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

   
اال�سرتخاء لدقيقة يزيد من تركيزك يف العمل

اإىل احل�صول  بحاجة  فاإنك  املنزل،  اأو يف  العمل  كنت يف موقع  �صواء 
على ا�صرتاحة يف حالة اإذا ما كنت ب�صدد بذل جهد كبري يف التفكري.

تقوية  على  للتدريب  الأملانية  الرابطة  من  اأهرينز  مارجيت  وتقول 
يركز يف  اأن  البالغ  لل�صخ�ص  بع�ص اجلهد ميكن  "ببذل  اإنه  الذاكرة 
عمله ملدة 90 دقيقة متوا�صلة، وبعد هذه املدة يبداأ العقول يف طلب 

فرتة راحة، �صواء رغبنا يف ذلك اأم مل نرغب.
وت�صري اخلبرية الأملانية اإىل اأنه اإذا اأردنا اأن نوا�صل تركيزنا يف العمل 
لفرتة اأطول فاإن احل�صول على دقيقة لال�صرتخاء �صيفيدنا. وتو�صي 
"ميكنك على �صبيل املثال الوقوف و�صعود طابق واحد  هرينز قائلة 

على ال�صالمل ثم النزول مرة اأخرى".
الهواء  ن��اف��ذة وا�صتن�صاق  اأم��ام��ك فتح  الأخ���رى  ب��ن اخل��ي��ارات  وم��ن 
حلظات  على  باحل�صول  اأي�����ص��اً  ل��ك  ي�صمح  مم��ا  م���رات،  ث��الث  بعمق 
البدنية  التمرينات  بع�ص  ب��اأداء  اأهرينز  تو�صي  كما  ال�صرتخاء.  من 
املقعد  اأ�صفل  اإىل  الو�صول  واأن��ت جال�ص على مكتبك، مثل  الب�صيطة 
بيديك، وال�صغط بج�صمك على املقعد ثم ال�صعود مع املقعد لأعلى 
التمرين  وه��ذا  اآيل".  ب�صكل  ال���ص��رتخ��اء  يعقبه  ال��ب��دين  اجلهد  لأن 
الع�صالت، والتي بدورها �صتح�صن قدرة اجل�صم على  اأي�صاً  �صين�صط 

احل�صول على الأوك�صجن. 

عالج ي�سكت اأ�سوات ي�سمعها مر�سى انف�سام ال�سخ�سية 
حدد باحثون منطقة يف الدماغ ت�صدر منها الأ�صوات الداخلية التي 
اإ�صكات  من  ومتكنوا  ال�صخ�صية،  بانف�صام  امل�صابون  املر�صى  ي�صمعها 
بح�صب  املغناطي�صية،  النب�صات  على  قائم  عالج  بو�صاطة  منها  جزء 

درا�صة ُعر�صت نتائجها ام�ص الأول الثالثاء.
و�صعر اأكرث من ثلث املر�صى الذين عوجلوا بالنب�صات املغناطي�صية، 
الهلو�صات  »م��ل��ح��وظ« م��ن ه��ذه  ���ص��ري��ري��ة، بتح�صن  اإط���ار جت��رب��ة  يف 

ال�صمعية، وفق البيان ال�صادر عن الباحثن.
�صملت  التي  التجربة،  الفرن�صين هذه  الباحثن  فريق من  واأج��رى 
تلقوا حتفيزاً مغناطي�صياً للدماغ و33 اآخر ح�صلوا على  26 مري�صاً 

دواء وهمي.
يف  اجلامعي  ال�صت�صفائي  املركز  يف  الباحثة  دلفو�ص،  �صونيا  وقالت 
درا�صة  اأول  اإنها  الأبحاث،  هذه  على  الرئي�صة  والقيمة  »ك��ان«  مدينة 
عند  حت�صناً  تظهر  وهمي  واآخ��ر  فعلي  ع��الج  بن  للمراقبة  خا�صعة 
وا�صتخدام  الدماغ  من  خا�صة  منطقة  ا�صتهداف  خالل  من  املر�صى 

التحفيز عايل الوترية.
املر�صى  %35 من  التقنية، ك�صف  العالج بهذه  اأ�صبوعن من  وبعد 

عن حت�صن ملحوظ.
وبالرغم من هذا التقدم، ل يزال الطريق طوياًل قبل البت يف فعالية 

هذا العالج على املدى الطويل.
املجمع  م��ن  الثالثن  ال���دورة  خ��الل  التجربة  ه��ذه  نتائج  وعر�صت 
التي  ب��ي  ان.  �صي.  اي.  والع�صبية  النف�صية  الأدوي���ة  لعلم  الأوروب����ي 

انعقدت يف باري�ص.
وبح�صب منظمة ال�صحة العاملية، يطال انف�صام ال�صخ�صية اأكرث من 

�صخ�ص يف العامل. مليون   21

العدالة قب�سة  الكوكايني" يف  "ملك 
اعتقلت ال�صرطة الأوروغوانية رئي�ص مافيا يلقب ب�ملك الكوكاين يف 

اأمريكا اجلنوبية بعد 23 عاما من التخفي.
األقت  ال�صرطة  ف��اإن  الربيطانية،  تلغراف  �صحيفة  ذكرته  ما  ووف��ق 
القب�ص على روكو مورابيتو، الذي كان مطلوبا من ال�صرطة الإيطالية 

بتهمة تهريب الكوكاين من اأمريكا الالتينية اإىل اأوروبا.
يف  الكوكاين  ملك  اعتقلت  الأمنية  العنا�صر  اإن  ذات��ه  امل�صدر  وق��ال 
اأهم خم�صة  اأن مورابيتو يعترب من  اإىل  ب��الأوروغ��واي، م�صريا  فندق 
اأ�صخا�ص فارين من اإيطاليا منذ 1994. وخالل تفتي�ص غرفته يف 
13 هاتفا نقال، كان ي�صتعملها يف  الأورغ��واي، عرثت ال�صرطة على 
و�صكن  وال��ذخ��رية،  ملم،   9 وم�صد�ص  امل��روج��ن،  مع  ال�صفقات  عقد 

ال�صيد و 150 �صورة جواز �صفر لنف�صه باأ�صكال خمتلفة.
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اأخطاء �سائعة بحق الغ�سيل.. جتنبيهًا رفقًا مبالب�سك
الأوىل  بحالتها  بها  لال�صتمتاع  الأ�صا�صي  ال�صرط  باملالب�ص  العناية  تعترب 
كما ا�صرتيتها، خ�صو�صاً اإذا كان ثمنها باهظاً واإذا كانت القطعة فريدة من 

نوعها، واأكرث ما قد يحزنك هو اإن تعر�صت لأ�صرار عند غ�صيلها.
اأهم ن�صيحة ميكن  العناية والغ�صيل هي  اأن الط��الع على تعليمات  ورغم 
اعتمادها للحفاظ على القطعة الفنية، اإل اأن هناك اأخطاء �صائعة ترتكب 

بحق الأقم�صة قد تعترب جرمية منزلية اإن �صح التعبري.
واإليك بع�ص الأخطاء ال�صائعة التي حت�صل خلف باب الغ�صالة، جتنبيها يف 

املرة املقبلة عند يوم الغ�صيل:
فاإىل  الكيماوي،  ال�صائل  ا�صتخدام  الأقم�صة: خففي من  الإكثار من ملننّ 
جانب رائحته العطرة، يت�صبب امللن بطبقة فوق املنا�صف حتديداً متنعها 
من المت�صا�ص جيداً في�صبح ملم�صها خ�صناً مع مرور الزمن. لذا قللي 

الكمية اإىل الن�صف واأ�صيفي ملعقتي خل للق�صاء على الباكترييا.
الغ�صالة  يف  املالب�ص  ت�صعن  قد  طويلة:  لفرتة  الغ�صالة  يف  املالب�ص  ترك 
قبل التوجه للخارج اأو العمل اأو النوم، لكن ترك املالب�ص يف الغ�صالة يوؤدي 
لتكاثر الباكترييا، ما يرتك رائحة كريهة على املالب�ص ويف الغ�صالة. لذا 
رائحتها  على  للمحافظة  الغ�صيل  انتهاء  بعد  ف��وراً  الغ�صيل  بن�صر  ين�صح 
العطرة وملقاومة التجاعيد. ا�صتخدام الن�صافة ب�صكل مفرط: امتنعي عن 
تن�صيف املالب�ص الغامقة يف الن�صافة وعلقيها كي ل يخفت لونها. وميكن 
الإكثار  الرطوبة.  لتمت�ص  جافة  من�صفة  و�صع  عرب  التن�صيف  مدة  تقليل 
املالب�ص  عمر  الغ�صيل  م�صحوق  من  الإكثار  ر  يق�صنّ الغ�صيل:  م�صحوق  من 
امل�صتخدمة  البودرة  او  ال�صائل  كمية  بتقليل  ين�صح  لذا  نف�صها.  والغ�صالة 
يف كل مرة. عدم تنظيف الغ�صالة نف�صها: نظفي الغ�صالة نف�صها عرب و�صع 
عالية.  ح��رارة  با�صتخدام  فارغة  و�صغليها  له  املخ�ص�ص  املكان  يف  مبي�ص 
وميكن اإ�صافة الكربونة بن الفينة والأخرى لمت�صا�ص الروائح الكريهة 

وتنظيفها من الداخل يف اآن معاً.

اأ�سخف جاكيت جينز 
يف تاريخ املو�سة

عامل املو�صة معروف ب�صيحاته الغريبة 
التي كثرياً ما نت�صاءل  اأحياناً  واملجنونة 

ب�صاأن الغر�ص منها، ولكن دون جدوى.
ق��د يكون  ظ��ه��ر ج��اك��ي��ت جينز  واأخ�����رياً 
الأ�صخف يف عامل املو�صة والأزياء، وذلك 
ب�صبب اأكمامه الطويلة جداً والتي ت�صل 

اإىل الكعب.
الربيطانية،  ���ص��ن  ذا  ���ص��ح��ي��ف��ة  ووف����ق 
ي��ت��واف��ر ذل����ك اجل��اك��ي��ت ال��غ��ري��ب على 
موقع نيت ايه بورتر ب�صعر 450 جنيها 

ا�صرتلينيا.
م�صتخدمي  �صخرية  اجلاكيت  اأث��ار  وقد 
تويرت:  على  �صابة  علقت  اإذ  الإن��رتن��ت، 
نيت اإيه بورتر متنح النا�ص مايريدونه، 
كما علقت اأخرى: �صرتيت�ص اأرم�صرتونغ 
لذلك  امل�����ث�����ايل  ال�������ص���خ�������ص  ����ص���ي���ك���ون 

الت�صميم.
يعر�ص  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  تلك  تكن  مل 
ب���ورت���ر ت�صاميم  اإي����ه  ن��ي��ت  ف��ي��ه��ا م��وق��ع 
املثري  ذل������ك اجل����اك����ي����ت  م���ث���ل  غ���ري���ب���ة 
لل�صخرية. ولكن غرابة الأمر ل تتوقف 
ب��ل على  ف��ق��ط،  ع��ل��ى ت�صميم اجل��اك��ي��ت 

الذين يختارون ارتداءه فعاًل.

مقتل 30 ر�سيعًا 
لنق�ص االأك�سجني

وفاة  يف  الهندية  ال�صرطة  حتقق 
ر�صيعاً نتيجة نق�ص اأك�صجن   30
يف م�صت�صفى تديرها الدولة �صمال 
ال���ب���الد، وه����ي ث����اين ح��ال��ة خالل 
الإمدادات  ي��وؤدي فيها نق�ص  �صهر 
الطبية اإىل وفاة ع�صرات الأطفال. 
احلكومي  ال�صحي  النظام  واحتل 
الذي يعاين من �صوء الإدارة وقلة 
التمويل، بوؤرة الأ�صواء بعد مقتل 
اأك���رث م��ن 60 ط��ف��اًل خ��الل �صهر 
م�صت�صفى  يف  امل��ا���ص��ي  اأغ�����ص��ط�����ص 
اأوت��ار برادي�ص �صمال  عام يف ولية 
بنفاذ  ات���ه���ام���ات  ظ���ل  يف  ال����ب����الد، 
اإمدادات الأك�صجن ب�صبب فواتري 

مل ت�صدد.
وب����������داأت ال�������ص���رط���ة حت���ق���ي���ق���اً  يف 
اأح����دث ح��ال��ة ب��ع��دم��ا وج���ه تقرير 
م�صوؤويل  لكبري  الت��ه��ام  حكومي 
موؤ�ص�صة  يف  والأط�����ب�����اء  ال�����ص��ح��ة 
الولية، وهي م�صت�صفى  اأخ��رى يف 
 30 وف��اة  بعد  لوهيا  مانوهار  رام 

طفاًل.
ماتوا  الر�صع  اإن  ال�صرطة  وقالت 
يف  ال���ولدة  بعد  م��ا  اختناق  ب�صبب 
امل�صت�صفى  املواليد يف  وحدة رعاية 
الواقع يف حي فاروق اأباد بالولية، 
خالل الفرتة بن 21 يوليو و20 

اأغ�صط�ص.
وقالت ال�صرطة يف �صكوى نقاًل عن 
الأمهات  اأخ���ربت  حكومي  تقرير 
مل  امل�صت�صفى  اأن  التحقيق  �صابط 
يركب اأنابيب اأك�صجن يف الق�صبة 
الهوائية للمواليد بعد امليالد ومل 

يعطهم الدواء املنا�صب.
اأن  ال�صكوى  يف  ال�صرطة  واأ�صافت 
التحقيق يظهر 30 من 49 طفاًل 

ماتوا باختناق ما بعد الولدة.
واأ���ص��در ممثل الدع���اء يف املنطقة 
الر�صع  وف���اة  يف  بالتحقيق  اأم����راً 
بعد تقارير اإعالمية ربطت بع�ص 
الأك�صجن،  بنق�ص  الوفاة  ح��الت 
باتخاذ  اأي�������ص���اً  اأم������راً  اأ����ص���در  ك��م��ا 
الأطباء  ال��الزم��ة �صد  الإج����راءات 

املتورطن يف حالت الوفاة.

قيادة متهورة تنتهي 
بحادث مرعب

�صعودين  �صابن  م��غ��ام��رة  انتهت 
على  ال�صيارة  �صرعة  ا�صتعرا�ص  يف 
م��اأ���ص��اوي��ة مل  ال��ط��رق��ات، بطريقة 
ال�صائق  تفاجاأ  عندما  يتوقعاها، 

باإحدى ال�صيارات اأمامه.
م��ق��ط��ع فيدو  ال�����ص��ائ��ق يف  وظ��ه��ر 
����ص���وره زم��ي��ل��ه ال����ذي ي��ج��ل�����ص اإىل 
 ،24 اأخ��ب��ار  موقع  ون�صره  جانبه، 
وهو ي�صري ب�صرعة فائقة ويتجاوز 

ال�صيارة تلو الأخرى.

�أ�سبابه  وتختلف  �حلو�مل،  من  �لكثري  تو�جه  م�سكلة  �ل�سد�ع 

و�لبع�ض  �لن�سفي  �ل�سد�ع  ب�سبب  �لبع�ض  لأخ��رى،  �م��ر�أة  من 

�أهم  �إليك  �أ�سهر.   9 �ل�  رحلة  خالل  �لهرمونات  تغري  نتيجة 

�أ�سباب �ل�سد�ع وقت �حلمل وطرق عالجها:

�لنوم. يعترب نق�ض �لنوم و�لأرق خالل �حلمل من �أهم م�سّببات 

�ل�سد�ع. جتد �حلامل �سعوبات يف �ل�ستغر�ق يف �لنوم لفرت�ت 

طويلة، و�حلل هو �حل�سول على قيلولة خالل �لنهار �أو �أكرث.

�جلفاف. من �ل�سروري تناول �لكثري من �ل�سو�ئل �أثناء �حلمل 

 8 تناويل  و�ل�سد�ع.  �لدوخة  ي�سبب  �ل��ذي  �جلفاف  لتفادي 

�ل�سعور بال�سد�ع  �إىل جانب ذلك، عند  �ملاء يوميًا.  �أكو�ب من 

��سربي كوبًا �أو �ثنني من �ملاء، وتنّف�سي بعمق وببطء.

اجلوع. حتتاج احلامل اإىل مزيد من ال�صعرات احلرارية 
لنوبات  الطفل، ونظراً  احتياجات منو  لتلبية  واملغذيات 
الغثيان قد يكون احلل تناول 6 وجبات �صغرية عديدة 

على مدار اليوم.
ال��ت��وت��ر. ت��ع��اين بع�ص احل��وام��ل م��ن ن��وب��ات م��ن التوتر 
والإجهاد، واأحياناً نوبات من الكتئاب، وقد ي�صبب ذلك 
اأف�صل عالج طبيعي لنوبات التوتر  �صداعاً. اليوغا هي 

والكتئاب.
مدخالت  احل��ام��ل  ت��ق��ل��ل  اأن  الطبيعي  م��ن  ال��ك��اف��ي��ن. 
يف  قهوة  فنجان  تتجاوز  ل  بحيث  الكافين  من  اجل�صم 
اأو كوبن من ال�صاي، ومن الأعرا�ص الن�صحابية  اليوم 
لنق�ص الكافين يف اجل�صم ال�صداع. لعالج هذه احلالة 

�صي بعمق، وقومي بعمل بع�ص التمارين. تنفنّ
ارتفاع  ال�صداع  اإذا كان �صبب  القلق  ال��دم. ينبغي  �صغط 
�صغط الدم، ومراجعة الطبيب واتباع تو�صياته. ي�صاحب 

هذا النوم من ال�صداع �صبابية يف الروؤية ودوخة.
ال�صداع  م��ع  ت��اري��خ  ل��دي��ك  ك���ان  اإذا  الن�صفي.  ال�����ص��داع 
احلالة  ن  تتح�صنّ اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  احل��م��ل  قبل  الن�صفي 

خ��الل ف��رتة احل��م��ل، لكن ق��د ل ي��ح��دث ذل��ك يف بع�ص 
الأحيان، فاإذا هاجمك ال�صداع الن�صفي عليك ا�صت�صارة 

الطبيب بخ�صو�ص الإجراءات املنا�صبة وقت احلمل.
اأكرث  م�صكلة  على  عالمة  يكون  اأن  لل�صداع  ميكن  ه��ل 

خطورة؟
ال�����ص��داع اأث��ن��اء احل��م��ل م��زع��ج، ولكنه غ��ري ���ص��ار، ولكن 
اأو  الن�صفي  ال�صداع  من  تعانى  احلامل  امل��راأة  كانت  اإذا 
ال�صداع ال�صديد للمرة الأوىل وب�صكل متكرر، فالبد من 
ا�صت�صارة الطبيب للتاأكد من عدم وجود م�صكلة اأخطر، 
كذلك ال�صداع يف الثلث الثاين والثالث من احلمل، رمبا 
تعانى فيه  وال��ذى  بت�صمم احلمل،  ملا يعرف  يعد عر�ص 
فينبغي  لذا  لديها،  ال��دم  ارتفاع فى �صغط  احلامل من 
الثاين  ال��ث��ل��ث  يف  ال�����ص��داع  م��ن  ت��ع��ان��ى  ك��ان��ت  اإذا  عليها 
والثالث من احلمل، وي�صاحبه بع�ص التغريات الب�صرية 
واآلم حادة بالبطن وغثيان وزيادة الوزن املفاجئة وتورم 
على  لالطمئنان  الطبيب  ت�صت�صري  اأن  والوجه،  اليدين 

�صالمتها
التغلب على ال�صداع اأثناء احلمل؟ ميكن  • كيف 

اأثناء احلمل، مثل الأدوية  تناويل بع�ص الأدوية الآمنة 
التي حتتوى على »البارا�صيتامول« و»الأ�صيتامينوفن«.

جبهتك،  على  دافئة  اأو  ب��اردة  مياه  كمادات  بعمل  قومي 
تاأتى  الباردة  املياه  فكمادات  الن�صفي  لل�صداع  وبالن�صبة 

بنتيجة جيدة.
ال���ص��ت��ح��م��ام مب��ي��اه ب����اردة ي��ه��داأ م��ن ال�����ص��داع الن�صفي 
وال�صتحمام باملياه الدافئة يهداأ من ال�صداع الناجت عن 

التوتر.
ال�صكر  م�صتوى  انخفا�ص  لأن  والعط�ص  اجل��وع  جتنبي 
بالدم ي�صبب ال�صداع لذا فيف�صل تناول وجبات �صغرية 

على فرتات متقاربة.
ع��ل��ى نوم  ال��ت��ع��ب والإره������اق فيف�صل احل��ف��اظ  جت��ن��ب��ي 

القيلولة فى غرفة هادئة مظلمة.
مار�صي بع�ص التمارين الريا�صية اخلفيفة بعد ا�صت�صارة 
طبيبك فاملواظبة على بع�ص التمارين الريا�صية تقلل 

من حدة ال�صداع.
منع  على  ي�صاعدون  والتاأمل  واليوجا  »التدليك«  امل�صاج 

اأو تخفيف ال�صداع.

الفرق بني تبيي�ص 
االأ�سنان وتنظيفها

تعترب الأ�صنان مراآة ل�صخ�صية الفرد وتعك�ص 
دائًما ابت�صامته وتعرب عن مدى ثقته بنف�صه، 
ب��ت��ب��ي��ي�����ص وتنظيف  اله���ت���م���ام  ي��ع��ت��رب  ل����ذا 
على  امل�صتحوذة  املوا�صيع  اأكرت  من  الأ�صنان 
اأ�صخا�ص  ي���وج���د  ول���ك���ن  ال�����ص��خ�����ص  ت��ف��ك��ري 
كثريون يخلطون دائًما بن تبيي�ص الأ�صنان 
وتنظيف الأ���ص��ن��ان، ول��ك��ن ه��ن��اك ف��رق كبري 
الفتياين،  ���ص��ادي  الدكتور  واأو���ص��ح  بينهما. 
اأخ�صائي تركيبات اأ�صنان، اأن تنظيف الأ�صنان 
وهناك  التبيي�ص،  مرحلة  قبل  دائ��ًم��ا  ي��اأت��ي 

فرق بينهما على النحو التايل:
الأ�صنان  تنظيف  الأ���ص��ن��ان:  تنظيف  اأول: 
الكامل يجري عند طبيب الأ�صنان املخت�ص 
ه��و عالق ومرت�صب  م��ا  ك��ل  اإزال���ة  فيه  ويتم 
من  اللثة  ح��واف  وعلى  الأ�صنان  �صطح  على 
املت�صكلة  الطعام  وبقايا  البالك  اإزال��ة طبقة 

وال��ع��ال��ق��ة ع��ل��ى الأ���ص��ن��ان، واإزال�����ة الطبقات 
اجلريية املرت�صبة على �صطح الأ�صنان واللثة 
الت�صبغات  اإزال��ة كل  اللثة وكذلك  وما حتت 
ال�����ص��وداء وال��ب��ن��ي��ة اخل��ارج��ي��ة ال��ن��اجت��ة عن 

الطعام وال�صراب.
اأخ�صائي  واأ���ص��ار  الأ���ص��ن��ان:  تبيي�ص  ث��ان��ًي��ا: 
ل�  خا�صة  ت�صريحات  يف  الأ���ص��ن��ان  تركيبات 
ياأتي  الأ�صنان  تبيي�ص  اأن  ال�صابع"،  "اليوم 
منزلية  بطريقتن  الأ���ص��ن��ان،  تنظيف  ب��ع��د 
يحدد  ال���ذي  الطبيب  عند  ومبا�صرة  ليلية 
ذلك، ويف الطريقتن يتم و�صع جل من مادة 
املراد  الأ�صنان  على  بريوك�صايد  هيدروجن 
من  بالتفاعل  امل����واد  ه���ذه  وت��ق��وم  تبيي�صها 
مع  وتتفاعل  داخ��ل��ه  اإىل  ال�صن  �صطح  خ��ارج 
الأ�صباغ  ه��ذه  وحت��ول  ال�صن  داخ��ل  الأ�صباغ 

اإىل اللون الأبي�ص.

عالجها وطرق  احلمل  اأثناء  لل�سداع  اأ�سباب   6
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�ش�ؤون حملية

متحف اللوفر اأبوظبي يعلن عن موعد االفتتاح الر�سمي اأمام الزوار اعتبارًا من نوفمرب

فريق طالبي من جامعة االإمارات يطور جهاز مل�ساعدة املكفوفني و�سعاف الب�سر

•• اأبوظبي - الفجر

اللوفر  متحف  اف��ت��ت��اح  الإم��ارات��ي��ة  العا�صمة  �صت�صهد 
اللوفر  وُيعد  القادم،  نوفمرب   11 من  اعتباراً  اأبوظبي 
اأبوظبي اأول متحف من نوعه يف العامل العربي بروؤية 
والقوا�صم  الت�صابه  اأوج���ه  على  ال�صوء  ي�صلنّط  عاملية، 
احل�صارات  خمتلف  عرب  الإن�صانية  للتجربة  امل�صرتكة 

والثقافات. 
و�صي�صمل الفتتاح جمموعة وا�صعة من الربامج العامة 
الأداء  وع��رو���ص  ال���ن���دوات  م��ن  �صل�صلة  تتخللها  ال��ت��ي 
بقيادة  املرئية  الفنون  عرو�ص  من  وغريها  واحلفالت 
الكال�صيكي  اجل��ي��ل  م��ن  العاملين  الفنانن  م��ن  نخبة 

واملعا�صر.
و�صع ت�صميم متحف اللوفر اأبوظبي، الذي يقع يف قلب 
العا�صمة الإماراتية اأبوظبي، املهند�ص املعماري الفرن�صي 
بريتزكر العاملية، حيث  على جائزة  احلائز  نوفيل  جان 
ال��ب��ح��ر حت��ت قبة  م��ي��اه  ال���ذي حتيطه  امل��ت��ح��ف،  �صمم 
فريدة من نوعها، ليبدو اللوفر اأبوظبي وكاأنه متحف 

مدينة. 
املنتزهات  ط��ول  على  بامل�صي  ال�صتمتاع  ل��ل��زوار  وميكن 
لة على مياه البحر والتي تظللها قبة تبلغ  واملمرات املطنّ
قطرها 180 مرتاً واملوؤلفة من حوايل 8000 قطعة 
معدنية على �صكل جنوم، مما يتيح لهم ال�صتمتاع ب��صعاع 
النور، امل�صتوحى من ظالل اأ�صجار النخيل املتداخلة يف 

واحات دولة الإمارات. 
واأعماٍل  مقتنيات  جمموعة  اأبوظبي  اللوفر  و�صيعر�ص 
معارة من اأعرق املتاحف يف فرن�صا ت�صتمد اأهميتها من 
بعدها التاريخي والثقايف والجتماعي، وتروي ق�ص�صاً 
ت بها الب�صرية.   من خمتلف احلقب التاريخية التي مرنّ
وت�صم هذه املجموعة اأعماًل متنوعة بداية من القطع 
الع�صرية  التكليفية  الأع��م��ال  اإىل  و���ص��وًل  التاريخية 
واأفكار  م��وا���ص��ي��ع  ل��ت��ربز  ح�����ص��ري��اً  للمتحف  امل�صممة 
بن  والتبادل  الت�صابه  اأوج��ه  تعك�ص مبجملها  م�صرتكة 
متجاوزًة  العامل،  حول  املختلفة  واحل�صارات  الثقافات 
ي�صبح  وبذلك،  واجلغرافية.  التاريخية  احل��دود  بذلك 
عادًة  التي  الأخ���رى  للمتاحف  مغايراً  اأبوظبي  اللوفر 
ت��ف�����ص��ل ب���ن الأع���م���ال وامل��ق��ت��ن��ي��ات ب���ن���اًء ع��ل��ى ح�صارة 
من�صاأها. وبالإ�صافة اإىل �صالت العر�ص، �صيقدم املتحف 
للزوار.  ومقهى  ومتجراً  لالأطفال،  ومتحفاً  معار�ص، 
املبارك،  ���ص��ع��ادة حم��م��د خليفة  ق���ال  امل��ن��ا���ص��ب��ة،  وب��ه��ذه 
والثقافة  لل�صياحة  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
اللوفر  د  يج�صنّ ال�صياحي:  وال�صتثمار  التطوير  و�صركة 
اأبوظبي روؤية الإمارات الرا�صخة باأننّ تقدم الأمم وتطور 
ح�صارتها ُيبنى على التنوع الثقايف والت�صامح وت�صجيع 
اأن  خا�صة  الآخ��ري��ن،  على  والن��ف��ت��اح  امل�صرتك  احل���وار 
اأ�صلوب �صرده يوؤكد توا�صل العامل منذ القدم. وي�صتكمل 
لدولة  املوؤ�ص�صون  الآب���اء  ب��داأه��ا  طويلة  م�صرية  املتحف 
ال��وط��ن��ي والثقايف  ال���رتاث  الإم�����ارات يف احل��ف��اظ على 

و�صون قيمته. 
نات ا�صرتاتيجية  وُيعد اللوفر اأبوظبي واحداً من اأهم مكونّ
اأبوظبي الثقافية الرامية اإىل احلفاظ على هوية دولتنا 
الإبداع  حتفيز  مع  الطويل  وتاريخها  العريق  وتراثها 
اجلهود  وت�صكل  الثقايف.  لالبتكار  ج��دي��دة  اآف���اق  وفتح 
الن�صطة  الثقافية  البيئة  تعزيز  يف  امل��ب��ذول��ة  الوا�صعة 
رافداً مهماً من روافد تنويع القت�صاد الوطني لدولة 
اإليه  ُي�صار  وع�صري  حيوي  جمتمع  وتطوير  الإم���ارات 
اأح���د ركائز  اأب��وظ��ب��ي  ال��ل��وف��ر  ل��ي��ك��ون متحف  ب��ال��ب��ن��ان، 
من  القادم  اجليل  منه  ي�صتلهم  حيانّ  وم�صدراً  املجتمع 
لهم  ليكون  واملفكرين،  املبدعة  والعقول  الثقافة  اد  رونّ
ال يف تر�صيخ قيم الت�صامح والتعاي�ص التي ُتعرف  دوٌر فعنّ

بها دولتنا العزيزة.
املتحف من  ���ص��رد  اأ���ص��ل��وب  على  ال����زوار  يتعرف  و���ص��وف 
الأثرية  والتحف  الفنية  القطع  م��ن  جمموعة  خ��الل 
الزوار  جولة  ت��ب��داأ  حيث  ف�صاًل،   12 على  ت��ت��وزع  التي 
الرئي�صي  امل��ف��ه��وم  ع��ل��ى  ليتعرفوا  ال��ك��ربى  ال��ق��اع��ة  يف 
اأعمال  ع��ل��ى  ال�����ص��وء  ال��ق��اع��ة  ه���ذه  وت�����ص��ل��ط  للمتحف. 
على  وال��ت��ي،  اجلغرافية،  املناطق  خمتلف  من  متنوعة 
اإىل  ت�صري  خمتلفة،  ح�صارات  اإىل  انتمائها  من  الرغم 
يف  مماثلة  بطرق  نف�صها  عن  بالتعبري  ال�صعوب  تقارب 

الفن، عند تناول مفاهيم متعددة من �صمنها الأمومة 
مت�صل�صٍل  بنظاٍم  امل��ع��رو���ص��ات  ترتيب  ومت  اجل��ن��ائ��ز.  اأو 
وتبداأ  وال�����ص��م��ة.  امل��و���ص��وع  بح�صب  ��ٍف  وم�����ص��ننّ ت��اري��خ��ي��اً 
الفنية  الرتجمات  ن�صاأة  م��ن  ل��ل��زوار  الثقافية  الرحلة 
يعود  باخرتيا" وال���ذي  م��ن  "اأمرية  ومت��ث��ال  للثقافات 
اآ�صيا  امليالد من منطقة  الثالث قبل  الأل��ف  اأواخ��ر  اإىل 
الإمرباطوريات  اأع��ظ��م  اأوىل  اإىل  بالإ�صافة  الو�صطى 
الفرعونية  ل��الأم��رية  اجلنائزية  املجموعة  خ��الل  م��ن 
للفنان  الديكادراخما  الإغريقية  والعملة  تاوي،  حنوت 

اإيوانيتو�ص.
املتحف  ي�صتعر�ص  العاملية  يف غرفة خم�ص�صة لالأديان 
ث���الث���ة ك���ت���ب ����ص���م���اوي���ة م����ن ���ص��م��ن��ه��ا خم���ط���وط���ة من 
بالإ�صافة  التوراة  وكتاب  واإجنيل  الأزرق"  "امل�صحف 
القرون  خ��الل  التبادل  ط��رق  اأم��ا  ب��وذي��ة.  ن�صو�ص  اإىل 
فنية  بتحف  فتتمثل  احلديث  الع�صر  وحقبة  الو�صطى 

عة من ال�صرياميك.  متنونّ
اأعمال  يف  املتحف  يف  الب�صري  التوا�صل  رحلة  وت�صتمر 
اأوروبا  بن  والتوا�صل  املتو�صط  البحر  ومنطقة  اآ�صيا 
من  العلوم  ر  تطونّ مع  التوا�صل  دائ��رة  لتت�صع  واأمريكا 
خالل تاأثريات عدة. كما ويعر�ص املتحف لوحتا نامبان 
وال�صرق  اأوروب��ا  بن  ات�صاٍل  اأول  ت�صكل  والتي  اليابانية 
الأعمال  اأه���م  م��ن  بع�صاً  امل��ت��ح��ف  وي��ع��ر���ص  الأق�����ص��ى. 
املت�صابهة يف  والأزي���اء  الأم���راء  من �صور  ب��دءاً  العاملية، 
بع�ص احلقب التاريخية، و�صوًل اإىل التعبريات الفنية 
املتقنة مثل خزانة م�صنوعٍة يف فرن�صا ومطلية باللون 
الأحمر والتي ت�صري اإىل اخلليط بن التاأثريات الغربية 
 BVRB، وال�����ص��رق��ي��ة ل��ل��ف��ن��ان ب���رن���ارد ف���ان ري���زب���رق

 .1696–1766
ويف ق�صم الع�صر احلديث، يرى الزوار، لوحة الغجري 
الأولد  ولوحة   ،1883–1832 مانيه  اإدوار  للفنان 
وهم يت�صارعون للفنان بول غوغان 1848–1903، 
والأ�صود  والأ���ص��ف��ر  والأح��م��ر  ب����الأزرق  ت�صكيل  ول��وح��ة 
ويختتم   ،1944–1872 م��ون��دري��ان  بييت  للفنان 
 )1957( وي���وي  اآي  للفنان  امل��ذه��ل  بالعمل  ال��ع��ر���ص 

وت�صكيكه مبعاين العوملة.
كما ت�صمل جمموعة املقتنيات الفنية اأعماًل قام اللوفر 
مبن  بتنفيذها،  معا�صرين  فنانن  بتكليف  اأب��وظ��ب��ي 
التي   1950 ه��ول��زر  جيني  الأم��ري��ك��ي��ة  الفنانة  فيهم 
الك�صف عنها عقب  �صيتم  ذت ثالثة ج��دران حجرية  نفنّ
اقتتاح املتحف. وقد ُنحت على اجلدار الأول مقتطفات 
اأم��ا اجل��دار الثاين فيحمل   ، من املقدمة لب��ن خلدون 
ن�صو�صاً م�صتوحاة من لغات بالد الرافدين ال�صومرية 
والأكادية املكتوبة باخلط امل�صماري املوجودة على "لوح 
الأ�صطورة"، يف حن يربز على اجلدار الثالث ن�صو�ص 
1588 ملقالت الكاتب  مدعمة بال�صرح من طبعة عام 

والفيل�صوف الفرن�صي مي�صيل دي مونتن.
فاأبدع   1947 بينوين  جو�صيبي  الإيطايل  الفنان  اأم��ا 
عن  عبارة  وهي  النور" 2017  التحفة الفنية "اأوراق 
فكرة  مع  تتفاعل  الربونز  معدن  من  م�صنوعة  �صجرة 
الت�صميم املعماري للمتحف من خالل مرايا مت تثبيتها 
ال�صوء  اأ�صعة  املرايا  ه��ذه  وتعك�ص  ال�صجرة،  ف��روع  على 
الهاطلة من قبة املتحف العمالقة. ومن خالل التعاون 

لل�صرياميك الوطني  املتحف  عمل  ور�صات  مع  الوثيق 
يف   Sèvres – Cité de la céramique
انت�صار  تعني  بروباجي�صن  عمل  بينوين  م  ق���دنّ فرن�صا، 
التي  اخلزف  قطع  من  جداٍر  عن  عبارة  وهو   ،2017
م�صرتك.  م��رك��ٍز  ذات  ي���دوي���اً  م��ر���ص��وم��ة  دوائ����ر  ت�صكل 
وي�صتلهم العمل روؤيته من ب�صمة اإ�صبع الوالد املوؤ�ص�ص 
اآل نهيان،  ب��اإذن اهلل، ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له 

طيب اهلل ثراه.
اليوم، قالت معايل  به  اأدل��ت  ال��ذي  الت�صريح  اإط��ار  ويف 
اجلمهورية  يف  ال��ث��ق��اف��ة  وزي������رة  ن��ي�����ص��ن،  ف���ران�������ص���واز 
نوفمرب   11 يف  امل��ت��ح��ف  اف��ت��ت��اح  �صيمثل  ال��ف��رن�����ص��ي��ة: 
بن  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون  اأوا���ص��ر  تعزيز  يف  مهمة  مرحلة 
الفرن�صية  املتحدة واجلمهورية  العربية  الإم��ارات  دولة 
بعد 10 اأعوام من توقيع التفاق احلكومي بن بلدينا. 
واأ�صافت: يعد متحف اللوفر اأبوظبي اأحد اأهم امل�صاريع 
�صاهم  وق��د  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  الطموحة  الثقافية 
املتحف  اإب��راز  املميز جلان نوفيل يف  املعماري  الت�صميم 
الذي  الرئي�صي  بالدور  فرن�صا  تفخر  �صورة.  اأح�صن  يف 
تلعبه يف ان�صاء متحف اللوفر اأبوظبي والإ�صراف عليه 
املتاحف  اإدارة  خ��ربت��ه��ا يف جم���ال  ت��وظ��ي��ف  خ���الل  م��ن 
واإعارة الأعمال الفنية من جمموعاتها الوطنية، وذلك 

على مدى العقود العديدة القادمة.
وتعليقاً على روؤية املتحف، قالت: بف�صل الروؤية العلمية 
جاءت  والتي  املتحف،  يحملها  التي  املبتكرة  والثقافية 
نتيجة اجلمع بن خربات 13 متحفاً وموؤ�ص�صة وطنية 
الفرن�صية،  امل��ت��اح��ف  وك��ال��ة  ب��اإ���ص��راف  ع��م��ل��وا  فرن�صية 
فريدة  جتربة  لزائريه  اأبوظبي  اللوفر  متحف  �صيقدم 
اأعمال فنية  من نوعها: رحلة مل ي�صبق لها مثيل عرب 
القوا�صم  ع��ن  للك�صف  ت��ه��دف  احل�����ص��ارات  خمتلف  م��ن 

امل�صرتكة بن التجارب الإن�صانية.  
حاماًل  اأبوظبي  اللوفر  متحف  ياأتي  ذل��ك،  على  وبناء 
التزام  وم��وؤك��داً  للعامل  و�صالم  ت�صامح  ر�صالة  طياته  يف 
باعتبارهما  والتعليم  الثقافة  بتعزيز  الرا�صخ  بلدينا 

ف. احل�صن املنيع اأمام خطر التطرنّ
و���ص��ي��ت�����ص��م��ن الأ����ص���ب���وع الف��ت��ت��اح��ي ل��ل��م��ت��ح��ف حدثن 
الثقايف  ال���ربن���ام���ج  اإط�����ار  يف  تنظيمهما  ي��ت��م  م��ه��م��ن 
ما  قبل  دولتانا  اأطلقته  وال���ذي  ال��ف��رن�����ص��ي-الإم��ارات��ي، 
عن  الناجتة  الإبداعية  الطاقة  وتدعمه  عام  عن  يزيد 
بالقول:  حديثها  واختتمت  اأب��وظ��ب��ي.  اللوفر  متحف 
متحف  ي�����ص��ه��م  اأن  يف  اأم���ل���ي  ع���ن  اأع�����رب  اأن  ال���ي���وم  اأود 
الإبداعية،  ال��ط��اق��ة  ه���ذه  ت��ع��زي��ز  اأب��وظ��ب��ي يف  ال��ل��وف��ر 
التفاهم  وي��ع��زز  ج��دي��دة،  ت��وج��ه��ات  ط��رح  على  وي�صجع 
ال��رواب��ط الوثيقة ال��ت��ي جتمع  امل��ت��ب��ادل، وي��ق��وي دوم���اً 
ب��ن الإم�����ارات العربية امل��ت��ح��دة وف��رن�����ص��ا. ب����دوره، قال 
يعتمد  اأبوظبي:  مدير متحف اللوفر  مانويل راباتيه، 
ثاقبة  وروؤي��ة  فريد  عاملي  �صرد  اأ�صلوب  اأبوظبي  اللوفر 
ت�صتك�صف تاريخ الفن وفق �صياق جديد، لذا ُيعد اللوفر 
والنفتاح  ثقافتهم  فهم  اره  ل���زونّ تتيح  من�صة  اأبوظبي 
واللم�صات  الإ�صافات  وت�صاهم  الأخ��رى.  الثقافات  على 
من  جمموعته  اإث����راء  يف  للمتحف  ال���رائ���دة  ��ة  امل��ع��م��ارينّ
الكنوز والأعمال الفنية ال�صتثنائية التي تقدم ملحة عن 
النتاج الثقايف املتنوع للب�صرية ومتهد الطريق ملزيد من 

مارتينيز، مدير  ل��وك  ج��ان  واأع���رب  البننّاءة.  احل���وارات 
متحف اللوفر يف باري�ص ورئي�ص املجل�ص العلمي يف اإدارة 
وكالة متاحف فرن�صا عن �صروره قائاًل: اإن هذا الإعالن 
امل�صرتك ي�صلط ال�صوء على اكتمال هذا امل�صروع الرائع 
والذي يفتخر اللوفر بربط ا�صمه وروحه به وهو اإن�صاء 
جداً  م�صرور  واأن��ا  العربي.  العامل  يف  عاملي  متحف  اأول 
لدخولنا املرحلة النهائية من امل�صروع مدفوعن بروح 
احلقيقية  الطبيعة  م��ع  مت��ام��ا  تتما�صى  ال��ت��ي  احل����وار 
ملتحف اللوفر. واأمتنى اأن يحمل املتحف من موقعه يف 
جزيرة ال�صعديات مهمة توعوية عاملية ملهمة لالأجيال 

القادمة.
املعماري  املهند�ص  نوفيل،  ج��ان  ق��ال  ال�����ص��دد،  ه��ذا  ويف 
ملتحف اللوفر اأبوظبي: �صيفتح متحف اللوفر اأبوظبي 
اأبوابه يف غ�صون �صهرين. فبعد كذا عاماً من الدرا�صات 
والإن�صاءات، �صيكون بو�صع الزوار دخول هذا املكان املفعم 
بالأ�صواء، هذا املكان الرائع الذي يجمع بن العديد من 
الثقافات الب�صرية التي يتجاوز مداها البحار والع�صور. 
ت�صهم الهند�صة املعمارية للمتحف يف حماية كنوزه ويف 
الذي  املميز  وطابعها  العربية  املدينة  بهند�صة  الإ�صادة 
يت�صم بتداخل الأ�صواء والأ�صكال الهند�صية. وحتت قبته 
الذي  املوؤقت  الزمني  الطابع  املتحف  ال�صخمة، يحاكي 

يف�صل حتماً بن ال�صاعات والأيام وانق�صاء حياتنا. 
و�صيعر�ص اللوفر اأبوظبي اأعمال فنية مهمة ُمعارة من 
اد  13 موؤ�ص�صة ثقافية فرن�صية. منها لوحة جميلة احلدنّ
 1519 –  1452 دافين�صي  ليوناردو  العاملي  للفنان 
متحف اللوفر باري�ص؛ وبورتريه ذاتي للفنان فين�صينت 
ومتحف  اأور�صيه  متحف   1890–  1853 ج��وخ  ف��ان 
النادرة  العاجية  املالحة  اوراجنرييه؛ ومنحوتة  ل  دى 
من اإمرباطورية بنن متحف برانلي – جاك �صرياك؛ 
مكتبة  كورونيلنّي  فين�صينزو  للفنان  الأر���ص��ي��ة  وال��ك��رة 
فرن�صا الوطنية؛ ومتثال �صيني ال�صيدة الزرقاء متحف 
ولوحة  الآ���ص��ي��وي��ة؛  ل��ل��ف��ن��ون  ال��وط��ن��ي  امل��ت��ح��ف  جيميه 
دايفيد  لوي�ص  للفنان جاك  الأل��ب  يعرب جبال  نابليون 
فر�صاي؛  لق�صر  الوطني  املتحف   1825–1748(
وباخو�ص يف الإناء للفنان اأوغ�صت رودان متحف رودان؛ 
ال��ث��ال��ث ع�صر  ال��ق��رن  ال��ذخ��ائ��ر املقد�صة م��ن  و���ص��ن��دوق 
الو�صطى؛  للع�صور  الوطني  املتحف   - كلوين  متحف 
الفنون  ف���ار����ص���ي م��ت��ح��ف  ب��ت�����ص��م��ي��م  واإب����ري����ق ���ص��ي��ن��ي 
الزخريف؛ ودرع مارمي�صي �صان جريمان او لي، املتحف 
الوطني لالآثار؛ ومتثال اأبولو بلفيدير قلعة فونتينبلو 
 1901 2 لألربتو جياكوميتي  ومتثال املراأة املنت�صبة 
معر�ص  اأول  و�صيقام  بومبيدو.   مركز  من   1966–
خا�ص يف املتحف حتت عنوان "من متحف لوفر لآخر: 
ن�صاأة متحف اللوفر" يف 21 دي�صمرب القادم، ويت�صمن 
يف  اللوفر  متحف  ر  تطونّ تاريخ  فيها  ير�صد  اأق�صام   3
باري�ص، كما �صي�صلط ال�صوء على العديد من املقتنيات 
امللكية يف ق�صر فر�صاي خالل عهد امللك لوي�ص الرابع 
ع�صر يف القرن ال�17، مروراً بحقبة حتويل هذا الق�صر 
اإىل اأكادميية و�صالونات خم�ص�صة للفنانن، و�صوًل اإىل 
املعر�ص  �صيحتوي  كما  اللوفر احلديث.   اإن�صاء متحف 
والأعمال  واملنحوتات  اللوحات  من   145 ح��وايل  على 
ال��ف��ن��ي��ة ال��زخ��رف��ي��ة وغ���ريه���ا م���ن ال��ق��ط��ع امل��ه��م��ة من 
مقتنيات متحف اللوفر وق�صر فر�صاي. ويتوىل مهمة 
املعر�ص كل من جان لوك مارتينيز،  الفني يف  التقييم 
الفنينّة  القينّمة  ت��ري،  وجولييت  اللوفر؛  متحف  مدير 

لدى ق�صم الفنون الت�صويرية يف متحف اللوفر.
الإمارات  دول��ة  حكومتي  بن  تعاون  اتفاقية  ومبوجب 
ي�صتعري   ،2007 ال��ع��ام  وف��رن�����ص��ا يف  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
باري�ص  يف  اللوفر  متحف  ا�صم  اأبوظبي  اللوفر  متحف 
ملدة 30 عاماً، على اأن يتم العمل على املعار�ص املوؤقتة 
مل���دة 15 ���ص��ن��ًة وت��ت��م اإع�����ارة الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة مل���دة 10 
و30  درهما،   60 الدخول  تذكرة  �صعر  وي�صل  اأع���وام. 
دره��م��ا ل��الأع��م��ار ب��ن 13 و22 ع��ام��ا، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
يف  وامل�صاركن  ال��دول��ة،  يف  التعليم  جم��ال  يف  العاملن 
امل��ح��ا���ص��رات وور����ص ال��ع��م��ل، وال��دخ��ول جم��اين مل��ن هم 
الدويل  املجل�ص  اأع�صاء  اإىل  بالإ�صافة  عاما،   13 دون 
للمتاحف  ال������دويل  وامل��ج��ل�����ص   ICOM ل��ل��م��ت��اح��ف 
واملواقع  ICOMOS، وال�صحفين واأ�صحاب الهمم 

ومرافقيهم.

•• العني - الفجر

ر ع�����دد م����ن ط��ل��ب��ة ج���ام���ع���ة الإم����������ارات ، ج���ه���ازاً  ط������ونّ
وفاقدي  �صعاف  م�صاعدة  اإىل  يهدف  اجليب  بحجم 
امل���ت���اج���ر وقائمة  ال���ف���وات���ري يف  ق������راءة  ع��ل��ى  ال��ب�����ص��ر 
الكتب. ق�����راءة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ط��اع��م،  يف   ال��ط��ع��ام 
و�صمم الفريق الطالبي املكون من فرج الفرج وحممد 
احلمادي، وحممود عبد املالك، وجينغرو ما، و�صيفلدن 
حامت، وعبد الرحمن غزال من كلية الهند�صة والإدارة 
اأك���رب من  ال��ع��ل��وم، اجل��ه��از بحجم  والق��ت�����ص��اد، وكلية 
اجلهاز  كامريا  تتيح  حيث  القيا�صي،  املحمول  الهاتف 
ل��ل��م�����ص��ت��خ��دم��ن ال��ت��ق��اط ����ص���ورة م���ن ال��وث��ي��ق��ة التي 
برايل،  لغة  اإىل  ث��م حتويلها  وم��ن  ق��راءت��ه��ا،  ي��ري��دون 
وفاقدي  �صعاف  م��ن  للعديد  الفر�صة  اإت��اح��ة  ب��ه��دف 

الب�صر لال�صتمتاع بهواية القراءة.
وقال الطالب فرج: طرحنا يف البداية فكرة م�صاعدة 
�صديق وموؤ�ص�ص م�صارك يف فريقنا، وهو طالب �صعيف 
اليومية،  وحياته  درا�صته  يف  م�صاعدته  اأردن��ا  الب�صر، 

لذلك اأن�صاأنا برايل اآي.
جميع  يف  الب�صر  ب�صعاف  فكرنا  ذل��ك،  "بعد  واأ���ص��اف 
اأن���ح���اء ال��ع��امل ال��ذي��ن مي��ك��ن اأن ي�����ص��ت��ف��ي��دوا م��ن هذا 

البتكار، ومن هنا ولد حلم باأن يكون جهاز برايل اآي 
اأداة لتخفيف معاناة فاقدي الب�صر.

اأن  اإىل  ف��رج  الطالب  اأ���ص��ار   ، وع��ن كيفية عمل اجلهاز 
يريد  م�صتند  اأي  اإىل  الكامريا  توجيه  يتطلب  اجلهاز 
جعل  لكيفية  اجل��ه��از  و�صري�صدهم  ق��راءت��ه  ال�صخ�ص 
امل��ع��ل��وم��ات تظهر يف ن��ط��اق ال��ك��ام��ريا وي��ت��م ب��ع��د ذلك 

عر�ص الن�ص بلغة برايل.
نا�صئة حالياً  �صركة  اآي، هي  برايل  اأن  بالذكر  اجلدير 
والتي  الإم���ارات،  العلوم والبتكار يف جامعة  يف متنزه 
ع��ل��ى احل���روف  ال��ب�����ص��ري  ال��ت��ع��رف  ت��ق��ن��ي��ات  ت�صتخدم 
)اأوكر(، التي حتول الوثائق التي مت التقاطها بوا�صطة 
ل��ل��ت��ح��ري��ر وقابلة  ق��اب��ل��ة  ب��ي��ان��ات  اإىل  ك��ام��ريا رق��م��ي��ة 
وهو  ب��راي��ل،  لغة  اإىل  املكتوبة  امل��واد  وترجمة  للبحث، 
نظام الكتابة الذي ي�صتخدمه �صعاف وفاقدي الب�صر.

بنحو  يقدر  ما  هناك  العاملية،  ال�صحة  ملنظمة  ووف��ق��اً 
اإعاقات ب�صرية يف  من  يعانون  �صخ�ص  مليون   285
39 مليون فاقدي الب�صر  اأنحاء العامل، منهم  جميع 
�صعف  م��ن  ي��ع��ان��ون  �صخ�ص  مليون   246 و  بالكامل 
الب�صر. واأن %90 من هوؤلء الأ�صخا�ص لديهم دخل 
كامل  ب�صكل  للب�صر  ف��اق��دي  منهم   82% و  م��ت��دين 

ويبلغون من العمر 50 عام اأو اأكرث.

مركز كامربيدج للرعاية الطبية يعلن عن افتتاح من�ساأته 
الثالثة يف االإمارات خالل الربع الثالث من العام احلايل
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 اأعلن مركز كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة التاأهيل، الرائد يف تقدمي 
التاأهيل يف دولة الإمارات  خدمات الرعاية ال�صحية طويلة الأجل واإعادة 
العربية املتحدة، عن عزمه افتتاح من�صاأة طبية جديدة يف منطقة موتور 
�صيتي يف دبي خالل الربع الثالث من العام احل��ايل. لتكون بذلك املن�صاأة 
الثالثة التابعة ل�مركز كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة التاأهيل يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، بعد املن�صاأتن التن تقدمان اأف�صل خدمات اإعادة 
اأبوظبي  مدينتي  يف  اخلارجين  واملتعاجلن  املقيمن  للمر�صى  التاأهيل 
ْم املن�صاأة اجلديدة لتقدم جمموعة وا�صعة من اخلدمات  والعن.  و�صُت�َصمَّ
للمتعاجلن اخلارجين �صمن جمتمع مدينة دبي امل�صتمر يف النمو، اإ�صافة 
اإعادة  خ��دم��ات  تقدمي  ع��رب  املر�صى  حياة  ج��ودة  حت�صن  يف  امل�صاهمة  اإىل 
والرعاية  الفيزيائينّة  والعالجات  التخ�ص�صات،  ومتعددة  املكثفة  التاأهيل 
من  بال�صتفادة  الراغبن  واملر�صى  والأ�صر  لالأطباء  وميكن  ال�صخ�صية. 
على  للح�صول   800-CMRC بالرقم  الت�صال  اجل��دي��دة  اخل��دم��ات 

مزيد من املعلومات.
كابيتال هيلثكري  تي يف اإم  �صركة  قبل  من   2012 ع��ام  يف  تاأ�صي�صه  ومنذ 
للرعاية  كامربيدج  مركز  جنح  اخلا�صة،  الأ�صهم  با�صتثمارات  املتخ�ص�صة 
الطبية واإعادة التاأهيل يف تطبيق اأف�صل املمار�صات العاملية مبجال الرعاية 
املتحدة، وذلك من  العربية  الإم��ارات  التاأهيل �صمن دولة  واإع��ادة  الطبية 
خالل �صراكات مثمرة مع �صبكة �صبولدينج لإعادة التاأهيل، وهي م�صت�صفى 

تابعة لكلية الطب بجامعة هارفارد. 
كما ح�صل املركز على اعتماٍد من اللجنة الدولية امل�صرتكة التي تعد اأعرق 
واأكرب هيئة لو�صع املعايري والعتمادات ملوؤ�ص�صات قطاع الرعاية ال�صحية 

حول العامل.
وبهذه املنا�صبة، قال الدكتور هاورد بودول�صكي، الرئي�ص التنفيذي ل�مركز 
تو�صيع  على  امل��رك��ز  يعمل  ال��ت��اأه��ي��ل:  واإع����ادة  الطبية  للرعاية  ك��ام��ربي��دج 
تركيز  و�صين�صب  املتحدة،  العربية  الإم��ارات  دولة  اأنحاء  �صتى  ح�صوره يف 
الالزم  الدعم  تقدمي  على  رئي�صي  ب�صكل  دب��ي  مدينة  يف  اجلديدة  املن�صاأة 
من  جمموعة  املن�صاأة  �صتتيح  حيث  اخلا�صة.  الحتياجات  ذوي  لالأطفال 
هوؤلء  لتمكنّن  التاأهيل  اإع��ادة  جمال  يف  والخت�صا�صية  ال�صاملة  اخلدمات 
الأطفال من حتقيق قدراتهم الكاملة، ف�صاًل عن توفريها الدعم الالزم 

لعائالتهم واأحبنّائهم خالل رحالت عالجهم.
واأ�صاف بودول�صكي: ت�صتهدف املن�صاأة اجلديدة دعم املجتمع املحلي، وحتقيق 
مزيد من الإجنازات يف جمالت الرعاية ال�صحية من خالل تقدمي خدمات 
فريدة للمتعاجلن اخلارجين. وي�صم فريق عمل املركز جمموعة من اأهم 
التاأهيل،  واإعادة  العاملين من ال�صت�صارين يف طب الأطفال  الأخ�صائين 
يبذلون  والذين  لالأطفال،  النف�صين  والأط��ب��اء  الفيزيائين،  واملعاجلن 

ق�صارى جهدهم لتقدمي اأعلى م�صتويات الرعاية لالأطفال.
ب ال�صيد عادل الزرعوين، ع�صو جمل�ص اإدارة مركز كامربيدج  بدوره، عقنّ
للرعاية الطبية واإع��ادة التاأهيل قائاًل: نهدف لتحقيق التو�صع املحلي يف 
ذات  تقدمي خدماتنا  لنتمكن من  وذل��ك  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
بداأنا  وقد  التاأهيل.  اإع��ادة  خلدمات  املتطلبة  للمجتمعات  العاملي  امل�صتوى 
القيادة  ال��ت��زام  م��ع  بالتما�صي  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  عملنا 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  جم��ال  يف  ال�صتثمار  تعزيز  جت��اه  ال��دول��ة  يف  احلكيمة 
ن�صب  و�صعنا  فقد  ول��ه��ذا،  ���ص��واء.  حد  على  وال�صكان  للمواطنن  املقدمة 
اأعيننا التعاون مع اأهم الخت�صا�صين العاملين وال�صركاء الطبين لنقدم 
اأعلى م�صتويات الرعاية الطبية لدولة الإمارات العربية املتحدة، ولندعم 
�صعي دولة الإمارات لت�صبح وجهة عاملية رائدة يف جمال الرعاية ال�صحية. 
هذا وجنح مركز كامربيدج للرعاية الطبية واإعادة التاأهيل يف حتقيق زخم 
اأحدث  توظيف  يجمع  مميز  لنهج  اعتماده  عرب  �صريع  اأعمال  ومنو  كبري 

التقنيات الطبية مع اعتماد عن�صر ب�صري من اأمهر الأخ�صائين. 
�صبكة  مع  بالتعاون  للمركز  التجارية  للعالمة  الإقليمي  التو�صع  وي��اأت��ي 
الطب  لكلية  ت��اب��ع  تعليمي  م�صت�صفى  وه��ي  ال��ت��اأه��ي��ل-  لإع����ادة  �صبولدجن 
الطبية  للرعاية  كامربيدج  مركز  �صريك  تعد  والتي  ه��ارف��ارد-  بجامعة 

واإعادة التاأهيل يف تقدمي خدمات الرعاية الطبية ذات امل�صتوى العاملي.

مفو�سية ك�سافة العني تنفذ 
ن�ساطها ال�سيفي ال�سنوي

•• العني - الفجر

وتنفيذ  بتنظيم  ال��درم��ك��ي  م���وزة  برئا�صة  ال��ع��ن  ك�صافة  مفو�صية  ق��ام��ت 
العام  ه��ذا  باملفو�صية  امل�صجلة  الفرق  لك�صافة  ال�صنوي  ال�صيفي  ن�صاطها 
وذلك خالل �صهري يوليو و اأغ�صط�ص 2017 وقد مت تنفيذ العديد من 
 ، ال�صباحة   ، بال�صيف  امل��ب��ارزة  لعبة  تدريب  على   ا�صتملت  التي  الأن�صطة 

الوثب على الرتامبولن ، التزلج على اجلليد ، ال�صطرجن ، الكمبيوتر. 
متحف  ل��الآث��ار،  العن  ومتحف  اجلنائية  الأدل���ة  اإدارة  زي���ارة  اإىل  اإ���ص��اف��ة 
ق�صر العن كما ا�صتملت ان�صطة التدريب على الإ�صعافات الأولية واإ�صعاف 
امل�صابن وكذلك التدريب على الفنون الك�صفية وكيفية ا�صتخدام الع�صي 
واحلبال يف عمل العقد والربطات والدورات الك�صفية، اىل جانب م�صابقات 

خمتلفة يف املعلومات العامة واملعلومات الك�صفية. 
قام بالتدريب وتنفيذ الربنامج ال�صيفي القائد عبد الغفار �صلطان املن�صط 
الربنامج  تنفيذ  ومت  املفو�صية  �صكرتري  ف���واز  حممد  وال��ق��ائ��د  الك�صفي 
ال�صعدي ع�صو  ، وخالد  العن  باإ�صراف علي حممد ر�صتم مفو�ص ك�صافة 

جمل�ص اإدارة املفو�صية. 



م�ساألة تو�فق
اإ�صغاء  عدم  ب�صبب  بعدائية  تت�صرف  اأو  بالتوتر  ت�صعر  هل 
م�صلحتك  م��ن  لتف�صرياتك؟  مه  تفهنّ ع��دم  اأو  اإل��ي��ك  الآخ���ر 
الذي  ال�صخ�ص  اأمام  �صكل ممكن  باأف�صل  ت�صرح كلماتك  اأن 
حت�����اوره. ُي���رتَج���م ه���ذا ال��ن��وع م��ن ال�����ص��ل��وك��ي��ات يف غالبية 
احلالت بخالف يف الراأي اأو �صراع اأو جتاهل تام. رغم ذلك، 
قد تقنع نف�صك باأنك حمق يف مطلق الأحوال. لكنك تن�صى 
بذلك اأن تت�صاءل عن موقف ال�صخ�ص الذي حتاوره. يجب 
بالتايل،  متاماً!  مثلك  اإن�صان  جمرد  هو  نف�صك:  تخدع  األ 
اإذا كنت مقتنعاً باأنك حمق، فيجب اأن ت�صتنتج اأن ال�صخ�ص 
الآخر يفكر بالطريقة نف�صها. وما مل تكن طريقة تعبريك 
حذرة، من الطبيعي اأن تت�صادم مع ال�صخ�ص الذي يخالفك 

الراأي.
ما  ن���ادراً  ،لكن  ج��داً  بديهياً  الإن�صانية  العالقات  �صر  يبدو 
يتنبنّه له النا�ص: عامل النا�ص كما حتب اأن يعاملوك، مبعنى 
اأن ن��ع��ربنّ ع��ن اأف��ك��ارن��ا بكل ���ص��دق م��ع الق��ت��ن��اع مب��ا نو�صك 
اأننا ن�صعر بعك�صه  اأم��ر معن مع  ق��ول  ب��دًل من  على قوله، 
لإ�صماع  ميزتن  اأف�صل  هما  وال�����ص��دق  اللطف  داخ��ل��ن��ا.  يف 
بالراأي  التم�صك  اأخ��رى.  واأماكن  املهني  �صوتنا يف حميطنا 
ممكناً  يعود  ل  اتفاق  اأي  لأن  الإن�صانية  العالقات  يفيد  ل 
يف هذه احلالة. لذا يف املرة املقبلة التي تريد فيها اأن تقول 
ر جيداً واحرتم  اأن مترر ر�صالة �صعبة، حت�صنّ اأو  اأمراً مهماً 

ال�صخ�ص الذي حتاوره وكن �صادقاً يف ما تقوله.

�لآخرين مع  للتو�فق  طرق   7
التفاهم  اأو ن�صمن  اأن نتوا�صل مع الآخرين  ل ي�صهل دوماً 
قواعد  ثمة  لكن  اليومية.  حياتنا  يف  نتفاعل  ح��ن  معهم 

7 طرق  يلي  م��ا  ي���وم. يف  ك��ل  تطبيقها  ج���داً ميكن  ب�صيطة 
ميكن اختبارها من دون تاأخري. يتطلب التفاهم مع الآخر 
بذل بع�ص اجلهود طبعاً، من دون اأن تكون �صعبة اأو معقدة 

بال�صرورة.

حب �لذ�ت
من  ب��د  ل  ب��ال�����ص��رورة!  لي�ص  متناق�صة؟  امل�صاألة  تبدو  ه��ل 
ال�صعور بحب الذات قبل حتقيق التوافق مع الغري. اخلطوة 
كبرية،  املفارقة  تبدو  قد  حا�صمة.  املقاربة  هذه  من  الأوىل 
لكن ل بد من ال�صعي اإىل اكت�صاب حب الذات قبل النجاح يف 
ك�صب حب الآخرين. اإذا كنت تعترب اأنك ل ت�صتحق النتباه، 
فكيف ميكن اأن تقنع الآخرين باأهمية ما تقوله؟ هل �صبق 
وحاولت الدفاع عن راأي ل�صت مقتنعاً به؟ اأنت تعرف اإذاً اأنه 
نهج غري نافع وغري فاعل. يجب األ تتوقع اكت�صاب تقدير 

ر قيمة نف�صك. الآخرين اإذا كنت ل تقدنّ

�لحتكاك بالآخر
هل تريد ك�صب حب الآخرين؟ ي�صعب حتقيق ذلك اإذا كنت 
مت�صية  الطريقة  ه��ذه  تتطلب  امل��ع��زول.  ع��امل��ك  يف  تعي�ص 
الذين  احلقيقين  ال��ن��ا���ص  ب��ه��م  نعني  ال��ن��ا���ص.  م��ع  ال��وق��ت 
نتوا�صل معهم ب�صكل مبا�صر! ابتعد اإذاً عن �صا�صة احلا�صوب 

وابداأ بتكوين احلياة الجتماعية التي ت�صتحقها.

تغيري �لنظرة لالأمور
اأغلب الأحيان مع بع�ص الأ�صخا�ص لأننا نطلق  ل نتفق يف 
البع�ص  تكون عقلية  نعرفهم.  اأن  قبل  م�صبقاً  عليهم حكماً 
خمتلفة عن عقليتنا اأو قد ن�صعر باأننا ننفر من بع�ص النا�ص 

وت�صرفنا  الأم��ور  اإىل  نظرتنا  غرينا  لو  م��اذا  لكن  تلقائياً. 
بهام�ص اأو�صع من الت�صامح والنفتاح؟ لن تتو�صل اإىل تقبل 
الآخرين اإذا مل تتقبل نف�صك اأوًل. اإنه اأمر �صعب، لكننّ املقاربة 
اأن نتعامل با�صرتخاء يف  ب�صيطة: ل اأحد مثايل! لذا يجب 
ما بيننا واأن نتقبل �صوائب الآخرين وعيوبنا اخلا�صة. حن 
ننجح يف القيام بذلك، �صن�صعر بالتح�صن. هكذا ن�صتنتج اأن 
كاذب  اأو  متالعب  اأو  ك�صول  اأو  �صاخر  اأو  كئيب  �صخ�ص  كل 
باخت�صار،  يكت�صفه.  من  ينتظر  مذهاًل  كائناً  وراءه  يخفي 

ُيعترب حب الذات �صرطاً م�صبقاً و�صرورياً لعقد اأي اتفاق.

�إظهار �لهتمام
نتوا�صل  الذين  بالنا�ص  بالهتمام  التالية  اخلطوة  تق�صي 

معهم. يتطلب ذلك تطوير مزايا عدة:
واكت�صاف  الآخ��ري��ن  عن  املزيد  ملعرفة  بالف�صول  ال�صعور   -
حقيقتهم: يجب األ تكتفي باحلكم على املظاهر بل اأن تعترب 
ق�صة  ول��دي��ه  نوعه  م��ن  وف��ري��داً  عاطفياً  كائناً  �صخ�ص  ك��ل 

مميزة ليخربها.
على  ومبنية  �صليمة  ع��الق��ات  لإق��ام��ة  الكافية  ال�صراحة   -
النا�ص  تعترب  األ  ي��ج��ب  ال��ت��الع��ب:  ب���دل  وامل�����ص��ارك��ة  ال��ث��ق��ة 
ل�صت  ب��اأن��ك  تعرتف  اأن  ويجب  بالكامل.  �صيئن  اأو  طيبن 
منوذجاً مثالياً ميكن اأن يقتدي به الآخرون. حاول اأن تك�صف 

حقيقتك اأمام الآخرين واأن تخربهم مبا تريده منهم.
- دق���ة امل��الح��ظ��ة ال��ت��ي ت�����ص��م��ح ب��ال��ت��ن��ب��ه مل���ا ي��ق��ول��ه النا�ص 

ومالحظة التفا�صيل وروؤية ما ل يراه الآخرون.
م م�صاعرهم وحالتهم النف�صية:  - التعاطف مع الغري وتفهنّ
اأن ت�صع نف�صك مكان الآخ��ر كي تتبنى وجهة نظره.  يجب 
يعنيهم.  م��ا  ك��ل  ���ص��ت��الح��ظ  ب��ال��ن��ا���ص،  ف��ع��اًل  تهتم  ك��ن��ت  اإذا 
حاول ر�صد الأمور املميزة يف �صكلهم و�صخ�صيتهم واكت�صف 
مهاراتهم ومزاياهم وعيوبهم، والأهم هو اأن تقتنع باأن اأحداً 

ل ي�صتطيع معرفة الآخر بالكامل.

حتليل وجهة نظر �لآخر من �لناحية �لنف�سية
اإىل �صخ�ص معن حديثاً؟ ما هي نقاط �صعفه  فت  هل تعرنّ
ون��ق��اط ق��وت��ه؟ م��ا ه��و اأك��رث م��ا ي��ري��ده يف احل��ي��اة؟ م��ا الذي 
بح�صورك،  بالراحة  النا�ص  ي�صعر  ك��ي  يخ�صاه؟  اأو  يتمناه 
فعله، يجب  لفهم ما يجب  يريدونه.  اأن تعطيهم ما  يجب 
م��ا هي  راأي����ك،  م��ع��اك�����ص. بح�صب  ب�صكل  ال��و���ص��ع  ت��ق��ارب  اأن 
اأردنا  اإذا  غريها؟  من  اأك��رث  جترحه  اأن  ميكن  التي  الإهانة 
ما  اأك���رث  ن�صتهدف  اأن  الطبيعي  م��ن  م��ع��ن،  �صخ�ص  ج��رح 
يوؤثر به. يف ما يخ�ص املجامالت، ل تختلف املقاربة كثرياً. 
اإذا جاملنا عار�صة اأزياء ب�صاأن مظهرها اجلميل مثاًل، فلن 
اأن  يجب  اجلميع.  من  املجاملة  ه��ذه  ت�صمع  لأنها  نر�صيها 
ينجح الإطراء يف زيادة تقدير الذات لدى املتلقي، ما يعني 
ا�صتهداف النقطة التي ي�صكك بها. ل بد اإذاً من اكت�صاف هذه 
النواق�ص وال�صكوك كلها، ف�صاًل عن فهم اجلوانب النف�صية 

لدى الإن�صان واكت�صاب القدرة الفاعلة على فهم الآخرين.

 �لإطر�ء
ثالثة  على  اأ���ص��ا���ص��ي  ب�صكل  املفيد  الإط����راء  فاعلية  ترتكز 

مبادئ: الإن�صاف وال�صراحة وال�صال�صة.
- الإن�صاف: ما اأهمية الإن�صاف يف الإطراء؟ ينبغي الرتكيز 
على اجلوانب الأكرث تاأثرياً بال�صخ�ص الآخر. اأف�صل اإطراء 
ممكن هو الذي ينجح يف تعزيز ال�صعور بتقدير الذات لدى 

ال�صخ�ص الآخر ويزيد فخره بنف�صه وير�صي غروره.
عملياً،  امل��ج��ال؟  ه��ذا  يف  ال�صراحة  اأهمية  م��ا  ال�صراحة:   -
عام،  ب�صكل  امل��ن�����ص��ودة.  الغاية  اإط���راء  اأي  يحقق  اأن  ي�صعب 
املقابل، ل  املجاملة مزيفة. يف  كانت  اإذا  للمحاولة  داع��ي  ل 
ميكن لالإطراء ال�صريح وال�صادق اإل اأن يعطي مفعوله. ما 
من طريقة حمددة للت�صرف ب�صدق، بل اإنها ميزة تلقائية 
قوله  على  تو�صك  ال��ذي  الإط���راء  يكن  اإذا مل  ال�صخ�ص.  يف 
اأو فوقية لأن  ب��ازدراء  امتنع عن قوله. ل تت�صرف  �صادقاً، 

�صلوكك �صُيعترب اإهانة.

�ل�سال�سة
الإطراء  املعني  ال�صخ�ص  يتلقى  اأي�صاً؟  ال�صال�صة  اأهمية  ما 
املتوقع الذي يفتقر اإىل ال�صال�صة ب�صكل واعي، ما يعني اأن 
اأثره يبقى �صئياًل. يف املقابل، هو يتلقى الإطراء غري املبا�صر 
يف لوعيه ويكون تاأثريه يف هذه احلالة اأقوى بكثري. اأخرياً، 
ي�صمح الأ�صلوب ال�صل�ص بقول املجامالت لالأ�صخا�ص الأعلى 
م�صتوى منا يف املكانة الجتماعية. يف اأي تفاعل اجتماعي، 
عام  ب�صكل  نبحث  نحن  ال��ن��ا���ص.  ب��ن  �صمني  اخ��ت��الف  ثمة 
القيمة  ي��ت��ف��وق��ون علينا يف  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���ص  رف��ق��ة  ع��ن 
من  اأعلى  الجتماعية  مرتبتك  كانت  اإذا  اأم��ا  الجتماعية. 

ال�صخ�ص الذي ت�صتهدفه، ف�صيتقبنّل هذا الأخري جماملتك 
يف مطلق الأح��وال. يف احلالة املعاك�صة، قد ينقلب الإطراء 

املبا�صر اأكرث من اللزوم �صدك.

و�سع �لذ�ت مكان �لآخر
تق�صي  وه��ي  �صابقاتها  بقدر  مهمة  الأخ���رية  القاعدة  ه��ذه 
اأنف�صنا دوماً مكان الآخر لفهم طريقة تفكريه. من  بو�صع 
الأ�صهل اأن تفهم الآخر اإذا حاولت حتليل ما تفعله والتفكري 
م��ن وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��غ��ري. ل ت��ت��وق��ف ع��ن خ��و���ص لعبة قلب 
املهنية  وحياتك  و�صداقاتك  العائلية  عالقاتك  يف  الأدوار 
األ تخلط  اأخ��رياً، يجب  و�صرعان ما حت�صد ثمار جهودك. 
بن ال�صخ�صية وال�صلوك. قد تتاأثر ب�صلوك ال�صخ�ص الآخر 
يف حلظة معينة مع اأن ذلك ال�صلوك ل يعك�ص كامل جوانب 

�صخ�صيته!
بتح�صن  ت�صمح  ال��ت��ي  ال��ث��الث��ة  امل���ب���ادئ  ت�صمل  ب��اخ��ت�����ص��ار، 
الت�صامح  ب��ك  امل��ح��ي��ط��ن  الأ���ص��خ��ا���ص  م��ع جميع  ع��الق��ت��ك 
والحرتام والتعاطف مع الغري، ما ي�صمن التوافق الدائم 

بن النا�ص.

�ل�سليم �لتو��سل  ت�سمن  قو�عد   6
- العامل الأ�صا�صي لي�ص الكالم بل �صمان اأن ي�صمعنا الطرف 

الآخر.
- اأول ما يجب فعله كي ي�صغي اإلينا الآخ��رون هو الرتكيز 

على الفرد اأمامنا بدل التكلم عن مو�صوع معن.
- التوا�صل يعني اإقامة عالقة متبادلة مع الآخر.

التي  ب��امل��ع��ارف  مهتمنّ  ب��اأن��ه  ف���وراً  املتلقي  ي�صعر  اأن  يجب   -
يقدمها له الطرف الآخر.

مــنــ�عــــات
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تتعدد  �لعمل،  مكان  يف  �أو  �لعائلية  �أو  �لزوجية  �حلياة  يف 
ميكن  لالآخرين.  �سوتنا  لإ�سماع  ��ستعمالها  ميكن  �لتي  �لو�سائل 
بذل جهود �أ�سهل مما نظن لإثبات موقعنا و�لت�سالح مع �أنف�سنا 
ُن�سِمع  كي  �أنف�سنا  عن  نعرّب  �أن  ميكن  كيف  لكن  �لآخرين.  ومع 

�سوتنا ومنرر �أفكارنا؟ 
لي�ض نادرً� �أن يبتعد زمالوؤنا يف �لعمل عنا �أثناء �إجر�ء حمادثة 
معهم �أو �أن يقاطعونا عندما نعرّب عن �أفكارنا. ل يعني هذ� �لو�سع 
بال�سرورة �أّن ما تقوله لي�ض مثريً� لالهتمام بل �إن �ل�سخ�ض �لذي 

حتاوره ل يو�فقك �لر�أي بكل ب�ساطة.

هل يع�سق �سغريِك ممار�سة �لريا�سة؟

ن�ساطًا طفلك  تزيد  ن�سائح   4

�لنوم خري م�ساعد
النوم هو الطريقة الف�صلى ل�صتعادة الن�صاط واحليوية. اإذا 
ينام  كبرياً، دعيه  ريا�صة تتطلب جهداً  كان طفلك ميار�ص 
ال�صهر  يطيل  تدعيه  ل  ذل��ك،  على  ع��الوة  اإ�صافية.  �صاعة 
اأمام �صا�صة التلفزيون اأو الكمبيوتر. اأما اإذا �صعرت اأن وجهه 
فرمبا  �صباحاً،  الرتكيز  يف  �صعوبة  وي��ع��اين  قلياًل  اأ�صفر 

اأن��ه يفرط يف ممار�صة  اأو  ال��ن��وم  م��ن  اإىل مزيد  ه��و بحاجة 
به. ث اإىل مدرنّ الريا�صة. لذلك عليك التحدنّ

�ساعديه ليتحّكم يف توّتره
برغبة  املباريات  اإح��دى  يخ�صر  عندما  الأولد  بع�ص  ي�صعر 
يف تك�صري كل ما تقع عليه يديه. ما نفع الريا�صة اإن كانت 

تزيد توتنّر طفلك؟ فاإما يفهم اأن باإمكانه التعلم من اأخطائه 
ليتقدم اأو يتخلى عن الريا�صة. ول �صك يف اأنك ت�صاعدينه 
وتخففن من توتره حن تعربن عن ثقتك به ول تكرتثن 
للنتائج التي يحققها. كذلك انتبهي اإىل ما يتناوله ولدك، 
بغية  طة  املن�صنّ امل�����ص��روب��ات  اإىل  ال��ل��ج��وء  البع�ص  ي��ح��اول  اإذ 

حتقيق الفوز.

ل ت�سغطي عليه
يجب اأن يقرر طفلك بنف�صه ممار�صة الريا�صة. يتخذ الولد 
اأحياناً هذا القرار ل حباً بالريا�صة، بل اإر�صاء لوالديه. يظن 
الأهل اأن ولدهم يحب هذه الريا�صة، في�صجعونه على بذل 
�ص لإ�صابات متكررة.  جمهود اأكرب، ويف هذه احلالة قد يتعرنّ
النادي؟  ال�صيئ يف  نتائجه متدنية وي�صتكي دوم��اً من اجلو 

رمبا يحاول التعبري عن رغبته يف التخلي عن الريا�صة.

�منحيه حاجاته �لغذ�ئّية
الذي  املجهود  لين�صجم مع  تكييف طعامه  الولد  ل يح�صن 
يبذله. لذلك عليك موازنة طعامه ملنحه حاجاته الغذائية 
ال�صرورية من دون الإفراط يف الأكل. اإليك بع�ص القواعد 

الب�صيطة:
يها يف حقيبته. و�صرعان ما  - لتكن قارورة املياه رفيقته: د�صنّ
�ص  يعتاد �صرب املياه ما اإن يرى تاأثريها على اأدائه. فهي تخفنّ
�صه لإ�صابات مثل التهاب الأوتار وال�صد الع�صلي.  خطر تعرنّ
يجب اأن ي�صرب ن�صف كوب اإىل كوب تقريباً كل ن�صف �صاعة 

خالل ممار�صته الريا�صة.

التمرين: اقرتحي عليه بعد جل�صة  - ليتناول الطعام بعد 
التمرين تناول قليل من الطعام الذي ي�صمل منتجاً لبنياً، 
اخلبز.  اأو  واحل��ب��وب  الب�صكويت،  من  قليل  مع  فاكهة  حبة 
لياًل، عليه تناول وجبة كاملة، مثاًل:  حتى لو عاد متاأخراً 

�صرائح اللحم مع قليل من املعكرونة.
من  الريا�صات  بع�ص  يتطلب  �صهيته:  لنقطاع  انتبهي   -

على  ذلك  وينطبق  متنا�صق.  ج�صم  على  احلفاظ  ممار�صها 
الرق�ص اأو الأيروبيك. فقد ت�صبح طفلتك مهوو�صة بوزنها 
بها. وت�صكل هذه خطوة  اأو حتى مدرنّ نتيجة تاأثري زمالئها 
النق�ص  هذا  ويت�صبب  البوليميا.  اأو  الأنورك�صيا  نحو  اأوىل 
حاويل  لذلك  النمو.  ��ر  ت��اأخنّ منها  ع��دة،  مب�صاكل  الطعام  يف 

ث اإىل ابنتك ول ترتددي يف ا�صت�صارة طبيبك. التحدنّ

�لتمارين �لريا�سية �سرورية للجميع، �أطفاًل ور��سدين، لكن بع�ض �لأطفال يتعلق بنوع حمدد من ريا�سات تتطّلب جمهودً� كبريً�، 
يف هذه �حلالة عليك توّخي �حلذر. �إليك �أربع ن�سائح مل�ساعدته على �لتحّلي بالن�ساط.

لإثبات موقعك و�لت�سالح مع نف�سك ومع حميطك

تعلم كيف تعربرّ عن نف�سك كي ُت�سِمع �سوتك لالآخرين
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العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5927   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : بحر املنامة ملقاولت ال�صيانة العامة   

درهم  وق����دره )70556.57(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
)تويوتا/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال 
)16936/خ�صو�صي/عجمان/B/2013/ابي�ص(  رق��م  فورت�صرن/ا�صتي�صن( 

املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6041   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : عن البداع للمقاولت - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )97294.09( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/هاي ا�ص/

با�ص( رقم )37764/خ�صو�صي/دبي/E/2014/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم من 
قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5983   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : ال�صعيد لتاأجري ال�صيارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )32825.78( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�صان/تيدا/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 
هات�صباك( رقم )91306/خ�صو�صي/راأ�ص اخليمة/A/2015/ابي�ص( املمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6057   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : بالل ال�صحي ل�صيانة ال�صفن - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )29496.76( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/كورول/
�صالون( رقم )50754/خ�صو�صي/دبي/O/2013/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6028   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : الفق الذهبية للتجارة العامة - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )67054.37( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ميت�صوبي�صي/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 
املمولة  )41211/خ�صو�صي/دبي/P/2014/ابي�ص(  رق��م  L300/فان( 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6061   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : ت�صالنجر لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )27268.84( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�صيارة )ني�صان/�صنرتا/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �صي�صطر 
ل�صاحلكم  املمولة  )73451/خ�صو�صي/دبي/G/2015/ا�صود(  رقم  �صالون( 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5957   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : كري�صتال لتجارة املطهرات واملنظفات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )29927.67( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�صيارة )ني�صان/اورفان/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الجراءات  �صي�صطر 
املمولة  )47438/خ�صو�صي/عجمان/A/2013/ابي�ص(  رق��م  �صحن(  ف��ان 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6055   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : اتوز فودز   

اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )75900.3( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/كورول/
ل�صاحلكم  املمولة  )32953/خ�صو�صي/دبي/L/2015/ا�صود(  رقم  �صالون( 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6001   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : فادي علي عي�صى   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )70564.81( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/كامري/

لوؤلوؤي(  اخليمة/B/2016/ابي�ص  )B7890/خ�صو�صي/راأ�ص  رقم  �صالون( 
املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6059   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : كومفورت لالثاث والديكور - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )75546.27( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )ني�صان/فان/فان( 
رقم )60976/خ�صو�صي/دبي/G/2016/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6036   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : تيم ريلو كي�صنز - ذ م م    

نتيجة  دره��م   )51769( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/كورول/

ل�صاحلكم  املمولة  )78845/خ�صو�صي/دبي/J/2015/ابي�ص(  رقم  �صالون( 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6063   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : امل�صيطر التجارية - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )294145.99( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا���ص��ب��وع  خ��الل  وذل���ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
/LX570/صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )لكز�ص�

املمولة  ل��وؤل��وؤي(  )95979/خ�صو�صي/دبي/O/2014/ابي�ص  رقم  ا�صتي�صن( 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5948   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : النجوم الت�صعة لعمال التمديدات والرتكيبات ال�صحية   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )62381.34( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�صيارة )تويوتا/هاي�ص/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �صي�صطر 

ل�صاحلكم  املمولة  )14303/خ�صو�صي/دبي/H/2014/ابي�ص(  رقم  با�ص( 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6045   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : جينيال لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م    

اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )26315.5( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)كيا/اوبتيما/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 

�صالون( رقم )64589/خ�صو�صي/دبي/H/2014/رمادي( املمولة ل�صاحلكم 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5993   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : يو �صيف لتاأجري ال�صيارات   

درهم  وق����دره )39280.53(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
)م��ازدا/2/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال 

هات�صباك( رقم )19489/خ�صو�صي/دبي/O/2015/ف�صي( املمولة ل�صاحلكم 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6058   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : الي�صوم للخدمات البحرية - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )44216.92( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ميت�صوبي�صي/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 

L200/بيك اب( رقم )69626/خ�صو�صي/دبي/M/2013/ابي�ص( املمولة 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6034   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : مري�صانت �صتار العاملية للتجارة العامة - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )115008.53( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
/SRX/صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )كاديلك�

ا�صتي�صن( رقم )84543/خ�صو�صي/دبي/O/2013/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6062   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : �صركة املنخول ملقاولت الملنيوم والزجاج   

درهم  وق����دره )83004.99(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
)تويوتا/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال 
)40266/خ�صو�صي/ال�صارقة/2015/2/ابي�ص(  رق��م  فورت�صرن/ا�صتي�صن( 

املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5968   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : خور�صيد عامل �صاهد حاجي �صاه حممد   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )61822.52( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)هوندا/اكورد/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 

ل�صاحلكم  املمولة  )98393/خ�صو�صي/دبي/P/2015/ابي�ص(  رقم  �صالون( 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6056   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : ناهل خان لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )41173.17( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/كورول/

املمولة  ل��وؤل��وؤي(  )94126/خ�صو�صي/دبي/J/2014/ابي�ص  رق��م  ���ص��ال��ون( 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6022   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : �صي بريل مارين - �ص ذ م م    

درهم  وق����دره )59241.47(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
ال�صيارة )لينكولن/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �صي�صطر  وال 
MKX/ا�صتي�صن( رقم )32128/خ�صو�صي/دبي/P/2013/ابي�ص( املمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6060   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : فا�صت اك�صربي�ص خلدمات ال�صحن   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )34838.75( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�صان/�صني/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 

املمولة  القيوين/A/2015/ابي�ص(  )85422/خ�����ص��و���ص��ي/ام  رق��م  �صالون( 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6039   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : مو�صكان للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )58740.77( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/هاي ا�ص/

فان( رقم )74513/خ�صو�صي/دبي/N/2014/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم من 
قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6063   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : زعبيل لتاأجري ال�صيارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )19892.98( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�صان/تيدا/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 

هات�صباك( رقم )41290/خ�صو�صي/ال�صارقة/2014/1/ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

جمموعة االحتاد للطريان ُتعنيرّ رئي�سًا 
تنفيذيًا جديدًا لذراعها الهند�سية

•• اأبو ظبي-الفجر:

رئي�صاً  �صعيد  اخلالق  عبد  تعين  عن  للطريان  الحت��اد  جمموعة  اأعلنت 
الهند�صية،  للطريان  الحت��اد   �صركة  الهند�صية  لذراعها  جديداً  تنفيذياً 
عاما من   11 بعد  من�صبه  يغادر  ال��ذي  ويلكن�صون،  بذلك جيف  وليخلف 

العمل لدى ال�صركة.
ويتمتع عبد اخلالق �صعيد باأكرث من 35 عاماً من اخلربة الدولية الوا�صعة 
يف جمال خدمات �صيانة الطائرات والإ�صالح والعمرة )MRO(، حيث 
ان�صم اإىل الحتاد للطريان الهند�صية قادماً من �صركة توربن للخدمات 
واحللول TS&S، والتي كان ي�صغل فيها من�صب الرئي�ص التنفيذي منذ 

عام 2014.
و�صغل ال�صيد �صعيد قبل ذلك من�صب الرئي�ص والرئي�ص التنفيذي ل�صركة 
اأبوظبي لتكنولوجيا الطائرات اأدات، حتى ا�صتحواذ �صركة الحتاد للطريان 
كما  الهند�صية.  الحت��اد  �صركة  اإىل  حتولت  والتي   ،2014 ع��ام  يف  عليها 
�صغل خالل م�صريته منا�صب ُعليا يف �صركة مبادلة للطريان، و�صركة جيت 

اإيروايز، وطريان اخلليج.
واأكد �صعادة حممد مبارك فا�صل املزروعي، رئي�ص جمل�ص اإدارة جمموعة 
اخلالق  عبد  ان�صمام  �صرورنا  دواع��ي  ملن  “اإنه  بالقول:  للطريان  الحت��اد 

وقيادته فريقاً عاملياً من ذوي اخلربات يف الحتاد للطريان الهند�صية«.
تعزيز  من  عاما   25 غ�صون  يف  ال�صركة  متَكنت  لقد  امل��زروع��ي:  واأ���ص��اف 

دولة  يف  التجاري  الطريان  القطاع  دور 
الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة واإب�����راز 
عاملي  كمركز  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  مكانة 
اأن خربة عبد  للطريان. ول ريب يف 
ال��وا���ص��ع��ة يف جمال  ���ص��ع��ي��د  اخل���ال���ق 
اإىل ج��ان��ب كونه  ال���ط���ريان  ���ص��ن��اع��ة 
�ص من �صاأنها اأن مُتكننا  قيادي متمرنّ
واعتماد  ط���م���وح  من����و  حت��ق��ي��ق  م����ن 
الهند�صية  لأعمالنا  مبتكرة  خطط 

ملوا�صلة النمو على نحو م�صتدام.
الرئي�ص  راي غاميل  اأك��د  من جهته، 
الحتاد  ملجموعة  امل��وؤق��ت  التنفيذي 
ل��ل��ط��ريان ب��ال��ق��ول: ي��ح��دون��ا الفخر 
عمل  لفريق  اخل��ال��ق  عبد  بان�صمام 

وقيادته  للطريان  الحت���اد  جمموعة 
فريقاً عاملياً من ذوي اخلربات يف الحتاد للطريان الهند�صية. ول �صك باأن 
ن �صركة الحتاد للطريان و�صركات طريان  اأعمال ال�صيانة الهند�صية مُتكنّ
عاملية اأخرى من موا�صلة حتليق اأ�صطول طائراتهم عالياً يف الأجواء من 

خالل تقدمي خدمات تراعي اأعلى م�صتويات ال�صالمة واجلودة.
وا�صعة يف جمال  دولية  �صعيد خربة  اخلالق  واأ�صاف غاميل: ميتلك عبد 
بقطاع  ومعرفة  اط��الع  ولديه  ال��ط��ريان،  اأع��م��ال  وعمرة  واإ���ص��الح  �صيانة 
يجعله  الإجن����ازات  م��ن  حافل  �صجل  اإىل  بالإ�صافة  املنطقة،  يف  ال��ط��ريان 
اخليار الأن�صب لقيادة هذا القطاع احليوي يف جمموعة الحتاد للطريان.

جيف  اإجن���ازات  على  امل��وؤق��ت  للطريان  الحت��اد  جمموعة  رئي�ص  اأثنى  كما 
ويلكين�صون خالل فرتة عمله حيث اأ�صرف بدوره على دمج �صركة اأبوظبي 
والتي  الهند�صية،  للطريان  الحت���اد  �صركة  م��ع  اأدات  ال��ط��ائ��رات  لتقنيات 
حتتاج اإىل مهارات قيادية عالية. فقد ح�صلت ال�صركة يف عهده على اعتماد 
وموافقة الوكالة الأوروبية ل�صالمة الطريانEASA  اخلا�صة بت�صميم 
لتوفري حلول   3D وتويل التغيريات والإ�صالحات يف املق�صورات بتقنية 

اأكرث �صموًل من اجلوانب الفنية. 
�صركة  اإىل  بالن�صمام  ف��خ��ره  ع��ن  �صعيد  اخل��ال��ق  عبد  اأع���رب  جهته،  م��ن 
واملتخ�ص�صة   املبتكرة  خدماتها  تتبواأ  والتي  الهند�صية،  للطريان  الحت��اد 
�صيانة واإ�صالح وعمرة اأعمال الطريان مكان ال�صدارة يف املنطقة والعامل.
الفريق  م��ع  العمل  موا�صلة  اإىل  ُق��دم��ا  اأتطلع  اإن��ن��ي  اخل��ال��ق:  عبد  وق���ال 
لج��ت��ذاب اأك��رب ع��دد م��ن عمالء ال��ط��ريان م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، مما 
�صي�صهم بدوره يف دفع عجلة منو العمال يف اإمارة اأبوظبي وتعزيز مكانتها 

كقاعدة ت�صغيل رئي�صية يف قطاع الطريان.

مليار درهم �سايف دخل بنوك   7.6
اأبوظبي يف الربع الثاين 2017 

•• اأبوظبي-وام: 

اأبوظبي التجارية والإ�صالمية  اإمارة  بلغ �صايف الدخل للبنوك العاملة يف 
7.6 مليار درهم يف الربع الثاين من 2017 �صكل الدخل ال�صايف للبنوك 
اأن  البنوك يف حن  الدخل جلميع  %83.1 من �صايف  ح��وايل  التجارية 
 16.9% بحوايل  الإ�صالمية  البنوك  ن�صيب  من  كانت  الباقية  الن�صبة 
اإح�صاءات  حول  اأبوظبي  الإح�صاء  مركز  عن  ال�صادر  التقرير  وفق  وذلك 
لعام  الثاين  الربع  خالل  اأبوظبي  يف  الرئي�صي  مركزها  يقع  التي  البنوك 

.2017
وبن التقرير اأن الرتفاع يف الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية يف الربع 
الأول من عام 2017 نتج عن ارتفاع الدخول الأخرى بن�صبة 20.5%، 
وارتفاع دخل ال�صتثمار بن�صبة %14.2 مقارنة مع الربع الثاين من عام 
الفوائد  من  الدخل  �صايف  يف  طفيفا  تراجعا  البيانات  واأظ��ه��رت   ،2016

بن�صبة 3.6%.
واأ�صح التقرير اأن عدد العاملن يف نهاية الربع الثاين من عام 2017 يف 
جميع البنوك التجارية والإ�صالمية حمل الدرا�صة بلغ حوايل 12.1 األف 

عامل يف الربع الثاين من عام 2017.
انخف�صت  الإجمالية  العاملن  تعوي�صات  قيمة  اأن  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
بحوايل %5.0 يف الربع الثاين من عام 2017 مقارنة مع الربع الثاين 
من عام 2016، .و قيمة تعوي�صات العاملن ت�صمل قيمة الأجور والرواتب 

واملكافاآت النقدية واملزايا العينية املمنوحة للعاملن.
ولفت التقرير اإىل اأن معدل الفوائد على الودائع لأكرث من �صنة انخف�ص 
من %1.10 يف الربع الثاين 2017 اإىل %1.07 يف الربع الثاين من 

عام 2016.
والقرو�ص  ال��ودائ��ع  اأغلب  على  الفوائد  معدل  انخف�ص  اآخ��ر،  جانب  من 
وال�صلف يف الربع الثاين من عام 2017 مبعدل 9.8 للقرو�ص ال�صخ�صية، 
بينما  الأخرى.  الأمانة و%17.8 للقرو�ص وال�صلف  %7.0 لإي�صالت 
املك�صوف  على  لل�صحب  و9.4%  التجارية  للقرو�ص   8.0 مبعدل  ارتفع 

باملقارنة مع الربع الأول 2016.

��ستقبلت �ل�سفري �لأرميني بح�سور فاهم �لقا�سمي

غرفة ال�سارقة تبحث تعزيز العالقات التجارية واال�ستثمارية مع اأرمينيا
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  و�صناعة  جت��ارة  غرفة  بحثت 
�صبل تطوير عالقات التعاون والت�صال 
م���ع ���ص��ف��ارة ج��م��ه��وري��ة اأرم��ي��ن��ي��ا لدى 
الدولة وفر�ص تعزيز التبادل التجاري 
يف  الأع��م��ال  جمتمع  بن  وال�صتثماري 
ي�صهم  مبا  الأرميني  ونظريه  ال�صارقة 
يف دف����ع ال���ع���الق���ات الق��ت�����ص��ادي��ة بن 
ال�صارقة واأرمينيا نحو مزيد من النمو 

والإزدهار.
وناق�ص اللقاء الذي عقد يف مقر الغرفة 
م�����وؤخ�����راً، ب��ح�����ص��ور ال�����ص��ي��خ ف���اه���م بن 
�صلطان القا�صمي رئي�ص دائرة العالقات 
احلكومية يف ال�صارقة، و�صعادة عبداهلل 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �صلطان 
الغرفة، و�صعادة كيغام غريبجان �صفري 
واآليات  ���ص��ب��ل  ال���دول���ة،  ل���دى  اأرم��ي��ن��ي��ا 
ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ص  م��ن  ال���ص��ت��ف��ادة 
املتاحة اأمام �صركات القطاع اخلا�ص يف 

كل من ال�صارقة واأرمينيا.
�صارك فيه كل  الذي  اللقاء  وا�صتعر�ص 
من �صعادة وليد بوخاطر النائب الثاين 
ال�صارقة،  غرفة  اإدارة  جمل�ص  لرئي�ص 
الرئي�ص  امل��دف��ع  حممد  �صيف  و���ص��ع��ادة 
عدداً  ال�صارقة،  اك�صبو  ملركز  التنفيذي 
من اخلطوات العملية لتطوير م�صتوى 
ال��ع��الق��ات ب��ن ال��غ��رف��ة وال�����ص��ف��ارة من 
ج��ه��ة، وب���ن رج����ال الأع���م���ال يف اإم����ارة 
ال�����ص��ارق��ة ون��ظ��رائ��ه��م يف اأرم��ي��ن��ي��ا من 
الزيارات  تبادل  خالل  من  ثانية،  جهة 

الفرتة  يف  اجل���ان���ب���ن  ب����ن  وال�����وف�����ود 
املقبلة.

العوي�ص  �صلطان  عبداهلل  �صعادة  واأ�صاد 
دولة  بن  الثنائية  العالقات  مب�صتوى 
اأرم��ي��ن��ي��ا التي  الإم�������ارات وج��م��ه��وري��ة 
مت�صارعاً  ومن����واً  دائ��م��اً  ت��ط��وراً  ت�صهد 
بف�صل دعم قيادة البلدين ال�صديقن، 
وخا�صة يف �صوء اإعفاء مواطني البلدين 
من التاأ�صريات امل�صبقة الذي دخل حيز 

التنفيذ يف مار�ص املا�صي.
ال�صارقة  غرفة  حر�ص  العوي�ص  واأك���د 
ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة مع 
اآف������اق ج���دي���دة لبناء  اأرم���ي���ن���ي���ا، وف���ت���ح 
ب����ن جمتمع  ا����ص���ت���ث���م���اري���ة  �����ص����راك����ات 
ال�����ص��ارق��ة ونظريه  اإم�����ارة  الأع���م���ال يف 
الأرميني، تتيح ال�صتفادة من القدرات 
والإم���ك���ان���ي���ات ال��ك��ب��رية امل��ت��وف��رة لدى 
اجلانبن ومبا ُي�صهم يف خدمة م�صالح 
اإيجابية  ن��ت��ائ��ج  وحت��ق��ي��ق  ال���ط���رف���ن 
البلدين  على  وال��ف��ائ��دة  ب��اخل��ري  ت��ع��ود 
وال�صعبن ال�صديقن. وتقوية الروابط 
بن جمتمع الأعمال الإماراتي ونظريه 
الأرميني، مبا يزيد من الزخم التجاري 
وال�صتثماري عرب جملة من القطاعات 

ذات الهتمام امل�صرتك.
على  الأرميني  ال�صفري  العوي�ص  وح��ث 
الأرميني  الأع���م���ال  جم��ت��م��ع  ت�صجيع 
ع����ل����ى زي�����������ارة ال���������ص����ارق����ة وال����ت����ع����رف 
والفر�ص  الق���ت�������ص���ادي���ة  امل����زاي����ا  ع��ل��ى 
بها  تزخر  التي  ال��واع��دة  ال�صتثمارية 
الإم������ارة وال��ت�����ص��ه��ي��الت ال��ك��ب��رية التي 

متنحها احلكومة وخمتلف موؤ�ص�صاتها 
وملختلف  الأج�����ان�����ب  ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
�صركات القطاع اخلا�ص عرب جملة من 
والإ�صتثمارية  الإقت�صادية  الن�صاطات 
اإىل  لف���ت���اً  امل�������ص���رتك،  الإه���ت���م���ام  ذات 
ا�صتعداد غرفة ال�صارقة لتقدمي اأق�صى 
املمكنة  وال��ت�����ص��ه��ي��الت  ال��دع��م  درج����ات 
ل��رج��ال الأع��م��ال الأرم��ي��ن��ن الراغبن 
�صراكات  يف  ال���دخ���ول  اأو  ب��ال���ص��ت��ث��م��ار 

جتارية مع نظرائهم يف ال�صارقة.
كيغام  �����ص����ع����ادة  اأع���������رب  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 
الدولة،  لدى  اأرمينيا  �صفري  غريبجان 
عن حر�ص بالده على تعزيز العالقات 

ال�صعد،  كافة  الإم����ارات على  دول��ة  م��ع 
ب��اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ل��ق��اء يف تعزيز  م��ن��وه��اً 
الن�صاط التجاري وال�صتثماري املتبادل 
ب��ن ج��م��ه��وري��ة اأرم��ي��ن��ي��ا وال�����ص��ارق��ة يف 
امل��ق��ب��ل��ة م���ن خ����الل احلر�ص  ال���ف���رتة 
التعاون  اآف����اق  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  امل�����ص��رتك 
بن ال�صفارة الأرمينية وغرفة ال�صارقة 
الأعمال  جمتمعي  م�صالح  يخدم  مب��ا 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  اجل��ان��ب��ن  ل����دى 

القت�صادية احليوية.
التوا�صل  تعزيز  على  اجلانبان  وات��ف��ق 
التجارية  وال���وف���ود  ال���زي���ارات  وت���ب���ادل 
ال�صيف  اط��ل��ع  كما  املقبلة،  ال��ف��رتة  يف 

الزائر على اأهم الفعاليات القت�صادية 
التي من املقرر اأن ي�صت�صيفها وينظمها 
م��رك��ز اك�����ص��ب��و ال�����ص��ارق��ة ال����ذي ُيعترب 
ل��ل��دخ��ول وال��ت��و���ص��ع يف  من�صة م��ث��ال��ي��ة 

اأ�صواق املنطقة.
ُي��ذك��ر اأن حجم ال��ت��ب��ادل ال��ت��ج��اري بن 
الإمارات واأرمينيا �صهد تطوراً ملحوظاً 
يف ال�صنوات الأخرية، حيث بلغ اإجمايل 
بن  النفطية  غ��ري  اخلارجية  التجارة 
 2015 ع����ام  واأرم���ي���ن���ي���ا يف  الإم��������ارات 
حن  يف  دولر،  م��ل��ي��ون   102 ح����وايل 
�صجل خالل الأ�صهر الت�صعة الأوىل من 
عام 2016 نحو 88.3 مليون دولر.

جمل�ص اإدارة »االحتادية لل�سرائب« يعتمد اإجراءات تطبيق النظام ال�سريبي يف الدولة
لها. وقال �صمو ال�صيخ حمدان بن را�صد اآل مكتوم: من�صي 
النظام  لتطبيق  ا���ص��ت��ع��دادات��ن��ا  يف  ث��اب��ت��ة  وب��خ��ط��ى  ق��دم��ا 
ال�صريبي يف دولة الإمارات الذي مت تطويره ليكون داعما 
ت�صهدها  التي  والجتماعية  القت�صادية  التنمية  مل�صرية 
وامل�صاهمة يف  الإي���رادات  تنويع  وذل��ك من خ��الل  الدولة 
الإم���ارات  حلكومة  تتيح  م�صتدامة  دخ��ل  م�صادر  توفري 
ال�صتمرار يف تطوير بنية حتتية مهياأة للم�صتقبل ومتكنها 
من موا�صلة تقدمي خدمات فائقة اجلودة لأفراد املجتمع 
م��ن مراحل  ج��دي��دة  “ ن��دخ��ل مرحلة  �صموه  واأ���ص��اف   .
لبدء  ال�صتعداد  يجري  حيث  ال�صريبي  النظام  تطبيق 
الت�صجيل لل�صركات املعنية وذلك بعد ا�صتكمال الإجراءات 
الت�صريعية والتنظيمية وجتهيز البنية التحتية والأنظمة 
ال��الزم��ة ل��ل��ب��دء ف��ي��ه ع��رب اخل��دم��ات الإل��ك��رتون��ي��ة التي 
ت�صميمه  مت  وال���ذي  للهيئة  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع  يوفرها 
اإج�����راءات  تي�صري  ب��ه��دف  التقنية  امل��ع��اي��ري  اأف�����ص��ل  وف���ق 
الت�صجيل على اخلا�صعن لل�صرائب واخلدمات الأخرى 

التي تقدمها الهيئة«.
ومت خالل الجتماع اعتماد الر�صوم والغرامات املقرتحة 
وذلك بناء على اخت�صا�صات الهيئة و�صالحياتها املو�صحة 
2016 ب�صاأن  13 ل�صنة  يف املر�صوم بقانون احتادي رقم 

•• دبي-وام: 

اإدارة ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة ل��ل�����ص��رائ��ب يف  اع��ت��م��د جم��ل�����ص 
ال�صيخ حمدان  �صمو  برئا�صة  الذي عقد  الثاين  اجتماعه 
بن را�صد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية وبح�صور 
 .. دب��ي  يف  امل��ال��ي��ة  وزارة  مقر  يف  الإدارة  جمل�ص  اأع�����ص��اء 
خطط املرحلة املقبلة للهيئة مت�صمنة الإجراءات املتعلقة 
و�صريبة  امل��ق��ب��ل  ال�صهر  الن��ت��ق��ائ��ي��ة  ال�صريبة  بتطبيق 

القيمة امل�صافة بداية العام املقبل.
املتعلقة  امل�����ص��ت��ج��دات  الهيئة  اإدارة  جمل�ص  وا���ص��ت��ع��ر���ص 
ب�صدور القوانن ال�صريبية املنظمة لل�صرائب الحتادية 
يف الدولة مثل القانون الحتادي رقم 7 ل�صنة 2017 يف 
�صاأن الإجراءات ال�صريبية واملر�صوم بقانون احتادي رقم 
واملر�صوم  النتقائية  ال�صريبة  �صاأن  يف   2017 ل�صنة   7
�صريبة  ���ص��اأن  يف   2017 ل�صنة   8 رق��م  احت���ادي  بقانون 
حميد  ب��ن  عبيد  معايل  اأو���ص��ح  حيث   .. امل�صافة  القيمة 
على  العمل  يتم  اأنه  املالية  لل�صوؤون  الدولة  وزير  الطاير 
القوانن  م��ن  بكل  اخل��ا���ص��ة  التنفيذية  ال��ل��وائ��ح  اإ���ص��دار 
بتطبيق  اخلا�صة  التفا�صيل  لتوفري  املذكورة  ال�صريبية 
�صريبتي القيمة امل�صافة والنتقائية من قبل اخلا�صعن 

املخالفات  اإىل  اإ�صافة  لل�صرائب  الحتادية  الهيئة  اإن�صاء 
الواردة يف كل من القانون الحتادي رقم 7 ل�صنة 2017 
احتادي  بقانون  واملر�صوم  ال�صريبية  الإج���راءات  �صاأن  يف 
النتقائية  ال�����ص��ري��ب��ة  ����ص���اأن  يف   2017 ل�����ص��ن��ة   7 رق���م 
�صاأن  يف   2017 ل�صنة   8 رق��م  احت��ادي  بقانون  واملر�صوم 
اخليارات  ا�صتعرا�ص  مت  كما  امل�صافة.  القيمة  �صريبة 
لل�صرائب  الحت��ادي��ة  للهيئة  اجل��دي��د  لل�صعار  املقرتحة 
وال���وق���وف ع��ل��ى م��ا مت اإجن�����ازه م��ن ور����ص ع��م��ل وبرامج 
التجارة  غرف  مع  بالتعاون  ال�صريبي  بالنظام  للتوعية 
الأوىل  املرحلة  ا�صتكمال  مت  حيث  ال��دول��ة  يف  وال�صناعة 
من �صل�صلة الور�ص التوعوية حول مبادئ تطبيق �صريبة 
وذلك  الدولة  يف  النتقائية  وال�صريبة  امل�صافة  القيمة 
عدد  وبلغت   2017 مايو  اإىل  مار�ص  من  الفرتة  خ��الل 
الور�ص التي عقدت خالل املرحلة الأوىل 25 ور�صة بعدد 
ح�صور بلغ اأكرث من 15 األف ممثل من قطاعات الأعمال 
من  الثانية  املرحلة  الهيئة  واأطلقت  الدولة.  يف  املختلفة 
الور�ص يف اأغ�صط�ص 2017 بالتن�صيق مع غرف التجارة 
ت�صتهدف  وال��ت��ي  ال��دول��ة  اإم����ارات  خمتلف  يف  وال�صناعة 
ور�ص  ال��دول��ة حيث مت تخ�صي�ص  الأع��م��ال يف  ق��ط��اع��ات 
وال�صترياد  والتجزئة  العقارات  مثل  قطاع  بكل  خا�صة 

لل�صريبة  اخلا�صعة  ال�����ص��رك��ات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  والت�صدير 
الن��ت��ق��ائ��ي��ة ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال���ور����ص ال��ت��ي ع��ق��دت حتى 
تاريخه 10 ور�ص ح�صرها ما يقارب خم�صة اآلف ممثل 
بالتن�صيق  الهيئة  وتعقد  املختلفة.  الأعمال  من قطاعات 
بقطاع  اخلا�صة  الور�ص  الدولة  يف  املخت�صة  اجلهات  مع 
اإىل ق��ط��اع التعليم  اإ���ص��اف��ة  امل��ال��ي��ة وال��ت��اأم��ن  اخل��دم��ات 
الدولية  املنظمات  ومعاملة  احلكومي  والقطاع  وال�صحة 
املرحلة  وت�صتمر  ال���دول���ة.  يف  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة  وال��ب��ع��ث��ات 
اأكتوبر  �صهر  نهاية  حتى  التوعوية  ال��ور���ص  م��ن  الثانية 
وت�صع  الأع��م��ال  لقطاعات  ور���ص��ة   18 باإجمايل   2017
الحتادية  احلكومة  مت�صمنة  احلكومي  للقطاع  ور���ص 

وحكومات الإمارات .
التوعية  خطة  �صمن  التوعوية  ال��ور���ص  م��راح��ل  وت��اأت��ي 
بها  والمتثال  تطبيقها  واإج��راءات  ال�صريبية  بالقوانن 
لل�صرائب  الحتادية  والهيئة  املالية  وزارة  اأطلقتها  التي 
الأع���م���ال  ق���ط���اع���ات  ت��وع��ي��ة  ب���ه���دف   2017 م���ار����ص  يف 
دعم  ودوره��ا يف  املبا�صرة  ال�صرائب غري  باأهداف تطبيق 
م�صروعات  يف  التو�صع  على  واأث��ره��ا  القت�صادي  التنوع 
تقدمها  التي  بجودة اخلدمات  والرتقاء  التحتية  البينة 

احلكومة .

عمار النعيمي ي�سهد توقيع اتفاقية بني »عجمان الرقمية « وم�سرف عجمان
•• عجمان-وام: 

���ص��ه��د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار ب����ن حميد 
رئي�ص  ع���ج���م���ان  ع���ه���د  ويل  ال��ن��ع��ي��م��ي 
امل��ج��ل�����ص ال��ت��ن��ف��ي��ذي ام�����ص ح��ف��ل توقيع 
اأبرمتها  التي  امل�صرتك  التعاون  اتفاقية 
م�صرف  م��ع  الرقمية  عجمان  حكومة 
اإحدى  عجمان و�صركة “اإم بي اإم اإي” - 
الدفع  ح���ل���ول  يف  ال����رائ����دة  ال�������ص���رك���ات 

الإلكرتوين -.
روؤي����ة  اإىل حت��ق��ي��ق  ت���ه���دف الت���ف���اق���ي���ة 
عجمان 2021 وخطة التحول الرقمي 
تقود  ال��ت��ي   2021-2017 ل���الإم���ارة 
الرقمية  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
املوقع  وت���ط���وي���ر  ال���ع���الق���ات  ول��ت��ع��زي��ز 

.  Ajman.ae الر�صمي لالإمارة
الإمارات  قاعة  يف  التوقيع  حفل  ح�صر 
ل��ل�����ص��ي��اف��ة.. ال�����ص��ي��خ اأح���م���د ب���ن حميد 
حاكم  ال�صمو  ���ص��اح��ب  مم��ث��ل  النعيمي 
واملالية  الإداري���������ة  ل���ل�������ص���وؤون  ع��ج��م��ان 
النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�صيخ 
وال�صيخ  ال�صياحية  التنمية  دائرة  رئي�ص 
دائرة  رئي�ص  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ص��د 
�صعيد  وامل��ه��ن��د���ص  والتخطيط  البلدية 
املجل�ص  ع����ام  اأم�����ن  امل��ط��رو���ص��ي  ���ص��ي��ف 
الدوائر  وم������دراء  وروؤ�����ص����اء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 

والهيئات احلكومية يف اإمارة عجمان.
تطوير  اإط��������ار  يف  الت���ف���اق���ي���ة  وت�����اأت�����ي 
مع  ال�صرتاتيجية  ال�����ص��راك��ات  وت��ع��زي��ز 
تبادل  اإىل  اإ����ص���اف���ة  اخل���ا����ص  ال���ق���ط���اع 
املوؤ�ص�صية  والتجارب  واخل��ربات  املعرفة 
وكذلك تبادل املعلومات والدرا�صات ذات 

العالقة.
وق����ع الت��ف��اق��ي��ة ع���ن ح��ك��وم��ة عجمان 
الرقمية �صعادة عهود علي �صهيل املدير 
.. فيما وقعها من جانب م�صرف  العام 
ع��ج��م��ان ����ص���ع���ادة ����ص���امل ع���ب���داهلل حمد 
للم�صرف  التنفيذي  امل��دي��ر  ال�صام�صي 

ل�صركة  العام  املدير  ك�صاب  على  و�صعادة 
“اأم بي اأم اإي«.

وتن�ص التفاقية - ب�صكل اأ�صا�صي - على 
تطبيق  م�����ص��روع  لتطوير  �صويا  العمل 
الرقمية  ع���ج���م���ان  ح���ك���وم���ة  م���وب���اي���ل 
اإطار  يف  عجمان  وبوابة   »eAjman«
تنفيذ واإدارة عمليات الدفع فيما يخ�ص 

البوابة والتطبيق.
تبادل  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  ب���ن���ود  واأ�����ص����ارت 
املوؤ�ص�صية  والتجارب  واخل��ربات  املعرفة 
ف�صال  ك��اف��ة  امل�صرتكة  امل�صتويات  على 
ع��ن ت��ب��ادل امل��ع��ل��وم��ات وال���درا����ص���ات ذات 
وتعزيز  اخت�صا�صه  ح�صب  كل  العالقة 
تقنية  جم��ال  يف  املختلفة  العمل  اآل��ي��ات 
توعوية  ب����رام����ج  وت��ن��ف��ي��ذ  امل���ع���ل���وم���ات 
لدى  الب�صرية  امل��وارد  لتمكن  م�صرتكة 
الطرفن من التعامل معا مع اخلدمات 

التقنية والإلكرتونية.
ب�صرية  الل�����ت�����زام  الت���ف���اق���ي���ة  واأق��������رت 
املعلومات والبيانات با�صتثناء ما تتطلبه 

اإذ يلتزم كل  اأو لوائح نافذة  اأي��ة قوانن 
املعلومات  �صرية  على  باملحافظة  ط��رف 
الطرف  م��ن  يتلقاها  ال��ت��ي  وال��ب��ي��ان��ات 

الآخر.
واأك������د ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع���م���ار ب���ن حميد 
اأن   - التفاقية  توقيع  عقب   - النعيمي 
التحول الرقمي وعمل احلكومة خالل 
نوعية  ن��ق��ل��ة  �صي�صهد  امل��ق��ب��ل��ة  امل��رح��ل��ة 
للخدمات احلكومية تركز على التقنية 
م�صتمدة  املوؤ�ص�صات  اأداء  يف  واحل��رف��ي��ة 
من اأف�صل التطبيقات العاملية .. موجها 
للتحول  ال���الزم���ة  الإج�������راءات  بتنفيذ 
الرقمي ملواكبة التطور العاملي وتوجهات 

قيادة دولة الإمارات يف هذا ال�صاأن.
التفاقيات  هذه  مثل  توقيع  اأن  واأو�صح 
يدل على وجود خطط وبرامج متطورة 
لنقلة نوعية للخدمات احلكومية تركز 
اجل��ودة من  عالية  تقدمي خدمات  على 
حكومة  واأن  احل��ك��وم��ي��ة  ال���دوائ���ر  ق��ب��ل 
ع��ج��م��ان حت���ر����ص اأ����ص���د احل���ر����ص على 

الإمارة  دوائ���ر  جميع  يف  العمل  تطوير 
الإلكرتوين  والربط  التن�صيق  وحتقيق 
بينها بغر�ص اإيجاد ترابط بن املدخالت 
والعمليات واملخرجات لكل منها وكذلك 
اأول  الإجن����ازات  وت��ق��ومي  الأداء  متابعة 
باأول وتقدمي خدمات للمتعاملن ونهاء 
م��ع��ام��الت��ه��م ب��اأ���ص��رع وق���ت مم��ك��ن دون 

تاأخري.
واأعرب �صموه عن ثقته باأن تلك اخلطوة 
والعمل  الإج����راءات  ت�صهيل  �صاأنها  م��ن 
على تطوير اجلهاز احلكومي يف الإمارة 
مبا يخدم الوطن اأول ومن ثم املجتمع 

والقت�صاد ثانيا.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت ���ص��ع��ادة ع��ه��ود علي 
اإن����ه م���ن امل���ق���رر اإجن�����از م�صروع  ���ص��ه��ي��ل 
تطبيق موبايل حكومة عجمان الرقمية 
على  ع���ج���م���ان  وب�����واب�����ة   eAjman
مرحلتن الأوىل ت�صمل كل من موؤ�ص�صة 
ل��الت�����ص��الت وه��ي��ئ��ة الطرق  الإم������ارات 
واملوا�صالت والهيئة الحتادية للكهرباء 

ال�صحي  لل�صرف  و�صركة عجمان  وامل��اء 
املتكاملة  لالت�صالت  الإم����ارات  �صركة 
الثانية  املرحلة  ت�صمل  بينما   .. “ دو   “
وال�صارقة  دب���ي  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئتي 
واأبوظبي  ال��ع��ن  ���ص��رك��ت��ي  اإىل  اإ���ص��اف��ة 

للتوزيع.
اأه�����م اه����داف  اأن  ���ص��ع��ادت��ه��ا  واأو����ص���ح���ت 
حكومة عجمان الرقمية ت�صهيل عمليات 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي ل��ت��م��ك��ن ال����دوائ����ر 
من  الق�صوى  ال�صتفادة  من  احلكومية 
تطوير  يف  والإ�صهام  احلديثة  التقنيات 
اجلهات  مع  والتن�صيق  الرقمي  املجتمع 
نظم  وت��ط��وي��ر  اإع����داد  ب�����ص��اأن  احلكومية 
طبيعة  ذات  م��ع��ل��وم��ات  تقنية  وب���رام���ج 
احلكومة  م�����ص��اري��ع  وتطبيق  م�صرتكة 
ا�صتخدامات  ع��ل��ى  والإ�����ص����راف  ال��ذك��ي��ة 
احلديثة  التقنية  وو�صائل  وبرامج  نظم 

يف الإدارة احلكومية.
اخلا�صة  ال�صرتاتيجية  اأن  اإىل  واأ�صارت 
على  مرتكزة  الرقمية  عجمان  بحكومة 
التي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ك��وم��ة ع��ج��م��ان 
بدورها ترتجم روؤية الإمارة 2021 يف 
حتويل مدينة عجمان اإىل مدينة رقمية 
وف��ق امل��ع��اي��ري وامل��وا���ص��ف��ات ال��ت��ي تعك�ص 

روؤية القيادة وتطلعات احلكومة.
ع�����ام ح���ك���وم���ة عجمان  م���دي���ر  واأك��������دت 
ال��رق��م��ي��ة ح��ر���ص احل��ك��وم��ة ع��ل��ى و�صع 
وتطوير  ل�صتقطاب  ال��الزم��ة  اخلطط 
وت��اأه��ي��ل امل�����وارد ال��ب�����ص��ري��ة ل�����ص��د حاجة 
تقنية  جم����ال  يف  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر 
الرقمية  احلكومة  وم�صاريع  املعلومات 
الدوائر  جميع  يف  العمل  تطوير  كذلك 
احلكومية وتعزيز التن�صيق والربط بن 

جميع الدوائر واملوؤ�ص�صات والهيئات.
من ناحيته ثمن �صعادة �صامل ال�صام�صي 
لتعزيز  الرقمية  عجمان  حكومة  جهود 
عالقات التعاون امل�صرتك مع موؤ�ص�صات 

القطاعن احلكومي واخلا�ص.
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املال والأعمال

�سلطان بن اأحمد القا�سمي لـ » وام « 
ال�سارقة مقبلة على طفرة عقارية مميزة 

•• ال�شارقة-وام: 
“اأراَد”  �صركة  اإدارة  رئي�ص جمل�ص  القا�صمي  اأحمد  بن  �صلطان  ال�صيخ  اأكد 
ذات  ال�صارقة مقبلة حاليا على طفرة عقارية  امارة  ان  العقاري  للتطوير 
ز مهم للنمونّ القت�صادي وت�صاهم  نوعية مميزة من �صاأنها اأن تعمل كمحفنّ

ب�صكل كبري يف روؤية حكومة ال�صارقة و م�صتقبل الإمارة.
هام�ص  على  وام  الأم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة  خا�ص  ت�صريح  يف  �صعادته  وق��ال 
املنا�صبات  و  ل��ل��م��وؤمت��رات  اجل��واه��ر  مب��رك��ز  ال��ي��وم  “اأراَد”  �صركة  تد�صن 
امل�صاريع  ه��ذه  ملثل  بحاجة  ال�صارقة  اأم���ارة  اأن  اجل���ادة  العقاري  للم�صروع 
جتارب  وامل�صتثمرين  للمقيمن  يقدم  اجل��ادة  كم�صروع  املتميزة  العقارية 
�صكن راقية عالية املوا�صفات غري متاحة حالياً يف ال�صوق و يحر�ص على 
توفري حياة اأف�صل لكل من يزور الوجهة اأو يعي�ص اأو يعمل فيها ونحن على 
كوجهة  مكانتها  خ  وير�صنّ بال�صارقة  الهتمام  �صيزيد  امل�صروع  هذا  ب��اأننّ  ثقة 

ا�صتثمار اآمنة ومن�صودة .
واأ�صار اىل متيز قطعة الأر�ص التي �صيقام عليها امل�صروع من حيث متتعها 

ببنية حتتية جاهزة .
املنا�صب  للم�صتوى  البنية  هذه  تطوير  على  �صتعمل  ال�صركة  ان  اىل  لفتا 
للم�صروع و �صت�صتغرق هذا التطوير عاما كامال من حيث تخ�صي�ص �صوارع 
ف�صيحة و مداخل امل�صروع و خمارجه لتحقق اأكرب قدر من الأن�صيابية يف 
الأوىل  املرحلة  ت�صليم  �صيتم  حيث  امل�صروع  مرافق  بناء  ثم  من  و  احلركة 
من امل�صروع يف الربع الأخري من العام 2019 و �صت�صم هذه املرحلة عددا 
من الفلل ال�صكنية اىل جانبها عدد من املرافق اخلدمية على ان يتم اأجناز 

. امل�صروع بالكامل يف العام 2025 
العالمات  اأفخم  من  فنادق  ان�صاء  �صي�صهد  اجل��ادة  م�صروع  ان  اىل  ولفت 
و  ال���زوار  م��ن  امل��زي��د  ل�صتقطاب  العاملي  امل�صتوى  على  املتميزة  التجارية 

ال�صياح لأمارة ال�صارقة .
واأو�صح ان �صركة اأراد تعمل على عدد من امل�صاريع الأخرى ومنها م�صروع 
م�صاكن ن�صمة الذي مت اطالقه موؤخرا و الواقع على �صارع الأمارات خلف 
م�صروع مدينة تالل حيث مت بيع كافة م�صاكن املرحلة الأوىل اىل جانب 
حتقيق ن�صب مبيعات عالية مل�صاكن املرحلة الثانية متهيدا لطرح املرحلة 

الثالثة للم�صاكن قريبا .
اأمارة  تاريخ  يف  عقاري  م�صروع  اأك��رب  يعترب  اجل��ادة  م�صروع  ان  اإىل  ي�صار 
ال�صارقة و�صيبلغ عدد �صكانه عند اكتماله حوايل 70 األف �صخ�ص ما بن 

مقيم و عامل و �صائح.

مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  389
•• دبى-وام:

حققت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�صي والمالك يف دبي اكرث من 
389 مليون درهم حيث �صهدت ت�صجيل 178 مبايعة بقيمة 313 مليون 
درهم، منها 9 مبايعات لالأرا�صي بقيمة 77 مليون درهم و 169 مبايعة 

لل�صقق و الفلل بقيمة 236 مليون درهم.
18 مليون دره��م فى منطقة  الأرا���ص��ي بقيمة  اأه��م مبايعات  وق��د ج��اءت 
15 مليون درهم يف منطقة املركا�ص تليها  املركا�ص تليها مبايعة بقيمة 

مبايعة بقيمة 14 مليون درهم فى منطقة الرب�صاء جنوب الثالثة.
وت�صدرت منطقة الثنية اخلام�صة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 
 2 بت�صجيلها  املركا�ص  وتلتها منطقة  درهم  مليون   11 بقيمة  مبايعة   2
 1 بت�صجيلها  الثالثة  الثنية  يف  وثالثة  دره��م  مليون   34 بقيمة  مبايعة 

مبايعة بقيمة 3 مالين درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�صقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 
 6 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  خليفة  برج  مبنطقة  دره��م  مليون 
مالين درهم يف منطقة اخلريان الأوىل واأخريا مبايعة بقيمة 4 مالين 
درهم يف منطقة برج خليفة. و ت�صدرت منطقة مدينة املطار املناطق من 
حيث عدد مبايعات ال�صقق و الفلل اإذ �صجلت 31 مبايعة بقيمة 20 مليون 
درهم وتلتها منطقة اليالي�ص 2 بت�صجيلها22 مبايعة بقيمة 25 مليون 
درهم وثالثة يف اخلريان الأوىل بت�صجيلها 13 مبايعة بقيمة 29 مليون 
17 رهن  دره��م منها  76 مليون  الرهونات قيمة قدرها  دره��م. و�صجلت 
اأرا�صي بقيمة 47 مليون درهم و 26 رهن فلل و�صقق بقيمة 29 مليون 
 11 بقيمة  ال��ث��اين  لال�صتثمار  دب��ي  جممع  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  و  دره���م، 

مليون درهم واأخرى يف منطقة معي�صم الأول بقيمة 8 مالين درهم.

�سهم اإعمار يقفز اىل م�ستوى 8.65 درهم
•• اأبوظبي -وام: 

قفز �صهم اإعمار اىل م�صتوى 8.65 درهم خالل جل�صة ام�ص قبل الأخري 
من تعامالت ال�صبوع يف اأ�صواق املال الإماراتية التي �صهدت توا�صل عمليات 

ال�صراء النتقائي على �صريحة من الأ�صهم القيادية .
وجاءت املكا�صب القوية التي حققها �صهم اعمار وجتاوزت ن�صبتها 2.2% 
عقب اعالن ال�صركة عن اطالق م�صروع عقاري جديد ما رفع من �صهية 
التداول على ال�صهم ودفعه بالتايل لل�صعود لأعلى م�صتوياته منذ اكرث من 

عام .
العام  املوؤ�صر  بدعم  ذلك  اأ�صهم  فقد  ال�صهم  �صجله  ال��ذي  الن�صاط  ويف ظل 
ل�صوق دبي املايل الذي منا بن�صبة %0.49 بالغا 3642 نقطة ،ويف �صوق 
اأبوظبي لالأوراق املالية انخف�ص املوؤ�صر العام بن�صبة %0.48 مغلقا عند 
بع�ص  على  اأرب���اح  جني  عمليات  م��ن  �صغط  حت��ت  نقطة   4457 م�صتوى 

الأ�صهم التي ارتفعت يف وقت �صابق .
متوقعا  ك��ان  اع��م��ار  �صهم  اىل  الن�صاط  ع���ودة  اإن  ال�صوق  يف  و�صطاء  وق���ال 
�صيطرت على حركته خالل اجلل�صات  التي  ال�صعري  ال�صتقرار  بعد حالة 
التي �صبقت عطلة عيد الأ�صحى، معربن عن اعتقادهم مبوا�صلة ال�صهم 
لرتفاعه خالل اليام القادمة وذلك بح�صب معطيات التحليل الفني التي 

ت�صري اىل تخطيه حاجز مقاومة مهم .
من  العقارية  ال�صهم  بع�ص  ا�صتفادة  للتعامالت  اليومي  التحليل  ويظهر 
�صعود �صهم اعمار فقد ارتفع �صهم داماك اىل 3.98 درهم وديار اىل 52 
والت�صالت  درهم   2.35 مل�صتوى  لال�صتثمار  دبي  �صهم  ارتفع  ،كما  فل�صا 
املتكاملة اىل 5.55 درهم . وكان �صهم بنك ابوظبي الأول املدرج يف �صوق 
العا�صمة �صهد ن�صاطا كبريا، وبلغت قيمة ال�صفقات املربمة عليه اكرث من 

341 مليون درهم وذلك رغم انخفا�صه اىل 10.30 درهم .

�سلطان القا�سمي ي�سهد اإطالق م�سروع »اجلادة « يف ال�سارقة بتكلفة 24 مليار درهم

•• ال�شارقة-وام:

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  �صهد 
���ص��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة ام�ص 
حفل اإطالق م�صروع “اجلادة” العقاري 

وذلك يف قاعة اجلواهر يف ال�صارقة.
 - ال��ع��ق��اري  “اجلادة”  م�����ص��روع  وي��ع��د 
الذي متتلكه �صركة “اأراد” املنبثقة من 
كيه  وجمموعة  ب�صمة  جمموعة  �صراكة 
بي دبليو لال�صتثمار - الأكرب من نوعه 
م�صاحته  تبلغ  حيث  ال�صارقة  اإم���ارة  يف 
24 مليون قدم مربع بتكلفة 24 مليار 
املرافق  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  وي�صتمل  دره���م 
والتنموية وحتمل  والتعليمية  ال�صحية 
ال�صارقة  وعبق  روح  املعمارية  هند�صته 

الأ�صيل.
وقال ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 
رئي�ص  لالإعالم  ال�صارقة  جمل�ص  رئي�ص 
خالل  كلمته  -يف  “اأراد”  اإدارة  جمل�ص 
اإم��ارة ال�صارقة التي  حفل الإط��الق- يف 

مرتكزا  والثقافة  والعلم  الفكر  تنتهج 
تخطو  التي  الإم����ارة  ويف  للبناء  رئي�صا 
عنا�صره  ف��ي��ه  ت��ت��ك��ام��ل  م�صتقبل  ن��ح��و 
اليوم  ي�����ص��رف��ن��ا  امل�����ص��ت��دام��ة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
توجها  ي�صكل  ج��دي��د  م�����ص��روع  اإط����الق 
ويكمل  ال���ع���ق���اري  ال���ف���ك���ر  يف  خم��ت��ل��ف��ا 
تعك�ص  التي  ال�صارقة  م�صاريع  منظومة 

روح الإمارة ونهجها التطويري .
�صارقية  وج��ه��ة  اجل����ادة  اأن  اإىل  واأ����ص���ار 
الإم����ارة وقيمها  ر���ص��ال��ة  ج��دي��دة حتمل 
مع  “الكونكريت”  ث���ورة  فيها  جتتمع 
منوذجا  لت�صكل  واحل�صارة  الثقافة  األق 
لروؤى  جت�صيدا  فريدا  وعمرانيا  تنمويا 
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ����ص���اح���ب  وت���وج���ي���ه���ات 

الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي.
واأكد ال�صيخ �صلطان بن اأحمد القا�صمي 
ال���ذي   - م�������ص���روع اجل������ادة اجل���دي���د  اأن 
انبثقت فكرته مما تكتنزه اإمارة ال�صارقة 
من تراث عمراين وثقايف عريق وفريد 
لالإمارة  امل�صتقبلية  وال���روؤى  يتوافق   -
ب��ال��ب��ن��اء لأج���ل اأب��ن��ائ��ه��ا مب��ا ي��رت��ق��ي اإىل 

طموحاتهم وتطلعاتهم ويف الوقت ذاته 
نه�صة  من  ال�صارقة  ت�صهده  ما  يحاكي 

تنموية وعمرانية بارزة.
“اأراد”  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  وخل�����ص 
ب���اأن���ه مي��ث��ل م�صتقبل  اجل�����ادة  م�����ص��روع 
التطوير العقاري يف ال�صارقة يف الوقت 

الذي تتم�صك بتقاليدها وثقافتها .
ي�صكل  اأن  امل�����ص��روع  يف  حر�صنا  واأ���ص��اف 
العنا�صر  فيها  تتكامل  ف��ري��دة  جت��رب��ة 
التقنية  وك���ذل���ك  واجل��م��ال��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
العمراين  ال�صارقة  م�صهد  مع  ان�صجاما 
الأ����ص���ي���ل يف ال���وق���ت ال�����ذي ي��ل��ب��ي فيه 
الإمارة  اأب��ن��اء  احتياجات  كافة  امل�صروع 

على اختالف جن�صياتهم .
ومت خالل احلفل عر�ص فيلم ت�صجيلي 
وما  العقاري  اجل��ادة  م�صروع  ي�صتعر�ص 
�صتخدم  وخ���دم���ات  م��راف��ق  م��ن  ي�صمه 
األف من القاطنن وزوار   70 اأكرث من 
حاكم  ال�صمو  �صاحب  ود���ص��ن  امل�����ص��روع. 
العقاري  “اجلادة”  م�����ص��روع  ال�����ص��ارق��ة 
واطلع على خمططه الرئي�صي م�صتمعا 

اإىل �صرح حول ما يت�صمنه من خدمات 
ومرافق وم�صطحات خ�صراء حيث ي�صم 
امل�صروع منطقة ترفيه وا�صتجمام ت�صمى 
نافورة  بها  يحيط  املركزية”  “الردهة 
املو�صيقى وتقع  اأنغام  مياه تتحرك على 
يف �صاحة جميلة الت�صميم ت�صم مطاعم 
ومتاجر متنوعة اإ�صافة اإىل اأكرب جممع 
مغامرات وا�صتك�صاف خم�ص�ص لالأطفال 
ال��ت��زح��ل��ق ومركز  يف الإم�����ارة وم��ي��ادي��ن 
الرتفيه  امل��غ��ام��رة وحم��ط��ات  ري��ا���ص��ات 

املقامة يف اأماكن مغلقة ومفتوحة.
ممتدين  م��ن��ت��زه��ن  “اجلادة”  وت�����ص��م 
 2.2 م�صاحة  على  امل�����ص��روع  ط��ول  على 
ك��ي��ل��وم��رت م���رب���ع ب��ح��ي��ث ي�����ص��ه��م��ان يف 
ونا�صط  �صحي  حياة  لأ�صلوب  ال��رتوي��ج 
التمتع  ف��ر���ص��ة  م��ق��ي��م  ك���ل  ومي���ن���ح���ان 
املمتدة  امل�����ص��اح��ات اخل�����ص��راء  مب�����ص��اه��د 

على بعد دقائق قليلة من منازلهم.
وا�صعة حتيط  اأروق��ة  امل�صروع  ي�صم  كما 
بهما اأ�صجار وميتدان على م�صافة 4.4 
بن  التوا�صل  يوؤمنان  بحيث  كيلومرت 

انطالق  �صهد  اجل���ادة.  مناطق  خمتلف 
امل�صروع اإىل جانب �صاحب ال�صمو حاكم 
ال�صارقة كل من ال�صيخ حممد بن �صعود 
املركزية  املالية  دائ���رة  رئي�ص  القا�صمي 
القا�صمي  �صلطان  بنت  ب��دور  وال�صيخة 
والتطوير  ل��ال���ص��ت��ث��م��ار  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ص 
“�صروق” والأم��ري خالد بن الوليد بن 
�صركة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  نائب  طالل 
الرحمن  ع��ب��د  ب��ن  ���ص��امل  وال�����ص��ي��خ  اأراد 
ال��ق��ا���ص��م��ي رئ��ي�����ص م��ك��ت��ب ���ص��م��و احلاكم 
وال�صيخ في�صل بن �صعود القا�صمي مدير 
و�صعادة  ال����دويل  ال�����ص��ارق��ة  م��ط��ار  هيئة 
ال�صت�صاري  املجل�ص  رئي�ص  امل��ال  خولة 
الزري  �صيف  والعميد  ال�صارقة  لإم���ارة 
ال�صارقة  ���ص��رط��ة  ع���ام  ق��ائ��د  ال�صام�صي 
و�صع�ادة عبد اهلل �صلطان العوي�ص رئي�ص 
و�صناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  اإدارة  جم��ل�����ص 
املجل�صن  اأع�����ص��اء  وال�������ص���ادة  ال�����ص��ارق��ة 
التنفيذي وال�صت�صاري وكبار امل�صوؤولن 
وامل�صتثمرين  ال���������ص����ارق����ة  ب���ح���ك���وم���ة 

واملطورين العقارين.

»اقت�سادية اأبوظبي« تطبق اآلية للق�ساء على الرخ�ص الوهمية اأو ال�سورية
ب�صاأنها وهي موزعة على 70 من�صاأة يف اأبوظبي وخم�ص 
الرخ�ص  بع�ص  اأن  وت��ب��ن  ال��ظ��ف��رة  يف  و25  ال��ع��ن  يف 
فيما   .. ب�صاأنها  الالزمة  الإج���راءات  اتخاذ  ومت  وهمية 
مت اإلغاء اإقامات العمالة ال�صادرة عليها مع اإعطاء مهلة 

لت�صحيح اأو�صاعهم.
وق���ال ���ص��ع��ادة خليفة ب��ن ���ص��امل امل��ن�����ص��وري وك��ي��ل دائرة 
ظاهرة  اإن  ب��الإن��اب��ة  اأب��وظ��ب��ي   - الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية 
واملحالت  وال�����ص��وري��ة  الوهمية  القت�صادية  ال��رخ�����ص 
���ص��ل��ب��ي��ا ع��ل��ى الن�صاط  ت��ع��ت��رب ع���ام���ال م���وؤث���را  امل��غ��ل��ق��ة 
الإمارات  دول��ة  وجمتمع  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  القت�صادي 

ب�صكل عام .
ال��ظ��اه��رة فقد مت ت�صكيل  اأن���ه للحد م��ن ه��ذه  واأو���ص��ح 
فريق عمل م�صرتك برئا�صة دائرة التنمية القت�صادية 
والتوطن  ال��ب�����ص��ري��ة  امل�����وارد  وزارة  م��ن  ك��ل  وع�����ص��وي��ة 

•• اأبوظبي-وام:

طبقت دائرة التنمية القت�صادية - اأبوظبي اآلية ملواجهة 
ال�صورية  اأو  ال��وه��م��ي��ة  الق��ت�����ص��ادي��ة  ال��رخ�����ص  ظ��اه��رة 
امل��ي��دان��ي��ة وحمالت  ال���زي���ارات  ع��ل��ى  تعتمد  الإم�����ارة  يف 
مركز  يف  التفتي�ص  ف��ري��ق  ق��ب��ل  م��ن  املكثفة  التفتي�ص 
الإلكرتوين  ال��رب��ط  تفعيل  بجانب  لالأعمال  اأبوظبي 
والنقل  البلدية  ال�صئون  ل��دائ��رة  التابع  “توثيق”  مع 
وا�صتحداث عقوبة مالية لهذه الظاهرة ت�صل اإىل 50 
األف درهم اإ�صافة اإىل اإدراج املن�صاآت املخالفة يف القائمة 

ال�صوداء واإن�صاء وحدة حتقيق يف الدائرة.
جتارية  من�صاأة   100 اإح��ال��ة  الآل��ي��ة  تطبيق  ع��ن  ون��ت��ج 
م�����ص��ت��ب��ه ب��ه��ا ك��رخ�����ص��ة وه��م��ي��ة اأو ���ص��وري��ة ب��ن��اء على 
بالتحقيقات  ال���ب���دء  مت  ح��ي��ث  وامل�����ص��ت��ن��دات  امل��ع��ط��ي��ات 

اأبوظبي  يف  الأجانب  و�صوؤون  لالإقامة  العامة  والإدارة 
الوهمية  املمار�صات  عن  الك�صف  م�صوؤولية  اإليه  ي�صند 
واحل����د م��ن ال��ع��م��ال��ة ال�����ص��ائ��ب��ة وت���اأم���ن اإط����ار قانوين 

�صحيح للمقيمن يف الدولة.
واأ�صاف �صعادة خليفة املن�صوري اأن بروز ظاهرة الرخ�ص 
ال�صورية والوهمية جاء ب�صبب املمار�صات اخلاطئة من 
ال�صريك  اأو  ال�صركة  ملالك  ت�صكيل غطاء قانوين  خالل 
فيها من اأجل �صمان الإقامة يف الدولة ول يتم ت�صجيل 

اأي عامل على هذا النوع من ال�صركات.
ا�صتقدام  املمار�صات اخلاطئة  اأنه �صمن هذه  اإىل  واأ�صار 
مقابل  العمل  بت�صاريح  للمتاجرة  اخل��ارج  من  العمالة 
العمل  اأو  للمالك  خا�صة  باأعمال  للقيام  اأو  مايل  عائد 
ال�صخ�صي املنزيل لديه اإ�صافة اإىل جتنب دفع ال�صرائب 
ب��ع�����ص فئات  اأو الح��ت��ي��ال ع��ل��ى  ب��ل��دان��ه��ا الأ���ص��ل��ي��ة  يف 

امل�صتهلكن كبع�ص �صركات التامي �صري واملتاجرة املالية 
فورك�ص وغريها من الأن�صطة الأخرى التي تهدف اإىل 
اأعمال الن�صب والحتيال لالإ�صتيالء على اأموال الغري.
من جانبه اأفاد حممد منيف املن�صوري املدير التنفيذي 
مل��رك��ز اأب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال ب��الإن��اب��ة ب���اأن اآل��ي��ة حماربة 
احلماية  اإدارة  تنفذها  التي  الوهمية  الرخ�ص  ظاهرة 
الجراءات  من  ع��دد  على  تعتمد  ال��دائ��رة  يف  التجارية 
خالل  م��ن  الوهمية  الرخ�ص  ي��وج��ود  بال�صتباه  ت��ب��داأ 
على  ت��دل  ال��ت��ي  امل�صتندات  ع��رب  ال��دائ��رة  مفت�ص  عمل 
موقع ون�صاط املن�صاأة مرورا باإ�صدار اأمر توقيف املن�صاأة 
التفتي�ص  نتائج  ب�����ص��اأن  للتحقيق  �صاحبها  وا���ص��ت��دع��اء 
وانتهاء بتحرير خمالفة وفق بنود الرخ�ص الوهمية يف 

جدول املخالفات.
التي  الأن�صطة  كل  ر�صد  م�صتمرة يف  ال��دائ��رة  اأن  واأك��د 
ي�صتبه يف اأنها رخ�ص وهمية اأو �صورية وذلك من خالل 
مراجعة امل�صتندات وال�صجالت التجارية لها والتي تدل 
على عدم ممار�صتها الن�صاط القت�صادي املخ�ص�ص لها 
اإ�صافة اإىل تكثيف الزيارات امليدانية للمفت�صن للتعرف 
اأنها  اأم  ن�صاطها  ت���زاول  املن�صاآت  ه��ذه  كانت  اإذا  م��ا  على 

مغلقة طوال العام.
ال��ذي مت   - العمل  اأن فريق  املن�صوري  واأ���ص��اف حممد 
ت�صكيله للق�صاء على ظاهرة الرخ�ص الوهمية - عمل 
باأو�صاع  تتعلق  �صاملة  تف�صيلية  درا���ص��ة  اإع����داد  ع��ل��ى 
املغلقة  واملحال  وال�صورية  الوهمية  التجارية  الرخ�ص 
اإ�صافة  الإم�����ارة  م��ن��اط��ق  ان��ت�����ص��اره��ا يف خمتلف  وم���دى 
للتخل�ص من  املالئمة  واملقرتحات  اإىل تقدمي احللول 
الرخ�ص الوهمية وذلك بناء على جدول زمني واإجراءات 
حمددة تكفل عدم تكرار ظهور حالت م�صابهة على اأن 
�صركاء  م��ع  بالتن�صيق  دوري  ب�صكل  للمراجعة  تخ�صع 

الدائرة ال�صرتاتيجين.
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املال والأعمال

�إقامة �أيام �ل�سد�قة �لإمار�تية �لكاز�خ�ستانية 

جناح االإمارات يحتفل باليوم الوطني يف اإك�سبو 2017 اأ�ستانا
•• اأبوظبي-الفجر: 

ل���الإع���الم احتفاًل  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����ص  ن��ظ��م 
ب��ال��ي��وم ال��وط��ن��ي ل��دول��ة الإم�����ارات يف جناح 
الذي  اأ�صتانا”   2017 “اإك�صبو  يف  الدولة 
ي��خ��ت��ت��م ف��ع��ال��ي��ات��ه ي����وم الأح�����د امل��ق��ب��ل 10 
تخ�صي�ص  ي��ت��م  ح��ي��ث  اجل�������اري،  ���ص��ب��ت��م��رب 
امل�صاركة  ال��دول  ي��وم وطني رم��زي لكل من 
الدول  فيه  ت�صتعر�ص  اإك�صبو،  معار�ص  يف 

تراثها وثقافتها واأبرز عاداتها.
توكتابايف،  تيمور  �صعادة  الحتفال  ح�صر 
نائب وزير الإ�صتثمار والتنمية يف جمهورية 
اإبراهيم  م��ن�����ص��ور  و����ص���ع���ادة  ك���ازاخ�������ص���ت���ان، 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ع����ام  م���دي���ر  امل���ن�������ص���وري، 
ل���الإع���الم، و���ص��ع��ادة حم��م��د اجل���اب���ر �صفري 
كازاخ�صتان،  جمهورية  لدى  الإم��ارات  دولة 
العامري، مفو�ص جناح دولة  و�صعادة �صامل 
وعدد  اأ�صتانا،   2017 اإك�صبو  يف  الإم����ارات 
من كبار ال�صخ�صيات ك�صفري اململكة العربية 
و�صفري  ال��ك��وي��ت،  دول���ة  و�صفري  ال�����ص��ع��ودي��ة، 
���ص��ل��ط��ن��ة ع���م���ان، و���ص��ف��ري امل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة 

الها�صمية، و�صفري املغرب. 
وت�����ص��م��ن الح��ت��ف��ال اإق���ام���ة ع���رو����ص فنية 
عنا�صر  عك�صت  ومتنوعة  �صائقة  وثقافية 
الرتاث الإماراتي الأ�صيل، مبا فيها عر�ص 
للفنون  ال���وط���ن���ي���ة  ال���ف���رق���ة  ق���دم���ت���ه  ف���ن���ي 
وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  ل����وزارة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�صعبية 
دولة  جناح  اإىل  ب��الأع��الم  وم�صرية  املعرفة، 
الإمارات، وفعاليات احلناء واخلط العربي، 
اأ�صهر الأكالت الإماراتية  اإ�صافة اإىل توزيع 
اليوم  اح��ت��ف��الت  هام�ص  وع��ل��ى  التقليدية. 
���ص��ف��ارة الدولة  ال��وط��ن��ي، وب��ال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع 
املا�صي  الإث���ن���ن  ي���وم  ان��ط��ل��ق��ت  اأ���ص��ت��ان��ا،  يف 
ف��ع��ال��ي��ات اأي����ام ال�����ص��داق��ة الإم���ارات���ي���ة التي 
وتت�صمن  امل���ع���ر����ص،  ن��ه��اي��ة  ح��ت��ى  ت�����ص��ت��م��ر 
اأنحاء  خمتلف  يف  تراثية  ورق�صات  عرو�صاً 
العا�صمة الكازاخ�صتانية اأ�صتانا . ويف كلمته 
من�صور  �صعادة  قدم  احلفل،  يف  األقاها  التي 
املجل�ص  ع����ام  امل��ن�����ص��وري، م��دي��ر  اإب���راه���ي���م 
اإىل جمهورية  ال�����ص��ك��ر   ل���الإع���الم  ال��وط��ن��ي 
كازاخ�صتان على جناحها البارز يف ا�صت�صافة 
اإك�صبو 2017 اأ�صتانا، بهذا امل�صتوى الرفيع 
واملتميز من التنظيم، وعلى ح�صن ال�صيافة 

وال�صتقبال احلار والدعم املتوا�صل جلميع 
الدول امل�صاركة فيه.

وقال: حققت م�صاركتنا يف “اإك�صبو 2017 
“طاقة  ���ص��ع��ار  حت��ت  اأق��ي��م  ال����ذي  اأ�صتانا” 
ال�صوء  ت�صليط  يف  كبرياً  جناحاً  امل�صتقبل” 
على جهود دول��ة الإم��ارات الرائدة عاملياً يف 
تندرج  ال��ت��ي  وم�صاريعها  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
لقيادتها  ال�صاملة  التنموية  ال���روؤى  �صمن 
على  ال���رتك���ي���ز  اإىل  وال���ه���ادف���ة  ال���ر����ص���ي���دة، 
وت��ف��ع��ي��ل قدراته  الإن�������ص���ان  ال���ص��ت��ث��م��ار  يف 

وطاقته الإيجابية. 
اأهمية  ل��ه  اأ���ص��ت��ان��ا   2017 اإك�����ص��ب��و  وق����ال: 
ا�صت�صافة  م��ن  تقربنا  خطوة  فهو  خا�صة، 
دولتنا لهذا املعر�ص يف عام 2020، لتكون 
املحطة الأوىل له يف منطقة ال�صرق الأو�صط 
الذي  الإجن��از  ه��ذا  اآ�صيا،  وجنوب  واإفريقيا 
نعتربه م�صدر فخر لكل املواطنن واملقيمن 
يف الإمارات هو موؤ�صر بارز على نه�صة دولة 
اإىل  الر�صيدة  قيادتها  وتطلعات  الإم����ارات 

م�صتقبل اأكرث ازدهاراً واإبداعاً .
واأ�����ص����اد ���ص��ع��ادت��ه ب�����دور ال�����ص��ب��اب يف دول���ة 
الأ�صا�صية  ثروتها  ُي��َع��دون  الذين  الإم���ارات 
وخمزون طاقتها امل�صتقبلي، والعن�صر الأهم 

يف دفع عجلة التنمية وتر�صيخ املكانة العاملية 
املجالت،  ك��اف��ة  يف  حققتها  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة 
متطوعي  م�������ص���ارك���ة  ���ص��ك��ل��ت  ف���ق���د  ول����ه����ذا 
اإ�صافة  اجلناح  وت�صغيل  اإدارة  يف  “تكاتف” 
نوعية جلهودنا يف نقل ر�صالة دولة الإمارات 
م�صاهمة  املتطوعون  ق��دم  فقد  ال��ع��امل،  اإىل 
ال��دول��ة و�صورتها  اإجن���ازات  اإب���راز  كبرية يف 

احل�صارية امل�صرقة.
دولة  �صفارة  اإىل  بال�صكر  �صعادته  توجه  كما 
الإم�������ارات يف ج��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����ص��ت��ان على 
دبي  ومياه  كهرباء  وهيئة  املتوا�صل،  دعمها 
دي��وا، و �صركة م�صدر على رعايتهما جلناح 
واملوؤ�ص�صات  اجل��ه��ات  واإىل  الإم�����ارات،  دول���ة 
احل��ك��وم��ي��ة ال��ت��ي ���ص��ارك��ت يف اجل���ن���اح مثل 
موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لالبتكار. كما قدم 
التنفيذي  للمجل�ص  العامة  لالأمانة  ال�صكر 
الوطني  املجل�ص  اأن  بالذكر  وتكاتف.جدير 
وامل�صوؤوليات  امل��ه��ام  جميع  ي��ت��وىل  ل��الإع��الم 
 2017 اإك�صبو  املتعلقة مب�صاركة الدولة يف 
اجلوانب  ج��م��ي��ع  ت�����ص��م��ل  وال���ت���ي  اأ����ص���ت���ان���ا، 
والتح�صريية  وال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
يف  ال��دول��ة  جل��ن��اح  والإن�صائية  والتن�صيقية 

هذا املعر�ص العاملي املرموق.

تفرد باإد�رة �جلناح من �ملتطوعني 
الذين  “تكاتف”،  ونالت م�صاركة متطوعي 
الزوار  اإعجاب  اجلناح،  ت�صغيل  مهمة  تولوا 
وامل���ن���ظ���م���ن، ح���ي���ث ي���ت���ف���رد ج���ن���اح ال���دول���ة 
وهو  ���ص��ب��اب،  متطوعن  قبل  م��ن  بت�صغيله 
الوطني  امل��ج��ل�����ص  ���ص��ع��ي  م���ع  ي��ن�����ص��ج��م  م���ا 
لالإعالم لتعزيز العمل التطوعي وال�صراكة 
املوؤ�ص�صات  جميع  م��ع  وال��ت��ع��اون  املجتمعية 
خلدمة الوطن، مبا يتوافق مع مبادرة “عام 
اخلري” التي اأطلقها �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة. كما 
اأهمية  املتطوعن  ال�صباب  م�صاركة  تكت�صب 
خا�صة، يف ظل ا�صتعداد الإمارات ل�صت�صافة 
من�صة  �صي�صكل  وال��ذي  دبي   2020 اإك�صبو 
على  وال��ت��ع��اون  والب��ت��ك��ار  الإب�����داع  لتحفيز 
امل�صاركة  ه���ذه  و���ص��ت��رثي  ال���ع���امل،  م�����ص��ت��وى 
املعار�ص  اإدارة  يف  الإم�����ارات  ���ص��ب��اب  جت��رب��ة 
ال��ع��امل��ي��ة، ح��ي��ث م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي�����ص��ارك يف 
األ��ف متطوع   30 نحو  دب��ي   2020 اإك�صبو 

من خمتلف اجلن�صيات والثقافات.

ن�سف مليون ز�ئر 
ال���ذي يج�صد م�صرية  ال��دول��ة  ح��ظ��ي ج��ن��اح 

التوظيف  على  وحر�صها  الإم�����ارات  ت��ط��ور 
الأمثل للخربات والكفاءات، وتقدمي احللول 
والأفكار امل�صتقبلية باهتمام وا�صع وكبري من 
ال���زوار، حيث ج��ذب اأك��رث من ن�صف مليون 
زائ����ر م��ن��ذ اف��ت��ت��اح امل��ع��ر���ص يف ���ص��ه��ر يونيو 
تفاعلية  م��ن�����ص��ة  اجل���ن���اح  و���ص��ك��ل  امل���ا����ص���ي. 
الدولة يف  ري��ادة  اإىل  التعرف  للزوار  اأتاحت 
املتعددة،  وح��ل��ول��ه  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع  م�صتقبل 
احلياة  واأمن���اط  املجتمع  قيم  م��ع  ومت��اه��وا 
ال�صائدة يف الدولة، حيث ُقدم حمتوى غني 
القائمة  الدولة  ا�صرتاتيجية  عك�ص  ومتنوع 
على التنوع يف م�صادر الطاقة واأبرز جهودها 
يف تطوير م�صاريع عاملية م�صرتكة يف جمال 

الطاقة املتجددة.

% ن�سبة ر�سا �لزو�ر عن �جلناح  91
ع�ن  ال�����������������������������زوار  ر���ص��������������������������ا  ن�ص�����بة  و���ص��ل��ت 
حم���ت���وي���ات اجل����ن����اح وجت���رب���ت���ه���م ف���ي���ه اإىل 
م��������دى  تعك�ص  عالية  ن�صبة  وه��ي    91%
التنظيم والدق����������ة التي يتمي�������ز بها اجلناح، 
تعك�ص  ال���ت���ي  حم��ت��وي��ات��ه  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
الطاقة  جمال  يف  ومبادراتها  الدولة  جهود 

النظيفة.

» �سوبا هارتالند« يتكلف 4 مليارات 
درهم وينتهي اأغ�سط�ص 2019 

•• دبي-وام:

دبي  قناة  على  غاردينيا  هارتالند  م�صروع  اط��الق  �صوبا  جمموعة  اعلنت 
مليارات   4 بتكلفة  مكتوم  انّل  را�صد  بن  حممد  مدينة  يف  اجلديدة  املائية 
درهم وعر�صه فى معر�ص �صيتي �صكيب الثنن القادم بدبى حيث يندرج 
حتت املرحلة الثانية من جممع الفلل يف �صوبا هارتالند مب�صاحة اإجمالية 

ت�صل اىل 8 مالين مرت مكعب .

دبي: تنظيف اخلاليا ال�سم�سية اأوتوماتيكيا
•• دبي -وام:

نفذت اإدارة ال�صيانة العامة ببلدية دبي اإحدى التطبيقات اجلديدة الذكية 
يف جمال تنظيف لوحات ال�صتقبال للخاليا ال�صم�صية امل�صتخدمة يف اإنارة 
هذه  تطبيق  ومت  اأوتوماتيكي  ب�صكل  وذل��ك  ال�صم�صية  بالطاقة  احل��دائ��ق 

التجربة يف حديقة اخلزان .
اأن  دبي  ببلدية  العامة  ال�صيانة  اإدارة  مدير  علي  اآل  جابر  املهند�ص  وق��ال 
ال�صم�صية  ال��ط��اق��ة  م�����ص��اري��ع  يف  لتطبيقها  حت�صريية  م��رح��ل��ة  ال��ت��ج��رب��ة 
القائمة وامل�صاريع امل�صتقبلية حيث تعتمد على مبداأ تركيب جهاز تنظيف 
اأوتوماتيكي الت�صغيل على اأطراف اللوحة مزود بفر�صاة مرنة اأوتوماتيكية 
ال�صبط يعمل على الطاقة ال�صم�صية ول يحتاج اإىل املياه يف عملية التنظيف 

كون عمله يعتمد على �صغط الهواء.

من �أبرز �إجناز�تها تطوير و�سائل �إنتاج مبتكرة و�سديقة للبيئة 
ت�سيلي توؤكد امل�ساركة يف اإك�سبو 2020 دبي 
بخربة كبرية يف جمال اال�ستدامة واالإبداع

•• دبي-الفجر:

اإك�صبو دويل يقام يف منطقة ال�صرق  اأول  اأعلنت ت�صيلي ر�صمياً م�صاركتها يف 
الأو�صط واأفريقيا وجنوب اآ�صيا، لتن�صم بذلك اإىل قافلة الدول التي �صتحتفي 
 2020 اإك�صبو  مع دولة الإم��ارات العربية املتحدة بالإبداع الب�صري خالل 
دبي.  ويقدم اإك�صبو 2020 دبي من خالل �صعاره الرئي�صي “توا�صل العقول 
من�صة قيمة للم�صاركن لدعم ورعاية الإبداع والبتكار  و�صنع امل�صتقبل”، 
وتعزيز التعاون الدويل، ف�صاًل عن توفري نافذة تتيح ملالين الزوار تكوين 
الثالثة  الفرعية  املو�صوعات  عرب  وم��الحم��ه،  امل�صتقبل  معامل  عن  �صورة 

للحدث وهي الفر�ص والتنقل وال�صتدامة. 
ومل�صاركة ت�صيلي يف اإك�صبو 20209 دبي، اأهمية كبرية ملا تتمتع به الدولة 
الالتينية من ثروات طبيعية واإمكانات ب�صرية عظيمة، حيث يتيح لها اإك�صبو 
اإنتاجية  اآل��ي��ات  تطبيق  يف  جهودها  ل�صتعرا�ص  املثايل  املنرب  دب��ي   2020
زيادة  ي�صمل  وه���ذا  الق��ت�����ص��ادي��ة،  ال��ق��ط��اع��ات  م��ن  ع��دد  يف  بيئياً  م�صتدامة 
واإدارة مواردها ف�صاًل عن  املحيطات  الع�صوية وحماية  الأغذية  حما�صيل 
ا�صتخدام م�صادر الطاقة املتجددة غري التقليدية والتي توؤمن حالياً 17% 
من اإجمايل احتياجات البالد من الطاقة ومن املتوقع اأن ت�صل هذه الن�صبة 

اإىل %70 بحلول العام 2050.
وميثل برنامج “�صتارت اب- ت�صيلي” اأحد اأبرز برامج البتكار والإبداع هناك. 
ع اأعمال اأطلقته احلكومة الت�صيلية يف العام 2010 لدعم  والربنامج م�صرنّ
اإطالق م�صاريعهم  العامل وم�صاعدتهم يف  اأنحاء  الأعمال من خمتلف  رواد 
الأعمال  عات  اأه��م م�صرنّ ال��ي��وم واح���دة م��ن  امل��ب��ادرة  وب��ات��ت ه��ذه  الطموحة. 
النا�صئة على م�صتوى العامل.  وبهذه املنا�صبة، منال البيات نائب رئي�ص اأول- 
دمج وتطوير الأعمال يف اإك�صبو 2020 دبي اإن “البتكار والبيئة يف �صدارة 
بت�صيلي،  بالرتحيب  �صعداء  فنحن  لذا  الدولية،  اإك�صبو  معار�ص  اهتمامات 
اأحدث دولة تعلن ر�صميا م�صاركتها يف اإك�صبو 2020 دبي. واأ�صافت “نتطلع 
اإىل العمل مع ال�صركات وامل�صوؤولن يف ت�صيلي يف هذه املجالت بينما من�صي 

�صويا يف رحلة التح�صري لإك�صبو 2020 دبي وما بعد ذلك«. 

ن�سف مليون ز�ئر جلناح �لدولة خالل فرتة �ملعر�ض

»دبي املالحية« توا�سل التفتي�ص على املطاعم العائمة �سمانا لل�سالمة البحرية •• دبي -وام:

توا�صل �صلطة مدينة دبي املالحية عمليات التدقيق 
والتفتي�ص ومتابعة عمل املطاعم العائمة للتاأكد من 
مطابقتها لأعلى املعايري واأف�صل املمار�صات الدولية 
م�صتويات  تعزيز  اإىل  الرامية  جهودها  م��ع  متا�صيا 
واملالحة  الت�صغيلية  وال��ك��ف��اءة  ال��ب��ح��ري��ة  ال�����ص��الم��ة 

الآمنة �صمن املياه الإقليمية لإمارة دبي. 
وتاأتي اخلطوة ا�صتكمال للم�صاعي احلثيثة لت�صجيع 
الو�صائل  م�صغلي  قبل  م��ن  امل��م��ار���ص��ات  اأف�����ص��ل  تبني 
والفنية  والإداري��ة  التنظيمية  الناحية  البحرية من 
املقدمة  ع���ن حت�����ص��ن ج�����ودة اخل����دم����ات  ..ف�������ص���ال 

والرتقاء مبعايري ال�صالمة البحرية.
التفتي�ص  اإدارة  م��دي��ر  ط���وق  ب��ن  اهلل  ع��ب��د  واأو����ص���ح 

ال�صلطة  اأن  املالحية  دبي  مدينة  �صلطة  يف  البحري 
البحرية حري�صة على املتابعة امل�صتمرة لعمل املطاعم 
ال�صالمة  اأعلى م�صتويات  وراء حتقيق  �صعياً  العائمة 

البحرية �صمن املياه الإقليمية لإمارة دبي .
وال��ت��ف��ت��ي�����ص متثل  امل��ت��اب��ع��ة  ع��م��ل��ي��ات  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
خ��ط��وة ب���الجت���اه ال�����ص��ح��ي��ح ن��ح��و ت��رج��م��ة اأه����داف 
“ا�صرتاتيجية القطاع البحري” يف تطوير وتنظيم 
وتعزيز العمليات البحرية للو�صول اإىل قطاع بحري 

متجدد واآمن وم�صتدام.
العائمة  املطاعم  متكن  على  نحر�ص  اننا  واأ���ص��اف 

ال�صامنة  املعايري  المتثال لأعلى  دبي من  اإم��ارة  يف 
واملالحة  البحرية  وال�����ص��الم��ة  الت�صغيلية  للكفاءة 
الآمنة اإميانا من ال�صلطة البحرية بدورها املحوري 

يف دفع عجلة منو قطاع ال�صياحة البحرية.
التفتي�ص  عمليات  م��وا���ص��ل��ة  ب���اأن  ال��ث��ق��ة  ع��ن  م��ع��رب��ا 
املطاعم  عمل  تنظيم  م�صرية  قدماً  �صتدفع  واملتابعة 
على  اإيجابية  ب�صورة  ب���دوره  �صينعك�ص  م��ا  العائمة 
الداعمة  النوعية  ال�صتثمارات  من  املزيد  ا�صتقطاب 
الو�صائل  م�صغلي  ودع���ا  الق��ت�����ص��ادي.  ال��ن��م��و  مل�����ص��ار 
املمار�صات  ب��اأف�����ص��ل  ل��الل��ت��زام  ال�صياحية  ال��ب��ح��ري��ة 

ل�صمان اأعلى م�صتويات ال�صالمة واجلودة والتميز يف 
العمليات التنظيمية والإدارية والفنية والت�صغيلية.

باإطالق حمالت  املالحية  دبي  �صلطة مدينة  وتلتزم 
�صمان  �صبل  ح���ول  ال��وع��ي  لتعزيز  دوري����ة  تثقيفية 
يف  العائمة  للمطاعم  الت�صغيلية  العمليات  �صالمة 
اإمارة دبي حيث تتخلل احلمالت التعريف باإجراءات 
ال��ت��دري��ب ع��ل��ى احل����الت ال��ط��ارئ��ة واإخ�����الء ال�صفن 
وال���ص��ت��ج��اب��ة ل��ل��ط��وارئ وت��ع��زي��ز ج��اه��زي��ة الطواقم 
وال�����ص��ف��ن و���ص��ب��ل ارت�����داء ���ص��رتات وط���واف���ات النجاة 
وخم����ارج ال��ن��ج��اة واإ����ص���ارات ال���ط���وارئ ..ف�����ص��ال عن 
الفعالة  واخلارجية  الداخلية  بالت�صالت  التعريف 
و�صيا�صات منع ومكافحة احلرائق واإجراءات معاجلة 
من  وغ��ريه��ا  النفطية  بامل�صتقات  ال��ب��ح��ري  ال��ت��ل��وث 

الق�صايا الأخرى ذات ال�صلة بال�صالمة البحرية.

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6043   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : الن�صيب لتجارة املواد الغذائية - ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )72780.15( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/فورت�صرن/
ا�صتي�صن( رقم )21204/خ�صو�صي/ال�صارقة/2015/1/ابي�ص لوؤلوؤي( املمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6051   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : ب�صري ماركانداتيل بن مويدين مالفيتيل   

درهم  وق����دره )70239.27(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
ال�صيارة )هايونداي/ وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 

)55676/خ�صو�صي/الفجرية/A/2015/ابي�ص(  رق��م  �صينتايف/ا�صتي�صن( 
املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6046   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : جا�صم ح�صن مراد حممد طاهر   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )172003.41( درهم نتيجة 
الخالل بعقد بيع التق�صيط وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ الن�صر ، وال �صي�صطر 
املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )لكز�ص/RX350/ا�صتي�صن( 
رقم )17804/خ�صو�صي/راأ�ص اخليمة/A/2014/ذهبي( املمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6000   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : كري�صتال لتجارة املطهرات واملنظفات  

لذلك : -  ينذر املنذر املنذر اليه ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )20291.97( 
درهم نتيجة الخ��الل بعقد بيع التق�صيط وذلك خالل ا�صبوع من تاريخ 
ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال   ، الن�صر 
/2013/A/53643/خ�صو�صي/عجمان( رق��م  )ني�صان/�صني/�صالون( 

رمادي( املمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/27  مدين جزئي
ار �ص.ذ.م.م  ا�ص بي تي  ةال�صيارات  ن��زار لتجار  با�صام جول  املدعي عليه / 1-  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صيمو بيكا راينيو  قد اأقام عليك الدعوى 
 266.0000( وق��دره  مببلغ  مت�صامنن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
تاريخ  من   %12 القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
الكفالة.  قيد  من  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�صمول  ال�صداد  متام  وحتى  ال�صتحقاق 
وحددت لها جل�صة يوم  اخلمي�ص املوافق  2017/9/28   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/351  تظلم جتاري

اىل املتظلم �صده / 1-ملتي لينك �صتار للتجارة ���ص.ذ.م.م 2- نيهاز دو�صا 3- فادي 
�صومل جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / نور بنك )م�صاهمة عامة( وميثله:منى 
اعاله ومو�صوعه  املذكور  التظلم  اأق��ام عليكم  قد  ال�صباغ  يو�صف  احمد عبدالعزيز 
تظلم من القرار ال�صادر يف الدعوى رقم 303/2017 حجز حتفظي جتاري والر�صوم 
08.30 �ص  ال�صاعة  املوافق 2017/9/24  الحد  يوم  لها جل�صة  وح��ددت  وامل�صاريف. 
بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/458  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-الكوكب لال�صت�صارات الداري��ه وامل��وارد الب�صرية 2- يوين ا�صتيت 
العقارية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /اجيت تايل بوتان فيتيل وميثله:ح�صن 
علي مطر الريامي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة ببطالن العقد املوؤرخ 
والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  وال��زام  ف�صخه  النتيجة  وب��ذات  يف:2007/5/31 
 %12 القانونية  والفائدة  للمدعن  درهم   )7.040.000.00( وق��دره  مبلغ  برد  والتكافل 
من تاريخ ال�صتحقاق يف:2007/5/31 وحتى ال�صداد التام والزامهم بالر�صوم وامل�صاريف 
والتعاب. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/9/13 ال�صاعة 11.00 �ص بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما  Ch 1.B.8  لذا فاأنت مكلف باحل�صور   :

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/1699  جتاري كلي

الوايل  ب�صفته   - علي  ال  ا�صماعيل  ماجد  خمي�ص  حممد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ال�صرعي لل�صيد/حمدان حممد خمي�ص ماجد ال علي جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ هاوارد جون باكر وميثله:هاين رجب مو�صى عبداهلل اجل�صمي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بحل وت�صفية ال�صركة املدع عليها الوىل مع 
الزام املدعي عليهم بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
الربعاء املوافق 2017/9/27 ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6065   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : القلم لتجارة مواد البناء   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )28645.14( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/هايلوك�ص/
املمولة  )82209/خ�صو�صي/ال�صارقة/2014/1/ابي�ص(  رقم  �صحن(  اب  بيك 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6006   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : فري�ص فود�ص انرتنا�صيونال - �ص ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )67598.76( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/هاي ا�ص/

فان( رقم )48170/خ�صو�صي/دبي/P/2014/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم من 
قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5947   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : المريي للخدمات الفنية - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )38749.24( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )ني�صان/فان/فان( 
قبل  من  ل�صاحلكم  املمولة  )49653/خ�صو�صي/دبي/I/2014/ابي�ص(  رقم 

املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6016   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : جينيال لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م    

درهم  وق����دره )17709.72(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
ال�صيارة )هايونداي/ وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
املمولة  )85883/خ�صو�صي/دبي/L/2014/ف�صي(  رقم  10/هات�صباك(  اي 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5990   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : ذا كونرتاكت فرنت�صر ا�صبي�صل�صت انتالنا�صيونال   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )16678.98( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)اةبل/كور�صا/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 
هات�صباك( رقم )86035/خ�صو�صي/دبي/P/2013/ف�صي( املمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6030   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : �صتار كول للخدمات الفنية - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )77602.24( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�صيارة )ني�صان/ميكرو/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �صي�صطر 
ل�صاحلكم  املمولة  )38531/خ�صو�صي/دبي/D/2015/ابي�ص(  رقم  با�ص( 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5902   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : ناهل خان لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )39459.78( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)تويوتا/يار�ص/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر 
�صالون( رقم )89085/خ�صو�صي/دبي/N/2014/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6012   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : نور العلم للتجارة العامة   

درهم  وق����دره )62619.61(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
)ني�صان/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �صي�صطر  وال 

باثفايندر/ا�صتي�صن( رقم )23278/خ�صو�صي/دبي/P/2014/ف�صي( املمولة 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5962   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : او�صان لند كوتينغ�ص - �ص ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )26198.36( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�صيارة )ني�صان/ميكرو/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �صي�صطر 
ل�صاحلكم  املمولة  )58307/خ�صو�صي/دبي/O/2013/ابي�ص(  رقم  با�ص( 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6024   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : مونديال لتاأجري ال�صيارات   

درهم  وق����دره )20078.22(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
ال�صيارة )هايونداي/ وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 

املمولة  )37780/خ�صو�صي/ال�صارقة/2015/2/ف�صي(  رقم  النرتا/�صالون( 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5994   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : بيرتيكو للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )69023.11( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
/X6/صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )بي ام دبليو�
ا�صتي�صن( رقم )61564/خ�صو�صي/دبي/O/2008/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6035   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : مونتانا لتاأجري ال�صيارات   

نتيجة  دره��م   )31237( وق��دره  مبلغ  �صداد  ب�صرورة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )كيا/ريو/�صالون( 
من  ل�صاحلكم  املمولة  )98575/خ�صو�صي/ال�صارقة/2015/1/رمادي(  رقم 

قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5900   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : اميي �صتارز لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )48478.55( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�صان/�صني/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 

ل�صاحلكم  املمولة  )11486/خ�صو�صي/دبي/G/2016/ا�صود(  رقم  �صالون( 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6009   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : �صي 4 لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )64543.08( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/هاي ا�ص/
با�ص( رقم )20358/خ�صو�صي/دبي/J/2014/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5952   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : اختيارات الربيع للتجارة - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )62042.21( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�صيارة )ني�صان/ميكرو/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �صي�صطر 
ل�صاحلكم  املمولة  )45116/خ�صو�صي/دبي/M/2014/ابي�ص(  رقم  با�ص( 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6019   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : الوادي للتربيد   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )56209.64( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/هاي ا�ص/

فان( رقم )91363/خ�صو�صي/دبي/E/2015/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم من 
قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5992   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : المريي للخدمات الفنية - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )74568.09( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ميت�صوبي�صي/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 
املمولة  )50344/خ�صو�صي/دبي/P/2014/بني(  رق��م  باجريو/ا�صتي�صن( 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6031   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : ت�صالنجر لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )31127.16( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�صان/جوك/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر 
ا�صتي�صن( رقم )31440/خ�صو�صي/دبي/Q/2015/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5904   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : اوارد لتجارة املالب�ص اجلاهزة - �ص ذ م م    

اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )30270.6( درهم نتيجة  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/هاي ا�ص/

فان( رقم )41403/خ�صو�صي/دبي/P/2014/ابي�ص( املمولة ل�صاحلكم من 
قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6015   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : العا�صي لتاجري ال�صيارات   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )47929.61( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )كيا/ريو/�صالون( 
رقم )54249/خ�صو�صي/ال�صارقة/2016/2/بني( املمولة ل�صاحلكم من قبل 

املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5977   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : كافترييا عنرت   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )30841.41( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)تويوتا/يار�ص/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �صي�صطر 
�صالون( رقم )39203/خ�صو�صي/دبي/E/2014/بني( املمولة ل�صاحلكم من 

قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6026   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : جينيال لتاأجري ال�صيارات - �ص ذ م م   

درهم  وق����دره )22593.93(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�صر  تاريخ  ا�صبوع من  التق�صيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
ال�صيارة )هايونداي/ وال �صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 

املمولة  )12697/خ�صو�صي/دبي/M/2014/ازرق(  رق��م  اك�صنت/�صالون( 
ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5996   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : هر�صاد كوروبام فيتيل حممد   

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرورة �صداد مبلغ وقدره )58602.89( درهم نتيجة 
وال   ، الن�صر  ت��اري��خ  م��ن  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�صي�صطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�صيارة )تويوتا/كورول/

ل�صاحلكم  املمولة  )57567/خ�صو�صي/دبي/L/2014/ابي�ص(  رقم  �صالون( 
من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6042   

املنذر/بنك راأ�ص اخليمة الوطني - �ص م ع 
املنذر اليها : بريتي�ص �صتار رودوي لتاأجري احلافالت - �ص ذ م م   

درهم  وق����دره )74506.65(  ���ص��داد مبلغ  ب�����ص��رورة  ال��ي��ه��ا  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
الن�صر  تاريخ  من  ا�صبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�صيط  بيع  بعقد  الخ��الل  نتيجة 
)اودي/ ال�صيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �صي�صطر  وال   ،
املمولة  )10392/خ�صو�صي/دبي/M/2015/ابي�ص(  رقم  Q7/ا�صتي�صن( 

ل�صاحلكم من قبل املنذر. مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2220  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  الرئي�صي ل�صناعة امل�صخات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  ذ.م.م قد  التجارية  �صركة ميمن عبدالعزيز  املدعي/  ان  مبا 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )266032( درهم والر�صوم 
ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم اخلمي�ص امل��واف��ق:2017/9/14   ال�صاعة:8.30 �ص 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2175  جتاري جزئي
فالكياث لبيل  في�صل   -2 ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  دارت  رد    -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  العامة  للتجارة  دارت  رد  ل�صركة  ال�صخ�صي  كفيل   - كاندون 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  ���ص.م.ع قد  القامة مبا ان املدعي/ م�صرف الهالل 
امل��ط��ال��ب��ة ب���ال���زام امل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م��ا  وال���ث���اين ب��ال��ت�����ص��امم وال��ت�����ص��ام��ن مب��ب��ل��غ وق���دره 
بالنفاذ  احلكم  و�صمول  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )488.853.90(
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق:2017/9/13   ال�صاعة:8.30 
�ص بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11  ا�شتئناف تنفيذ مدين    
حمل  جمهول  ال��ه��اج��ري   مذكر  نا�صر  مذكر   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / مكتب الكبان وم�صاركوه للمحاماة وال�صت�صارات 
القانونية وميثله املحامي/الدكتور ريا�ص عبداملجيد حممود الكبان  قد 

ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2014/433 تنفيذ مدين     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2017/10/4 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1427 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صدهم/1- حمدي حممد عجالن 2- الغدير للمالحة البحرية �ص.ذ.م.م 
حمل  جم��ه��ويل  حم����دودة(   م�صئولية  ذات  )�صركة  العامة  للتجارة  العجالن   -3
حليم  وميثله:�صمري  ذ.م.م  لال�صمنت  �صتار  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا  القامة 
كنعان قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )1091089.05( درهم بالت�صامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  املحكمة   وعليه فان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1220 تنفيذ جتاري
ميدي�صت  اك�صنتيال   -2 ������ص.ذ.م.م  م��ي  ت���داول  ���ص��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  ����ص.ذ.م.م   لال�صتثمار 
اأقام  قد  امل�صايبة  ابراهيم  علي  عبداهلل  وميثله:ب�صار  بج�صيك  ماركو 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة   وعليه  التنفيذ  وق��دره )117142( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/1522 تنفيذ جتاري
نوبل   -2 ذ.م.م  اركيتكت�صر  لورينت  م��اري  �صركة  �صدهم/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/جوران  ان طالب  الق��ام��ة مبا  وورل��د جمهويل حمل  دي��زاي��ن 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اآل  رم�صان  ح�صن  وميثله:احمد  �صلين 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )669725( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2555 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  ت��ون��ن  ف��ان  انتوني�ص  جاكوب�ص  ���ص��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ميثاء انطرانيك ا�صادوريان وميثله:احمد 
عبداهلل حممد ملك انوهي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اىل  دره��م  وق���دره )42958112(  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2688 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- �صركة والتون واتربروفينغ كونرتاكتينغ �ص.ذ.م.م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة هنيكل بويل بت 
ذ.م.م وميثله:ح�صن علي عبدالرحمن لوتاه قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة   وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )961624( دره��م اىل طالب 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2829  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- كون�صوليدايتد انترينا�صيوال للمقاولت �ص.ذ.م.م 2- عمرو ار 
عمرو جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ فينيك�ص كونكريت برودكت�ص فرع من 
وايف ال�صناعية �ص.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�صامن والتكافل مبلغا وقدره )107.399( درهم مع 
التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من  ت�صري  �صنويا   %12 بواقع  القانونية  الفائدة 
ب��ال كفالة.    امل��ح��ام��اة و���ص��م��ول احل��ك��م بالنفاذ املعجل  وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف وات��ع��اب 
 Ch بالقاعة  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق 2017/10/2  وح��ددت لها جل�صة يوم الثنن 
C.13.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2711  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- لرا ماري كا�صيبيت جوتاي جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام  قد  لوتاه  علي  �صلطان  وميثله:فهد  ���ص.م.ع  الوطني  الحت��اد  بنك  املدعي/ 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )101.165( 
من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م 
تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة  املوافق 2017/9/19 
ب��احل�����ص��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2051  جتاري جزئي
ك�صا  داه���را  �����ص.ذ.م.م 2- جيفانا  للكمبيوتر  راب��ت��ور   -1  / امل��دع��ي عليه  اىل 
منكي جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صتور اي تي للتوزيع �ص.م.ح 
ومي��ث��ل��ه:اح��م��د ح�����ص��ن حم��م��د ع���ب���داهلل امل���ازم���ي ق���د اأق�����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
اماراتي.    دره���م   )170300( مببلغ  اداء  ام���ر  ا���ص��ت�����ص��دار  ومو�صوعهاطلب 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/9/13 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

اأيام على الأقل، علما بان اعيدت اىل الرول لنظر طلب الغفال  .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/911  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جلوبال ا�صوران�ص �صوليو�صنز م.م.ح 2- جلوبال ا�صوران�ص �صريفي�صي�ص 
نف�صه  �صينغ عن  كومار  برامود  �صينغ  �صينغ 3- جايديب  كومار  برامود  �صينغ  ملالكها جايديب 
ا�صورن�ص  ج��ل��وب��ال  وموؤ�ص�صة  م.م.ح  �صوليو�صنز  ا���ص��وران�����ص  ج��ل��وب��ال  ل�صركة  امل��ال��ك  وب�صفته 
�صريفي�صي�ص جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة ابوظبي موتورز ذ.م.م وميثله:نوال 
اتفاقية  بف�صخ  احل��ك��م  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احلو�صني  ظبيك  �صاملن  زاي���د 
الت�صهيالت والزام املدعي عليهم بالت�صامن والتكافل بان يوؤدوا للمدعية مبلغ )379.372/03( 
ارت��داد ال�صيك والفائدة القانونية  درهم عن ر�صيد مبلغ الدين ور�صوم متويل ور�صوم خدمة 
12% �صنويا وحتى ال�صداد التام والزامهم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت 
لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/9/19 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت 
م�صتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، علما بانه مت ت�صحيح �صكل الدعوى  .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2769  جتاري جزئي
نارايان  M لالملنيوم والزجاج ذ.م.م 2- راجيفان بيالنكو  املدعي عليه / 1- �صركة تربل  اىل 
كوتور - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير و�صريك ب�صركة تربل M لالملنيوم والزجاج ذ.م.م 
واملخول بالتوقيع على ال�صيكات وم�صتلم الب�صائع من املدعية جمهويل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ فاريتي انرتن�صنال للتجارة �ص.ذ.م.م وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي قد 
الفائدة  املدعي عليهما )369.906( درهم مع  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك 
القانونية مبعدل 12% �صنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام مع الر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق 2017/10/2 ال�صاعة 8.30 �ص 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2830  جتاري جزئي

القامة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  رياك�صن  ت�صاين   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ���ص.م.ح ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�صبيعي قد  مبا ان املدعي/ جينريي�صن �صي 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )20.000( دولر 
امريكي او ما يعادله بالدرهم بواقع مبلغ وقدره )73.500( درهم والر�صوم وامل�صاريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة احلا�صل يف:2017/1/4 وحتى ال�صداد 
التام.   وحددت لها جل�صة يوم الثنن املوافق 2017/10/2 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2710  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فرج فايز حممد ح�صن جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ مايكل ح�صمت خليل ب�صاره قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها الزام 
تاريخ  القانونية 12% من  الفائدة   + املدعي عليه بدفع مبلغ )15000( درهم 
املوافق  الثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  وامل�صاريف.    والر�صوم  ال�صتحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة   2017/9/12
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1543  جتاري  جزئي 
القامة  حم��ل  جمهول  �����ص.ذ.م.م  لل�صيافة  ا���ص  ار  ك��ي  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/16 يف الدعوى  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املذكورة اعاله ل�صالح/املدينة للتغليف �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليها ان توؤدي 
للمدعية مبلغ مقداره )67258( درهم وفائدة 9% �صنويا من تاريخ:2017/2/22 
وحتى متام ال�صداد والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل 
اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثن يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3289  تنفيذ عمايل 
جمهول  والكهربائية  ال�صحية  للتمديدات  اجم��اد  �صده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك  قد  ك��الري  التنفيذ/ليجو�ص  ان طالب  القامة مبا  حمل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11082(
مبلغ )997( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2971  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- اللوؤلوؤة احلمراء لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صوبون مالو �صوبول مالو قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )10375( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )927( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1179  ا�شتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صي ئي ام بزن�ص �صوليو�صنز منطقة حرة ذ.م.م  
امل�صتاأنف / ملفينا موكي�صبهاي �صيتالين  جمهول حمل القامة مبا ان 
وميثله:فتوح يو�صف حممد ح�صن الن�صار  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر 

بالدعوى رقم 2017/140 عمايل جزئي بتاريخ:2017/5/25     
 10.00 ال�صاعة   2017/9/21 امل��واف��ق  اخلمي�ص   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1028  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1- ���ص��رك��ة ات���و ف���ود ك���ورت ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / علي ا�صغر اعظم نوعي وميثله:خليفة يو�صف 
حممد علي بن عمري قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 

2007/505 جتاري كلي بتاريخ:2017/5/27     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/9/17 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/532  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1- م��و���ص��ى ب��اه��وت ل�����ص��ك��ري ال��ب��ل��و���ص��ي  جمهول 
قد  ذ.م.م  العامة  للتجارة  الكنز  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  القامة مبا  حمل 
كلي  2010/1080 جتاري  رقم  بالدعوى  ال�صادر  القرار/ احلكم  ا�صتاأنف 

بتاريخ:2017/3/15     
 10.00 ال�صاعة   2017/9/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/532  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�����ص��ت��اأن��ف ���ص��ده/ 1- ي��ا���ص��ر حم��م��د ���ص��ال��ح اح��م��د حم��م��د املرزوقي  
العامة  للتجارة  الكنز  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
 2010/1080 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د  ذ.م.م 

جتاري كلي بتاريخ:2017/3/15     
 10.00 ال�صاعة   2017/9/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/530  ا�شتئناف جتاري    

للو�صاطة  انرتنا�صيونال  نيواجنالند  موؤ�ص�صة   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
العقارية  جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / �صركة الكنز للتجارة 
العامة ذ.م.م قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2012/396 

جتاري كلي بتاريخ:2017/3/15     
 10.00 ال�صاعة   2017/9/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12115 بتاريخ 2017/9/7   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/133  ا�شتئناف تظلم جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صي�صتم لالن�صاءات ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / �صركة ال�صايع للتجارة ذ.م.م - فرع دبي  قد ا�صتاأنف/ 

احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/99 تظلم جتاري     
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2017/9/27 ال�صاعة 17.30 م�صاءا  
بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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و�صم الوفد بن اأع�صائه �صعادة را�صد الكو�ص، املدير 
بن  ون��ورا  الإماراتين،  النا�صرين  جلمعية  التنفيذي 
هدية، مدير ثقافة بال حدود، و�صارك يف �صل�صلة من 
ور�ص العمل والندوات، حيث توا�صل اأع�صاء الوفد مع 
واملعرفية،  الثقافية  املوؤ�ص�صات  يف  العاملن  نظرائهم 
وبحثوا �صبل تعزيز التعاون يف املجالت التي ميكن اأن 

ُتف�صي اإىل املنفعة جلميع الأطراف يف قطاع الن�صر.
ت م�صاركتنا يف املوؤمتر العاملي  وقال را�صد الكو�ص: وفرنّ
على  ل��الط��الع  ثمينة،  فر�صة  واملعلومات  للمكتبات 
على  املكتبات  جم��ال  يف  والتحديات  الفر�ص  اأح���دث 
مع  التوا�صل  تعزيز  اإىل  بالإ�صافة  ال��دويل،  امل�صتوى 
العديد من اجلهات العاملية التي من �صاأنها م�صاعدتنا 
ودور  الثقافية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  عمل  ن��ط��اق  تو�صيع  على 

الن�صر الإماراتية والو�صول اإىل اأ�صواق جديدة.

و�صمل برنامج املوؤمتر جمموعة من اجلل�صات وور�ص 
حقوق  جم��ال  يف  النا�صئة  التحديات  تناولت  العمل، 
فهم  وكيفية  للمكتبات،  الق�ص�ص  رواي���ة  و  الن�صر، 
املكتبة ب�صكل كامل. و�صملت التعريف مبهارات تعامل 
املكتبات مع الأفراد امل�صابن بالتوحد، واآليات حتقيق 

التاأثري املن�صود يف عامل الن�صر واملعرفة املتغري.
وركز املوؤمتر على �صد الفجوة بن املدار�ص واملكتبات، 
امل��م��ار���ص��ات يف هذا  اأف�����ص��ل  م��ع ت�صليط ال�����ص��وء ع��ل��ى 
املوؤ�ص�صات  اأب�����رز  ع���ن  مم��ث��ل��ون  ت��ن��اول��ه��ا  اإذ  امل���ج���ال، 
وجامعة  ت��ورن��ت��و،  جامعة  منها  ال��دول��ي��ة،  التعليمية 
نورث تك�صا�ص، وجامعة بكن، وكلية فنلندا، كما �صمل 
زيارة  �صهدت  خارجية  ج��ولت  املوؤمتر  اأعمال  ج��دول 
املكتبات يف مدينة  اإىل عدد من  املوؤمتر  امل�صاركن يف 

فروكالف و�صواحيها.

دورها  جانب  اإىل  هدية:  بن  ن��ورا  قالت  جانبها،  من 
ال�صارقة،  باإمارة  الثقافية  احلياة  اإث��راء  يف  الرئي�صي 
املعرفة  ن�����ص��ر  اإىل  ح����دود  ب��ال  ث��ق��اف��ة  م���ب���ادرة  ت�صعى 
والتفاهم  احل��وار  وتعزيز  احل��دود  لتخطي  والثقافة 
ب��ن ال��ث��ق��اف��ات، واأت���اح���ت م��ث��ل ه���ذه امل�����ص��ارك��ة عر�ص 
برامج املبادرة واأهدافها ون�صر ر�صالتها على امل�صتوى 
العاملي، اإ�صافة اإىل الطالع على كيفية تنظيم واإدارة 
املوؤ�ص�صات الثقافية الدولية خلدماتها املكتبية، وهذا 
الن�صاط  �صي�صاعدنا على تعزيز جهودنا يف تفعيل  ما 

الثقايف على م�صتوى دولة الإمارات ب�صكل عام.
وتاأ�ص�صت جمعية النا�صرين الإماراتين عام 2009، 
القا�صمي،  �صلطان  بنت  ب���دور  ال�صيخة  رع��اي��ة  حت��ت 
اإىل  وت��ه��دف  الإم��ارات��ي��ن،  النا�صرين  جمعية  رئي�ص 
خدمة وتطوير قطاع الن�صر يف دولة الإمارات العربية 

من  النا�صر  ب��دور  والنهو�ص  ب��ه،  والرت��ق��اء  املتحدة، 
كفاءته،  ترفع  التي  والتدريب  التاأهيل  برامج  خالل 
وتعمل اجلمعية على رعاية العاملن يف قطاع الن�صر 
والقوانن  املهنة  �صروط  وحت�صن  الإم����ارات،  بدولة 
املعنية  اجلهات  مع  والتعاون  بالتن�صيق  بها  اخلا�صة 

بالن�صر داخل الدولة وخارجها.
فيما اأن�صئت “ثقافة بال حدود” عام 2008، مببادرة 
كرمية من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن 
حممد القا�صمي، ع�صو املجل�ص الأعلى حاكم ال�صارقة، 
ومتابعة مبا�صرة وحثيثة من قبل ال�صيخة بدور بنت 
لثقافة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����ص  ال��ق��ا���ص��م��ي،  �صلطان 
الفرد  تعميق عالقة  اإىل  املبادرة  وتهدف  ح��دود،  بال 
بالكتاب والقراءة ب�صكل عام، ون�صر ثقافة القراءة يف 

كل بيت اإماراتي.

•• ال�شارقة-الفجر:

املقبل،  �صبتمرب   16 حتى  للكتاب،  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  ت��وا���ص��ل 
الربنامج  ال�صابعة من  ال��دورة  امل�صاركة يف  ا�صتقبالها طلبات 
املهني “مواعيد املتخ�ص�صن”، الذي يقام خالل الفرتة من 
ال�صارقة،  و�صناعة  جتارة  غرفة  يف  املقبل،  اأكتوبر   31-30
مب�صاركة اأكرث من 300 نا�صراً ومتخ�ص�صاً يف جمال احلقوق 

والرتجمة من خمتلف دول العامل.
من  رئي�صياً  ُج��زءاً  املتخ�ص�صن”،  “مواعيد  برنامج  وُيعترب 

خرباء  اأه��م  يجذب  حيث  للكتاب،  ال���دويل  ال�صارقة  معر�ص 
60 دول��ة، ويت�صمن  احلقوق يف جمال الكتاب من اأكرث من 
الدول  يف  الن�صر  جم���ال  يف  باملُخت�صن  امل�����ص��ارك��ن  ت��ع��ري��ف 
امل�صاركن  اتفاقيات بن  اإىل جانب عقد  والأجنبية،  العربية 
يف الربنامج، اإذ يح�صل امل�صاركون يف فعاليات الربنامج على 
منحة  من  ال�صتفادة  اأبرزها  والمتيازات،  الفر�ص  من  عدد 
األف   300 قيمتها  والبالغ  املعر�ص  م��ن  املقدمة  الرتجمة 
اإبرامها  يتم  التي  اأمريكي كتمويل لتفاقيات احلقوق  دولر 

خالل الربنامج.

الت�صويق  اإدارة  �صامل، مدير  �صامل عمر  قال  ال�صدد  ويف هذا 
املهني  ال��ربن��ام��ج  ب��ات  للكتاب:  ال�����ص��ارق��ة  هيئة  وامل��ب��ي��ع��ات يف 
املعنينّة  والفعاليات  املن�صات  اأب��رز  اأح��د  املتخ�ص�صن  مواعيد 
وي�صكل  العربية،  املنطقة  والرتجمة يف  الن�صر  بتبادل حقوق 
تنظيم الربنامج حتت مظلة معر�ص ال�صارقة الدويل للكتاب 
جنح  اإذ  فيه،  امل�صاركن  والنا�صرين  للربنامج  نوعينّة  اإ�صافة 
للكتاب  الرتويج  من  املا�صية  �صنوات  ال�صت  خالل  الربنامج 
العربي وتعزيز مكانته، وجتلى ذلك يف الهتمام الكبري من 
قبل النا�صرين الأجانب برتجمة الأعمال العربية اإىل لغاتهم، 

اإىل جانب ترجمة اإ�صدارات بلدانهم اإىل اللغة العربية. ودعا 
املتخ�ص�صن يف جم��ال احل��ق��وق وال��رتج��م��ة من  ���ص��امل عمر 
ال�صابعة  الن�صخة  بامل�صاركة يف  الراغبن  العامل  خمتلف دول 

من الربنامج اإىل تقدمي طلباتهم.
وي�صهد الربنامج املهني مواعيد املتخ�ص�صن يف كل عام تنامياً 
ملحوظاً يف حجم امل�صاركات والتفاقيات املربمة، حيث �صجلت 
لقاءات الربنامج يف العام 2016 قرابة 1239 �صفقة بن 
النا�صرين، ليحقق بذلك رقماً غري م�صبوق منذ انطالقته يف 
الثقافية  املجالت  ال�صفقات جميع  وت�صمنت   ،2010 العام 

الن�صخة  ت�صهد  اأن  املتوقع  ومن  والفنية،  والأدبية  والفكرية 
اختيار  اأعقاب  يف  وذلك  كبرياً،  اإقباًل  الربنامج  ال�صابعة من 

ال�صارقة عا�صمة عاملية للكتاب لعام 2019.
رئي�صياً  ُج��زءاً  املتخ�ص�صن  مواعيد  املهني  الربنامج  وُيعترب 
من معر�ص ال�صارقة الدويل للكتاب، حيث يجذب اأهم خرباء 
احل��ق��وق يف جم��ال الكتاب م��ن اأك��رث م��ن 60 دول���ة، وي�صعى 
الدول  الن�صر يف  باملُخت�صن يف جمال  امل�صاركن  تعريف  اإىل 
لعقد  خا�صة  جل�صات  تنظيم  جانب  اإىل  والأجنبية،  العربية 

التفاقيات بن امل�صاركن يف الربنامج.

•• ال�شارقة-الفجر:

انطالقاً من حر�صه على دعم املواهب الإبداعية، وتخريج اأجيال مبدعة يف 
خمتلف الفنون الت�صكيلية، بهدف دعم م�صرية البناء احل�صارية والثقافية 
التي ت�صهدها الدولة ب�صكل عام، واإم��ارة ال�صارقة ب�صكل خا�ص، ينظم نادي 
�صيدات ال�صارقة ومن خالل جائزة نون للفنون، اجلائزة الأوىل من نوعها 

املواهب الإبداعية الفردية احلرة لدى الفنانات. تكرمي  بهدف  “هويتي”، 
وفئة  الر�صم  فئة  هما  رئي�صيتن  فئتن  �صمن  “هويتي”  جائزة  وتنق�صم 
ت�صمل  فرعيتن  فئتن  حت��ت  منهما  ك��ل  وي��ن��درج  ال��ف��وت��وغ��رايف،  الت�صوير 
الفوتوغرايف  والت�صوير  للر�صم   املخ�ص�صة   : للفن  ن��ون  ج��ائ��زة  الأوىل 
 40-25 العمرية  الفئة  ذوات اخلربة من  املتمر�صات  للفنانات  امل�صممتن 

عاماً، وتبلغ قيمة كل جائزة منهما 10 اآلف درهم اإماراتي.
للر�صم  املخ�ص�صة  ال�صاعدة”  نون  جنمة  “جائزة  الثانية  الفئة  وتت�صمن 
الفئة  م��ن  للفنانات  اجل��دي��دة   امل��واه��ب  لتكرمي  ال��ف��وت��وغ��رايف  والت�صوير 
العمرية 18-24 عاماً، وتبلغ قيمة كلٍّ منهما 5 اآلف درهم اإماراتي، ومن 
املقرر عر�ص الأعمال الفنية الفائزة يف “معر�ص رواق نون” التابع لكولج 
 30 24 اإىل  مركز املواهب يف نادي �صيدات ال�صارقة يف الفرتة املمتدة من 

اأكتوبر املقبل 2017.
واملقيمات  املواطنات  ال�صارقة طلبات ال�صرتاك من  �صيدات  نادي  وي�صتقبل 
من الفئة العمرية -18 40 عاماً من جميع اأنحاء دولة الإمارات العربية 
املقبل  �صبتمرب  م��ن   10 ال���  حتى  امل�����ص��ارك��ات  ا�صتقبال  ويتوا�صل  امل��ت��ح��دة، 
و�صيتم عر�ص الأعمال الفنية املختارة يف معر�ص رواق نون الفني   ،2017

من 24 وحتى 30 من �صهر اكتوبر املقبل.
اأبرزها،  وتفر�ص امل�صابقة على امل�صاركات عدداً من ال�صروط والأحكام ومن 
ملكية  تكون  واأن  والت�صوير،  الر�صم  املحددة  الفنية  بالأ�صكال  يلتزمن  اأن 
ول  اأخ��رى،  اأعمال  من  القتيا�ص  اأو  ال�صتعانة  يتم  ومل  لها  ح�صراً  العمل 

يجوز تقدمي اأي عمل فائز اأو حا�صل على جوائز �صابقة.
كما ي�صرتط على امل�صاركات التقدم بعمل واحد فقط �صمن كل فئة، وذلك 
اأو   jpeg ال�صورة ب�صيغة  اإرف��اق  2017، يجب  �صبتمرب  10 من  ال�  حتى 
108 مرت  dpi300، وبارتفاع ل يتعدى  عن  اجل��ودة  تقل  ل  واأن   tiff
وعر�صها ل يتعدى 3مرت، كما يجب اأن تكون ال�صورة منا�صبة للن�صر، وعلى 
جميع الراغبات بامل�صاركة الطالع على املزيد من املعلومات حول اجلائزة 

www.slc.ae و�صروط الت�صجيل، الدخول اإىل املوقع
ت�صكل جائزة  ل��ل��م��واه��ب:  ك���ولج  م��رك��ز  م��دي��ر  ال�����ص��وي��دي،  �صيخة  وق��ال��ت 

فر�صة  ال�����ص��ارق��ة،  ���ص��ي��دات  ل��ن��ادي  نوعها  م��ن  الأوىل  اجل��ائ��زة  “هويتي” 
الفوتوغرايف،  والت�صوير  الر�صم  عامل  يف  املبدعات  لرعاية  وفريدة  مميزة 
وت�صجيعهن على عر�ص اأعمالهن من خالل املعر�ص، وطرحها اأمام جمهور 
على  وقدرتهن  املختلفة،  املحلي مبواهبهن  املجتمع  لتعريف  النادي،  وزوار 

امل�صاركة يف املهرجانات والفعاليات املتخ�ص�صة باأنواع الفنة املختلفة.
تنظيم  على  ال�صارقة  �صيدات  ن��ادي  يف  دائما  نحر�ص  ال�صويدي:  واأ�صافت 
الفعاليات واملعار�ص والندوات وامللتقيات املختلفة على مدار العام، انطالقاً 
من اإمياننا الرا�صخ باأهمية دعم ومتكن املراأة، وتنمية مواهبها يف خمتلف 
والتعلنّم،  بيئة مثالية للراحة وال�صرتخاء والريا�صة  املجالت، عرب توفري 
الن�صاطات املجتمعية والفنية وال�صحية والريا�صية  العديد من  اإىل جانب 
جذريا  اً  تغرينّ اأحدثت  متميزة  النادي �صمن مرافق وخدمات  ينظمها  التي 
ت�صكيل  واأه��م��ي��ت��ه��ا يف  ال�صخ�صية  ال��ه��وي��ة  م��ف��ه��وم  وع����ززت  امل�����راأة،  ح��ي��اة  يف 

�صخ�صياتهن، واأولوياتهن، وحياتهن.
وي�صرف على تنظيم اجلائزة كولج مركز للمواهب التابع للنادي، الهادف 
باملواهب يف خمتلف  والرتقاء  ال��ذات  واكت�صاف  الفنية  املهارات  اإىل تطوير 
املجالت الفنية والإبداعية والتعليمية، مثل تعليم �صنع الفخاريات، وتعلم 
اأنواعه،  مبختلف  والر�صم  ال�صرياميك،  با�صتخدام  ال���ورود  تزين  م��ب��ادئ 

اإ�صافة اإىل �صفوف رق�ص الباليه والعزف على البيانو، والطبخ، والإتيكيت، 
وغريها من الفنون.

ل�صوؤون  الأعلى  املجل�ص  موؤ�ص�صات  اإح��دى  ال�صارقة،  �صيدات  ن��ادي  اأن  يذكر 
الأ�صرة، داأب منذ تاأ�صي�صه عام 1982 على توفري مرافق واأن�صطة ترفيهية 

وثقافية لل�صيدات والأطفال. 
�صوؤون  التي تدعم  الفعاليات والأن�صطة  با�صتمرار جمموعة من  كما ينظم 
واملحا�صرات،  اخلريية،  الفعاليات  اإىل  اإ�صافة  وال�صحة،  والفنون  املجتمع 

والبازارات، واملعار�ص، واملاراثونات، والندوات، وامللتقيات ب�صتى اأنواعها.

•• ال�شارقة-الفجر:

يف �إطار تعزيز �لتبادل �ملعريف و�لإبد�عي بني �جلهات �لفاعلة ثقافيًا على �مل�ستوى �لدويل، �سارك وفد ممثل 
يف  حدود،  بال  ثقافة  ومبادرة  �لإمار�تيني  �لنا�سرين  جمعية  عن 
�لذي  )�إف��ال(،  و�ملعلومات”  للمكتبات  �لعاملي  “�ملوؤمتر  فعاليات 
حيث  �لبولندية،  فروكالف  مدينة  يف  موؤخرً�  �أعماله  �ختتمت 
�لعربية  �لإمار�ت  دولة  يف  �لثقايف  �حلر�ك  من  جانبًا  ��ستعر�ض 

�ملتحدة، وخ�سو�سًا يف جمال �ملكتبات و�ملعلومات و�لأر�سفة.

ي�ستمر حتى 16 �سبتمرب �ملقبل

»ال�سارقة للكتاب« توا�سل ا�ستقبال امل�ساركات يف الربنامج املهني للنا�سرين 2017

من خالل تنظيم جائزة »هويتي«

»�سيدات ال�سارقة« يعزز املفاهيم االإبداعية واأهميتها يف ت�سكيل الهوية املتفردة

بح�سور ممثلني عن جمعية �لنا�سرين �لإمار�تيني وثقافة بال حدود

موؤ�س�سات ثقافية اإماراتية ت�سارك يف »املوؤمتر العاملي للمكتبات واملعلومات« ببولندا
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�لعر�ض خارج رم�سان يعطي �مل�سل�سل فر�سة م�ساهدة �أكرب

دت تعبي لبلبة: حما�ستي لـ»ال�سارع اللي ورانا« بدرّ
 يف �ل�سينما �أحر�ض على �نتقاء �لأدو�ر �لتي تنا�سبني، وت�سيف �إيّل

ورانا(؟ اللي  )ال�صارع  مل�صل�صل  حما�صتك  �صبب  • ما 
مته  قدنّ عمل  اأي  عن  كامل  ب�صكل  درام��ي��اً  خمتلفة  جتربة  امل�صل�صل   -
اأ�صهر من  ر له من  �صت له واأح�صِّ اأو م�صل�صل يعر�ص راهناً. لذا حتمنّ

خالل  ت�صويره  وبداأنا  العمل،  فريق  مع  املناق�صة  جل�صات  خالل 
الفرتة املا�صية.

• اأمل تقلقي من التعاون مع ال�صيناري�صت حامت 
حافظ لأن جتاربه ال�صابقة حمدودة؟

- يهمني الن�ص. و�صلني �صيناريو متكامل 
و����ص���ي���ق، وال���ع���م���ل م���ع ج��ي��ل ج���دي���د من 
يقلقني  ل  اأم����ر  وامل��خ��رج��ن  امل��وؤل��ف��ن 
اأي فنان يف بدايته  اأن  �صيما  اإطالقاً، ل 
وحامت  جيد،  م�صروع  تقدمي  يف  يرغب 
بطريقة  مكتوب  وورق��ه  للغاية  موهوب 

احرتافية.

دورك؟ عن  • ماذا 
- اتفقنا مع ال�صركة املنتجة على عدم احلديث 
حتى  اأو  الإع���الم  و�صائل  يف  العمل  تفا�صيل  عن 
ع��ل��ى عن�صر  الأح�������داث ح��ف��اظ��اً  م���ن  اأي  ك�����ص��ف 

�صالح  ي�صبنّ يف  اأم��ر جيد  وه��و  الت�صويق، 
امل�صل�صل، يف حن اأن اإعالن اأي دور 

ه، واجلمهور  قبل عر�صه ي�صرنّ
امل�صل�صل  ي�صاهد  ل��ن 

ع����رف  اإذا 

ق�صته.

اإليك؟ بالن�صبة  امل�صاهد  اأ�صعب  هي  • ما 
اإيل  بالن�صبة  الأ���ص��ع��ب  لكن  �صعب،  كله  العمل   -
ثقيلة يف  م��الب�����ص  ارت����داء  اإىل  ا���ص��ط��راري 
ال�صيف يف ظل درجة احلرارة املرتفعة، 
نظراً اإىل اأن الأحداث تتطلنّب ذلك. 
م�����ص��اه��د كثرية  ر  ن�������ص���وِّ ك���ذل���ك 
اأم�����ر مرهق  وه����و  اخل�������ارج،  يف 
لكن  اجل�����ص��دي.  امل�صتوى  على 

دت تعبي. حما�صتي للعمل بدنّ

ب�صبب  غا�صبة  اأن��ك  د  ت��ردنّ  •
توقيت ت�صوير العمل.

���ص��ح��ي��ح. رمب�����ا ظننّ  غ����ري   -
اإنني  قلت  ذلك عندما  البع�ص 
خالل  �صتوية  مب��الب�����ص  ر  اأ����ص���وِّ
م  التحكنّ ن�����ص��ت��ط��ي��ع  ل  ال�����ص��ي��ف. 
بتوقيت الت�صوير، وهذا العام قطعت 
اإجازاتي يف ال�صاحل ال�صمايل من 
امل�صل�صل،  اإجناز  اأجل 
وك����ن����ت 

التح�صري،  جل�صات  وخ��الل  العقد  توقيع  منذ  املقرتح  املوعد  اأع��رف 
ل تاأجيل الت�صوير اإىل ما بعد اإجازة عيد الفطر كي  ففريق العمل ف�صنّ
�صيعر�ص خالل  امل�صل�صل  اأن  �صيما  �صهر رم�صان، ل  ل نتوقف خالل 

ال�صتاء ول �صرورة للعجلة قبل النتهاء من التح�صريات.

العمل؟ كوالي�ص  عن  • ماذا 
- الكوالي�ص مليئة باحلب واحليوية والأجواء الإيجابية التي جتمعنا 
تقدمي  ونريد  وغريهما  الفي�صاوي  ف��اروق  اإىل  درة  من  عمل  كفريق 
طوياًل  وق��ت��اً  ل��ذا من�صي  م�صاهد جتمعنا،  وث��م��ة  ل��دي��ن��ا،  م��ا  اأف�����ص��ل 

�صوياً.

الأ�صماء  ترتيب  ب�صبب  العمل  فريق  بن  خالفات  ثمة  اأن  ت��ردد   •
على ال�صارة؟

ز فريق العمل على تفا�صيل الت�صوير لتقدمي  - لي�ص �صحيحاً. يركنّ
�صورة جيدة حترتم اجلمهور وتنا�صب الإمكانات التي وفرتها ال�صركة 
ال�صركة  اأن  يف  لثقتنا  الأ�صماء  ترتيب  يف  اأح��د  يتحدث  ومل  املنتجة، 

ر تاريخ كل فنان م�صارك. املنتجة تقدِّ

رم�صان؟ خارج  امل�صل�صل  عر�ص  من  بالقلق  ت�صعرين  • األ 
- على العك�ص. يعطي العر�ص خارج رم�صان امل�صل�صل فر�صة م�صاهدة 
العام  الدرامي طوال  الإنتاج  ولي�صت عيباً، فتكد�ص  اأكرب، وهي ميزة 
ليعر�ص خالل �صهر واحد يف العام ثم اإعادته لحقاً اأمر غري �صائب، 
وهو ما ترك م�صاحة كبرية لعر�ص اأعمال مدبلجة من تركيا وغريها، 
م��ا اأ���ص��رنّ ب�صانعي ال���درام���ا امل�����ص��ري��ة. وح��ظ��ي��ت يف ال��ف��رتة الأخ���رية 

م�صل�صالت ُعر�صت خارج رم�صان بن�صبة م�صاهدة كبرية.

املا�صي؟ الرم�صاين  ال�صباق  عن  الغياب  دت  تق�صِّ • هل 
تهمني  �صنوياً.  الرم�صانية  الدراما  اإىل احل�صور يف  اأ�صعى  ل   -
على  عر�صه  توقيت  ع��ن  النظر  بغ�ص  جيد  عمل  يف  امل�صاركة 
اأقدمه  ج��ي��داً  �صيناريو  اأج��د  عندما  ب�صعادة  واأ�صعر  ال�صا�صة، 
ط��وي��اًل يف  وق��ت��اً  ت�صتغرق  اأن��ه��ا  الأخ����رية  ل��ل��درام��ا، ف�صعوبة 
الت�صوير، يعادل نحو 10 اأفالم �صينمائية، واملجهود الكبري 

ل بد من اأن ُي�صرف يف عمل ي�صتحق.

ال�صينما؟ عن  غيابك  �صبب  • ما 
 . - اأحر�ص على انتقاء الأدوار التي تنا�صبني، وت�صيف اإيلنّ
مل اأعرث على ال�صيناريو الذي يجعلني اأوافق عليه وي�صيف 
طويل،  �صينمائي  تاريخ  ل��دي  ال�صينمائية.  م�صريتي  اإىل 
م عماًل ينتق�ص منه، حتى لو ا�صتغرق  ول اأرغب يف اأن اأقدِّ

البحث وقتاً طوياًل. 
الراهنة،  الفرتة  يف  اأدر�صها  جديدة  م�صاريع  ثمة  عموماً، 

لكن مل اأح�صم موقفي منها.
ال�صينما لأنها ع�صقها  األ يطول غيابها عن  وتتمنى لبلبة 

الأول، 
كما تقول، وت�صيف: )اأ�صعر بجاذبية خا�صة عند الوقوف 
اإزاء عد�صتها، ورغم ا�صتخدام التقنيات اخلا�صة بال�صينما يف 
الت�صوير التلفزيوين فاإن ال�صينما تبقى يف �صريط الفنان 
والأعمال  احلقيقي،  ر�صيده  وت�صكِّل  رحيله  بعد  اخلا�ص 
على  ال�صنوات  مرور  رغم  اجلمهور  ي�صاهدها  ال�صينمائية 
متزايد  اهتمام  ثمة  كان  واإن  التلفزيونية،  الدراما  عك�ص 

بها يف ال�صنوات الأخرية(.

منة جالل تعود اإىل )ال�سر(
عادت منة جالل اإىل حت�صريات دورها يف م�صل�صل )ال�صر( الذي ت�صارك فيه 
مع كل من مايا ن�صري، وح�صن فهمي، فيما تنتظر موقف املخرج حممد 

حمدي من ا�صتئناف الت�صوير.
ملواقف  �ص  تتعرنّ دي�صكو  )ريكالم( يف  فتاة  �صخ�صية  امل�صرية  املمثلة  ت��وؤدي 

عدة.

اأحمد عز يبداأ حت�سريات اأبو عمر
عمر  )اأب���و  م�صل�صله  ت�صوير  حت�صريات  مو�صى  خ��ال��د  اأح��م��د  امل��خ��رج  ب���داأ 
املقبل،  اأحمد عز ويعر�ص خالل رم�صان  امل�صري( الذي �صيقوم ببطولته 

وجمعت عز ومو�صى جل�صات عمل خالل الأيام املا�صية.
مفتوحة  ميزانية  ر�صد  ال��ذي  اجلنايني  ط��ارق  املنتج  م��ع  يتعاون  مو�صى 
العام  نهاية  قبل  يبداأ  الت�صوير  باأن  علماً  باأف�صل �صورة،  للعمل خلروجه 

اجلاري.

با�سل اخلطيب: )االعرتاف( �سيعر�ص نهاية العام
اخلطيب  با�صل  ال�صوري  امل��خ��رج  ���ص��ارف 
فيلمه  ت�������ص���وي���ر  م����ن  الن����ت����ه����اء  ع���ل���ى 
عن  )الع������رتاف(  اجل��دي��د  ال�صينمائي 
ابنه جميد،  بالتعاون مع  كتبه  �صيناريو 
ال�صينمائي  الإخ��راج  يدر�ص حالياً  الذي 

يف الوليات املتحدة الأمريكية.
تدور اأحداث الفيلم الذي تنتجه املوؤ�ص�صة 
الأول مطلع  لل�صينما يف زمنن،  العامة 
�صهدت  ال��ذي  املا�صي،  القرن  ثمانينيات 
فيه �صورية اإرهاب التنظيمات التكفريية 

)الإخوان امل�صلمون(، 
ت��واج��ه فيه  ال���ذي   ،2016 وال��ث��اين يف 
ال���ب���الد ج���رائ���م ه���ذه ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات وقد 

اتخذت طابعاً اأكرث وح�صية وهمجية.
وي��ل��ع��ب ب��ط��ول��ة ال��ف��ي��ل��م ال�����ذي يجري 
ت�صويره ما بن دم�صق وطرطو�ص وريف 

حم�ص، 
قندلفت،  دمية  م�صعود،  غ�صان  من:  كل 
روب��ن عي�صى،  كندا حنا،  ن�صر،  حممود 
جاهزاً  ال��ف��ي��ل��م  ي��ك��ون  اأن  امل���ق���رر  وم����ن 

للعر�ص اأواخر العام اجلاري.

خالد ال�ساوي يقا�سي منتج )فوبيا(
���ص��ي��الزم م�صل�صل  ���ص��وء احل��ظ  اأن  ي��ب��دو 
ك��ل من  ي��ق��وم ببطولته  ال���ذي  )ف��وب��ي��ا( 
واآي��ن عامر، وك��ان خرج  ال�صاوي  خالد 
من ال�صباق الرم�صاين بعد قرار منتجه 
ت�صويق  لعدم متكنه من  الت�صوير  وقف 

العمل.
ى ال�صاوي وعوداً متكررة من فريق  يتلقنّ
لكن  قريباً،  الت�صوير  با�صتكمال  العمل 
جعله  م���ا  الآن،  ح��ت��ى  ��ق  ي��ت��ح��قنّ مل  ذل���ك 
ح�صاباته  من  امل�صل�صل  اإ�صقاط  يف  يفكر 

ومراجعة موقفه القانوين من العقود.
امل�صري  الفنان  كلنّف  ال�صياق  نف�ص  ويف 
ال�صاوي حماميه مبالحقة منتج  خالد 
)فوبيا( لإخالله بالتعاقد املربم بينهما 
ت�صوير  ع���ن  ت��وق��ف��ه  م����وؤك����داً  م���رت���ن، 

امل�صل�صل وعدم العودة اإليه جمدداً.
ي���زال يقيم دع���اوى ���ص��دنّ املنتج  خ��ال��د ل 
ممدوح �صاهن على خلفية عدم ح�صوله 
عدة،  اأعمال  عن  املالية  م�صتحقاته  على 
فيما ي�صتعد لت�صوير فيلمن و�صدا�صية 

يف م�صل�صل )مدر�صة احلب(.

تعود �لفنانة لبلبة �إىل �لدر�ما 
م�سل�سل  خالل  من  �لتلفزيونية 
)�ل�سارع �للي ور�نا( �لذي بد�أت 

ت�سويره �أخريً�.
�لفنانة   يف هذ� �حلو�ر تتحدث 
موؤكدة  �مل�سل�سل  ع��ن  �مل�سرية 
عدم  على  �تفق  �لعمل  فريق  �أن 

ك�سف �لتفا�سيل.
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اأ�سرار  خطرية  لر�ساعة الطفل نائمًا
ا يف اإمتامها على اأكمل وجه،  تلعب و�صعية الطفل اأثناء الر�صاعة دوًرا هاًمنّ
ف�صاًل عن احلفاظ على �صحته وحمايتها من اأ�صرار مزعجة وخطرية هو 

يف غنى عنها.
بح�صب  لطفلك،  وم�صاعفات  مل�صاكل  اخلاطئة  الو�صعيات  بع�ص  وت���وؤدي 

غالبية مراكز الأبحاث الطبية.
ويقول اأخ�صائي الأنف والأذن واحلنجرة الدكتور حممد م�صعود: اإن من 
الأخطاء ال�صائعة التي تقع فيها كثري من الأمهات حماولة اإر�صاع الطفل 
الأذن  اإىل  يذهب  اللنب  يجعل  اأن  �صاأنه  م��ن  ذل��ك  اأن  واأو���ص��ح  ن��ائ��م،  وه��و 
الو�صطى عن طريق قناة اأو�صتاكيو�ص التي ت�صل بن البلعوم الأنفي والأذن 

الو�صطى.
املولود  ات�صاًعا عند  واأك��رث  ا  اأفقية وق�صرية جدًّ القناة  اأن هذه  اإىل  واأ�صار، 
اجلديد، ما ي�صمح مبرور بع�ص اللنب اإىل الأذن الو�صطى الذي ي�صكل بوؤرة 

خ�صبة لهجوم امليكروبات التي ت�صعل اللتهاب يف الأذن.
وحذر من اأن تكرار اإر�صاع الطفل وهو نائم يوميًّا ي�صبب مع الوقت التهاًبا 
مزمًنا يف الأذن الو�صطى ما يوؤدي اإىل �صيالن الأذن املتكرر، وانثقاب غ�صاء 

الطبلة، و�صعف يف ال�صمع، ووقوع م�صاعفات اأخرى خطرية.

معلومات مهمة عن عمليات تكميم املعدة
اإجراوؤها،  ال�صائع  ال�صمنة  املعدة" من �صمن جراحات  "تكميم  تعد عملية 
حجمها  من   15% يقارب  ما  اإىل  املعدة  حجم  ت�صغري  خاللها  يتم  والتي 
الأ�صا�صي، عن طريق اإزالة جزء كبري من املعدة جراحًيا، وبعد ذلك يتم �صم 

الأجزاء املفتوحة مًعا با�صتخدام دبا�صات جراحية، اأو غرز، اأو الثنن مًعا.
ا�صتهالك  على  ي�صاعد  دائ��م مما  ب�صكل  املعدة  العملية حجم  ر هذه  وت�صغِّ
كميات من الطعام اأقل من املعتاد، وهو ما ي�صاعد يف النهاية على اإنقا�ص 

الوزن.
حممد  دكتور  والنحافة  وال�صمنة  العالجية  التغذية  ا�صت�صاري  ويجيب 
حلمي عن عدد من الأ�صئلة ال�صائعة املرتبطة بجراحة تكميم املعدة، ومن 
بينها اإذا كان تلك العملية جتميلية اأو كمالية، اإن عملية تكميم املعدة لي�صت 
جتميلية ولكنها عملية لعالج ال�صمنة املفرطة التي قد ينتج عنها اأكرث من 

اأخرى. مر�صية  م�صكلة   30
بعد  لعمله  للعودة  ال�صخ�ص  يحتاجه  ال��ذي  ال��وق��ت  ع��ن  ���ص��وؤال  على  ورًدا 

العملية قال: اإنه يرتاوح من 3 اإىل 7 اأيام على الأكرث.
وعن ا�صتمرار املري�ص يف تناول امل�صكنات يقول: اإنه ل يحتاج اإليها لأكرث 

من يومن.
اإنه يكون تخديًرا عاًما ولي�ص  اأما عن نوع التخدير قبل العملية فيقول: 

مو�صعًيا.
اإنها  قال:  العملية،  بعد  الرتهالت  م�صاألة  اأي�صا-  ال�صائعة-  الأ�صئلة  ومن 
التخل�ص من  ولكن ميكن  �صريع  ب�صكل  ال��وزن  ن��زول  نتيجة  غالًبا  حتدث 
هذه امل�صكلة بن�صبة %70 مبمار�صة الريا�صة بعد �صهر ون�صف ال�صهر من 

اجلراحة.
اإنها  ق��ال:  املعدة  تكميم  جلراحة  ال�صكري  مري�ص  خ�صوع  اإمكانية  وع��ن 
ت�صلح ملري�ص ال�صكري وت�صهم اأي�صا يف تعزيز فر�ص �صفائه بن�صبة 65%، 
ت�صهم يف  الربو؛ حيث  ال�صغط، ومري�ص  ملري�ص  بالن�صبة  الإجابة  ونف�ص 

�صفاء هذه الأمرا�ص بعد التخل�ص من الوزن الزائد.

زيد�ن؟ مي  لالأديبة  �حلقيقي  �لإ�سم  • ما 
- ماري اليا�ص

بوذ�؟ كلمة  تعني  • ماذ� 
- العامل.

قر�قو�ض؟ كلمة  تعني  • ماذ� 
- الن�صر الأ�صود

ع�سره؟ يف  تعاىل  �هلل  وحد  �لذي  �جلاهلي  �حلكيم  • من 
- ق�ص بن �صاعده الأيادي

�حلرب؟ يف  و�للو�ء  �لر�يه  كلمتي  بني  �لفرق  هو  • ما 
- الراية للقائد والراية لالأمري.

�أبابا؟ �أدي�ض  ��سم  يعني  • ماذ� 
- الزهرة اجلديدة

�لف�سطاط؟ كلمة  تعني  • ماذ� 
- اخليمة

ي�صتعمل  ومتا�صكه.  بطروقيته  يتميز  رم��ادي  اأبي�ص  لون  ذو  ثمن  معدن  هو  البالتن  اأن  تعلم  هل    •
البالتن النقي يف �صناعة لوازم ومعدات ت�صتخدم يف املخترب ويف ال�صناعة الكيميائية.

اأمتار  اإىل حوايل خم�صة  الكبري  الذكر  ارتفاع  العامل. فقد ي�صل  اأط��ول حيوان يف  الزرافة هي  اأن  هل تعلم 
لها، فلن تكون هناك  الأ�صجار فهذه فائدة عظيمة  روؤو���ص  اأن ترعى عالياً من  ق��ادرة على  ون�صف، وكونها 
اأي مناف�صة لها. اإل اأن هناك �صلبية واحدة لطول الزرافة الزائد، ذلك اأنها عندما تريد اأن ت�صرب عليها اأن 
تتمدد، وهي ت�صتطيع ذلك جيداً عن طريق فر�صخة �صاقيها الأماميتن واجللو�ص على بطنها حتى ترتوي 

جيداً من املاء.
فهو  عدة.  لأغرا�ص  ي�صتعمل  بالتايل  وهو  العليا.  و�صفته  لأنفه  احتاد  هو  الفيل  خرطوم  اأن  تعلم  • هل 
بلطف  اخل��رط��وم  ي�صتعمل  اأن  وميكن  باملياه.  ج�صمه  لر�ص  وكذلك  فمه  اإىل  وامل��اء  ال��غ��ذاء  لنقل  ي�صتعمله 

�صديد في�صتطيع اأن يلتقط ج�صماً �صغرياً كحبة البازيالء. وهو اأي�صاً م�صتك�صف قوي للرائحة.
جداً  طري  معدن  وهو  الزرقة.  اإىل  �صارب  رمادي  لون  ذو  جداً  ثقيل  معدن  هو  الر�صا�ص  اأن  تعلم  • هل 
املعدن يف �صكل �صفائح  للتاآكل ي�صتعمل هذا  الر�صا�ص  اإىل مقاومة  لدرجة ميكنك جرحه بالظفر. ونظراً 

للتك�صية ويف �صنع الأنابيب، كما ي�صتخدم يف الوقاية من الأ�صعة ال�صينية واأ�صعة جاما.

ال�شاب الطيب
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بي�سة يوميا حتمي �لقلب
اأمريكية  طبية  درا�صة  دح�صت 
تناقلت  ال��ت��ي  املعلومة  حديثة 
يرفع  ال��ب��ي�����ص  اأن  ع���ن  ل��ع��ق��ود 
الدم،  يف  ال��ك��ول�����ص��رتول  ن�صبة 
وي����زي����د م����ن خ���ط���ر الإ����ص���اب���ة 
الدموية  الأوع����ي����ة  ب���اأم���را����ص 
تكن  مل  باأنها  واأثبتت  والقلب، 

�صوى اأكذوبة.
اأظهرت  جديدة  اإح�صائية  على  اعتمدت  التي  اجلديدة  الدرا�صة  واأظهرت 
اإىل  القلبية  باجللطة  الإ���ص��اب��ة  ن�صبة  م��ن  يقلل  يوميا  بي�صة  ت��ن��اول  اأن 
ك�صف  الأمريكية،  العلمية  نيوتر�صن  جامعة  جملة  باملائة .وبح�صب   12
بي�صة يوميا يقلل  تناول  اأن  اأو�صحت  التي  درا�صتهم،  نتائج  الباحثون عن 

من اأمرا�ص القلب وخا�صة ان�صداد ع�صلته.
وات�صح   ،2015 و   1982 عامي  بن  فحو�صات  نتائج  الباحثون  ودر���ص 
من خالل الإح�صائيات اأن هناك عالقة بن تناول البي�ص واأمرا�ص القلب 

والدورة الدموية.
تثري  النتائج  اإن  �صتات":  "ايبيد  معهد  م��ن  الك�صندر  دوم��ن��ي��ك  وي��ق��ول 
لكنه  القلب؟،  اأمرا�ص  على  البي�ص  تناول  تاأثري  عن  وت�صائل  ال�صتغراب، 
يو�صح، "اأن البي�ص يحتوي على مواد �صحية كثرية، منها م�صادات اأك�صدة 
ت�صاعد على تقليل الإ�صابة اللتهابات، كما اأن البي�ص يحتوي على ن�صبة 

كبرية من الربوتن، ويقلل من �صغط الدم."

يجهل بع�ص الآباء التغذية ال�صليمة لأطفالهم، ونتيجة لذلك 
يتعر�ص الأطفال للفريو�صات والبكرتيا التي ت�صبب الأمرا�ص 

املزمنة.
التغذية  اأ���ص��ت��اذ  ال��دك��ت��ور ر�صا مر�صي،  ق��دم  ال�����ص��دد،  ه��ذا  ويف 
الغذائية  الن�صائح  بع�ص  م�صر،  يف  الزراعية  البحوث  مبركز 
التي يجب اأن تتبعها الأمهات للحفاظ على �صحة اأطفالها من 

الإ�صابة بالأمرا�ص، وهي:
على  حتتوي  التي  وامل�صروبات  ال�صريعة  الوجبات  جتنب   1-

األوان �صناعية ومواد حافظة.

بامل�صروبات  وا���ص��ت��ب��دال��ه��ا  ال��غ��ازي��ة  امل��ي��اه  ع��ن  الب��ت��ع��اد   2-
الطبيعية.

واملقرم�صات  ال�صناك�ص  تناول  اأن  الأبحاث  بع�ص  اأثبتت   3-
ي�����وؤدي اإىل خ��ل��ل اجل���ه���از امل��ن��اع��ي وب��ال��ت��ايل ي��زي��د م���ن خطر 
عن  البتعاد  يجب  ولذلك  ال�صرطانية،  ب��الأم��را���ص  الإ�صابة 

هذه الأطعمة وا�صتبدالها بكل ما هو �صحي ومفيد.
لأنها  اليوم  يف  لرت   2 الأقل  على  املياه  �صرب  من  الإكثار   4-

تعمل على غ�صل الكلى وتنقيتها من الروا�صب وال�صموم.
والربتقال. الليمون  مثل  الطبيعية  بالع�صائر  الهتمام   5-

ال�سناك�ص واملقرم�سات توؤدي خللل 
اجلهاز املناعي

ب( ف   �( �ل�سينمائي.   �لبندقية  مهرجان  يف  �ملمثلة مويل باركر خالل ح�سورها فيلم "Wormwood" �ملناف�ض 

اأ�صتيقظ ال�صاب من نومه ن�صطا فاأخذ حماما باردا لينع�صه ثم اإرتدى مالب�صه وحمل حقيبته وقبل يد اأمه وهو 
ي�صمع دعواتها اجلميلة وخرج ب�صرعة ذاهبا اإىل حمطة القطارات فاليوم هو موعد مناق�صته يف درا�صته تقدم 
بها اإىل احدى ال�صركات الكبرية اأمال يف نيل درجة وظيفة عالية �صاغرة وليريد اأن يتاأخر عن موعده فيرتك 
اإنطباعا �صيئا.. كان م�صطربا بع�ص ال�صيء لكنه متما�صك ويف غمرة انهماكه يف النتقال داخل حمطة القطارات 
وجد �صيدة عجوز �صقطت حقيبتها فانفتحت ومل يتقدم اأحد مل�صاعدتها ورغم �صيق الوقت اقرتب منها ب�صرعة 

و�صاعدها يف مللمة ا�صيائها ثم اغالق احلقيبة وحملها لأقرب كر�صي وتركها وذهب لقطع تذكرته.
اقرتب القطار من املحطة وا�صتعد اجلميع للنزول حن لحظ مرة اخرى ال�صيدة العجوز التي تظهر عليها 
فاأ�صرع مب�صاعدتها رغم  القطار  للنزول من  وال��رثاء وهي حت��اول حمل حقيبتها  الوقار والح��رتام  عالمات 
واأ�صرع  ال�صغرية  العربة  على  حقيبتها  و�صع  اأن  بعد  ب�صدة  ف�صكرته  املناق�صة  موعد  على  التاأخري  من  خوفه 
اإىل خارج املحطة و�صط انهمار املطر.. وقف كثريا للبحث عن �صيارة اأجرة حن ملح ال�صيدة العجوز تخرج من 
املحطة وحقيبتها الكبرية يف يدها للبحث عن �صيارة اأجرة فالتقت نظراتهما وكانت نظرة جميلة كاأنها ت�صكره 
اليوم مري�ص  فيها على كل �صئ فتقدم منها وحمل عنها احلقيبة فقالت له: يل حفيد يف مثل عمرك لكنه 
اأ�صكرك كثريا على طيبتك.. �صكرها بحياء حن جاءت �صيارة الأجرة فاأ�صرع وفتح بابها وتناول بعد ذلك حقيبة 
ال�صيدة ودعاها للركوب على اأن ينتظر هو غريها.. ورغم �صيق الوقت مل يعرف ملاذا فعل ذلك رمبا لأنها ت�صبه 
جدته الراحلة.. رمبا ذهبت �صيارة الجرة واأكرمه اهلل ب�صيارة جاءت مبا�صرة خلفها مبا�صرة فجل�ص يدعو اهلل 

اأن ليتاأخر رغم معرفته باأنه باق من الوقت دقائق.
و�صل ال�صاب اإىل موعد املناق�صة متاأخرا ع�صر دقائق ودخل اإىل احلجرة ليقدم اعتذاره لكنه فوجئ باأن موعد 
وتناول كوبا  وارت��اح  اأعماقه  اللجنة ف�صكرها يف  رئي�صة  �صاعة نظرا لعدم وجود  ملدة ن�صف  تاأجل  املناق�صة قد 
من ال�صاي وعندما اأعلن املوظف امل�صوؤول بدء املناق�صة دخل ليلقي حتيته واإذ به يرى ال�صيدة العجوز جتل�ص 
مت�صدرة اجلل�صة فنظر اليها منده�صا وقد ظهرت ابت�صامة جميلة حنونة على �صفتيها وكاأنها تطمئنه وت�صجعه 
ثم اأعلنت بدء املناق�صة التي مل تاأخذ وقتا طويال لتنتهي ل�صالح ال�صاب الطيب ويحوز على الوظيفة �صفق 
اجلميع له فاقرتب من رئي�صة اللجنة التي ربتت على �صعره وهي تقول اإنك طيب مثل حفيدي هل ت�صافر يف 

القطار كثريا فقال.. اإنها املرة الأوىل، لكنها لي�صت الأخرية.


