 0.44 دولر اأمريكي للربميل الواحد 
مقارنة ب�سعر ت�سويته اأم�س الأول ليبلغ 55.12 دولر عند ال�ساعة 12:30 
08:30 بتوقيت غرينت�س.  وتهدف بور�سة دبي للطاقة  املحلي  بالتوقيت 
الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  دولية  بور�سة  اأول  وهي   �
املهتمني  وال��ع��م��الء  وامل��ت��داول��ني  النفط  اإن��ت��اج  �سركات  ت��زوي��د  اإىل   � وال�سلع 
اخلام.  للنفط  بال�سفافية  تت�سم  باأ�سعار  ال�سوي�س  �سرق  تقع  التي  بالأ�سواق 
وتعد البور�سة منذ افتتاحها عام 2007 اإحدى البور�سات املتخ�س�سة على 
م�ستوى العامل واأ�سبح عقدها الرئي�س وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار 
الأكر موثوقية للنفط اخلام املتجه اإىل ال�سوق التي ت�سهد منوا �سريعا �سرق 
متفردة  ب�سورة  الآ�سيوية  املنطقة  اقت�سادات  تعك�س  التي  والأداة  ال�سوي�س 
واأكرب عقد من نوعه يف العامل من حيث الت�سليم الفعلي وثالث معيار �سعري 
للنفط اخلام يف العامل واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�سديره من 
عمان ودبي.  وت�ستخدم بور�سة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى الأنظمة 
20 منطقة  اأكر من  انطالقا من  اإليها  الو�سول  التي ميكن  الإلكرتونية 
امل��ت��ح��دة. وتقع  وال���ولي���ات  واأوروب�����ا  اآ���س��ي��ا  الرئي�سة يف  امل��ال��ي��ة  امل��راك��ز  منها 
البور�سة داخل مركز دبي املايل العاملي � وهو منطقة مالية حرة مت اإن�ساوؤها 

لتعزيز اخلدمات املالية يف دولة الإمارات العربية املتحدة �

مليون درهم قيمة ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ض  732
•• دبي -وام: 

بيع  واإج���راءات  وفيالت  و�سقق  اأرا���س  العقارات من  ت�سرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س 732 مليون درهم منها 628 
ماليني   104 ونحو  وف��ي��الت  و�سقق  اأرا����س  بيع  معامالت  دره��م  مليون 
درهم عمليات رهن عقارية. واأفاد التقرير اليومي للت�سرفات الذي ي�سدر 
عن دائرة الأرا�سي والأمالك بدبي باأن الدائرة �سجلت ام�س 314 مبايعة 
منها 27 لأرا�س بقيمة 193 مليون درهم و287 مبايعة ل�سقق وفيالت 
بقيمة 435 مليون درهم.  وتقدمت حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد على 
باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�سجيلها خم�س مبايعات بقيمة 
مبايعات  ث��الث  بت�سجيلها  اخلام�سة  الثنية  فمنطقة  دره��م  مليون   46
القيمة  الأرا�سي من حيث  اأهم مبايعات  25 مليون دره��م. وكان  قيمتها 
مبايعة مببلغ 18 مليون درهم يف منطقة “ال�سطوة” تلتها مبايعة بقيمة 
18 مليون درهم يف منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد بينما كان اأهم 
بقيمة  التجاري  اخلليج  منطقة  يف  مبايعتني  والفيالت  ال�سقق  مبايعات 
ثمانية ماليني درهم لكل منهما. وت�سدرت مدينة املطار املناطق من حيث 
مليون   40 بقيمة  مبايعة   40 م�سجلة  والفيالت  ال�سقق  مبايعات  ع��دد 
درهم تلتها منطقة وادي ال�سفا 3 بت�سجيلها 32 مبايعة مببلغ 55 مليون 
درهم. كما �سهدت الدائرة ام�س ت�سجيل رهون بقيمة 104 ماليني درهم 
منها 14 لأرا�س مببلغ 38 مليون درهم و52 رهنا ل�سقق وفيالت بقيمة 
11 مليون  بقيمة  اأهمها يف منطقة نخلة جمريا  ك��ان  دره��م  66 مليون 

درهم واأخرى يف منطقة وادي ال�سفا 6 بقيمة 10 ماليني درهم.

•• اأبوظبي-وام:

���س��ن��د حل��ل��ول الطريان  ���س��رك��ة  اأب���رم���ت 
املبادلة  ل�سركة  بالكامل  اململوكة  �سند 
مع  متويل  اتفاقية  “مبادلة”  للتنمية 
بانكينغ  ميت�سوي  �سوميتومو  موؤ�س�سة 
كوربوري�سن” اإ�س اإم بي �سي” امل�سرفية 
اليابانية يتم مبوجبها توفري ت�سهيالت 
يف  ل�ستخدامها  �سند  ل�سركة  ائتمانية 
ل��ت��وري��د قطع  �سفقاتها  اأح���دث  مت��وي��ل 
غيار حمركات الطائرات ل�سركة الحتاد 

للطريان على املدى البعيد .
وتقدر قيمة �سفقة التمويل من املوؤ�س�سة 
اأمريكي  دولر  مليون   73 ب���  اليابانية 
لتمويالت  الإج��م��ال��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ل��رتف��ع 
دولر  مليون   790 من  اأك��ر  اإىل  �سند 

اأمريكي.
ت�����روي لمبيث  ق����ال  امل��ن��ا���س��ب��ة  وب���ه���ذه 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ���س��ن��د اإن 
موؤ�س�سة اإ�س اإم بي �سي امل�سرفية اليابانية 

موؤ�س�سة البرتول الكويتية تعلن 
اأ�سعار الغاز امل�سال ل�سهر مار�ض

•• الكويت-وام:

الأ�سعار  الكويتية  البرتول  موؤ�س�سة  اأعلنت 
الربوبان  امل�سال  البرتول  لغازي  اجلديدة 
تبيع  حيث  املقبل  م��ار���س  ل�سهر  والبيوتان 
الطن املرتي الواحد من الربوبان ب� 480 
ونقلت  دولر.   600 ب���  وال��ب��ي��وت��ان  دولرا 
املوؤ�س�سة  عن  كونا  الكويتية   الأن��ب��اء  وكالة 
يف بيانها ام�س اأن الطن املرتي الواحد من 
دولرا خالل   480 ب�  �سيباع  الربوبان  غاز 
مار�س املقبل فيما يباع الطن املرتي الواحد 
من غاز البيوتان ب� 600 دولر. وي�ستخدم 
والبيوتان  ال��ربوب��ان  امل�سال  ال��ب��رتول  غ��ازا 
يف ���س��ن��اع��ة ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات اإ���س��اف��ة اىل 
ا�ستخدامات وقود الطبخ والتدفئة وغريها. 
النفط  باأ�سعار  امل�سال  الغاز  اأ�سعار  وتتاأثر 
وانخفا�سا  ارت��ف��اع��ا  ال��ع��امل��ي��ة  الأ����س���واق  يف 
باعتبارها حمددا رئي�سيا لأ�سعار هذه املواد 
والطلب  العر�س  بقوى  تاأثرها  اىل  اإ�سافة 

يف ال�سوق وعوامل اأخرى.

حتظى مبكانة متميزة كموؤ�س�سة متويل 
رائدة يف جمال �سناعة الطريان .

معربا عن �سعادته بالتعاون مع موؤ�س�سة 
اإ�س اإم بي �سي امل�سرفية اليابانية يف هذه 
ال�سفقة التي تفتح اأمامنا اآفاقا جديدة 
متثل  اأن��ه��ا  ع��ن  ف�سال  التمويل  مل�سادر 

املتوا�سل  ال��ن��م��و  لتعزيز  ه��ام��ة  و�سيلة 
الغيار  قطع  متويل  جم��ال  يف  لأعمالنا 
توفري  جانب  اإىل  الطائرات  وحمركات 
ال��ت��ي م���ن �ساأنها  ال��ف��ر���س  م���زي���دا م���ن 
اجلانبني  بني  التعاون  نطاق  تو�سع  اأن 
ال�سركة  توطيد مكانة  وامل�سي قدما يف 

مبا يلبي احتياجات منو ال�سوق.
واتانابي  �سيني�سريو  اأع���رب  جانبه  م��ن 
البحري  ال��ت��م��وي��ل  لق�سم  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اإم بي  اإ�س  والطريان العاملي يف موؤ�س�سة 
�سركة  م��ع  بال�سراكة  �سعادته  ع��ن  �سي 
�سند من خالل �سفقة التمويل املميزة .

على هام�ض م�صاركة مكتبها التمثيلي يف اأذربيجان يف »جلفود 2017« بدبي

غرفة دبي تدعو ال�سركات يف اأورا�سيا اإىل اتخاذ دبي وجهة ل�سادراتها
•• دبي-الفجر:

يف اإطار جهودها للرتويج لدبي كوجهة 
ال�سركات  وت��ع��ري��ف  ل��الأع��م��ال،  ج��اذب��ة 
اخلارجية بفر�س الأعمال يف دبي، وعلى 
هام�س معر�س اخلليج لالأغذية جلفود 
، نظمت غرفة جت��ارة و�سناعة   2017
دب����ي اأم�������س ع���رب م��ك��ت��ب��ه��ا ال��ت��م��ث��ي��ل��ي يف 
املواد  ح��ول ت�سدير  اأذرب��ي��ج��ان م��وؤمت��راً 
الغذائية يف اأورا�سيا وذلك يف مركز دبي 

التجاري العاملي.
 350 اأك�����ر م���ن  و�����س����ارك يف امل����وؤمت����ر 
م�������س���ارك���اً م����ن جم��ت��م��ع��ي الأع�����م�����ال يف 
دول���ة الإم�����ارات واأورا���س��ي��ا، حيث هدف 
اأقيم على م��دى يومني،  امل��وؤمت��ر، ال��ذي 
املواد  واأه��م  باأبرز  احل�سور  تعريف  اإىل 
الغذائية يف اأورا�سيا والفر�س امل�ساحبة 
للمهتمني  اخل��ام  الأطعمة  ل�سترياد  له 
الغذائية  وال�سناعات  الأغذية  قطاع  يف 
ع��رو���س مف�سلة  وت��ق��دمي  ال���دول���ة،  يف 
حول املعايري الغذائية للتعبئة والتغليف 
ل�سترياد  ال�سحية  ال�سهادات  واإ���س��دار 
دب����ي ودول����ة  اإىل  ال���زراع���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات 
الإمارات العربية املتحدة، بالإ�سافة اإىل 
م�سنعي  بني  ثنائية  اجتماعات  تنظيم 
املواد الغذائية والتجار يف دولة الإمارات 
واأورا���س��ي��ا.  وحت��دث خ��الل اليوم الأول 
ل��ل��م��وؤمت��ر ع��ت��ي��ق ج��م��ع��ة ن�����س��ي��ب، نائب 
اخلدمات  ل��ق��ط��اع  اأول  تنفيذي  رئ��ي�����س 
التجارية يف غرفة دبي، و�سعادة كيتيفان 
القت�ساد  وزي���ر  ن��ائ��ب��ة  ب�سورو�سفيلي، 
والتنمية امل�ستدامة بجمهورية جورجيا، 
ن���ائ���ب رئي�س  اي�����ف،  وي���و����س���ف ع���ب���داهلل 
والت�سدير  ال�ستثمار  ت�سجيع  موؤ�س�سة 
باأذربيجان اذبرومو، ومريانا كاهانياك، 
الت�سدير  ت�����س��ج��ي��ع  م���ك���ت���ب  رئ���ي�������س���ة 
على  ال�����س��وء  �سلطوا  ح��ي��ث  ب��اأوك��ران��ي��ا، 
الغذائية  املواد  واإمكانات ت�سدير  فر�س 
لكل من جورجيا واأذربيجان واأوكرانيا. 

وحت���دث خ��الل ال��ي��وم ال��ث��اين للموؤمتر 
الزراعة  نائب وزير  اإيغور بريلو،  �سعادة 

كاتوف،  ودزام����ب����ولت  ب��ي��الرو���س��ي��ا،  يف 
رو�سيا  يف  ال��زراع��ة  لوزير  الأول  النائب 
الحت����ادي����ة، ح��ي��ث ���س��ل��ط��ا ال�����س��وء على 
الغذائية  املواد  واإمكانات ت�سدير  فر�س 

لكل من بيالرو�سيا ورو�سيا. 
اأهمية  على  ن�سيب  جمعة  عتيق  واأك���د 
لت�سليط  امل���وؤمت���رات  ه���ذه  مل��ث��ل  تنظيم 

ال�����س��وء ع��ل��ى اك��ت�����س��اف ف��ر���س جتارية 
ج����دي����دة ب����ني ال�������س���رك���ات ال���غ���ذائ���ي���ة يف 
واجلوانب  الإم�������ارات،  ودول����ة  اأورا����س���ي���ا 
الهامة لكيفية ممار�سة الأعمال يف دبي، 
والتغليف  للتعبئة  ال��غ��ذائ��ي��ة  وامل��ع��اي��ري 
ل�سترياد  ال�سحية  ال�سهادات  واإ���س��دار 
دب����ي ودول����ة  اإىل  ال���زراع���ي���ة  امل��ن��ت��ج��ات 

واأ�ساف  امل��ت��ح��دة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات 
موقعها  بف�سل  تعترب  دب��ي  اأن  ن�سيب 
ال�سرتاتيجي احليوي منفذاً اإىل اأ�سواق 
حوايل  اإىل  ت�سل  �سخمة  اإ�ستهالكية 
ملياري ن�سمة، وميكن لالإمارة اأن ت�سكل 
ق���اع���دة اإن���ط���الق ح��ي��وي��ة ل��ل�����س��رك��ات يف 
اأ�سواق  اإىل  الدخول  الراغبة يف  اأورا�سيا 

�سرق  الأو�سط وجنوب  وال�سرق  املنطقة 
ملوقعها  نظراً  الإفريقية،  وال��ق��ارة  اآ�سيا 
اللوج�ستية  وامل����زاي����ا  ال����س���رتات���ي���ج���ي 
بالإ�سافة  للم�ستثمرين،  توفرها  التي 
الت�سدير  لإع������ادة  م���رك���زاً  ك��ون��ه��ا  اإىل 
اأنحاء  ق��وي��ة ملختلف  رواب���ط  م��ع وج���ود 
واأف���ري���ق���ي���ا وجنوب  الأو�����س����ط  ال�������س���رق 
العربية  اململكة  اأن  م��وؤك��داً  اآ�سيا،  �سرق 
كاأكرب  الأوىل  املرتبة  احتلت  ال�سعودية 
وجهات �سادرات واإعادة �سادرات اأع�ساء 
87.7 مليار  اإىل  الغرفة بقيمة و�سلت 
تنظر  الغرفة  اإن  ن�سيب  واأ���س��ار  دره���م. 
ب��اع��ت��ب��اره��ا وجهة  اأورا���س��ي��ا  اأ����س���واق  اإىل 
الغرفة  قامت  حيث  لأع�سائها،  واع���دة 
اأول مكتب  2012 بافتتاح  العام  خالل 
متثيلي لها يف اأذربيجان، م�سرياً اأن منذ 
با�ستمرار  تعمل  وال��غ��رف��ة  احل��ني  ذل��ك 
العامليني  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ن  ال���ع���دي���د  م���ع 
عدة  جتارية  بعثات  لتنظيم  والدوليني 
اإىل الأ�سواق الواعدة، معترباً اأن موؤمتر 
امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  ه��و مثال على  ال��ي��وم 
م��ع ال�����س��رك��اء ال��ع��امل��ي��ني وال����ذي يهدف 
التجارة  وت�سهيل  وتر�سيخ  تعزيز  اإىل 

الثنائية بني اجلانبني. 
لقطاع  اأول  تنفيذي  رئي�س  نائب  واأ�سار 
اخلدمات التجارية يف غرفة دبي اإىل ان 
مع  �سراكات  اإق��ام��ة  اإىل  تتطلع  الإم���ارة 
اإىل  اأورا���س��ي��ا، م�سرياً  �سناع الأغ��ذي��ة يف 
الأغذية  لإن��ت��اج  ق��اع��دة  �ستكون  دب��ي  ان 
خالل  من  �ست�ساهم  الغرفة  اأن  وموؤكداً 
تعزيز  يف  التجارية  التمثيلية  مكاتبها 

هذا التوجه. 
التجاري  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي  امل���ك���ت���ب  وي�����س��ك��ل 
لال�ستثمارات  بوابًة  باكو  دبي يف  لغرفة 
الإم����ارات����ي����ة يف اأ�����س����واق راب���ط���ة ال����دول 
املجال  فتحه  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل�ستقلة 
الراغبة بدخول  الأذري��ة  ال�سركات  اأم��ام 
���س��وق دب��ي م��ن خ��الل اإب����راز اأه���م املزايا 
حال  يف  دب���ي  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  التناف�سية 
لأعمالهم  م����ق����راً  الإم���������ارة  ات���خ���اذه���م 

التو�سعية يف املنطقة.
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العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم 2016/2338   جتاري جزئي                               
التاريا  ان املدعي/  اىل املدعي عليه /1 - فيفا للرتفيه -  م م ح - جمهول حمل القامة مبا 
للدعاية والإعالن - �س ذ م م   قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت 
املحكمة مبثابة  اليوم -  حكمت  التايل: احلكم جلل�سة  التمهيدي  بتاريخ 2016/12/20 احلكم 
احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري احل�سابي - �ساحب الدور باجلدول ، - مامل 
به  وم��ا  ال��دع��وى  الط��الع على ملف  تكون مهمته   ، ا�سبوع  خ��الل  تعيينه  الطرفان على  يتفق 
الطرفني  بني  العالقة  طبيعة  بيان  م�ستندات  ا�سول  من  له  يقدم  ان  عيى  وما  م�ستندات  من 
واملرت�سد وعلى  �سداده  اعمال وما مت  اجن��ازة من  واطرافه وما مت  التفاق عليه  وبيان ما مت 
اخلبري مراجعة ال�سجالت والدفاتر املنتظمة لل�سركتني واملرا�سالت املتبادلة وت�سفية احل�ساب 
املدعي ب�سدادها )علما  كاأمانة للخبري وكلفت  بني الطرفني وح��ددت مبلغ خم�سة الف درهم 
املوافق  الثالثاء   التقرير  فالدعوى(.   وح��ددت لها املحكمة جل�سة يوم  اودع  باأنه اخلبري قد 

. Ch.2.D.19 2017/3/7 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

اعالن ب�سحيفة ا�سكال بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم 2016/204  ا�سكاالت عقارية  

مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم 2013/107  عقاري لوقف الإجراءات  
طالب الإعالن : امل�ست�سكل : اميريت�س بي يف دبي ليمتد  

 املطلوب اعاله :  اخل�سم املدخل / 1- بيكوك فين�سرز ليمتد  - جمهول حمل القامة
املوافق  الح���د  ي���وم  ق��د حت���ددت جل�سة  ب��ان��ه  نعلنكم    -  : الإع�����الن  م��و���س��وع 
2017/3/5  ال�ساعة 11.00 �سباحا بالقاعة ch1B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله 
والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف 

غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�ض الق�سم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/107  جتاري جزئي              

م م جمهول حمل  ذ  �س   - املن�ساآت  �سي لدارة  تي  1-اأك�����س   / املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ اي تي بي منطقة حرة - ذ م م وميثله : يو�سف حممد 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��ب��ح��ر    حممد  ح�سن 
املدعي عليه مببلغ وقدره )54.896 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   9٪ من تاريخ  رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام   وحددت لها جل�سة 
 Ch2.D.19 يوم الربعاء   املوافق  2017/3/8  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/325  جتاري كلي               

القامة مبا  التميمي  جمهول حمل  نا�سر  / 1-ان�سار حممد فرج  املدعي عليه  اىل 
: من�سور عبد اهلل حممد احمد  التجاري - فرع - وميثله  ابوظبي  املدعي/ بنك  ان 
الزرعوين   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املتنازع �سده بان يوؤدي 
الف  ت�سعمائة وثمانية و�ستون  للمتنازع   مببلغ وق��دره )968.789.44 دره��م( )فقط 
و�سبعمائة وت�سعة وثمانون درهم واربعة واربعون فل�س( بال�سافة   للر�سوم وامل�ساريف  
والفائدة القانونية 12٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام   وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2017/3/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/335  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جنمة حراء للتجارة العامة -  �س ذ م م  2- عبد الروؤوف نور حممد  
3- �سمري عبد الروؤوف نور حممد  4- عظمى يو�سف عبد الروؤوف نور حممد   جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري -  فرع وميثله : من�سور عبداهلل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  حممد احمد الزرعوين   قد 
عليهم بالت�سامن والتكافل والنفراد بان يوؤدوا للمتنازع مبلغ وقدره  )5.842.499.45 
دره���م( )ف��ق��ط خم�سة م��الي��ني وث��م��امن��ائ��ة واث��ن��ني وارب��ع��ني ال��ف وارب��ع��م��ائ��ة وت�سعة 
وت�سعني دره��م وخم�سة واربعني فل�س( والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/3/13  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدع�ى 2017/206  جتاري جزئي              

املدعي عليه / 1-كري�سنا كهاندرالل موهنال �سوباهالل  جمهول حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ تارا امبك�س - م م ح وميثله : �سمري حليم كنعان   قد 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
من   ٪12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   300.000(
لها جل�سة  وح��ددت  ال�����س��داد.    ال�ستحقاق يف 2016/5/20 وحتى مت��ام  تاريخ 
 Ch2.D.19 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/3/7   الثالثاء   يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل )علما بانه 

مت احالة الدعوى اىل املحكمة التجارية اجلزئية(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدع�ى 2016/1846  جتاري كلي                     
اىل املدعي عليهم / 1-دب��ي لتجارة ال�سكراب - ذ م م  2- اإي ان ام للمعادن - ذ م م  3- م�سنع 
دبي لتدوير املخلفات املعدنية - ذ م م  4- �سيد �سري عبا�س نقوي  5- �سبري مو�سوي مري تواز�س 
علي مو�سوي  6- امتياز الرب �سيد مويزور راب  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  : حامد ج��واد عطية اخلزرجي قد  التجاري وميثله  ابوظبي 
درهم(   1.794.786.62( وق���دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن  �سدهم  املتنازع  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�سداد  مت��ام  وحتى   2016/4/30 يف  ال�ستحقاق   ت��اري��خ   م��ن   ٪12 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع  �سمول احلكم بالنفاذ  طليقا من قيد الكفالة.   
 Ch2.E.21 وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2017/3/9  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  م��ن ميثلك  اأو  باحل�سور  ف��اأن��ت مكلف  ل��ذا 
الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون  اأيام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 2016/164  بيع عقار مره�ن    

اىل املنفذ �سده/1- حم�سن علي بختياري   جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري �س م ع وميثله : عبد اهلل خمي�س غريب الناخي 
اآل علي  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/2/21 اعالنكم ل�سداد القيمة 
العقار  تاريخ الع��الن وال بيع  املطالبة بها )4129137( درهم خالل 30 يوم من 
قانون الجراءات  امل��ادة 295 من  لن�س  املزايدة وفقا  ادن��اه بطريق  او�سافه  املبني 
املدنية  نوع العقار : �سقة �سكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�س : 190 - رقم 
املبنى : 1 - ا�سم املبنى : 29 بوليفاردتي 1- رقم الوحدة : 1904 - رقم الطابق : 

19 - م�ساحة العقار : 799.01 قدم مربع( خالل 30 يوم من تاريخ الإعالن.  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 2016/46  بيع عقار مره�ن    

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ح�سام   ادم  �سده/1-رخ�سانا  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/ بنك ابوظبي التجاري �س م ع وميثله : عبد اهلل خمي�س 
غريب الناخي اآل علي  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/2/20 
اعالنكم ل�سداد القيمة املطالبة وقدرها )3866127( درهم خالل �سهر 
الرهن  العقار حمل  بيع  واإل  التنفيذ اعاله  التبليغ يف ملف  تاريخ  من 
بطريق  املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية  )نوع 
العقار : ار�س - املنطقة : الثنية الثالثة - رقم الر�س : 692 - م�ساحة 

العقار :4.631.60 قدم مربع(  
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
    باال�ستئناف رقم 2017/1308 جتاري جزئي- دبي    

امل�ستاأنف �سدها / ق�سر الأمري للمقاولت - ذ م م - وميثلها  مديرها / حممد عبد احلكيم عبد النعيم ابراهيم 
info-princepalace@yahoo.com األكرتوين /   - ت : 2552044  ف : 2552044 - بريد 
  218 - مكتب  الغرير لال�ستثمار  بناية   - ال�سمكة  دوار   - نايف  - منطقة  دي��رة   - دب��ي  اإم��ارة   بالعنوان/ 
 نحيطكم علما اأنه مت انتدابنا خبري ح�سابيا بالق�سية اأعاله واملرفوعة �سدكم من : منار العمران لتاأجري 
ال�سقالت - وميثلها مالكها : ماهر بن �سامل بن هندي احلربي - وعليه فانتم مكلفني او من ميثلكم 
قانونا بح�سور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم الربعاء املوافق 2017/3/8  ال�ساعة الثانية ع�سرة  م�ساء 
وذلك مبكتب اخلبري الكائن باإمارة دبي - �سارع ال�سيخ زايد - مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - 
بجوار برج وان اأمنيات - برج بري�سم - الطابق الثامن - مكتب  805 ،   يرجى احل�سور باملوعد واملكان 
املحدد واإح�سار امل�ستندات املوؤيدة لدفاعكم بالدعوى علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�سور فان اخلربة 

�ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانونا. 
لال�ست�سفار الت�سال ب : 04/4341111 

مكتب اخلبري احلا�صبي  - اأحمد علي احلو�صني            

اإعالن للح�س�ر اأمام اخلربة             

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
مطعم وكافترييا التن�ر - ذ م م 

نعلن للجميع بان ال�سركة املذكورة اعاله هي : مطعم وكافترييا التنور 
/ذ م م  -�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تا�س�ست يف امارة عجمان مبوجب 
قانون ال�سركات الحتادي  رقم  )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة 
يف بلدية عجمان و�سجلته بالبلدية  حتت رقم )40811( وقد قرر ال�سركاء 

حلها وت�سفيتها وتعيني ال�سادة.
  جمال لتدقيق احل�صابات     

التقدم  اع��رتا���س  او  حق  اي  له  من  كل  فعلى  لل�سركة  قانوين  م�سفى 
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة )30( يوما من تاريخ  به للم�سفي 
ن�سر العالن وعلى العنوان التايل: امارة عجمان ،  هاتف:7447771  ، 

�س.ب:1131   

غرفة جتارة و�سناعة عجمان
       اعالن وحل وت�سفية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم  2016/1677 جتاري جزئي                                                 
اك�سنتيال   -2 م  م  ذ  �س   - التجارية  للو�ساطة  ميدي�ست  اك�سنتيال  عليه/1-  املحكوم  اىل 
حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ويل  م   ذ  ���س   - لال�ستثمار  ميدي�ست 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2016/11/3  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد احمد 
توؤديا للمدعي مبلغ  32.693.72  ان  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  الغني  حممد عبد 
)اثنان وثالثون الف و�ستمائة وثالثة وت�سعون دولر امريكي واثنان و�سبعون �سنتا( او ما 
يعادله بالدرهم الإماراتي وقت تنفيذ احلكم والفائدة بواقع 9٪ �سنويا من تاريخ املطالبة 
ومبلغ  بامل�سروفات  والزمتهما  ال�سداد  مت��ام  حتى   2016/7/27 يف  احلا�سل  الق�سائية 
ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدع�ى رقم  2016/2074  جتاري جزئي                                                 

اىل امل��ح��ك��وم ع��ل��ي��ه/1- اإمي����اج م��ات��ر���س ل��الإع��الن - ���س ذ م م  جم��ه��ول حم��ل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/25  يف الدعوى املذكورة 
بالزام  علي  العزيز  عبد  ابراهيم  نبيل  م  وميثلها/  م  ذ  �س  ميك�س  ل�سالح/كلر  اع��اله 
املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعية مبلغ 26790 درهما )�ستة وع�سرون الف و�سبعمائة 
وت�سعون درهما( وفائدة 9٪ من تاريخ 2016/5/19 وحتى متام ال�سداد والزمتها بر�سوم 
وم�سروفات الدعوى ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما زاد على 
ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم  2015/912 جتاري كلي                                                 
اورب��ت هولدينجز ليمتد جمهويل  �سركة  تاكار 2-   املحكوم عليه/1- هيمال فالبهدا�س  اىل 
الدعوى  بتاريخ  2016/3/23 يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سين�سوجن اجننريجن اند كون�سرتك�سن كو ليمتد  - فرع دبي بحكمت 
املحكمة اول : برف�س الدعوى بالن�سبة للمدعي عليه الول ثانيا : وبالن�سبة للمدعي عليها 
الثانية : بتعيني اخلبري الهند�سي �ساحب الدور باجلدول حمكما للف�سل يف النزاع بينها وبني 
املدعية وفقا للقانون وعقد املقاولة املربم بينهما على ان ينتهي التحكيم خاللة �ستة ا�سهر من 
تاريخ جل�سة التحكيم الوىل وحتدد اتعابه مبعرفته والزمت املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  ثالثني 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدع�ى رقم  2016/1798 مدين جزئي                                                 
اىل املدعي عليه/1- فهد جا�سم احمد مو�سى �سنقور  جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي / حممد حممد حممد ال�سرقاوي وميثله : احمد احلاج خادم بطي 
امليدور املهريي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/1/23 
بالزام  ال�����س��رق��اوي  حممد  حممد  ل�سالح/حممد  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
املدعي عليه بان يوؤدي  للمدعي مبلغ خم�سة وثمانني الف درهم مع الفائدة ٪9 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام والزامه الر�سوم وامل�سروفات.   حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 2016/703 تنفيذ عقاري   

ذ  �س   - العقاري  للتطوير  اوي�سرت  العقاري  2-  للتطوير  امنيات  املنفذ �سده/1- موؤ�س�سة  اىل 
م  ذ  )���س  ليمتد  ناين  بروبرتيز  اأمنيات   -4  ) م  م  ذ  )���س  ليمتد  بروبرتيز  تن  امنيات  م  3-  م 
ريا�س عبد   : التنفيذ/مي�سون فهمي جمال وميثله  ان طالب  القامة مبا  م(  جمهويل حمل 
املجيد حممود الكبان -   نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2014/1064 عقاري كلي يوم 
الربعاء  بتاريخ  2016/1/27  باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم بالت�سامن  ب�سداد مبلغ 
وقدره )4088988.16( درهم والفائدة القانونية بواقع 9٪ حتى متام ال�سداد  وت�سليمه اىل طالب 
ا�ستمارة حجز  تاريخ ن�سر هذا الع��الن 2- ف�سخ  اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من  التنفيذ 
الوحده العقارية املوؤرخة 2006/11/26 عن الوحدة الكائنة بالطابق رقم 17 بربج ذا جيميناي يف 
منطقة اخلليج التجاري دبي.   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 

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

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن حكم بالن�سر

         يف  الدع�ى رقم 2016/1288  جتاري  جزئي 
حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  جريما  وو�سين�سيجيد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
التجاري  ل�سالح/البنك  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2016/10/26 ب��ت��اري��خ  املنعقدة  بجل�ستها 
الدويل ���س.م.ع:اول بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )مائة واثنني وع�سرين الف 
التفاقية  والفائدة  ال�سيارة  قر�س  عن  فل�سا(  وع�سرين  وخم�سة  دره��م  ع�سر  وثمانية  واربعمائة 
الب�سيطة بواقع 4.75٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف:2015/12/13 وحتى متام 
ال�سداد - ثانيا:بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )ثالثمائة وت�سعة وثالثني الف 
و�ستمائة واثنني وثالثني درهم وواحد وع�سرين فل�سا( عن القر�س ال�سخ�سي والفائدة التفاقية 
الب�سيطة بواقع 6.25٪ �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائيه �سالف البيان وحتى متام ال�سداد والزمته 
. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف  املحاماة  اتعاب  الف درهم مقابل  بامل�سروفات ومببلغ 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/295  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- حممد �سعيد �سامل الطلبع الظهوري جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/بنك الحتاد الوطني وميثله : عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي 
وقدره  مببلغ  �سده  املتنازع  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
)1.312.990( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 7٪ �سنويا من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 
2017/3/9 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/367  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جزيرة ال�سم�س للمقاولت �س.م.ذ.م.م 2- احمد حممد قناوى من�سور  
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�سالمي �س.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�س 
غريب الناخي اآل علي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بان 
يوؤدي بالت�سامن والت�سامم مببلغ )1.927.648.5( ومبلغ )81.725( درهم باقي املرت�سد 
يف ذمة املدعي عليها الوىل باجمايل مبلغ وقدره )2009373.5( والزامهم بان يوؤدي مبلغ 
)154000( درهم قيمة تعوي�س لل�سرر والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة . وحددت لها 
فاأنت  بالقاعة:ch1.B.8 لذا  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق  2017/3/8   جل�سة يوم الربعاء 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدع�ى 2017/155  جتاري جزئي
ت��اج الرحمن خ��ان جمهويل حمل  ����س.ذ.م.م 2-  مل��واد البناء  اىل املدعي عليه / 1-  زبيده 
حممد  ح�سن  حممد  وميثله:يو�سف  ����س.ذ.م.م  للتجارة  لوردي�س  املدعي/  ان  مبا  القامة 
البحر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة با�سدار امر اداء بالزام املدعي عليهما 
باداء مبلغ وقدره )100.000( درهم للمدعية والفوائد بواقع 9٪ من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك 
يف:2014/8/13 وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء 
Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  املوافق 2017/3/7 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
او م�ستندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2017/158 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة اميب للتجاره �س.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/�سركة ماهلى اجنني كومبوننت�س جابان كابور�سيكي والتي 
تتاجر اي�سا وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد اأقام عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )102756( درهم 
تعوي�سا عن ال�سرر املادي والدبي التي حلقت لها اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2017/412 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سدهما/1- �سبري بهائي نعمان بهائي باتوا - ب�سفته املحكوم عليه 
النومان  �سركة   -2 التجارية  النومان  ب�سركة  و�سريكا  اجلزائيه  الق�سيه  يف 
التجارية ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كنيبك�س - ويرك 
�سي - جو�ستاف بت�س كى جي وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي   قد 
املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام 
املحكمة    او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  دره��م  وق��دره )147083(  به 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2016/1606  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة حممد كاهن للتجارة العامة ذ.م.م 2- عطاء 
حممد   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  اهلل  ذبيح  ب��ور  ر�سا  اهلل 
احمد  اأب��وب��ك��ر  حممد  وميثله:عبداللطيف  علي  ال  الكاهن  ح�سني  احمد 
بالدعوى رقم 2015/1406 جتاري  ال�سادر  ا�ستاأنف / احلكم  احلمادي  قد 
كلي بتاريخ:2016/10/27 وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/3/26 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2017/123  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1- جيماميا ابراهيم مزهر  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
: ح��م��دان حممد  ال��ق��ان��ون��ي��ة ومي��ث��ل��ه  وال���س��ت�����س��ارات  ل��ل��م��ح��ام��اة  ال�سام�سي  ح��م��دان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مببلغ وقدره  حمدان عبداهلل ال�سام�سي قد 
)39149.27( درهم مع الفائدة والر�سوم وامل�ساريف وتثبيت احلجز التحفظي املدين 
رق��م:2016/57.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق  2017/3/9   ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/295  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- رويال هليز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد كربيا معني الدين  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10637(
مبلغ )945( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/220  تنفيذ عمايل 
ان  الق��ام��ة مبا  �ساين جمهول حمل  وود  ���س��ده/1- منجرة  املنفذ  اىل 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  �ساهانى   التنفيذ/�ساجناى  طالب 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8770( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/288  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/1- روي���ال ب���رامي م��وف��ر���س ������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
عليك  اأق��ام   قد  ا�سبيجو   كالفيز  التنفيذ/نويل  ان طالب  القامة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )23291(
مبلغ )1799( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدع�ى 2016/8507  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  فيو لالعمال  1-اوري��ن��ت   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ا�سرف  قد  ال��روؤف حممد  ان املدعي / عبد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )23278 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( والر�سوم 
جل�سة  لها  وح��ددت   MB166719272AE/2016:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
يوم الحد املوافق 2017/3/19 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور 
ف��اأن احلكم �سيكون  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن لتلك اجلل�سة .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2016/8723  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-وايت فالكون خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / حممد عوي�س اف�سل حممد اف�سل  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )14340 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( 
لها  ال�سكوى:MB167012946AE/2016 وحددت  وامل�ساريف رقم  والر�سوم 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/3/23 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري ، مع تق�سري مدة العالن لتلك اجلل�سة .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2016/7476  عمايل جزئي

القامة  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  ملقاولت  1-كوثر خان   / عليه  املدعي  اىل 
مب��ا ان امل��دع��ي / وار�����س ع��ل��ي اك���رب ع��ل��ي  ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى ومو�سوعها 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   13600( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
ال�����س��ك��وى:2016/165388534 وح��ددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق 2017/3/7 
اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.1:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 
بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، مع 

تق�سري مدة العالن لتلك اجلل�سة .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

يف الدع�ى رقم 2011/289  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سينديكيت ديفيلوبر ليمتد جمهول حمل القامة 

مبا ان طالب التنفيذ/جمدي جورج حنني
املطالبة  قيمة  ل�سداد  اعالنكم  ب��ت��اري��خ:2017/2/23  البتدائية  دب��ي  حمكمة  ق��ررت 
)1245143( درهم يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع العقار حمل احلجز )نوع العقار:�سقة 
�سكنية - رقم العقار:416 و409 - املنطقة:الرب�ساء جنوب 5 - رقم الر�س:625 - ا�سم 

املبنى:magnolia خالل 30 يوم من تاريخ العالن .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

 اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر
                         يف الدع�ى رقم 2017/107 تنفيذ مدين  

ل��درا  جمهول حمل القامة مبا ان  اىل املنفذ �سده/1-  مارلني 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  باريل   هنغويلو  التنفيذ/فرناندو  طالب 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)12378( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/185  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- ريا�س خوري لتجميل احلدائق ���س.ذ.م.م جمهول 
حممد  خ��ان  �سابر  علي  التنفيذ/�ساجد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام   ق��د  �سابر  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )9440( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2016/4339  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- عامر ر�سا للنقليات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جا�سفري �سينغ �ساندهو  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3600( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )900(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/292  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  املنفذ �سده/1- ن�سور البحر خلدمات احلرا�سة  اىل 
اأقام   قد  ح�سن   عليم  ح�سن  التنفيذ/نور  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3434( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )900( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
اعالن وتكليف بال�فاء بالن�سر 

    يف الدع�ى رقم 2017/143  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- جلف ايروزينا كايف وجريل ر�ستورانت جمهول حمل 
قد  امل�ستريي   املولدي  التنفيذ/وليد بن حممد  ان طالب  القامة مبا 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )12685( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )1089( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدع�ى 2017/240  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- فرادا�ساري مورايل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
ابوظبي التجاري - فرع وميثله : عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه   مببلغ وقدره )652.264.90 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪12 الفائدة    و  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
وحتى ال�سداد التام .   وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/3/9 ال�ساعة 9.30 
�س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2016/1696  جتاري كلي

 -3 عبدالروؤوف  مقبول  حممد   -2 ����س.ذ.م.م  العاملية  عبدالروؤوف   -1  / عليه  املدعي  اىل 
التجاري  ابوظبي  املدعي/بنك  ان  اعجاز عبدالروؤوف جمهويل حمل القامة مبا  حممد 
وميثله :عبدالرحمن ن�سيب عبدالرحمن بن ن�سيب قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بالت�سامن والتكافل مببلغ وقدره )7.124.592.76( درهم  املتنازع �سدهم  بالزام  املطالبة 
تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2016/6/1 وحتى متام  القانونية بواقع 12٪ من  والفائدة 
ال�سداد وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة مع �سمول احلكم بالنفاذ املعجل طليقا من قيد 
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �س  املوافق 2017/3/16  . وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  الكفالة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدع�ى 2017/38  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �سركة مطاعم فخر الدين ذ.م.م 2- عماد فوؤاد �سليم عازر جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ اوليفيتي لتجارة الغذية �س.ذ.م.م  وميثله:امل عمري ال�سبيعي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   ٪9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )146511.12(
يف:2015/1/31وحتى ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2017/3/13 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدع�ى رقم 2016/2390  جتاري جزئي 

ان  الق��ام��ة مبا  �����س.ذ.م.م  جمهول حمل  للمالحه  كون�سبت لي��ن  عليه/1-  املدعي  اىل 
املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  ���س.ذ.م.م  العام  الربي  للنقل  املدعي/ملوا 
بتاريخ 2017/1/11  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/كون�سبت لين للمالحه �س ذ م م   
بالزام املدعي عليها )كون�سبت لين للمالحه ���س.ذ.م.م( ان توؤدي للمدعية )ملوا للنقل 
الربي العام �س.ذ.م.م( مبلغ وقدره )115.130( )مائة وخم�سة ع�سر الف ومائة وثالثون 
درهما والفائدة القانونية بواقع 9٪ من ت��اري��خ:2016/11/3 وحتى متام ال�سداد والزمت 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما   . وامل�ساريف   بالر�سوم  عليها  املدعي 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/592  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ار�س الحالم لالعمال الكهروميكانيكية جمهول حمل القامة 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  قد  نات  نات مانيك  /ديليب  املدعي  ان  مبا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )17120 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )3000 درهم( والر�سوم 
لها  وح��ددت    mb168202739ae ال�سكوى  رقم   . املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/3/7 املوافق  الثالثاء  يوم  جل�سة 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/500  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-طريان �سايف م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اميت 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات  بوري �سوري�س كومار بوري قد 
والر�سوم  دره����م(   3000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   473.349( وق��دره��ا  عمالية 
جل�سة  لها  وح��ددت   DFZA/OCT/2016/139 ال�سكوى   رقم   . وامل�ساريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   8.30 ال�ساعة   2017/3/16 املوافق  اخلمي�س  يوم 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/528  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بي بزن�س منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  وليد عبود  /اح��م��د  امل��دع��ي  ان 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )83735 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2500 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف . واتعاب املحاماة  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/3/7 ال�ساعة 8.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/420  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انزو ا�ستوديو �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/هيام �سيد ح�سني عطيه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره���م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   23000( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت    MB167838637AE/2017 ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف 
 ch1.A.2:بالقاعة 8.30 �س  ال�ساعة   2017/3/16 املوافق  اخلمي�س  يوم  جل�سة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/638  عمايل جزئي

�������س.ذ.م.م جمهول  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل����واد  ل��ت��ج��ارة  اله����رام  1-دار  امل��دع��ي عليه /  اىل 
اأق���ام عليك  حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /حممد حم�سن ج��اد احل��ق ال�سيد ق��د 
درهم(   195332( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  رق����م   . وامل�����س��اري��ف  وال���ر����س���وم  دره�����م(   2000( ع����ودة مب��ب��ل��غ  وت���ذك���رة 
املوافق 2017/3/19  لها جل�سة يوم الحد  MB168315072AE  وحددت 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك   ch1.A.5:ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/560  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم اب�سار �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ابراهيم قد  /عمرو اخللعي عبدالرازق 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   79211( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح��ددت    MB168346349AE ال�سكوى  رق��م   . وامل�ساريف  والر�سوم 
لذا   ch1.A.5:جل�سة يوم الحد املوافق 2017/3/19 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/842  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سامل فرج خلدمات تنظيف املباين ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  تيفنو قد  امام بخ�س  تيفنو  املدعي /رفيق احمد  ان  مبا 
يطلب املدعي من عدالة املحكمة ت�سجيل الدعوى واعالن املدعي عليها ب�سورة من لئحتها 
بقيمة  ع��ودة  وتذكرة  دره��م   )10988( اجمايل  مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  بالزامها  واحلكم 
  MB168173040AE ال�سكوى  . رقم  )2000 درهم( والزامها بالر�سوم وامل�ساريف 
 ch1.A.2:وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/3/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11957 بتاريخ 2017/3/1   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدع�ى 2017/252  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-احمد م�سباح لالعمال الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  �سليمان �سالح   ال���رازق  / م�سطفى عبد  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )9000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB168270416AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
�س   8.30 ال�������س���اع���ة   2017/3/19 امل����واف����ق  الح������د  ي�����وم  ج��ل�����س��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن
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موؤمتر دبي الأول للن�سر يف الإمارات �سمن فعاليات �سهر القراءة 2017 

قدم اأوىل دوراتها الفنان حممود اأبو العبا�ض 

مهرجان اأبوظبي 2017 يقدم �سل�سلة دورات ور�سة الإمارات امل�سرحية ملدة ثالثة اأ�سابيع

يف لقاء باحتاد كتاب واأدباء الإمارات باأبوظبي 

د. را�سد احمد املزروعي : الإمارات تعترب وعاًء جامًعا للعرقيات والثقافات 
املختلفة ما خلق خلًطا لالأمثال ال�سعبية باحلكم وتنوع الأقوال وامل�سطلحات 

•• اأبوظبي -الفجر: 

ا�ست�ساف احتاد كتاب واأدباء الإمارات فرع اأبوظبي يوم اأم�س 
املزروعي  اأحمد  را�سد  الدكتور  ال�سعبي  الباحث يف الرتاث 
مدير مركز زايد للدرا�سات والبحوث يف لقاء حول اإ�سداره 
يف  ال�سعبية  الأم��ث��ال  مو�سوعة  م��ن  الأول  للجزء  اجل��دي��د 
�سلطان  الدكتور  بح�سور  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة 
املزروعي والدكتور عو�س �سالح وال�ساعر �سامل بوجمهور 

القبي�سي رئي�س الفرع .
وقدم  للباحث العالمي عبدالرحمن نقي الب�ستكي رئي�س 
اللجنة العالمية للفرع م�سيدا بتجربته الثقافية واملهنية 
م�سريا اىل تدرجه يف العمل احلكومي يف القطاع التعليمي 
والثقايف والدبلوما�سي وا�ستقراره يف العمل يف نادي تراث 

المارات مديرا ملركز زايد للدرا�سات والبحوث .
واك����د ال��ب��اح��ث يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء اه��م��ي��ة ودور الم���ث���ال يف 
احلياة العربية وجمالت ا�ستخدامها وقال املزروعي :  ان 
الإمارات تعترب وعاًء جامًعا للعرقيات والثقافات املختلفة 
الأقوال  وتنوع  باحلكم  ال�سعبية  لالأمثال  خلًطا  خلق  ما 
ل��ل��ت��ط��ور والنهو�س  ال��ت��غ��ري  وامل�����س��ط��ل��ح��ات، وي��ع��زي ه���ذا 
الق��ت�����س��ادي ل��ل��دول��ة ب���داي���ًة م��ن ال��ق��رن امل��ا���س��ي، م����روًرا 
بالظروف الجتماعية وال�سيا�سية والقت�سادية التي مرت 
الجتماعية  احل��ي��اة  جممل  يف  اأث���رت  وال��ت��ي  املنطقة،  بها 

والثقافية.
لل�سعب  الثقايف  امل�ستوى  تغري  الباحث:  يقول  عليه،  وبناًء 
ومن���ا ال��وع��ي الج��ت��م��اع��ي ل���الأه���ايل، ف��ت��غ��ريت مفاهيمهم 
واأف���ك���اره���م، وال�����س��ب��ب وج���ود ث��ق��اف��ات واف����دة م��ن العادات 

والتقاليد والأمثال واحلكم ا�ستوعبوها فاأثرت فيهم.
ويكمل الباحث: اأ�سبح املواطن وخا�سًة الن�سء اجلديد ل 
ال�سعبية  وقيمه  اأ�سوله  واأي��ن  الثقافة،  من  موقعه  يعرف 
الدميغرايف  التنوع  هذا  خ�سم  يف  والجتماعية  والرتاثية 
يحاولون  املحلي،  بالرتاث  متعلًقا  ال�سباب  ف�سار  الكبري، 
ق���راءت���ه وم��ع��رف��ت��ه وال��ت��م�����س��ك ب���ه ب���ل وت��ط��ب��ي��ق��ه، خا�سًة 
وا�ستعر�س   ، ل��ل��دول  الوطنية  الهوية  م��ن  ج���زًءا  يعد  اأن��ه 
الباحث املحاولت الأوىل لتوثيق الأمثال ال�سعبية يف دولة 

الإمارات؛
وا�ساف املزروعي : كان مل�سرية حياتي العلمية والجتماعية 
امل����وروث  ت�����س��ي��ري اجت���اه���ي واخ��ت�����س��ا���س��ي يف ج��م��ع  دوٌر يف 
يف  ن�����س��اأت��ي  فبحكم  ال�سعبية،  الأم���ث���ال  وخ��ا���س��ة  ال�سعبي 
البادية وبالأخ�س يف واحة من الواحات امل�سهورة بالدولة، 
وهي فلج املعال، كان ذلك من اأهم الدوافع لدي يف توثيق 
مورثنا الع�سبي من الأمثال، فقد كان لتاأثري املجتمع الذي 
ع�ست وترعرت فيه دوٌر يف تنمية اأفكاري وربطها بالرتاث.

ويعترب املزروعي الأمثال ال�سعبية مراآة املجتمع التي تعك�س 
تاريخه الجتماعي وتراثه ال�سفاهي وعاداته وتقاليده، فكم 

الن�سيان  الزمن وطواها  عليها  ال�سعبية عفى  الأمثال  من 
ت��غ��ريت وتطورت  ف��احل��ي��اة  وان��دث��رت ومل يعد لها وج���ود، 
ورحلت  معظمهم،  رحل  الأول  والرعيل  تعاقبت  والأجيال 
معهم اأمثالنا ومعتقداتنا واأقوالنا ال�سعبية التي ملن توثق 
اأو تكتب، وبالرغم من اأننا حافظنا على بع�س تلك الأمثال 
الغالبية  اأن  اإل  ال��ي��وم��ي،  ل�ستخدامها  ن��ظ��ًرا  والأق�����وال 

العظمى منها فقدناها ومل يبقي منها اإىل القليل.
واحلكم  والأق����وال  الأم��ث��ال  معظم  الكتاب  يحوي   : وق��ال 
وامل�سطلحات ال�سعبية من دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
حيث حتتوي املو�سوعة على 4200 مثل وقول �سعبي من 
خمتلف مناطق الإمارات من مدن ال�ساحل اإىل ال�سحاري 
 1075 والواحات واجلبال والقرى، وي�سمل اجلزء الأول 
فهر�سة  يف  الأبجدية  احل��روف  اتبعت   وق��د  �سعبياً.  مثاًل 
ل���ذا ف����اإن اجل����زء الأول يحوي  وع��ر���س و���س��رح الأم���ث���ال، 

احلروف من الألف اإىل الذال فقط.
وقد قمت ب�سرح املثل ب�سكٍل خمت�سر مف�سًرا كلماته العامية، 
احلكايات  ع��ن  امل���زروع���ي  يغفل  ُي�����س��رب، ومل  م��ت��ي  وذك���ر 
والق�س�س املرتبطة بهذه الأمثال فذكرها يف موقعها، كما 
هذه  ا�ستخدمت  التي  ال�سعبية  الأ���س��ع��ار  ببع�س  ا�ست�سهد 

الأمثال، فذكر املثل والبيت ال�سعري الذي متّثل به.
وقدم املزروعي �سرًحا لأنواع الأمثال الإماراتية منوذًجا_ 
اإىل  والتكوين  ال�سكل  املثل من حيث  ينق�سم  الكتاب  يقول 

عدة اأ�سناف وذكر منها ما يكون نتيجة اأو مقدمة لعر�س 
“زادت  كقولهم  بعينها،  ح��ال��ة  ط��ري��ق  ع��ن  معينة  اأخ��ب��ار 
اخلطم ع الركاب” وي�سرب يف زيادة نوع معني على قرينه 
مما ينتج عنه بطالة زائدة، كزيادة الن�ساء على الرجال، اأو 
قولهم: اإل حنني وثاري والعون، ما له طاري، وي�سرب يف 
عدمي الفائدة. وقولهم: و�سلت احللقة لبطان وي�سرب يف 

تاأزم املوقف.
ال�سعبية  اأخ��رى من الأم��ث��ال  اأن���واع  امل��زروع��ي   وا�ستعر�س 
وم��ن��ه��ا: ال��ت��ع��ب��ري امل��ث��ل��ي وه���و ال����ذي ي���ربز اأح�����وال النا�س 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال���ع���الق���ات الن�����س��ان��ي��ة يف جم��م��ل موجزة 
ا  اأي�سً وهناك  ي�سر،  ول  ي�سر  ل  ف��الن  كقولهم:  وم��ع��ربة، 
والتقاليد  بالعادات  تت�سل  اأق��وال  وه��ي  ال�سعبية،  احلكمة 
ول  جتريدية  ب�سيغة  عنها  وتعترب  احلياة  خ��ربات  و�سائر 

يعرف قائلها، كقولهم الأرزاق يف الأ�سواق.
الذين  ال���رواة  واأ���س��م��اء  وامل��راج��ع  الهوام�س  الباحث  ودّون 

تعاونوا معه وجمع منهم الأمثال والأقوال ال�سعبية. 
ا�ستغرق عملي يف هذه  امل��زروع��ي:  ال��دك��ت��ور را���س��د  وي��ق��ول 
املو�سوعة اأكر من 15 عاماً، اإذ بداأت اجلمع عام 1998م. 
وقد انتهيت من مرحلة اجلمع وبداأت عملية ال�سرح، وكان 
النهاية  املو�سوعي. ويف  هذا اجلزء الأول هو باكورة عملي 
%100، ولكنني  الأم���ث���ال  ه���ذه  ���س��رح  اأ���س��م��ن  ف��اإن��ن��ي ل 
وفهمه  املثل  معنى  اإىل  ل  اأتو�سّ اأن  امل�ستطاع  ق��در  حاولت 

و�سرحه ومتى ي�ستخدم، ويبقى يف النهاية اأن لكل �سخ�س 
كامل حريته يف �سرح املثل ح�سب فهمه وقناعته، وا�ستعماله 
ح�سب املوقف الذي يواجهه فله احلرية يف ذلك بعيداً عن 

�سرحي.
كاملثل  ال�سعبية  لالأمثال  من��اذج  عر�س  يف  الكتاب  وا�ستمر 
اأو حديث �سريف،  ق��راآن��ي��ة  اآي��ة  م��ن  امل�ستل  وامل��ث��ل  امل��وح��ي، 
وهناك املثل املقتب�س من اأ�سطورة �سعبية، واملثل امل�ستوحى 

من ق�س�س تاريخية اأو �سعر.
اْبتليت بك ييتك

ابتليت بك: البتالء يكون يف اخلري اأو ال�سر وهو من اهلل 
�سبحانه وتعاىل، ويف املثل يق�سد زيارته له.

ييتك: جيتك
هذا املثل ال�سعبي يقوله �ساحب الدار يف نف�سه اأو ملن حوله، 
وذلك يف حق من يزوره فجاأة بدون �سابق اإنذار اأو موعد اأو 

معرفة.
ابن اآدم ما يرت�س عينه اإل الرتاب
يرت�س: كلمة حملية مبعني ميالأ

والرت�س خ�سبة  به،  املتوقي  ال�سالح  اللغة من  والرت�س يف 
تو�سع خلف الباب وتو�سده. هذا مثل اأ�سله حديث نبوي 
�سريف وقد �ساع كمثل �سعبي، ومعني املثل اأن الإن�سان دائما 
وعدم  وال�سراهة  للطمع  انتقاداَ  وي�سرب  للمزيد،  يتطلع 

القناعة، وهو من باب الذم.

•• دبي – د. حممود علياء

 ت�ست�سيف موؤ�س�سة الإمارات لالآداب، بال�سراكة مع الأمانة 
العامة للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، موؤمتر دبي الدويل 
الأول للن�سر يف الفرتة ما بني 5-6 مار�س 2017 ، وذلك 
تزامناً مع �سهر القراءة  يف دولة الإم��ارات العربية املتحدة 

لعام 2017. 
30 م��ن خ���رباء العامل  اأك���ر م��ن  امل��وؤمت��ر بح�سور  وي��ق��ام 
واملنطقة، املتخ�س�سني يف جمالت الن�سر املختلفة، وي�سلط 
الن�سر،  �سناعة  يف  واملمار�سات  امل�ستجدات  اآخر  على  ال�سوء 

ويتيح فر�سة ا�ستثنائية لتبادل اخلربات واملعلومات. 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  م��ن  امل��وؤمت��ر،  ي�����س��ارك يف 
�سعادة  ب��الإن��اب��ة  ل��الإع��الم  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
القا�سمي،  �سلطان  بنت  ب��دور  وال�سيخة  املن�سوري،  من�سور 
، وجمال  ك��ل��م��ات  ملجموعة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وال��رئ��ي�����س  امل��وؤ���س�����س 
اإىل خبريي  اإ���س��اف��ة  للن�سر،  ك��ت��اب   دار  وم��وؤ���س�����س   ال�سحي 
الن�سر العامليني، ريت�سارد ت�ساركني، رئي�س جمعية النا�سرين 
الدوليني واملدير التنفيذي ل���  بلومزبري  للن�سر، وجي�سون 
بارثولوميو، مدير دار الن�سر  كريكو�س  يف الوليات املتحدة 

ومدير احلقوق الفرعية لدى  ها�سيت - اململكة املتحدة.
العاملي  للكاتب  متهيدية  بكلمة  اأع��م��ال��ه  امل��وؤمت��ر  ي�ستهل 
جيفري اآرت�سر الذي تت�سدر كتبه قوائم املبيعات يف العامل، 
 10:30 ال�ساعة  مت��ام  يف  امل�����س��ارك��ني،  لأب���رز  كلمات  يليها 

�سباحاً. 
ال�سيا�سة الوطنية للقراءة

ويحتفي املوؤمتر باأهداف �سيا�سة القراءة الوطنية، التي مت 
 ،2016 ع��ام  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف  اإطالقها 
للكّتاب  الإب��داع��ي  املحتوى  تعزيز  نحو  هامة  خطوة  وُي��َع��ُد 
�سناعة  ا�ستثمار  �سبل  كافة  امل�ساركون  و�سيناق�س  ال��ع��رب، 

الن�سر يف تعزيز ثقافة القراءة.
عبدالرحمن  ع���ب���داهلل  ����س���ع���ادة  ����س���رح  ال�����س��ي��اق،  ه����ذا  ويف 
دبي:    لإم���ارة  التنفيذي  للمجل�س  العام  الأم��ني  ال�سيباين، 
ياأتي عقد موؤمتر دبي الدويل للن�سر لتحقيق روؤية القيادة 
الإمارات  جمتمع  يف  القراءة  تر�سيخ  اإىل  الرامية  الر�سيدة 
كمتطلب تنموي جلميع فئاته املجتمعية، و�سمان النتقال 
بهذه الثقافة لالأجيال القادمة م�ستقباًل، وا�ستجابة حلاجة 
تنفيذ  على  عملنا  �سياق  يف  ب��رزت  لفجوة  وجت�سرياً  ملحة، 
خطة دبي 2021.  لقد اأظهر التحليل باأن تعزيز القراءة ل 
ميكن اأن يتم مبعزل عن تطوير البيئة املواتية التي ت�سمن 
العربية  باللغة  الأدبي والفكري  الإنتاج  املعرو�س من  زيادة 
والن�ساطات  الن�سر،  �سناعة  وتلعب  اخل�سو�س.  وج��ه  على 
دوراً  وغريها،  والت�سميم  الأدب��ي  كالتحرير  بها،  املرتبطة 

حمورياً يف تطوير هذه البيئة . 
واأ�ساف �سعادته:   اإن تعزيز هذه ال�سناعة ورفع تناف�سيتها 
يف العامل العربي هو ال�سمانة الوحيدة لرفد ال�سوق العربية 
باإنتاج فكري واأدبي على اأ�س�س م�ستدامة وعدم الوقوف على 

ما نحن عليه اليوم من خالل و�سع خطط وا�سرتاتيجيات 
طويلة املدى تواكب التطورات العاملية،  كما اأن رفع تناف�سية 
اأن تكون هذه  العربي يعني كذلك  العامل  الن�سر يف  �سناعة 
ال�سناعة قادرة على مواكبة الجتاهات احلديثة يف الن�سر، 
الن�سر الإلكرتوين، والن�سر ال�سوتي،  مبا يف ذلك اجتاهات 

وتطوير املن�سات املختلفة للو�سول اإىل القارئ .
اأجندة املوؤمتر 

الن�سر،  ال��ع��دي��د م��ن ج��وان��ب �سناعة  امل��وؤمت��ر  اأي���ام  ت��ت��ن��اول 
كالجتاهات الرقمية، وا�سرتاتيجيات الن�سر، ودور جمعيات 
على  للرتكيز  اإ���س��اف��ة  ل��الإع��الم،  الوطني  واملجل�س  الن�سر 
الفعاليًة  و�سمن  املحلي،  ال�سعيد  على  الن�سر  �سناعة  واقع 
جمموعة  على  ال�سوء  ت�سليط  �سيتم  بالرتجمة،  اخلا�سة 
من العناوين املتميزة، باللغتني العربية والإجنليزية، التي 
الطلب  لتلبية  ترجمتها  ل��الآداب  الإم���ارات  موؤ�س�سة  تقرتح 

الكبري عليها.
ياأتي  ال����دويل للن�سر  دب���ي  ب����اأن م��وؤمت��ر  ب��ال��ذك��ر  واجل���دي���ر 
لالآداب،  الإم���ارات  ط��ريان  مهرجان  فعاليات  مع  بالتوازي 

اأف�سل مهرجان اأدبي يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
ال���ه���ول، الرئي�سة  اأب����و  اإي��زاب��ي��ل  ال�����س��دد ���س��رح��ت  ويف ه���ذا 
لالآداب،  الإم��ارات  موؤ�س�سة  اأمناء  التنفيذية وع�سو جمل�س 
ومديرة مهرجان طريان الإمارات لالآداب باأن املوؤمتر، يوفر 
ا�سرتاتيجيات  ظل  يف  الن�سر،  �سناعة  لتطور  مثالية  بيئة 
من  تتخذ  ال��ت��ي  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة 

ت�سجيع  اإىل  وتهدف  اأ�سا�سيتني،  ركيزتني  وال��ق��راءة  الأدب 
الأجيال على املطالعة من خالل توفري الكتب ذات امل�ستوى 
املتميز والتي توفر فائدة عظيمة، وتتطلع موؤ�س�سة الإمارات 
لالآداب اإىل ت�سجيع  تبادل الأفكار واخلربات بني النا�سرين 
املمار�سات  واأف�����س��ل  امل��ع��ارف  ونقل  والإقليميني،  ال��دول��ي��ني 
ل�سناعة الن�سر املحلية، واإتاحة الفر�سة للنا�سرين الدوليني 
املنطقة،  الن�سر والتوزيع يف  اأن�سطة  للتعرف عن قرب على 
مما يتيح لهم فر�ساً اأكرب للتطور. واأ�سافت اأبوالهول:  يوفر 
املوؤمتر كذلك فر�سة للطالب الذين يرغبون بالتوجه نحو 
�سناعة الن�سر حيث ي�ساهم يف تعريفهم على هذه ال�سناعة 

الهامة وو�سع اأقدامهم على اأول الطريق . 
وي�ستعر�س املوؤمتر اآخر التطورات التي ي�سهدها عامل الن�سر 
يف املنطقة العربية ويتيح فر�س التعاون وال�سراكة مع دور 

الن�سر العاملية امل�ساركة يف جل�سات املوؤمتر.  
تعزيز القراءة �سمن خطة دبي 2021 

دبي  لإم����ارة  التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  ت�����س��ارك 
موؤ�س�سة الإمارات لالآداب يف اأول موؤمتر من نوعه يف املنطقة 
اأفراد  اإىل خلق  التي تهدف   2021 دبي  لدعم خطة  �سعياً 
مبدعني وممّكنني ملوؤهم الفخر وال�سعادة، وعلى قدر كبري 
مع  بالتن�سيق  الأم��ان��ة،  و�سعت  وقد  والتعليم.  الثقافة  من 
اجلهات املحلية، اإطاراً عاماً لال�سرتاتيجية املحلية للقراءة 
يرتكز على تعزيز جانبي العر�س والطلب على القراءة، مبا 
ين�سجم مع ال�سيا�سة الوطنية للقراءة، التي وجه بالإعالن 

عنها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي  رعاه اهلل .

دبي  لإم��ارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  تعمل  كما 
على تنفيذ عدد من املبادرات وامل�ساريع يف العامني القادمني، 
بالتعاون مع �سركاء ا�سرتاتيجيني، لتحقيق اأهداف ال�سيا�سة 
ت��ع��زي��ز املحتوى  ل���ل���ق���راءة. وت�����س��ب ج��م��ي��ع��ه��ا يف  ال��وط��ن��ي��ة 
الإبداعي باللغة العربية، وتاأهيل جيل من الُكّتاب واملبدعني 
القادرين على رفد الإنتاج الثقايف والإبداعي باللغة العربية، 
الأدبي،  والتحرير  والطباعة  بالن�سر  املتعلقة  املهن  وتعزيز 
للعملية  راف��داً  باعتبارها  املكتبي  الإ�سراف  وتطوير وظيفة 

التعليمية والثقافية ب�سكل عام.
وت�سهم املطالعة اإ�سهاماً كبرياً يف حتقيق اأهداف خطة دبي 
2021، التي تتمحور حول تنمية وتطوير الفرد واملجتمع، 
اإذ ترتبط املطالعة ارتباطاً مبا�سراً باملدنية النموذجية، التي 
يتمتعون  الذين  املبدعني  الأف��راد  ال�سعادة، ويقطنها  تعمها 
بقدرات ومهارات ا�ستثنائية، �سمن جمتمع مرتابط يتمتع 
العامة  الأمانة  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  وال�سعادة.  بالأمن 
للمجل�س التنفيذي لإمارة دبي، ممثل اللجنة العليا للقراءة 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اجلهة امل�سرفة على تن�سيق 
التي تقام يف دبي يف �سياق تعزيز  وامل��ب��ادرات  الأن�سطة  كافة 
القراءة والهادفة اإىل تنمية راأ�س املال الب�سري وامل�ساهمة يف 
وبناء  الوطني  الفكري  الإنتاج  ودعم  املعرفية  القدرات  بناء 

جمتمعات املعرفة يف الدولة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

عقدت يوم اأم�س الول اأوىل دورات ور�سة الإمارات امل�سرحية 
برناجمه  �سمن   ،2017 اأب��وظ��ب��ي  مهرجان  ينظمها  ال��ت��ي 
التعليمي واملجتمعي لهذا العام. واأ�سرف على تقدمي الدورة 
العبا�س  اأب��و  حممود  العراقي  والفنان  الأ�ستاذ  الفتتاحية، 
الأن�سطة  اإدارة  العطار؛ مدير  الدكتور حبيب غلوم  بح�سور 
املعرفة،  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  يف  وامل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
املنطقة  بهيئة   54 توفور  يف  الإب��داع��ي  املخترب  وا�ست�سافها 
الإعالمية باأبوظبي. وتعد ور�سة الإمارات امل�سرحية برناجماً 
تدريبياً م�سرحياً مكّثفاً، يقدمه رواد يف امل�سرح الإماراتي على 
بهدف �سقل مهارات جمموعة خمتارة من  اأ�سابيع   3 مدى 
وال�سوت، واحلركة، وتطوير  املمثلني يف جمالت الرجت��ال، 

ال�سخ�سية.
ت��ن��ّظ��م ور���س��ة الإم�����ارات امل�سرحية ب��رع��اي��ة ���س��رك��ة الإم����ارات 
يف  املجتمعية  للربامج  الر�سمي  ال�سريك   ، لالأملنيوم  العاملية 
مهرجان اأبوظبي 2017 بالإ�سافة اإىل ذا فيلمايكر �سريكل 
من  ع�سرة  الرابعة  ال���دورة  فعاليات  �سمن  الور�سة  وت��اأت��ي   .
مهرجان اأبوظبي 2017، وتقام اآخر دورات الور�سة يوم 16 
مار�س. ويقدم هذه الدورات خرباء لهم تاريخ طويل يف جمال 
الأ�ستاذة  بينهم،  وم��ن  ال��دول��ة  م�ستوى  على  امل�سرح  �سناعة 

عبري الوكيل، والأ�ستاذ والفنان العراقي حممود اأبو العبا�س.
التعليمي  ال��ربن��ام��ج  واأن�����س��ط��ة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
ال��ع��دي��د م��ن مناطق  ت��ق��ام يف  اأب��وظ��ب��ي،  مل��ه��رج��ان  واملجتمعي 

الدولة طوال �سهر مار�س، وغالبيتها متاحة جماناً للجمهور. 
امل�سممة  الفعاليات  من  العديد  العام،  ه��ذا  برنامج  وي�سهد 
عر�س  بينها  وم���ن  الأ����س���رة،  اأف�����راد  ك��ل  ل��ت��ن��ا���س��ب  خ�سي�ساً 

وزارة  ، وكذلك عرو�س  املجيء  باإمكانهم  الآن  بعنوان  لفيلم 
العلوم: العامل قاعة درا�سية واحدة التي حتث الأطفال على 
امل�ستقبل،  يف  مهند�سني  اأو  خمرتعني  اأو  علماء  ي�سبحوا  اأن 

وك���ذل���ك ور����س���ة ع��م��ل )ت�����س��ّور ه�����ذا!( ل��الأط��ف��ال امل�سابني 
بالتوحد، ومهرجان جوقة ال�سرف لطالب املدار�س الثانوية 

الذي تنظمه رابطة املو�سيقى يف املدار�س الدولية . 
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املرح   على  ويركز  لالهتمام..  املثي  اطاره  عن  يخرج   Passengers

امل���ن�������س���ود يف  ال����ه����دف  ال���روم���ان�������س���ي���ة  اأن  ���س��ح��ي��ح 
Passengers، اإل اأن حموره الرئي�س، الذي ل 
يتجّلى يف دعايته املنّمقة، يقوم على بع�س التيارات 
اخلفية املخيفة حقاً عن تفا�سيل اجل�سم، والقبول، 
رعب،  فيلم  اإىل  ب���دل حت��وي��ل��ه  ول��ك��ن  وال��رت���س��د. 
النجَمني  جاذبية  خلف  برقة  امل�سائل  هذه  تختفي 

جنيفر لورن�س وكري�س برات.
�سنة   Avalon 30 الف�سائية  ال�سفينة  اجتازت 
من رحلة تدوم 120 �سنة تعتمد فيها على القيادة 
بعيد  اإىل م�ستعمرة على كوكب  الآلية يف طريقها 
ُتدعى Homestead II. حتمل ال�سفينة على 
كب�سولت  داخل  اآلف م�سافر حمتجزين   5 متنها 
كب�سولة  لكن  املعّلق.  ال��وع��ي  م��ن  حالة  يف  تبقيهم 
ب��ع��د ا�سطدام  ت��ت��ع��ّط��ل  ب��ري�����س��ت��ون )ب�����رات(  ج��ي��م 
من  �سنة   90 ق��ب��ل  في�ستيقظ  ب��ن��ي��زك،  ال�سفينة 
الآلية.  قيادتها  ال�سفينة  توا�سل  الرحلة.  انتهاء 
اإىل  ليعود  بالآليني  ال�ستعانة  جيم  ح��اول  ومهما 
اأن  م��ع  يخفق  ال��ك��ب�����س��ول��ة،  داخ���ل  ال�سابقة  ح��ال��ت��ه 

اخلرباء يزعمون اأن الكب�سولة ل تتعطل مطلقاً.
ال�سابقة،  حالته  اإىل  نف�سه  اإع���ادة  ع��ن  عجزه  بعد 
ت�����س��ه��ي��الت م���رتف���ة تقدمها  ي�����س��ت��ف��ي��د ج��ي��م م���ن 
ال�����س��ف��ي��ن��ة. ل��ك��ن ال�������س���اأم ي��ت��م��ل��ك��ه ب��ع��د ���س��ن��ة من 
وامليل  الكاآبة  من  حالة  يف  فيغرق  وح��ي��داً،  العي�س 
���س��روال يف  وي���روح يتنقل م��ن دون  الن��ت��ح��ار،  اإىل 

يرى  اأن  اإىل  ال��و���س��ع  ه��ذا  على  ويبقى  ال�سفينة. 
ج�سم اأورورا لين الر�سيق )لورن�س( يف كب�سولتها، 
مة  املقدَّ اللمحة  من  جيم  يتحّقق  حبها.  يف  فيقع 
�سحافية(،  )لأن��ه��ا  كتاباتها  ويطالع  حياتها،  عن 
اأنه  �سحيح  جانبها.  اإىل  الفطور  حبوب  ويتناول 
يرتدد كثرياً بادئ الأمر، بيد اأنه يقرر اأخرياً اإيقاظ 
واملوت  حياتها  بق�ساء  عليها  حاكماً  اأحالمه،  فتاة 

على منت �سفينة ف�سائية. وملا كان الرجل الوحيد 
على ال�سفينة، فتقع يف حبه، اإىل اأن تكت�سف ما فعله 

فت�ست�سيط غ�سباً، ورد فعلها مربر بالتاأكيد.

تهمي�س الفكرة الرئي�سة
لكن مع�سلة اأن تكون عالقاً يف �سفينة ف�سائية مع 
�س  ُتهمَّ �سني(  )مايكل  اآيل  ون��ادل  ال�سابق  حبيبك 

فيما  القوية  احل��رك��ة  م�ساهد  على  الفيلم  ل��ريّك��ز 
اإنقاذها،  يحاولن  وبينما  بالتعطل.  ال�سفينة  تبداأ 
يتحّول الفيلم اإىل ن�سخة اأكر تعقيداً من ال�سياح 
قائمة  اأو حم��اول��ة جت���اوز   iPad ج��ه��از  وج���ه  يف 
ال��ه��ات��ف الآل���ي���ة. ���س��ح��ي��ح اأن اإط�����ار ال��ف��ي��ل��م مثري 
ل��اله��ت��م��ام وغ��ن��ي مب���ح���اور د���س��م��ة مي��ك��ن التعمق 
فيها، مثل الأ�سر، والطبقية، وال�ستعمار، والذكاء 
ال�سطناعي، اإل اأنه يتجاهل ذلك كله لريّكز على 
الالاأخالقي  ق���رار جيم  امل���رح واجل��اذب��ي��ة، حم���ّوًل 
لكن  ك��اف��ة.  للع�سور  ح��ب  وق�سة  لطيف  لقاء  اإىل 
من  اأنف�سنا  منع  ن�ستطيع  ل  اأننا  يف  تكمن  امل�سكلة 
التفكري يف اأفالم اأكر اإتقاناً تقوم على هذا املحور. 
ال�سوؤال املحري حقاً: ماذا لو كانت اأورورا َمن يروي 
الق�سة ل جمرد �سخ�سية فيها؟ ن�سمع رواية جيم 
الذي  اللطيف  ال��رج��ل  م��ع  ونتعاطف  رواي��ت��ه��ا،  ل 
وقع يف حب عقلها، ح�سبما يدعي. لكن الفيلم كان 
اأنه �ُسرد من وجهة  لو  اأكر تعقيداً وعمقاً  �سيبدو 
ت���وازن���اً. ك��ان با�ستطاعة  اأك���ر  اأو ل��و ك��ان  ن��ظ��ره��ا، 
ت��ي��ل��دوم و���س��ب��اي��ت�����س ال��غ��و���س يف امل��وا���س��ي��ع املثرية 
بالتايل عماًل  اأمامهما، مقدمني  املتوافرة  للجدل 
على  يرّكزان  ذلك،  من  بدًل  واإتقاناً.  تعقيداً  اأكر 
اأورورا )هذه احلياة  تقول  الفرن�سي.  الآيل  النادل 
جحيم(، معتربًة حو�س ال�سباحة يف الف�ساء متعة 

مميزة مبا اأن ل مفر من هذه ال�سفينة.

فــن �أجــنبــي

31
ينتمي اإىل ق�ص�ض �صل�صلة )حرب النجوم(

العامل تدمي  من  �سالٍح  منع  تريد  ثائرة  �سابة   Rogue One

تّت�سح:  النتائج  وب����داأت  الن��ت��ظ��ار  زم��ن  انتهى 
الرتكيبة  ع���ن   Rogue One ي��خ��ت��ل��ف  ل 
 Star ال��ن��م��وذج��ي��ة ال��ت��ي ُع���ِرف���ت ب��ه��ا اأف�����الم
Wars ويبدو عماًل ممتعاً �سمن هذه �سل�سلة، 

لكن تقف مزاياه عند هذا احلد.
�سحيح اأن العنوان اجلديد ي�سمح بالتمييز بني 
ال�سبعة  )الف�سول(  وب��ني   Rogue One
�سن�سعر  لكننا  ال�سل�سلة،  �سمن  ���س��درت  ال��ت��ي 
الق�سة  رغ��م  م�سل�سل  م��ن  حلقة  ن�ساهد  باأننا 

امل�ستقلة.
الفيلم من كتابة كري�س وايتز وطوين غيلروي 
اللغة  وي�ستعمل  اإدواردز،  غ��اري��ث  اإخ���راج  وم��ن 
 .Star Wars ال�سينمائية التي متّيز �سل�سلة
نقول  اأن  ميكن  الزمنية،  الفرتة  يخ�س  ما  يف 
احللقة  يف  تقع   Rogue One اأح����داث  اإن 
بتاريخ  امل��رت��ب��ط��ة  ت��ل��ك  اأي  وال��ن�����س��ف،  ال��ث��ال��ث��ة 
 Episode فيلم  يف  املذكور  الثوار(  )حتالف 
A New Hope — 4 )الف�سل الرابع – 

اأمل جديد(.
ثائرة  �سابة  جهود  ح��ول  الف�سل  ه��ذا  يتمحور 
ت��ري��د م��ن��ع ����س���الٍح م���ن ت��دم��ري ال���ع���امل بعدما 
اأور�سون  بقيادة  الإمربيالية(  )القوات  ابتكرته 
كرينيك )بن مندل�سون(، قبطان �ساخر وطموح 
الف�سفا�س.  و���س��روال��ه  الأبي�س  ب��ردائ��ه  يتاأّلق 
ب��داأت يف  التي  النزعة   Rogue One يتابع 
 The Force Awakens امل�سّوق  اجلزء 
املا�سية  ال�سنة  يف  �سدر  ال��ذي  القوة(  )نهو�س 
اإنها جني  ويتمحور حول بطلة قوية ووحيدة: 
)مادز  غالني  ابنة  جونز(،  )فيلي�سيتي  اإير�سو 
ويكون  طويلة  ف��رتة  منذ  امل��ف��ق��ودة  ميكل�سن( 
ل�سالح  العمل  ُيجرَب على  اأ�سلحة  عامِل  والدها 

الإمرباطورية.
م��ن��ذ ط��ف��ول��ت��ه��ا لكن  نف�سها  ع��ل��ى  ت��ّت��ك��ل ج���ني 
جتعلها روابطها العائلية طرفاً مهماً يف معركة 
)حتالف الثوار( �سد الإمرباطورية. �سرعان ما 
اأندور )دييغو لونا( املتمّرد  تتعاون مع كا�سيان 

ط��وال حياته، وال��روب��وت الإم��ربي��ايل امل�سحك 
الذي اأُعيدت برجمته K-2SO )اآلن توديك(، 
ا�سرتاتيجية  تقييمات  تقدمي  الأخ��ري  فيتوىل 
باأ�سلوب يخلو من اللباقة اأو املراعاة. يف خ�سم 

هذه الأحداث، يقع الختيار اأي�ساً على الطيار 
الروحي �سريوت  وامل��ح��ارب  اأحمد(  ب��ودي )ري��ز 
مالبو�س  ب���اي���ز  ورف��ي��ق��ه  ي����ن(  )دوين  اإمي�����وي 
الأ���س��ط��وري ين  ي�سرق  ب���دوره،  وي���ن(.  )جيانغ 

الفيلم  يف  الأ���س��واء  القتالية  الفنون  يف  ال��ب��ارع 
ب�سخ�سية �سريوت الأعمى الذي يعبد )القوة(.

اإنقاذ العامل
تتمحور احلبكة حول م�ساهد احلركة واملغامرة 
ويطرح  الأف���الم  من  النوع  ه��ذا  يف  النموذجية 
العمل ق�سة فريق من مقاتلني �سجعان يبحثون 
تتالحق  لذلك  نتيجًة  العامل.  تنقذ  حيلة  عن 
م�ساهد التفجري واإطالق النار والتدمري. لكن 
اأن  من  مفر  ل  ال�سل�سلة،  على  مطلعاً  كنت  اإذا 
ت�سعر باجلو القامت الذي يلّف الأحداث قبل اأن 

ل اإىل ا�ستنتاج متوّقع. تتو�سّ
لكن رغم هذا اجلو الباهت، يبدو الف�سل الثالث 
حما�سياً وي�سمل م�سهد حركة يخطف الأنفا�س 
على ال�سواطئ ال�ستوائية يف كوكب )�سكاريف(. 
يبقى اجلو العام مبالغاً فيه، ل �سيما يف م�ساهد 
املتالحقة،  البطولية  اللحظات  وتكر  القتال. 
لكن  ف��ردي��ة منها.  ك��ل حلظة  اأث���ر  ل��ذا ي�سعف 

باأ�سلوٍب  العاطفية  الناحية  مع  الفيلم  يتعامل 
جميل.

ح�سلت نقا�سات حول احتواء الفيلم على ر�سائل 
�سيا�سية وا�سحة.

ق�سة خيالية  تطرح  ال�سل�سلة  اأن  املعروف   من 
كانت  لطاملا  لكن  ال��واق��ع،  ع��ن  وبعيدة  ناجحة 
الأفالم  داخل  ال�سراعات  ال�سيا�سة حمورية يف 
و�سوح  بكل   Rogue One فيلم  ويت�سدى 

لالأنظمة الدكتاتورية وا�ستغالل ال�سلطة.
اخلا�سة  ا�ستنتاجاتهم  امل�ساهدون  �سي�ستخل�س 
ب�ساأن الأحداث الراهنة على �سوء عبارات مثل 
اأو )الثورات  اأن��ق��ذوا احل��ل��م(  ال��ث��ورة،  )اأن��ق��ذوا 

ُتبنى على الأمل(.
 لكن يبدو فيلم Rogue One منفتحاً مبا 
امل�ساهدون.  يريده  ما  كل  عن  ُيعرّب  كي  يكفي 
واإذا اأرادوا بكل ب�ساطة اأن ي�ساهدوا جزءاً ممتازاً 
من �سل�سلة Star Wars، ف�سيح�سلون على 

ما يريدونه!.

تخّيل اأنك عالق يف �صفينة ف�صائية مع حبيب ونادل اآيل طوال قرن تقريبًا. ما من �صفينة ف�صائية كبرية اأو مطعم غني كفاية ليجعا هذه الفكرة تبدو جذابة. 
هذا هو حمور فيلم اخليال العلمي )الرومان�صي( يف الظاهر Passengers، الذي اأخرجه مورتن تيلدوم ا�صتنادًا اإىل ن�ض جلون �صبايت�ض.

يّت�صح من العنوان اأن فيلم Rogue One )املحتالة( ينتمي اإىل ق�ص�ض �صل�صلة Star Wars )حرب النجوم(. ي�صمل هذا اجلزء الفرعي جمموعة �صخ�صيات 
جديدة ويطرح روؤية داكنة وي�صتعمل نربة �صجاعة. لذا تبدو الحتمالت ب�صاأن اختافه لمتناهية.

األربعاء   1   مارس    2017  م   -   العـدد  11957  
Wednesday  1  March   2017  -  Issue No   11957



التدخني ي�سيب الرئة مبر�ض 
خطي ي�سبب الوفاة

لإ�سابة  ال�سنة  يف  م��رة  ال��رئ��ة  وظ��ائ��ف  بفح�س  املدخنني  الأط��ب��اء،  ن�سح 
املواد  بالعجز، مما ميّكن  التنف�سية  امل�سالك  املوجودة يف  الأه��داب  الدخان 

ال�سارة من الو�سول اإىل الرئة مبا�سرة.
ال�سعال  اإن  بارت�سوك:  الأمل��اين مي�سائيل  التنف�سية  الأمرا�س  وقال طبيب 
امل�ساحب للتدخني، ينذر بالإ�سابة مبر�س خطري مثل الن�سداد الرئوي 
اأن كثري من املدخنني يغفلون  اإىل الوفاة، مو�سحا،  ي��وؤدي  املزمن، وال��ذي 

عنه باعتباره عر�ساً طبيعياً.
واأ�ساف بارت�سوك، يتمكن الطبيب بعد اإجراء الفحو�سات من اكت�ساف هذا 
املر�س اخلطري ومن ثم مواجهته حال اكت�سافه يف بدايته وتكون فر�سة 
اأق���رب فر�سة،  التدخني يف  ع��ن  ب��الإق��الع  الطبيب  ال��رئ��ة، وين�سح  لإن��ق��اذ 

وذلك لتجنب املخاطر ال�سحية املرتتبة عليه.

الكتئاب يرفع خطر النوبات 
القلبية والكول�سرتول فى الدم

 عندما نفكر فى النوبات القلبية ن�سع اأعيننا على الأ�سباب الرئي�سية لها، 
اأو ال�سمنة، لكن  والتى تتمثل فى التدخني وارتفاع الكول�سرتول فى الدم 
درا�سة علمية حديثة ك�سفت اأن الكتئاب ميكن اأن ي�سبب اأزمة قلبية اأي�ساً.

الباحثون  "Fox News" فقام  الأم��ري��ك��ى  الإخ��ب��ارى  للموقع  ووف��ق��ا 
اأوروبيا، ترتاوح  3428 رجال  الأملان بدرا�سة املعلومات ال�سحية حلواىل 

اأعمارهم بني 45 و74، الذين متت متابعتهم ملدة 10 اأعوام. 
خالل  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب  اأمرا�س  من  الوفاة  اأن  الباحثون  ووج��د 
الكال�سيكية  الأ�سباب  ق��وة  بنف�س  بالكتئاب  مرتبطا  ك��ان  الدرا�سة  ف��رتة 

املر�س: خطر  عوامل  من  تعترب  التى  الكربى"،  "اخلم�س 
ال�سمنة.  1-

الدم. فى  الكول�سرتول  ارتفاع   2-
ال�سكر. مر�س   3-

الدم. �سغط  ارتفاع   4-
التدخني.  5-

اأمرا�س  وفيات  من   15٪ بحواىل  يرتبط  الكتئاب  اأن  الباحثون  واأو�سح 
الكول�سرتول  ارت��ف��اع  اأم��ا  التاجية،  وال�سرايني  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 
اإىل   5% ميثل  ال�سكر  وم��ر���س  ال��وف��ي��ات،  م��ن  ب�21%  ارتبطا  وال�سمنة 
اإىل   %17( ميثل  والتدخني  بالقلب،  املرتبطة  الوفيات  م��ن   88%

.34% اإىل   30% ميثل  الدم  �سغط  وارتفاع   )20%
وقالت الدكتورة )هايدى مايو(، اأ�ستاذة اأمرا�س القلب والأوعية الدموية 
اإن   ، فى معهد املركز الطبى اإنرت ماونتني للقلب فى مدينة �سولت ليك 
اأ�سرار  ح��دوث  خطر  من  يقلل  اأن  ميكن  الكتئاب  لعالج  اجلديد  البحث 

للقلب والأوعية الدموية.
واأ�ساف الباحثون اأن هناك بع�س التغريات الف�سيولوجية التى حتدث فى 
اجل�سم ب�سبب الكتئاب، كما اأنهم يكونون اأكر عر�سة للتدخني، وانخفا�س 

ممار�سة الريا�سة.

اللوان  يف  عجيب  وبتنا�صق  الخاذه  برائحتها  متتاز   •
على  الفرا�صات  تف�صلها  التي  ال��وح��ي��دة  ال��زه��رة  وه��ي 
غريها لن رحيقها خمبا يف اأعماقها ؛ وتوجد بعدة األوان 

الأحمر والأبي�ض والأزرق والأ�صفر والزهري فما هي؟
 - القرنفل

؟  ال�صاي  ورائحة  طعم  اختاف  �صبب  هو  • ما 
- عمر الورقة املقطوفة 

ل  ملاذا  احلركي  ال��دوار  من  يعانون  الأ�صخا�ض  بع�ض   •
ي�صاب الإن�صان بالدوار من تاأثري دوران الكرة الأر�صية؟

- لن حركة دوران الأر�س منتظمة
مبا  اخلارجية  لاأذن  ان�صداد  اأحيانا  يحدث  قد   •

ي�صمى wax فكيف يكون ؟
- افرازات طبيعية لالأذن

وتكون  عط�ساناً.  الفم،  جاف  اللون  م�سفر  بالنزيف  امل�ساب  يكون  اأن  النزيف  اأعرا�س  اأهم  اأن  تعلم  • هل 
درجة حرارته منخف�سة. يعاين من الدوخة وطنني حاد يف الأذن��ني. ثم ي�ساب بالإغماء. فاإذا كان امل�ساب 
يعاين من نزيف �سرياين يف اأحد الأطراف نك�سف على املكان، ونرفع الطرف اإىل الأعلى ثم ن�سغط على مكان 

النزيف بقطعة قما�س، وي�ستعمل رباط قوي اأعلى اجلرح واأ�سفله عند الإ�سابة بالنزيف الوريدي. 
هذا  نق�س  اأعرا�س  وتكون  العني  عمل  وح�سن  الإب�سار  عملية  قوة  يف  ي�ساعد   A فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
الفيتامني  هذا  بتعوي�س  ذلك  وي��داوي  بالعني.  وجفاف  الإن�سان  ي�سيب  ال��ذي  الليلي  بالعم�س  الفيتامني 

وذلك بتناول اجلزر والأوراق اخل�سراء و�سرب اللنب واحلليب واأكل البي�س. 
ذلك  على  زادت  فاإذا  فقط،  دقائق   7  �  3 بني  ما  تنف�س  بدون  يتحمل  اأن  ي�ستطيع  الإن�سان  اأن  تعلم  • هل 
التنف�س  وبقيت عملية  ذل��ك  ك��ل  ف���اإذا مت  ع��ائ��ق  اأي  م��ن  التنف�س وحم��اول��ة حت��ري��ره  يجب فح�س جم��رى 

متوقفة يجب اللجوء عندها اإىل اإجراء عملية تنف�س ا�سطناعي .

املدر�س الق�صري

عهد م�شفر �لحباي
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

األربعاء   1   مارس    2017  م   -   العـدد  11957  
Wednesday  1  March   2017  -  Issue No   11957

رو�ن مربوك مبارك 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

�أن�ر بدر �حلب�شي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

د�نية حامت �أب�ظريف 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

فوائد القرنفل للب�صرة 
بف�سل وجود مركب 
الذي  الأوج���ي���ن���ول 
ه��و م��رك��ب طبيعي 
يعمل  ال������������ذي  و 
للب�سرة  ك��م��ط��ه��ر 
اأن  للقرنفل  ميكن 
لعالج  ي�������س���ت���خ���دم 
ال����ب����ث����ور وح����ب����وب 
ال�سباب يف الب�سرة. 
ل�ستخدام  طريقة 
للتخل�س  القرنفل 
ال�سباب:  ح��ب  م��ن 
ن�������������س������ع م����ل����ع����ق����ة 

و3  الع�سل  م��ن  �سغرية  ملعقة  م��ع  القرنفل  كب�س  مطحون  م��ن  �سغرية 
قطرات ع�سري ليمون ط��ازج يف وع��اء �سغري. ثم دهن اخلليط على الوجه 
وتركه حوايل 20 دقيقة ثم �سطفه باملاء البارد. تاأثريالقرنفل على البكرتيا 
اأن هناك الكثري  اأك��دت على  ال�سباب : هناك درا�سة بريطانية  امل�سببة حلب 
من ال�سرار املحتملة عند ا�ستخدام زيت القرنفل للب�سرة و اأن هذه ال�سرار 
تفوق فوائد ا�ستخدام زيت القرنفل للب�سرة وذلك ب�سبب مركب الأوجينول 

و الذي هو نف�س املركب الذي ت�سبب يف احلد من منو البكرتيا .

الإلكرتونى  امل��وق��ع  ن�سره  تقرير  ح��ذر 
" الهندية  اإنديا  اأوف  "تاميز  ل�سحيفة 
من اأعرا�س ارتفاع �سغط الدم ال�سامتة 
التى ميكن اأن ت�سبب �سررا على اأجهزة 
ال�سديد،  ال�سداع  ت�سمل  والتى  اجل�سم، 
ف���اإذا كنت تعانى م��ن ���س��داع غ��ري عادى 
وي�����س��ت��م��ر م��ع��ك ل���ف���رتات ط��وي��ل��ة فمن 
الأف���������س����ل ع�����دم ال���ت���ج���اه���ل وال����ذه����اب 
الالزمة  الفحو�سات  لإج���راء  للطبيب 
وجتنب م�سكنات الأمل، لأنها تقدم اإغاثة 
ق�سرية الأجل. ومن العالمات الأخرى 
ال�سعور  ال��دم  �سغط  لرت��ف��اع  ال�سامتة 

من  ج��زء  فهو  والأره����اق  للتعب  املتكرر 
يجب  التى  ال��دم  �سغط  ارتفاع  عالمات 
الفحو�سات،  واإج���راء  مراقبتها  تتم  اأن 
تعانى  كنت  ف��اإذا  ال��روؤي��ة  م�ساكل  واأي�سا 
ف��ج��اأة م��ن ع���دم و���س��وح ب��ال��روؤي��ة فهذا 
ي��ك��ون ع��الم��ة ���س��ام��ت��ة ل�����س��غ��ط ال����دم. 
واحدة  ال�سدر  اآلم  اأن  التقرير  ح�سب 
�سغط  لرتفاع  اخلطرية  الأعرا�س  من 
اأزمة  عنها  فينتج  جتاهلها  مت  اإذا  ال��دم، 
ل�سعوبة  وب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ف��اج��ئ��ة،  ق��ل��ب��ي��ة 
اأو  ب�سيطة  مب��ه��ام  ال��ق��ي��ام  بعد  التنف�س 
عالمة  فهى  بالتنف�س  ب�سيف  ال�سعور 

وفقا  املرتفع.  ال��دم  ل�سغط  ج��دا  مهمة 
لعدم  امل�ستمر  ال��ت��ع��ر���س  ف���اإن  للتقرير 
انتظام �سربات القلب يكون عالمة من 
العالمات ال�سامتة لرتفاع �سغط الدم 
اأى  ومن الأف�سل عدم جتاهلها لتجنب 
م�ساعفات �سحية، ووجود دم فى البول 
ه��ى واح���دة م��ن اأخ��ط��ر ع��الم��ات �سغط 
الدم والتى حتدث عادة فى وقت متاأخر 
جدا فيجب ا�ست�سارة الطبيب على الفور، 
ي��ج��ب ع��ل��ى الأ���س��خ��ا���س ال��ذي��ن لديهم 
ت���اري���خ وراث�����ى ل��ل��م��ر���س ت��وخ��ى احلذر 

واإجراء الفحو�سات ب�سكل مت�سمر.

عالمات �سامتة لرتفاع �سغط الدم ت�سر �سحتك تعرف عليها

املحتفلون من مدر�صة ال�صامبا يوؤدون عر�صًا يف الليلة الثانية من كرنفال ريو دي جانريو بالربازيل. )اأ ف ب(

مل يكن هذا ال�سباح يف املدر�سة �سباحاً عادياً بالن�سبة للجميع، فقد ان�سم اإىل هيئة التدري�س مدر�س جديد 
للغة العربية والدين، ل عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو ان ذلك املدر�س وا�سمه فريد ق�سرياً جداً، 
نعم كان ممتالأً بع�س ال�سيء مع ق�سره ال�سديد فهو ل يتعدى 110 �سم واذا كانت هيئة التدري�س قد تقبلته 
لأنهم انا�س كبار يفهمون انه ل حيلة له يف ذلك ال ان التالميذ مل ي�سكتوا فدار الهم�س والغمز وال�سحك 

والتلميحات الغريبة بينهم وكان مو�سوع ال�ساعه. 
ا�سبح ال�ستاذ فريد م�سئوًل عن تدري�س اللغه العربية لل�سفوف الأوىل ثانوي وعانى كثرياً يف اليومني الأولني 
لدخوله تلك املدر�سة ولكنه يف اليوم الثالث كان قد ا�ستجمع �ستات نف�سه وثقته واي�ساً قوته املحدودة وقرر 
.. كيف،  الق�سري ان مي�سك بزمام الم��ور  ا�ستطاع ذلك  التالميذ على احرتامه و�سبحان اهلل فقد  ان يرغم 
احكي لكم .. دخل ال�سيد فريد اإىل ال�سف وطلب اخراج كتاب اللغه العربية وفتح ال�سفحة و�ساأل من منكم قام 
بتح�سري ذلك الدر�س فلم يجد اجابه بل هم�سات و�سخرية .. ح�سناً من منكم يحفظ تلك الأية التى تتحدث 
عن نعم اهلل تعاىل .. ح�سناً ل جميب، رفع ال�سيد فريد يده بع�ساه الطويلة وهو يقول اليوم �ساأ�سامح ولكن 
لن ا�سامح بعد ذلك ورمبا جاءت الع�سا ب�سئ من الن�سباط ف�سكت اجلميع فاأ�ستدرك يقول الأن لنقراأ الأية 
ووقف بجانب الطاولة واعتدل يف وقفته ثم اطلق �سوته بالب�سملة وبداأ يف تالوة الأية الكرمية .. �سبحان من 
اخرج هذا ال�سوت العميق العايل املُنغم احللو من ذلك اجل�سد ال�سغري و�سبحان من انزل على روؤو�س التالميذ 
هدوء و�سكينة فاأعتدل اجلميع ين�ستون خا�سعني لتالوة ا�ستاذهم وعندما ختم الأية كانوا مازالوا من�ستني 
فاأ�سرع وبداأ يف �سرح الأية الكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة اجربت اجلميع على الن�سات بل انه كلما 
�سكت طالبوه بالزيادة وبداأت الأ�سئلة تنهال عليه .. ومع اخر �سوؤال رن جر�س احل�سة فاأ�ستنكروا ذلك اجلر�س 
وغ�سب بع�سهم .. اختتم ح�سته واطلق �سالمه عليهم وان�سرف وهم يف قمة ال�سعادة، وانطلقوا يف الف�سحة 
يحكون عن الأ�ستاذ فريد، يف �سباح اليوم التايل كان لالأ�ستاذ فريد �سعبية غريبة يف املدر�سة حتى للذين مل 
يح�سروا له در�ساً ويف الأذاعه املدر�سية كانت البداية بكلمات اهلل البينات اطلقها الأ�ستاذ فريد بعقريته فاأبدع 
وترك يف عيون بع�سهم بع�س الدموع وترك يف القلوب حب من نوع غريب فاأ�سبح يف �ساعات قليلة هو الورقة 
الرابحة يف املدر�سة ب�سخ�سيته اجلذابة وا�سلوبه الرتبوي املتميز وتدينه وهدوءه ول عجب يف انه بعد ذلك كان 

ي�سري وهو يح�س باأنه عمالق. 


