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األعاب الكمبيوتر لتخفيف اأعرا�ش ال�شلل الرعا�ش

�إىل  �لأع�����ص��اب  علم  يف  بريطانيون  باحثون  �أج��ر�ه��ا  در����ص��ة  تو�صلت 
يف  ت�صاعد  �أن  ميكن  وترتي�س  ماينكر�فت  مثل  �لكمبيوتر  �ألعاب  �أن 

تخفيف �أعر��س مر�س �ل�صلل �لرعا�س مر�س باركن�صون.
تاأثري  يبحثون يف  �لعلماء  �أن  �لربيطانية  �ك�صرب�س  وذكرت �صحيفة 
��صتخد�م �ل�صا�صات �لتي تعمل باللم�س على �جلزء من �لدماغ �ملتحكم 

يف �حلركة لدى �لأ�صخا�س �لذين يعانون من مر�س باركن�صون.
وميكن �أن ت�صاعد �ألعاب مثل ترتي�س، �لتي تتطلب ��صتخد�م �لت�صور 
�لعقلي لإعادة ترتيب �لأ�صكال لتتنا�صب مع �لفر�غ �ملادي، يف تن�صيط 
�إحدى �ملناطق �ل�صعيفة يف �لدماغ �مل�صابة مبر�س باركن�صون وحت�صني 

وظيفة �حلركة.
كلية  يف  �لإدر�ك���ي  �لأع�صاب  علم  �أ�صتاذ  ليك،  ت�صارلز  �لدكتور  وق��ال 
على  �أدل��ة  �أظهرت  �لأولية  �لدر��صة  �إن  باجنور  بجامعة  �لنف�س  علم 
وبدء  �أ�صرع  ب�صكل  �لتحرك  على  قادرين  كانو�  باركن�صون  �أن مر�صى 
�ألعاب  على  �لإدر�ك���ي  �لتحفيز  ف��رتة من  بعد  �أك��رب  ب�صهولة  �حلركة 

�لكمبيوتر.
وتلقى �لباحثون �لآن مبلغ 33 �ألف جنيه ��صرتليني لتمويل در��صة 
ثانية �صملت 60 �صخ�صا يعانون من مر�س باركن�صون و�لتي تهدف 
�إىل �لتعرف على �لفو�ئد �ملحتملة من �لتدخل با�صتخد�م �حلا�صوب 

مبزيد من �لتف�صيل.

�شر اجلمال لدى ن�شاء هذه القبيلة
�إحدى  متار�صه  دم��وي��اً  تر�ثياً  تقليد�ً  م��ع��روف  فرن�صي  م�صور  وث��ق 
�لتي  �لقبيلة  �أبناء  �لفتيات من  بحق  �إثيوبيا  تعي�س يف  �لتي  �لقبائل 

تعي�س يف و�دي �أومو.
 12 يبلغن  �أن  مب��ج��رد  �لفتيات  �أن  لف����ورغ،  �إري���ك  �مل�����ص��ور،  وي��وؤك��د 
يقام يف �لقبيلة حفل ي�صمى حفل �لثقوب تقيمه قبيلة �صورما  عاماً 
�لإث��ي��وب��ي��ة، ت��ت��ع��ر���س ل��ه �ل��ف��ت��اة مل��م��ار���ص��ات ���ص��ادم��ة ب��ح��ج��ة منحها 

�جلمال.
�إن �ملمار�صة  ونقلت �صحيفة ديلي ميل �لربيطانية عن لفورغ قوله 
بال�صكاكني  �ل�صغري�ت  �لفتيات  �أج�صاد  يف  ثقوب  �إح��د�ث  على  تعتمد 
جمالية،  �أ�صكاًل  تر�صم  د�ئمة  ب��ارزة  ن��دوب  خللق  �حلالقة  و�صفر�ت 

بح�صب معتقد�تهم.
 10 تتطلب  ق��د  �لفتاة  ج�صد  يف  �لثقوب  �إح���د�ث  عملية  �أن  و�أو���ص��ح 
دقائق من �لأمل، لكن �لفتيات يخ�صعن لتلك �ملمار�صة دون �عرت��س 

ودون حتى �أي تعبري عن �لأمل، على حد و�صفه.
�لأمل  �لفتاة على حتمل  �أن حر�س  توؤكد  �لقبيلة  �أن معتقد�ت  وذك��ر 
م�صوؤولية  لتحمل  و��صتعد�دها  �لعاطفي  ن�صجها  على  موؤ�صر�ً  يعترب 
من  تعترب  �ملمار�صة  تلك  �أن  على  و�صدد  م�صتقباًل.  �لأط��ف��ال  تربية 
�لتقاليد �لرت�ثية �لتي تر�صخ �جلمال لدى فتيات �لقبيلة ولكنها رغم 
ق�صوتها تعترب خمالفة متاما ملا يتم �نتهاجه يف �ملمار�صة �لال�إن�صانية 
ختان  وت�صمى  ل��الأن��ث��ى  �لتنا�صلية  �لأع�����ص��اء  ت�صويه  فيها  يتم  �ل��ت��ي 
�لإناث. و�أكد �أن يف قبيلة كارو يف �إثيوبيا جتد �أج�صاد �لرجال و�لن�صاء 
على حد �صو�ء قد �متالأت بالثقوب و�لندب؛ فالرجال يحدثون �لندب 
على �صدورهم لتعك�س قوتهم يف قتال �لأعد�ء، وتدل ندب �لن�صاء على 

�أنها جميلة ومرغوبة لدى �لرجال.

نهاية ماأ�شاوية ملقلد طرزان
عر�س موقع ليف ليك �ملعني بن�صر �لفيديوهات �لرتفيهية، مقطع 
يف  �لغابات  �إح��دى  �إىل  رحلتهم  خ��الل  �ل�صباب  من  ملجموعة  فيديو 

�أوروبا ويحاولون �لقفز يف مياه �لنهر �جلارية من �أعلى �ملنحدر�ت.
و�أظهر مقطع �لفيديو �أحد هوؤلء �ل�صباب وهو ي�صعد �صجرة عالية 
تطل على �لنهر يف حماولة منه لأن يقفز من خاللها �إىل �لأ�صجار 
"فتى �لأدغال" طر�ز�ن،  �لآخرى مثلما فعل بطل �لفيلم �لكارتوين 
ر�أ�صه  و�رتطمت  �ل�صجرة  �أعلى  من  و�صقط  �حلظ  يحالفه  مل  ولكن 

ب�صخرة �أ�صفل �لنهر.
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م�شببات االكتئاب تختلف مع العمر 
قال باحثون هولنديون �إن �مل�صاكل تختلف باختالف �لعمر وبالتايل تتغري 

�لعو�مل �ل�صائعة ور�ء �لإ�صابة بالكتئاب بدورها عرب �ل�صنو�ت �أي�صا.
وقال فريق �لدر��صة يف دورية ذ� �أمريكان جورنال جريياتريك �صيكاتري �إن 
وجود عامل خماطرة مثل �لرتمل �أو �عتالل �ل�صحة يف �ل�صباب قد يكون 

له تاأثري كبري يف �لإ�صابة باملر�س.
�لطبي يف جامعة  �ملركز  �لدر��صة يف  باحثي  �صاك�س كبرية  وقالت روك�صان 
�مل�صببة  �لعو�مل  من  ومتنوعة  خمتلفة  جمموعة  �أم�����ص��رتد�م  يف  )يف.ي���و( 
لالكتئاب حتدث على مدى �حلياة... لكن من �ملتوقع �أن ترتبط بقوة بع�س 
�لعو�مل �مل�صببة لالكتئاب يف مر�حل عمرية بعينها وقد توؤثر يف �حلقيقة 

على جمموعات عمرية �أخرى بدرجة �أكرب.
من  كثري  ويعتقد  معقدة  حالة  �لكتئاب  �أن  �إىل  �ل��در����ص��ة  فريق  وي�صري 
�أزم��ات �حلياة و�مل�صكالت �ل�صحية و�ملادية ميكن  �أن عو�مل مثل  �خل��رب�ء 
يف  وع��و�م��ل  ور�ث��ي��ة  طبيعية  �أ�صباب  �إىل  �إ�صافة  به  �لإ�صابة  يف  ت�صاهم  �أن 

�ل�صخ�صية نف�صها.
وملعرفة �لعو�مل �مل�صببة لالكتئاب �لتي توؤثر على �لنا�س يف مر�حل خمتلفة 
من حياتهم وقدر �لتاأثري �لذي يحمله كل عامل منها حلل فريق �لدر��صة 
بيانات لأكرث من �ألفي بالغ �صاركو� يف در��صتني طويلتي �لأمد عن �لكتئاب 
65 عاما  و   18 در��صة منهما بني  �مل�صاركني يف  �أعمار  و�لقلق. وتر�وحت 
�لأخرى  �لدر��صة  �مل�صاركني يف  �أعمار  �مل�صاركة فيما تر�وحت  بد�أو�  عندما 

بني 60 و 93 عاما عندما بد�أو� �مل�صاركة فيها.
لالكتئاب  و��صحة  �أع��ر����س  م�صاركا   1432 ل��دى  كانت  �أ�صا�صي  وب�صكل 
لالإ�صابة  �صابق  ت��اري��خ  �أو  �أع��ر����س  �أي  م�صاركا   784 ل��دى  تكن  مل  فيما 

بالكتئاب.
فئات عمرية  19 عامال م�صببا لالكتئاب على  تاأثري  �لبحث  وقيم فريق 

خمتلفة وقارنو� من مل ي�صابو� �أبد� بالكتئاب مبن يعانون منه.

هكذا تبدو الزالزل 
حتت املاء

وهي  �لطبيعية،  �لظو�هر  م��ن  �ل���زلزل 
ع����ب����ارة ع����ن ���ص��ل�����ص��ل��ة م����ن �له�����ت�����ز�ز�ت 
لت�صققها  ت���وؤدي  ل��الأر���س،  �لرجت��اج��ي��ة 
وح�������دوث �رت����ف����اع����ات و�ن���خ���ف���ا����ص���ات يف 
�ل��ق�����ص��رة �لأر����ص���ي���ة، ول��ك��ن ك��ي��ف يكون 

�لزلز�ل حتت �ملاء.
ب��ال��ق��رب م���ن �صو�حل  ر���ص��د غ��و����ص��ون 
�لفلبني جمموعة من �للقطات لتعر�س 
 5.7 ل���زل���ز�ل بلغت ق��وت��ه  �مل��ح��ي��ط  ق���اع 
كانو�  حيث  ريخرت،  مقيا�س  على  درج��ة 
رحلتهم  �أث����ن����اء  م�����رًت�   18 ع��م��ق  ع��ل��ى 
عا�صمة  مابيني  قرب  �ملحيط  لكت�صاف 

�لغط�س يف �لفلبني.
�صحيفة  ن�صرته  �ل��ذي  �لفيديو  وح�صب 
“ديلي ميل” �لربيطانية، يظهر �رتفاع 
�أر����س �ملحيط كما مت  �ل��رم��ال م��ن على 
���ص��م��اع ���ص��وت ب��ع��ي��د يف �خل��ل��ف��ي��ة، وعلى 
�لفور قام قائد جمموعة �لغط�س باإلغاء 
�ل��زل��ز�ل ومل ي�صب  ف��ور ح���دوث  �ملهمة 

�أحد باأي �أذى.
�أحد �لغو��صني على هذه �لو�قعة  وعلق 
قائاًل: �صعرًنا وكاأن مروحة قارب قامت 

بالدور�ن �ل�صريع فوقنا مبا�صرة.

لديك م�شكلة بربط 
احلذاء؟ اإليك احلّل!

لأربطة  �لتلقائي  �لن��ح��الل  ُي��َع��ُد 
وع�صو�ئياً  مزعجاً  �أم���ر�ً  �لأح��ذي��ة 
�أثبته  ملا  ول ميكن معاجلته، وفقاً 
�لهند�صة  �أ�صتاذ  �أور�ي��ل��ي،  �أوليفر 
كاليفورنيا  جامعة  يف  �مليكانيكية 
ب����ريك����ل����ي، يف در�����ص���ت���ه  مب���دي���ن���ة 

�جلديدة.
�أَنّ  وف���ري���ق���ة  �أور�ي�����ل�����ي  و�ك��ت�����ص��ف 
لي�س  �لأربطة،  �نحالل  يف  �ل�صبب 
ول  و�أ�صفل،  لأعلى  �ل�صاق  حتريك 
�ه��ت��ز�زه��ا ل��الأم��ام؛ ب��ل ه��و حدوث 
�لأم��ري��ن م��ع��اً. ف�صري �ل��ق��دم على 
�لأر�������س ُي���رخ���ي ع��ق��دة �لأرب���ط���ة، 
�لقدم  �أرج����ح����ة  ت����اأث����ري  وي�����ص��ب��ح 
م��ث��ل �أي�����اٍد خ��ف��ي��ة ت��ف��ك �لأط�����ر�ف 
لن  وحينئٍذ،  لالأربطة.  �خلارجية 
وحُتل  قليلة  ث����و�ٍن  ���ص��وى  مت�صي 

�لكارثة، وينحل �لرباط متاماً.
�أَنّنا تعلمنا منذ  �لأ���ص��و�أ من ذل��ك، 
�لأحذية  ل��رب��ط  ط��ري��ق��ًة  �ل�����ص��غ��ر 
جتعلها �أكرث عر�صة لالنحالل؛ �إذ 
�لتقليدية لالأربطة  �لعقدة  ُت�صكل 
تكنولوجيا  يف  ح��ق��ي��ق��ي��اً  ك��اب��و���ص��اً 
ُع��رف��ت على مد�ر  �لأح��ذي��ة. وق��د 
عقود عدة بد�ئل �أف�صل من �لعقدة 
 ،2005 ع�����ام  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة.ف��ف��ي 
دقائق   3 م���دت���ه  خ���ط���اٌب  ُع����ِر�����سَ 
 ،TED منظمة  خطابات  �صمن 
ن��وع��ه ع��ن طرق  وك���ان �لأول م��ن 
رب��ط �حل��ذ�ء، و�ق��رتح ت��ريي مور، 
 Radius لذي يعمل يف موؤ�ص�صة�
طريقًة  �خل��ط��اب  يف  �لأم���ريك���ي���ة، 
م��ع��اك�����ص��ة ل���رب���ط ع���ق���دة �حل�����ذ�ء 
كاملعتاد،  �ل��رب��ط  ت��ب��د�أ  �لتقليدية. 
ولكن مبجرد تكوين عقدة يف يدك 
�ليمنى من  ي��دك  ح��ّرك  �لي�صرى، 
�أعالها  م��ن  ولي�س  �لعقدة  �أ�صفل 

كاملعتاد.
�لناجتة  �ل��ع��ق��دة  ت�صبح  ح��ي��ن��ئ��ٍذ، 
�حلذ�ء،  حم��ور  على  تعامد�ً  �أك��رث 
�أقل  ميكانيكياً،  يجعلها،  م��ا  وه��و 

ُعر�صة لالنحالل.
و�خ���ت���ربت در�����ص���ة �أور�ي����ل����ي هذه 
�لعقدة  م��ق��اب��ل  �ل��ب��دي��ل��ة  �ل��ع��ق��دة 
فاعليتها  �أنَّ  و�كت�صفت  �لتقليدية، 
عيبها  ول���ك���ن  م�������ر�ت،  ب�5  �أك������رب 
تعليمها  ����ص���ع���وب���ة  ه����و  �ل���وح���ي���د 
وبالن�صبة  م����ا.  ن���وع���اً  ل���الأط���ف���ال 
لأولئك �لذين مل ي�صتطيعو� ربط 
�لإنرتنت  لهم  ُيقدم  �لعقدة،  هذه 
ح��اًل �آخ���ر، وه��و م��ا ���ص��ار معروفاً 
با�صم عقدة �إيان �لآمنة، ن�صبًة �إىل 
ُمعلِّم ربط �لأحذية �لذي ت�صبب يف 

�صهرتها.
لربط  �لإل��ك��رتوين  موقعه  وع��ل��ى 
�إيان  �لنيوزلندي  ُيقدم  �لأح��ذي��ة، 
طرق  من  كبرية  جمموعًة  فيجن 
وح�صلت  �لأح�����ذي�����ة.  ُع���َق���د  رب����ط 
�أع��ل��ى تقييم  �لآم��ن��ة على  �ل��ع��ق��دة 

من م�صتخدمي �ملوقع.

كيف ال�شبيل لتفادي البدانة؟.. خذوا العظة من اأم�شرتدام

تقود مدينة اأم�سرتدام الهولندية العامل يف ابتكار حلول 

"وباء ال�سمنة  تق�سي على ما ت�سميه �سحيفة الغارديان 

اأو البدانة"، بف�سل برنامج وا�سع النطاق بداأ يوؤتي ثماره 

حتى و�سط اأفقر املجتمعات التي ي�سعب الو�سول اإليها.

واأم�سرتدام املدينة التي ت�ستهر بزهور الزنبق )التوليب( 

اأعلى  �ساحبة  باأنها  كذلك  تتميز  الهوائية،  والدراجات 

ُخم�س  يعاين  اإذ  كلها،  هولندا  يف  البدانة  من  معدالت 

مل�ساكل  ُعر�سة  يجعلهم  الذي  املفرط  الوزن  من  اأطفالها 

�سحية يف امل�ستقبل.

ويبدو اأن الربنامج بداأ يحقق جناحا يف عدة اجتاهات يف 

وقت واحد من احلث على �سرب مياه ال�سنابري، وممار�سة 

ن�ساطات بعد املدر�سة اإىل رف�س مدينة اأم�سرتدام عرو�س 

رعاية املنا�سبات والفعاليات نظري مبالغ مالية من �سركات 

مثل كوكاكوال اأو ماكدونالدز.

وي�����ص��رف ع��ل��ى �ل���ربن���ام���ج ن��ائ��ب ع��م��دة ي��ح��ظ��ى باإجماع 
 2012 ع��ام  م��ن  �ل��ف��رتة  وخ��الل  �ملدينة.  �ل�صيا�صيني يف 
�ل�صمان  �لأط����ف����ال  ع����دد  �ن��خ��ف�����س   2015 ع����ام  وح��ت��ى 
و�أ�صحاب �لوزن �لز�ئد منهم بن�صبة %12، و�لأكرث �إثارة 
لالإعجاب �أن �أم�صرتد�م ��صتطاعت �أن حتقق ما مل ي�صتطع 
�لنا�س  �أوز�ن  �أك��رب �نخفا�س يف  �أح��د حتقيقه حيث حدث 

و�صط �ل�صر�ئح �لأ�صعف �قت�صاديا و�جتماعيا.
ف��ف��ي �لأح���ي���اء �ل��ف��ق��رية م��ث��ل ح���ي ب��ي��ل��م��ري ت��غ��ريت حياة 
�إح��دى مد�ر�س  �لبدنية يف  �لرتبية  �لنا�س. يقول مدر�س 
م�صهورة  بيلمري  �إن  ����ص���و�ت،  ف��ي��ل��ربت  �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �حل���ي 
ببد�نة تالميذها، ولذلك �ختار �لعمل فيها "لأنه ميكننا 

�أن ن�صنع �لفارق هنا".
و�أ�صاف �صو�ت �أن مدر�صته �لتي كانت �صمن ثالث مد�ر�س 
عام  يف  تالميذها  و�صط  �لبد�نة  م�صتويات  �أعلى  حققت 
�هتمام  ين�صب  مدر�صة  مئة  بني  من  �لآن  هي   ،2007
برنامج مكافحة وباء �ل�صمنة عليها، حيث يوزن �لتالميذ 
كل �صنة. وقال �صو�ت �إنهم �ألزمو� كل تالميذ �ملدر�صة على 
�إح�صار �ملياه �أو �حلليب �لذي ي�صربونه من بيوتهم، وُمنعو� 
من جلب �لع�صائر معهم �إىل �ملدر�صة. و�أحدث حظر �إقامة 
�لتالميذ  و�صط  �صجة  �ملدر�صة  يف  �مل��ي��الد  �أع��ي��اد  حفالت 
"لأنها �أ�صحت ميد�نا للتناف�س بينهم. فاإذ� �أح�صر تلميذ 
كعكة يف قالب لالحتفال بعيد ميالده، �أح�صر �آخر يف يوم 
ثالث مبا  يجيء  ثم  عليه ع�صري�،  وز�د  مثله  هو  ميالده 
جاء به �لثنان �للذ�ن �صبقاه وي�صيف عليه لعب �أطفال". 
مدر�صة  يف  �مل��ع��ل��م��ون  لح���ظ  م�صت  قليلة  ���ص��ن��و�ت  وق��ب��ل 
وبعد  �إىل �حلمام كثري�،  �لذهاب  �عتاد  تلميذ�  �أن  بيلمري 

و�صنيكر�س يف  م��ار���س  ح��ل��وى  على قطع  ع���رثو�  �مل��ت��اب��ع��ة، 
حقا  �صمينا  "كان  �لطفل:  ذلك  عن  �صو�ت  ويقول  جيبه. 
وقد �أجربه و�لد�ه على �تباع نظام حمية )ريجيم( دون �أن 

يخربونا بذلك".
و�ليوم، تركز هذه �ملدر�صة �هتمامها على �لطعام �ل�صحي، 
بل �إنها �تفقت مع �أحد فروع ماكدونالدز �لقريبة على �أل 
�أبويه �أطعمة مقلية،  �أحد  يبيع لأي طفل ل يكون برفقة 

ويكتفي باإعطائه تفاحة بدل من ذلك.
من  ع��دد�  تقريرها  ختام  يف  �ل��غ��اردي��ان  �صحيفة  و�أوردت 
�لإجر�ء�ت �لتي تتبعها مدينة �أم�صرتد�م يف �إطار جهودها 
ملكافحة �لبد�نة، وت�صمل تلك �لإجر�ء�ت حظر �لع�صائر يف 
�ملد�ر�س و�ل�صتثمار عو�صا عن ذلك يف ن�صر م�صارب �ملياه 

يف �أنحاء �ملدينة.
ح�ص�س  تخ�صي�س  �مل��د�ر���س  على  �ملدينة  بلدية  وفر�صت 
تنا�صب  �ل�صحية  �لأطعمة  �أن��و�ع من  لتدري�س طرق طبخ 
�لربوكلي  كالبيتز� مع  �لتالميذ ح�صب عرقياتهم،  �أذو�ق 
�لدجاج �خلايل  وكباب  �ل�صكر  بديال عن  و�لتمر  و�لع�صل 

من �لدهون بدل من حلم �خلنزير.
�إي��الء تركيز خا�س لالألف يوم  وحثت �ملدينة �لآب��اء على 
�حلو�مل  ��صت�صارة  و���ص��رورة  �أطفالهم،  حياة  من  �لأوىل 
و�لأمهات للطبيب، كما ن�صحت �لعائالت على �أن يتناول 

�أفر�دها وجبات �لطعام معا.

كيف هزم اليابانيون بدانة االأطفال
�أو  �ل�صريعة،  �لوجبات  مطاعم  �نت�صار  �ل�صبب  يكون  قد 
�ألعاب �لفيديو و�لرب�مج �لتلفزيونية �لتي �صحبت  ظهور 

ولعله  �ملعي�صة،  غ��رف  �إىل  �للعب  ���ص��اح��ات  م��ن  �لأط��ف��ال 
و�حدة  �لنتيجة  ولكن  و�ل�صلوكية،  �لغذ�ئية  �لتغيري�ت 
�مل��زي��د م��ن �لأط��ف��ال يف �ل��ع��امل ي��ع��ان��ون م��ن زي���ادة �لوزن 

و�ل�صمنة.
ومتثل بد�نة �لأطفال م�صكلة لها �آثار �صحية و�قت�صادية، 
و�صف  �ل�صحية  ل��ل��در����ص��ات  �لأم��ريك��ي  �ل��وط��ن��ي  فاملعهد 
�لرت���ف���اع �ل��ع��امل��ي يف ب��د�ن��ة �لأط���ف���ال ع��ل��ى م���دى �لعقود 
�لأمريكي  للمركز  ووف��ق��ا  "وباء"،  ب��اأن��ه  �ملا�صية  �لثالثة 
ت�صاعف  فقد  منها  و�ل��وق��اي��ة  �لأم��ر����س  على  لل�صيطرة 
ثالث  �ملتحدة  �لوليات  يف  �لأطفال  لدى  �ل�صمنة  �نت�صار 
�أك��رث عر�صة  �لبدين  و�لطفل  �لفرتة.  تلك  م��ر�ت خ��الل 
�رتفاع  م��ن  ذل��ك  على  ي��رتت��ب  وم��ا  يكرب  عندما  للبد�نة 
و�ل�صكري  و�ل�صر�يني  �لقلب  باأمر��س  �لإ�صابة  خماطر 
بد�نة  م�صكلة  ح��ل  م��ن  �ل��ي��اب��ان  تتمكن  و�ل�����ص��رط��ان. ومل 
يف  �ل��ن��ج��اح��ات  �أك���رب  م��ن  بع�صا  حققت  لكنها  �لأط���ف���ال، 

�حلفاظ على �صحة �لأطفال من بني دول �لعامل �ملتقدم.
�ليابان  يف  �لأط��ف��ال  ل��دى  �ل�صمنة  م�صكلة  ب���د�أت  عندما 
لي�صت  ولكن  كانت معدلتها منخف�صة  قبل ثالثة عقود 
�لأقل مقارنة بدول �أخرى، و�ليوم �أ�صبحت معدلت بد�نة 
�لأطفال يف �ليابان �لأدنى ما بني �لدول �ملتقدمة. وي�صود 
�عتقاد �أن �صبب ذلك طبيعة �ملجتمع �لياباين وبالتايل فاإن 
جتربته يف تخفي�س معدلت �ل�صمنة غري قابلة للتطبيق 
هذه  تدح�س  �لفاح�صة  �لنظرة  ولكن  �أخ���رى،  �أم��اك��ن  يف 
مبناأى  لي�صت  �ليابان  فاإن  �حلقيقة  ويف  �ل�صائدة،  �لفكرة 
ت�صاعفت  �لتي  �لأطفال  �ل�صمنة بني  �رتفاع معدلت  عن 

خالل 25 عاما.

فوائد الع�شل والزجنبيل 
�شتده�شكم!

لكل من �لع�صل و�لزجنبيل فو�ئد متعّددة، 
فتخيّلو� ماذ� يح�صل �إذ� مت دمج �لإثنني.

فتنتج عن خلط �لع�صل بالزجنبيل فو�ئد 
�مل�صاكل  معاجلة  فيها  مبا  كثرية،  �صحّية 
ما  يف  �أب���رزه���ا  و�صن�صتعر�س  �ل��ت��ن��ف�����ص��ّي��ة. 

يلي:
ي�صاعد  بالزجنبيل  �ملخلوط  �لع�صل   1-
�أو �حل�����د من  �ل����رب����و  �آث��������ار  ع�����الج  ع���ل���ى 

وطاأته.
�لغثيان  ت��ق��ل��ي�����س  ع��ل��ى  ي�������ص���اع���د�ن   2-
و�لعالجات  بال�صرطان  �ملرتبطني  و�لقيء 

�لكيميائّية.
مفيد�  �ل��زجن��ب��ي��ل  م��ع  �ل��ع�����ص��ل  ي��ع��ّد   3-
�جلهاز  �صعف  يعانون  �لذين  لالأ�صخا�س 

�له�صمي.
�ملعدة م�صاكل  يعاجلان   4-
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�ش�ؤون حملية
حفل التكرمي 15 مايو بق�سر االإمارات 

اإعالن الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي 2017
الفائز بالفئة االأوىل والثانية يح�سل على مليون درهم ، والفائز بالفئة الثالثة والرابعة واخلام�سة يح�سل على 750.000 درهم 

نهيان بن مبارك: دعم خليفة بن زايد عزز من موقع اجلائزة اإقليميًا ودوليًا
•• العني – الفجر

�أع�����رب م��ع��ايل �ل�����ص��ي��خ ن��ه��ي��ان م���ب���ارك �آل 
نهيان، وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة، رئي�س 
جمل�س �أمناء جائزة خليفة �لدولية لنخيل 
�ل����زر�ع����ي، ع���ن تقديره  �ل��ت��م��ر و�لب���ت���ك���ار 
للرعاية �ل�صامية �لتي تلقاها �جلائزة من 
�ل�صيخ  �ل�صمو  ل�صاحب  �حلكيمة  �لقيادة 
�لدولة  رئي�س  نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
�صاحب  �أول  �لفريق  ودع���م  �هلل(  )حفظه 
�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  وتقدير  �مل�صلحة، 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير �صوؤون �لرئا�صة. ما دفع �جلائزة قدماً 
كي تتبو�أ موقعها �لريادي �لذي و�صلت �إليه 
و�صاهم  و�ل���دويل،  �لعربي  �مل�صتويني  على 
�ل�صجرة  �لإم���ار�ت يف خدمة  يف تعزيز دور 
فيه  و�لعاملني  �لزر�عي  و�لبتكار  �ملباركة 

حول �لعامل.
ج���اء ذل���ك خ���الل م���وؤمت���ر ���ص��ح��ف��ي عقده 
���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �ل��وه��اب ز�ي���د �أمني 
�لتمر  لنخيل  �لدولية  خليفة  ج��ائ��زة  ع��ام 
ق�صر  يف   ، �أم�س  �صباح  �لزر�عي،  و�لبتكار 
فيه  �أع��ل��ن  �أب��وظ��ب��ي،  بالعا�صمة  �لإم����ار�ت 
بدورتها  �جل���ائ���زة  يف  �ل��ف��ائ��زي��ن  �أ����ص���م���اء 
هالل  �ل��دك��ت��ور  ���ص��ع��ادة  بح�صور  �لتا�صعة 
حميد �صاعد �لكعبي، ع�صو جمل�س �لأمناء 
باجلائزة،  و�ملالية  �لإد�ري���ة  �للجنة  رئي�س 
و�أع�صاء �للجنة �لعلمية للجائزة وح�صور 
وكيل  �ل�صرع  �صيف حممد  �ملهند�س  �صعادة 
و�صعادة  و�ل��ب��ي��ئ��ة  �مل��ن��اخ��ي  �ل��ت��غ��ري  وز�رة 
م�صلم �لعامري �لرئي�س �لتنفيذي ل�صركة 
�لو�يف  �أ�صمهان  �لدكتورة  و�صعادة  �لفوعة 
�مللحية.  �ل��دويل للزر�عة  �ملركز  مدير عام 
�لرفيع  بامل�صتوى  ف��خ��ورون  ب��اأن��ن��ا  م��وؤك��د�ً 
�إل��ي��ه �جل��ائ��زة خ��الل دورتها  �ل��ذي و�صلت 
وتوجيهات  �لكبرية  �لثقة  بف�صل  �لتا�صعة 
معايل �ل�صيخ نهيان مبارك �آل نهيان، وزير 
جمل�س  رئ��ي�����س  �مل��ع��رف��ة،  وتنمية  �ل��ث��ق��اف��ة 
�لتمر  �لدولية لنخيل  �أمناء جائزة خليفة 

و�لبتكار �لزر�عي.
�لفائزون

�أمني عام �جلائزة لقد مت حتديد  و�أ�صاف 
�لفائزين يف �لدورة �لتا�صعة للجائزة وفقاً 
للمعايري و�لآليات �ملتبعة يف منح �جلائزة، 
وبناء على تقرير �للجنة �لعلمية وحتكيم 
�ل�صيخ  معايل  و�عتماد  �مل�صاركة  �لأع��م��ال 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان،  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�لأمناء،  جمل�س  رئ��ي�����س  �مل��ع��رف��ة  وت��ن��م��ي��ة 
�خلم�س،  �جل��ائ��زة  ف��ئ��ات  �صمن  للفائزين 

فقد جاءت �لنتائج على �لنحو �لتايل:
�ملتميزة  �ل���در�����ص���ات  ف��ئ��ة  �لأوىل:  �ل��ف��ئ��ة 
بينو  د.  �حل��دي��ث��ة:�ل��ف��ائ��ز:  و�لتكنولوجيا 
�ن��ت��وين م��ن ج��م��ه��وري��ة �لهندعن  �ن��ت��وين 
�ل�صمية  �مل�����ص��ت��ق��ب��الت  ت���اأث���ر  در�����ص���ة ح���ول 
�مل�صرتكة يف �صو�صة �لنخيل �حلمر�ء مبادة 

�لفريومونات
�أب���ح���اث �لنخيل  ب��ك��ر���ص��ي  �أ���ص��ت��اذ م�����ص��اع��د 
باململكة  ���ص��ع��ود  �مل��ل��ك  ج��ام��ع��ة  و�ل���ت���م���ور، 

�لعربية �ل�صعودية
�لتنموية  �مل�����ص��اري��ع  ف��ئ��ة  �ل��ث��ان��ي��ة:  �ل��ف��ئ��ة 
�لتميز  مركز  �لر�ئدة�لفائز:  و�لنتاجية 

�لبحثي يف �لنخيل 
ع���ن م�����ص��اه��م��ات و�جن�������از�ت �مل���رك���ز خالل 
جامعة  يف  2016م،   –  2007 �ل��ف��رتة 
�مللك في�صل من �ململكة �لعربية �ل�صعودية

يف  �ملتميزون  �ملنتجون  فئة  �لثالثة:  �لفئة 
قطاع �لنخيل و�لتمر�لفائز: �صركة �لوثبة 
�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  م���ن  م��اري��ون��ي��ة 

�ملتحدة
�ل��ر�ب��ع��ة: ف��ئ��ة �لب��ت��ك��ار�ت �لر�ئدة  �ل��ف��ئ��ة 
و�ملتطورة خلدمة �لقطاع �لزر�عي �لفائز: 
�أ. م�صطفى بن �صامل بن عبد�هلل �لبار�مي 

من �صلطنة عمان
�أل��ي��اف نخيل  م��ن  �ل����ورق  ت��ط��وي��ر �صناعة 

  )Phoenix dactylifera(لتمر�
�لفئة �خلام�صة: فئة �ل�صخ�صية �ملتميزة يف 
�لزر�عي  و�لبتكار  و�لتمر  �لنخيل  جم��ال 
عبد�لرحمن  �صمري  ح�صني  د.  �أ.  �ل��ف��ائ��ز: 

�صالمة من جمهورية م�صر �لعربية
و�لثانية  �لأوىل  بالفئة  �ل��ف��ائ��ز  �أن  ع��ل��م��اً 
ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى م��ب��ل��غ م����ايل ق�����دره مليون 
و�صهادة  ت��ذك��اري  درع  م��ع  �إم���ار�ت���ي  دره���م 
و�لر�بعة  �لثالثة  بالفئة  و�لفائز  تقدير، 
و�خلام�صة فيح�صل على مبلغ مايل وقدره 
750.000 درهم �إمار�تي مع درع تذكاري 
�لتكرمي  تقدم خالل حفل  تقدير  و�صهادة 
2017 يف  15 م��اي��و  ي���وم �لث��ن��ني  ي��ق��ام 

ق�صر �لإمار�ت بالعا�صمة �أبوظبي.
َخَطْت  �جل���ائ���زة  �أن  �ل���ع���ام  �لم����ني  وق����ال 
�نطالقتها خطو�ت كبرية، مبباركة  ومنذ 
�آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب 
نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل، وت�صرفت 
ب����اأن ح��م��ل��ت ����ص��م ���ص��م��وه، وه����ذ� م���ا �ألقى 
لالنطالق  ك��ب��رية  م�صوؤولية  عاتقنا  على 
لت�صبح  �لريادة  وحتقيق  �أو�صع،  �آف��اق  نحو 
م�صتوى  على  �ملتخ�ص�صة  �لأوىل  �جل��ائ��زة 

�لعامل.
�لنوعية  و�لنقلة  �لكبري  �لنجاح  �أن  و�أك���د 
�لدعم  بف�صل  ج��اء  �جل��ائ��زة  حققتها  �لتي 
و�له���ت���م���ام �ل��ك��ب��ريي��ن م���ن ق��ب��ل �صاحب 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 

و�لرعاية  �هلل،  ح��ف��ظ��ه  �ل����دول����ة،  رئ��ي�����س 
�لكرمية للفريق �أول �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان، ويل عهد �أبوظبي 
�مل�صلحة،  ل��ل��ق��و�ت  �لأع���ل���ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
من�صور  �ل�صيخ  �صمو  من  �مل�صتمر  و�لدعم 
ب��ن ز�ي���د �آل ن��ه��ي��ان، ن��ائ��ب رئ��ي�����س جمل�س 
�ل�����وزر�ء وزي���ر ���ص��وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة. ومتابعة 
نهيان،  �آل  م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  �ل�����ص��ي��خ  م��ع��ايل 
وزير �لثقافة وتنمية �ملعرفة رئي�س جمل�س 
�جل��ائ��زة، حيث حر�س معاليه على  �أم��ن��اء 
تطوير �جلائزة يف كل دورة لتحقيق �لريادة 

و�مل�صي بها قدماً نحو �آفاق جديدة.
�أهم  ����ص��ت��ق��ط��ب��ت  �جل���ائ���زة  �أن  �ىل  و�����ص���ار 
و�ملهتمني  و�مل��ز�رع��ني  و�خل��رب�ء  �لباحثني 
بقطاع نخيل �لتمر على �مل�صتويني �لعربي 
فئات  على  و�ملناف�صة  للم�صاركة  و�ل��ع��امل��ي، 
على  نقلة مميزة عملت  �جل��ائ��زة، وحققت 
منذ  وتو�صعت  ودر����ص��ات��ه  �لنخيل  تطوير 
ع���ام ل��ت�����ص��م��ل �لب��ت��ك��ار �ل����زر�ع����ي، وع���ززت 
�لفاعل  بالدور  م�صيد�ً  عاملياً،  مكانتها  من 
للجائزة  �ل������رتوي������ج  يف  ل����الإع����الم����ي����ني 
و�لتعريف بها، و�أثنى على دور كافة و�صائل 
�لتميز  يف  ���ص��رك��اء  ب��اع��ت��ب��اره��م  �لإع������الم 

و�لنجاح.
بالتهنئة  �جل�����ائ�����زة  ع�����ام  �أم������ني  وت����وج����ه 
موؤكد�ً  �جل��ائ��زة،  فئات  كافة  يف  للفائزين 
هم  �جل��ائ��زة  فئات  مبختلف  �لفائزين  �أن 
تطوير  يف  ت�صهم  م�����ص��اف��ة  ق��ي��م��ة  مب��ث��اب��ة 
�لزر�عي على  �لتمر و�لبتكار  قطاع نخيل 
م�����ص��ت��وى �ل���ع���امل، م��ع��رب��اً ع��ن �أم��ل��ه يف �أن 
حتظى �جلائزة يف دورتها �ملقبلة مبزيد من 
و�لنهو�س  �لقطاع  ه��ذ�  خلدمة  �مل�صاركات 

به على كافة �مل�صتويات.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال ���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور هالل 
حميد �صاعد �لكعبي ع�صو جمل�س �لأمناء 
باجلائزة  و�ملالية  �لإد�ري����ة  �للجنة  رئي�س 
ن�صاأتها  م��ن��ذ  �جل���ائ���زة  مل�����ص��رية  �مل��ت��ت��ب��ع  �إن 
�لكبري  و�لنجاح  �مل�صتمر  �لتطور  يالحظ 
�صنو�ت  ع�صر  م�صرية  �صمن  حققته  �ل��ذي 
-2007 2017 جاءت حافلة بالإجناز�ت 
لقطاع  نوعية  �إ�صافة  و�صكلت  و�ملكت�صبات 
ن��خ��ي��ل �ل��ت��م��ر. وخ��ط��ت خ��الل��ه��ا خطو�ت 
ن���وع���ي���ة يف جمال  ن��ق��ل��ة  ك���ب���رية وح���ق���ق���ت 

�ل��ب��ح��ث و�ل���در�����ص���ة، وع��م��ل��ت ع��ل��ى تطوير 
و���ص��ائ��ل جديدة  و�ب��ت��ك��ار  �لإن��ت��اج  وحت�صني 
لناحية �لت�صويق و�لعناية و�ملعاجلة، موؤكد�ً 
�أن �لهتمام �لكبري و�لرعاية �خلا�صة من 
ق��ب��ل ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة بن 
�آل نهيان، رئي�س �لدولة، حفظه �هلل،  ز�يد 
و�لقيادة �لر�صيدة كان لها �لأثر �لكبري يف 
وحتقيق  للعاملية  وو�صولها  �جلائزة  تطور 

هذه �ملكانة �ملرموقة.
و�أ�صاف باأن هذه �لدورة متيزت مبجموعة 
�أن عدد  �أب���رزه���ا  م���ن �ل��ن��ق��اط �لأ���ص��ا���ص��ي��ة 
ميثلون  مر�صحاً   201 بلغ  قد  �ملتقدمني 
تركزت  ح��ي��ث  �ل���ع���امل،  ح����ول  دول����ة   37
م�������ص���ارك���ة �أب�����ن�����اء �لإم�����������ار�ت ���ص��م��ن فئة 
�لتنموية  و�مل�صاريع  و�ل��در����ص��ات  �لبحوث 
�لر�ئدة.  و�لبتكار�ت  �ملتميزون  و�ملنتجون 
�أعد�د  يف  �لنوعية  �مل�صاركة  �أن  �إىل  منوهاً 
لها  �لفئات  خمتلف  يف  للجائزة  �ملتقدمني 
�لبحوث  فئة  �صجلت  �يجابي، حيث  موؤ�صر 
ن�صبة  �أع��ل��ى  كعادتها  �ملتميزة  و�ل��در����ص��ات 
�لأمانة  مكتب  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً  م�����ص��ارك��ة، 
�لعامة قد بد�أ �أعماله بفرز وتقييم �لأعمال 
تاأ�صي�س  م��ن��ذ  �ت�����ص��م��ت  بعملية  �مل�����ص��ارك��ة، 

�جلائزة ب�صفافية عالية وحيادية تامة.
كلمته  يف  �لكعبي  �لدكتور  ��صتعر�س  كما 
�ل��ع��ام��ة للجائزة  �أب�����رز �جن�����از�ت �لم���ان���ة 
�مل�صاركة  زي���ادة  �مل��ا���ص��ي منها  �ل��ع��ام  خ��الل 
�لفئات  وت�������ص���ج���ي���ع  ن�������ص���ر  يف  �ل���وط���ن���ي���ة 
�مل�����ص��ت��ه��دف��ة م���ن م����ز�رع����ي �ل��ن��خ��ي��ل على 
فئات  �صمن  للم�صاركة  �ل��دول��ة  م�صتوى 
ومهرجان  �لثقافية  �لقافلة  مثل  �جلائزة، 
�لدويل  �لم��ار�ت  ومهرجان  للرطب،  ليو� 
للجائزة  �لرئي�صي  �ملقر  �لتمر.نقل  لنخيل 
 2017 �أغ�صط�س  �أب��وظ��ب��ي  �لعا�صمة  يف 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن مهرجان  وت��ن��ظ��ي��م �ل��ن�����ص��خ��ة 
�لعد�د  وج���اري   2016 �مل�صرية  �لتمور 
يف  �ملهرجان  من  �لثالثة  �لن�صخة  لإط��الق 
م�صنع  وت�صليم  �ل��ق��ادم.وت��اأه��ي��ل  ن��وف��م��رب 
�صيوة للتمور بدعم �صمو �ل�صيخ من�صور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
�صيوة  و�حة  �لرئا�صةوح�صول  �صوؤون  وزير 
منظمة  م��ن  �ل��دول��ي��ة  جيا�س  ���ص��ه��ادة  على 
�لأغذية و�لزر�عة �لدولية )�لفاو( و�عتبار 

�لنمط �لزر�عي �لرت�ثي فيها �إرثاً �إن�صانياً.
نوعها  �لأوىل من  دولية  و�إط��الق م�صابقة 
يف  �ل�صعر�ء"  ب��األ�����ص��ن��ة  "�لنخلة  ب��ال��ع��امل 
�إطالق  وكذلك   .2016 �لأوىل  ن�صختها 
�لت�صوير  م�صابقة  م��ن  �لثامنة  �لن�صخة 
�لدولية "�لنخلة يف عيون �لعامل" 2017 
بعدد  للجائزة  �لعامة  �لأم��ان��ة  كما�صاركت 
�ملتعلقة  �لدولية  و�مل��وؤمت��ر�ت  �ملعار�س  من 
 15 بلغ  �ل��زر�ع��ي  و�لبتكار  �لتمر  بنخيل 
م�����ص��ارك��ة حم��ل��ي��ة ودول���ي���ة �صملت ك��ل من 
عمان،  �صلطنة  �مل��غ��رب،  م�صر،  �ل�����ص��ود�ن، 
و�لم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. ����ص��اف��ة �ىل 
��صد�ر �ملجلد �لثامن يت�صمن عددين من 
ثالثة  و�إ����ص���د�ر  �مل��ب��ارك��ة.  �ل�صجرة  جملة 
�عد�د من ن�صرة �أخبار �جلائزة. كما نظمت 
�جل��ائ��زة حملة �إع��الم��ي��ة و�إع��الن��ي��ة غطت 
خمتلف و�صائل �لعالم و�لإعالن و�ملو�قع 
�للكرتونية �ملخت�صة بالإ�صافة �ىل و�صائل 
�ل��ت��و����ص��ل �لج��ت��م��اع��ي، ح��ي��ث جت���اوز عدد 
�ملتابعني حل�صاب �جلائزة على �لفي�س بوك 
�ىل 52000 متابع و�إطالق �صفحة في�س 
"�لنخلة  �ل�صعرية  بامل�صابقة  خا�صة  ب��وك 
�ملتابعني  ع���دد  جت���اوز  �ل�صعر�ء"  ب��األ�����ص��ن��ة 
بال�صعر،  و�ملهتمني  �ل�صعر�ء  من   7299
ب��وك خا�صة  في�س  �إط��الق �صفحة  كما مت 
"�لنخلة  �لفوتوغر�يف  �لت�صوير  مب�صابقة 
�ملتابعني  ع���دد  �لعامل" وجت����اوز  ع��ي��ون  يف 

فيها 3575 م�صور حول �لعامل.
و�أكد �صعادة �لدكتور عبد �لوهاب ز�يد �أمني 
عام �جلائزة يف ختام �ملوؤمتر �ل�صحفي على 
�ل�صجرة  بها  حتظى  �ل��ذي  �لرعاية  �أهمية 
من  ع��ام  ب�صكل  �ل��زر�ع��ي  و�لقطاع  �ملباركة 
خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  �صيدي  قبل 
�ل��دول��ة )حفظه  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  ودع��م  �هلل(، 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�صلحة حفظه �هلل، 
�آل  ز�ي��د  بن  من�صور  �ل�صيخ  �صمو  ومتابعة 
وزير  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
���ص��وؤون �ل��رئ��ا���ص��ة، و�ه��ت��م��ام م��ع��ايل �ل�صيخ 
�لثقافة  وزي��ر  نهيان  �آل  مبارك  بن  نهيان 
�أمناء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  �مل���ع���رف���ة  وت��ن��م��ي��ة 
�جلائزة. ي�صري �إىل �لعالقة �لع�صوية �لتي 
�أبناء �لإم��ار�ت ب�صجرة نخيل �لتمر  تربط 
�ل��ت��ي ت��ع��ت��رب ج����زء�ً م��ن ه��وي��ت��ن��ا �لوطنية 
فالنخلة  بالإمار�ت.  �لجتماعية  وثقافتنا 
�لوطن  �أب��ن��اء  ���ص��م��وخ  رم���ز  و�صتبقى  ك��ان��ت 

وقبلة �أنظارهم وحمبتهم.

ي�ستك�سف اأعمال الو�سائط املتعددة لفنانني اإماراتيني ومقيمني يف الدولة

افتتاح معر�ش "كوالج" يف مركز القطارة للفنون
•• اأبوظبي  - الفجر

�أُف��ت��ت��ح يف م��رك��ز �ل��ق��ط��ارة للفنون   
�لربنامج  �صمن  "كولج"،  معر�س 
لل�صياحة  �أب��وظ��ب��ي  لهيئة  �ل��ث��ق��ايف 
فناناً   23 مب�����ص��ارك��ة  و�ل���ث���ق���اف���ة، 
�ل����دول����ة،  �إم�����ار�ت�����ي�����اً وم���ق���ي���م���اً يف 
وي�صتك�صف �ملعر�س �أعمال �لو�صائط 
�مل����ت����ع����ددة، ت�����ص��ك��ي��ل��ة م��ت��ن��وع��ة من 
�لعنا�صر و�لتقنيات �لتي ��صُتخدمت 
نهائية  فنية  �أع��م��ال  �إىل  ل  للتو�صّ

تنقل ر�صائل ومعاين حمددة. 
�لفنون  �ل���ك���ولج م���ن  ف���ن  وي��ع��ت��رب 
يف  �لفنية  �ل�صاحة  على  �ل��ر����ص��خ��ة 
�لأعمال  �لإم���ار�ت وخ�صو�صاً  دول��ة 
�ملتعددة  �لو�صائط  �لتي تعتمد على 
ويقدم  �أو�لتقليدية.  �لرقمية  �صو�ء 
ل�صتك�صاف  ف��ر���ص��ة  �مل��ع��ر���س  ه���ذ� 
�لأعمال  تتناولها  �ل��ت��ي  �حل����و�ر�ت 
و�لو�صائط  �مل��و�د  خالل  من  �لفنية 
�لتي  و�مل���ت���ن���اق�������ص���ة  �مل�����رت�ب�����ط�����ة 

��صتخدمت يف ت�صكيلها.
 15 ي��وم  ك��ولج حتى  يقام معر�س 

�لقطارة  م��رك��ز  يف   2017 ي��ون��ي��و 
�إىل  ع�صر�ً   5 �ل�صاعة  م��ن  للفنون 

م�صاًء.  9
يو�صف  �أحمد  �مل�صاركون:  �لفنانون 
�لزعابي  و�آم��ن��ة  �لرم�صي  وعائ�صة 
وع�صبة  ه���ام���ي���ل���ت���ون  و�آجن���ي���ل���ي���ك���ا 
�لغافلي و�آ�صفني �ند بي لو وفاطمة 
�لتميمي  وف����اط����م����ة  �ل�������ب�������دو�وي 

وجر��صييال  ����ص���ك���ر  وج���ورج���ي���ن���ا 
ماثيوز  وج���ي���م�������س  غ����ري�ردو�����ص����ي 
�ملزروعي  وم��ن��ى  م��ول��ري  وك��اث��ري��ن��ا 
ورحاب  �أمل���ا����س  عبيد  ي��ا���ص��ر  ون��ي��م��ة 
�أبو �لنجا وروزيكا �صيمونيك و�صعد 
�صامل  �صليمان  و�صعدي  �ألبو�صعيدي 
�أر�صول  �ل��زع��اب��ي  و���ص��ع��اد  �ل��ك��ع��ب��ي 

ون�صر ز�ري جفري.

معر�س اأبوظبي الدويل للكتاب ي�ستقطب 1320 عار�سًا من 65 دولة يف دورته ال�سابعة والع�سرين
اأكرث من 800 جل�شة حوارية وندوة وور�شة عمل بني 26 اأبريل و2 مايو
دورة هذا العام تقدم اأكرث من 500 األف عنوان بـ 30 لغة

•• اأبوظبي-الفجر: 

لل�صياحة  �أب��وظ��ب��ي  هيئة  �أعلنت 
فعاليات  تفا�صيل  عن  و�لثقافة 
من  و�لع�صرين  �ل�صابعة  �ل���دورة 
معر�س �أبوظبي �لدويل للكتاب، 
�ل���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة كرمية 
من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 
عهد  ويل  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي 
للقو�ت �مل�صلحة يف مركز �أبوظبي 
�لوطني للمعار�س يف �لفرتة من 

�ملقبل. مايو   2 �إىل  �أبريل   26
غبا�س  �صعيد  �صيف  �صعادة  وق��ال 
م�����دي�����ر ع�������ام ه���ي���ئ���ة �أب����وظ����ب����ي 
لل�صياحة و�لثقافة خالل �ملوؤمتر 
�ل�صحفي �لذي عقدته �لهيئة يف 
�لثنني:  �م�س  �ل�صعديات  منارة 
نلتقي جمدد�ً يف عا�صمة �لثقافة 
�ل�صعديات،  م���ن���ارة  يف  و�ل��ف��ك��ر، 
موؤخر�ً  �حت�صنت  �لتي  �ملنطقة 
�لعاملية  �لثقافية  �لقياد�ت  قمة 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ن ه���ي���ئ���ة �أب���وظ���ب���ي 
على  لنوؤكد  و�لثقافة،  لل�صياحة 
�أننا نفي بوعدنا يف جعل �أبوظبي 
تنطفئ  و�صعلة ل  للثقافة  منارة 

يف �صبيل �ملعرفة و�لفكر.
��صتطعنا  غ����ب����ا�����س:  و�أ�������ص������اف 
ه���������ذ� �ل�������ع�������ام حت����ق����ي����ق زي���������ادة 
�مل������ح������ج������وزة  �مل�������������ص������اح������ات  يف 
مربع،  لت�صبح 35،148 مرت 
ب��ع��دد �إج���م���ايل ل��ل��ع��ار���ص��ني بلغ 
قدرها  وبزيادة  عار�صاً   1320
�ملا�صية،  �ل�صنة  عن  عار�صاً   60
حول  م����ن  دول������ة   65 مي���ث���ل���ون 
�ل���ع���امل، ومب����ا ي��زي��د ع���ن 500 
�أل����ف ع��ن��و�ن م��ن �أك����رث م��ن 30 
�أك���رث من  ل��غ��ة. وب��رن��ام��ج ي�صم 
ون����دوة  ح���و�ري���ة  ج��ل�����ص��ة   800
�لعام  دورة  خ���الل  ع��م��ل  وور���ص��ة 

�جلاري.
�لعام  "نحتفي  غ��ب��ا���س:  وق�����ال 
�إطالق  وباإعادة  بال�صني  �جلاري 
م�����ص��روع ط��ري��ق �حل��ري��ر ثقافياً 
من �لعا�صمة �أبوظبي لنوؤكد �أّنها 
على  �ل���دو�م  على  قدرتها  �أثبتت 
ت�صجيع �لعطاء �لثقايف و�لنفتاح 
�حل�����ص��اري و�ل��ع��ل��م��ي، وم���ن هنا 
و�لمتنان  �ل�صكر  ب��و�ف��ر  �أت��ق��دم 
�ل�صمو �ل�صيخ خليفة  ل�صاحب 
�آل نهيان رئي�س �لدولة  بن ز�يد 
�لهتمام  ع��ل��ى  �هلل"،  "حفظه 
�لكبري و�لدعم �لالحمدود �لذي 
�لثقافة  مل�����ص��رية  ���ص��م��وه  ُي��ول��ي��ه 
�مل���ت���ن���ام���ي���ة يف دول������ة �لإم���������ار�ت 
�ل���ع���رب���ي���ة �مل����ت����ح����دة، وج����ه����وده 
جلائزة �ل�صيخ ز�يد  �ل���د�ع���م���ة 
���ص��م��وه يف  �أط��ل��ق��ه��ا  �ل��ت��ي  للكتاب 
للمغفور  ت��ق��دي��ر�ً   2006 ع���ام 
تعاىل �ل�صيخ ز�يد  �هلل  ب���اإذن  ل��ه 
"طيب  ن��ه��ي��ان  بن �صلطان �آل 
بالثقافة  و�ح��ت��ف��اًء  ثر�ه"،  �هلل 
و�ل���ف���ك���ر �ل���ع���رب���ي و�لإن���������ص����اين 
�صتى  م�����ن  �مل����ب����دع����ني  وج���م���ي���ع 
�أن��ح��اء �ل��ع��امل، حتى حت��ّول حفل 
مهرجان  �إىل  �ل��ف��ائ��زي��ن  ت��ك��رمي 
ومنا�صبة  و�لإب��������������د�ع،  ل��ل��ف��ك��ر 
خمتلف  ب����ني  عاملية للت�صاور 
نادر  �لفكرية، وملتقى  �مل��د�ر���س 
للتعاون �لثقايف وحلو�ر �لثقافات 

لرفع  �ل�صاعية  و�ل�صرت�تيجيات 
و�لدفع  �لعربية،  �لثقافة  ���ص��اأن 
ب��ح��رك��ة �ل��ن�����ص��ر و�ل��رتج��م��ة من 

و�إىل �للغة �لعربية.
وب����دوره ق���ال ع��ب��د�هلل م��اج��د �آل 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  �مل���دي���ر  ع��ل��ي 
هيئة  يف  ب����الإن����اب����ة  �ل���ك���ت���ب  د�ر 
و�لثقافة:  ل��ل�����ص��ي��اح��ة  �أب��وظ��ب��ي 
�أبوظبي لل�صياحة  "�أجنزت هيئة 
و�لثقافة �لكثري، وت�صعى للكثري 
وب�صكل  �مل��ج��الت،  كافة  يف  �أي�صاً 
��صرت�تيجية  �صعيد  على  خا�س 
دور  على  تاأكيد�ً  �لكتاب،  �صناعة 
�صاأن  رف��ع  �لإم��ار�ت��ي يف  �لإن�صان 
حو�ر  وت��ع��زي��ز  �لعربية  �لثقافة 
�حل�����ص��ار�ت، وب��الإ���ص��اف��ة �إىل ما 
ُي�صكله م�صروع ''كلمة'' كاأحد �أهم 
�ل�صاملة  �ل�صرت�تيجية  حم��اور 
للهيئة يف خدمة �لثقافة �لعربية 
و�لكتاب �لعربي. حتتفي "كلمة" 
على  �صنو�ت  ع�صر  مب��رور  �ل��ي��وم 
�إطالقها ومنجزها �لكبري �لذي 
�لأعو�م.  م��د�ر هذه  على  حققته 
بو�صفه م�صروعاً  دوره  �إط��ار  ويف 
ر�ئ������د�ً، وكج�صر  ع��رب��ي��اً  ث��ق��اف��ي��اً 
ثقافات  خم���ت���ل���ف  ب�����ني  ي����رب����ط 
ينظم  �لعربية،  و�لثقافة  �لعامل 
للرتجمة،  "كلمة"  م�������ص���روع 
موؤمتر �أبوظبي �لدويل �خلام�س 

للرتجمة.

يف جمال البيئة
بحث علمي بجامعة االإمارات 

يفوز باملركز  االأول جلائزة را�شد 
بن حميد للثقافة والعلوم 

•• العني - الفجر

�صمن �لتوجه �ل�صرت�تيجي جلامعة �لإم��ار�ت يف تطوير ق��در�ت �لبحث 
ورعاية  و�ل��دول��ي��ة  �لوطنية  �لأه��م��ي��ة  ذ�ت  �مل��ج��الت  يف  و�لب��ت��ك��ار  �لعلمي 
�لباحثني �ملبدعني، حاز �لدكتور خالد عبا�س �لطر�بيلى، من ق�صم علوم 
�حلياة بكلية �لعلوم، باملركز �لأول جلائزة ر��صد بن حميد للثقافة و�لعلوم 
لعام 2016 يف جمال �لبيئة، وذلك عن در��صة بحثية متكن من خاللها 
�إيجاد طريقة جديدة �صديقة للبيئة لزيادة منو نبات "�ل�صاليكورنيا" �أحد 
�لنباتات �لع�صبية �مللحية �لهامة جد� للبيئة �لبحرية، عن طريق ��صتخد�م 
�لبكترييا �ملحفزة لنمو �لنباتات د�خل �لبيوت �لبال�صتيكية على �صو�طئ 

�لبحر يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�لبيوت  يف  �ل�صاليكورنيا  ن��ب��ات  ل��زر�ع��ة  و�لتجربة  �ل��در����ص��ة  �أثبتت  وق��د 
�لبال�صتيكية على �صو�طئ �أمارة ر�أ�س �خليمة  قدرة )م�صتخل�س �لأع�صاب 
وكمية  �جل���ذري  و�خل�صري  �ملجموع  زي��ادة منو  ح��ده( يف  �لبحرية على 
ذ�ت  نتائج  و�إع��ط��اء   ، جهة  م��ن  كبري  ب�صكل  �ل�صاليكورنيا  لنبات  �ل��ب��ذور 
دللة �إح�صائية مقارنة مع زر�عة �لنبات دون �إ�صافة خليط من �لبكترييا 
�ملنتجة لهرمونات �لنمو من جهة �أخرى، و�لتي �أدت �إىل زيادة كبرية جد� 
يف عمليات �لنمو لنبات �ل�صاليكورنيا، ما يوؤكد ظاهرة �لتعاون �أو "�لتاآزر" 
�ملجموع  حتليل  عند  �ل��در����ص��ة  �أثبتت  حيث  معا،  �لإث��ن��ني  ��صتخد�م  عند 
�جلذري و�خل�صري لنبات �ل�صاليكورنيا يف �ملعاملة �لتي مت فيها ��صتخد�م 
م�صتخل�س �لأع�صاب �لبحرية بالإ�صافة �إىل �لبكترييا �ملنتجة لهرمونات 
�لنمو، وكذلك يف �ملحتوى �لد�خلي للعنا�صر �ملعدنية �لكربى و�ل�صغرى 
يف�صر  م��ا  �لأخ���رى،  باملعامالت  مقارنة  و�خل�صري  �جل���ذري  �ملجموع  يف 
لنبات  و�خل�صري  �جل��ذري  �ملجموع  منو  يف  حدثت  �لتي  �لكبرية  �لزيادة 

�ل�صاليكورنيا . 
��صتخد�م  يف  �لعامل  م�صتوى  على  نوعها  من  �لأوىل  �لدر��صة  ه��ذه  وتعد 
من  خليط  م��ع  م��دجم��ا  للنمو  كمحفز  �ل��ب��ح��ري��ة  �لأع�����ص��اب  م�صتخل�س 
�لبكترييا �لبحرية �لتي تفرز هرمونات �لنمو بغر�س زيادة �لإنتاج �لزر�عي 

للنباتات �مللحية �لتي تنمو على �صو�طئ �لبحار مثل نبات �ل�صاليكورنيا.
و�رتكزت �لدر��صة على منهجية مبتكرة يف �لو�صول �إىل هذه �لنتائج عرب 
70 نوعا من �لبكترييا حول منطقة �جلذور لنبات �ل�صاليكورنيا ،  عزل 
ومن عدة �أماكن على �صو�طئ �لبحر يف دولة �لإمار�ت، وقد مت �ختبار هذه 
�لأوك�صينات،  مثل  �لنمو  هرمونات  �نتاج  على  قدرتها  لدر��صة  �لبكترييا 
و�جلربيلينيات و�لأ�صيتوكينتات بالإ�صافة �إىل عديد�ت �لأمينات، و�ملعروف 
عنها قدرتها �لفائقة على زيادة �لنمو �جلذري و�خل�صري للنباتات، كما 
متنوعة  كميات  �إف��ر�ز  على  لقدرتها  �لبكترييا  نوع من   30 ��صتخد�م  مت 
�لبكترييا ك�صماد بيولوجي  �إ�صافة  �لنمو.  ول�صمان جناح  من هرمونات 
بكفاءة حول منطقة  �ملعي�صة  لدر��صة قدرتها على  �ختبار�ت  �أجريت  فقد 
�أنو�ع   7 �لدر��صات على قدر  �أثبتت نتائج هذه  ، وقد  �ل�صاليكورنيا  جذور 
30 نوع مت �ختبارها على �لعي�س بكفاءة يف �لرتبة حول  �أ�صل  فقط من 
منطقة �جلذور ، ما يدل على �لقدرة �لتناف�صية �لناجحة لهذه �لبكترييا 
�ل�صبعة  وبالتايل ��صتخد�مها ك�صماد بيولوجي �صوف ت�صمن �لعي�س حول 
منطقة �جلذور مبا ميكن نبات �ل�صاليكورنيا من �مت�صا�صها ب�صهولة، مما 
يعزز ��صتد�مة زيادة منو نبات �ل�صاليكورنيا �أحد �لنباتات �لع�صبية �مللحية 
�لهامة جد� للبيئة �لبحرية، عن طريق ��صتخد�م �لبكترييا �ملحفزة لنمو 

�لنباتات بطريقة �صديقة للبيئة.   
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االأبي�س – اخلبز   1
ل�صعوبة  �لبطن  �نتفاخ  يف  �لأبي�س  �خلبز  ويت�صبب 
�له�صمي،  �جل��ه��از  يف  ��صطر�بات  ي��وّل��د  م��ا  ه�صمه، 
�لذي  �لكامل  �لقمح  بخبز  ��صتبد�له  وبالتايل يجب 
�ل��ع��ب��ور �ملعوي،  ُت�����ص��ّه��ل  �ل��ت��ي  ي��وّف��ر �صعف �لأل���ي���اف 

ومتنح �صعور�ً بال�صبع.

النية اخل�سراوات   2-
هذه  ت����ن����اول  �أن  �إل  �ل�����ص��ح��ي��ة،  ف���و�ئ���ده���ا  ورغ������م 
�خل�صر�و�ت طازجة، من �صاأنه �أن يت�صّبب يف م�صاكل 
ه�صمية مزعجة للغاية، و�لتي منها على �صبيل �ملثال 
تتخّمر  حيث  و�مللفوف”،  �لربوكلي،  “�لقرنبيط، 
لذلك  ت�صتغرقه  �ل���ذي  و�ل��وق��ت  �لأل���ي���اف،  لتدمري 
يوؤدي �إىل �إبطاء عملية �له�صم و�إطالق �لغاز�ت، مما 

يتوّجب تناولها مطبوخة لي�صهل ه�صمها.

االألبان – م�ستقات   3
و�لق�صدة  �حلليب  مثل  �لألبان  منتجات  �إّن 

على  حت��ت��وي  �لياغورت”  “با�صتثناء 
�لالكتوز، و�لأخري نوع من �ل�صّكر يتطّلب 

ه�صمه تفاعاًل مع �لإنزميات.
�أع�����ص��اء �جل�����ص��م تعمل  �أّن  وث��ب��ت ع��ل��م��ي��اً 
ه�صم  ع��ن  �ل��ن��اجت��ة  �مل��غ��ذي��ات  با�صتعمال 

�له�صم  عملية  وتتم  �لغذ�ئية،  �مل���و�د 
�لتي  �لها�صمة  �لع�صار�ت  بوجود 

بروتينية  جزيئات  على  حتتوى 
باختالف  �أدو�ره�����ا  تختلف 

�ملو�د �لتي توؤثر فيها 
ت����������دع����������ى 

�لإنزميات �لها�صمة.
ومبا �أنه ي�صعب ه�صم 

�للبنية،  �ملنتجات 
يف حال مل تتوفر 

�جل�������������ص������م  يف 
�ل������ك������م������ي������ات 
�ل��الزم��ة من 
�ل�����الك�����ت�����وز، 

بتناول  ين�صح 
�ل��������ي��������اغ��������ورت 

من  �مل���������ص����ن����وع 
�ملخّمر،  �حل��ل��ي��ب 

�لنباتي  �حل��ل��ي��ب  �أو 
و�للوز”. �ل�صويا  “فول 

و�لالكتوز هي خمرية )�إنزمي( تتو�جد ب�صكل طبيعي 
�لأم��ع��اء، وهي  �لب�صر يف  عند 
ه�صم  يف  ه����ام  ع��ن�����ص��ر 
“�أو  �لالكتوز  �صكر 
�صكر �حلليب” يف 

�لأمعاء.

 –  4
املـــ�ـــســـروبـــات 

الغازية
وُتعد �مل�صروبات 
غنية  �ل���غ���ازي���ة 
يجعلنا  ما  بالغاز، 
ن���������ص����ع����ر ب����ان����ت����ف����اخ 
تناولها،  عقب  �لبطن 
�لهو�ء  نبتلع  لأننا 
ب���ال���ت���ز�م���ن مع 

��صتهالكها.
وع������م������وم������ا، 
ف��������اإن ه����ذ� 
�ل�������ن�������وع 
م���������������ن 

ولذلك  بال�صحة،  م�صر  �مل�صروبات 
�لع�صري  ت��ن��اول  �لأف�صل  م��ن 

ب�صكل  �مل��ف��ي��دة  �مل���ي���اه  �أو 
كبري للج�صم.

– امللفوف  5
�مللفوف  �أن  ورغ��م 

ي����������ع����������ت����������رب م������ن 
�خل�����������������ص��������ر�و�ت، 

�ل��ت��ي حت��ت��وي على 
�لفو�ئد  من  �لعديد 

�ل�����������ص�����ح�����ي�����ة، ل����ع����دم 
�حتو�ئه على ن�صبة عالية 
�حلر�رية،  و�ل�صعر�ت  �لدهون  من 
�ملقابل،  يف  ي��ت�����ص��ب��ب،  ت��ن��اول��ه  �أن  �إل 
يف �ن���ت���ف���اخ �ل���ب���ط���ن، ن��ت��ي��ج��ة زي�����ادة 
كمية �ل��غ��از�ت يف �لأم��ع��اء، م��ا يورث 
جتّمع  ع��ن  ن��اج��م��اً  �صغطاً  �ل�صخ�س 

�لغاز�ت يف منطقة �لبطن.
ولتفادي مثل هذه �مل�صاكل �له�صمية، 
مع  مطبوخاً  �مللفوف  بتناول  ين�صح 
مل�صاعدة  �خل�����ص��ر  م���ن  �أخ�����رى  �أن������و�ع 

�ملعدة على ه�صمها بي�صر.

– العلكة  6
وي��ج��ه��ل �ل���ك���ث���ريون �أن���ه���م ع��ن��د م�صغ 
�لعلكة، يبتلعون �لهو�ء ليحب�س �لأخري 

�ل�صغط  �إىل  ي�������وؤدي  مم����ا  �ل���ب���ط���ن،  يف 
و�لنتفاخ وتو�ّصع �لبطن،

– البقوليات  7
وحت��ت��وي �ل��ب��ق��ول��ي��ات ع��ل��ى م��ز�ي��ا �صحية 
ع��دي��دة م��ن ده���ون �أو ك��ول��ي�����ص��رتول، وهي 
منخف�صة �ل�صعر�ت �حلر�رية و�ل�صوديوم، 
ل��ك��ن��ه��ا ت��ت�����ص��ب��ب �ن���ت���ف���اخ �ل���ب���ط���ن، مما 
ي�����ص��ت��وج��ب ����ص���رورة �ل���ت���اأك���د م���ن ترك 
�لليل،  �ملياه طو�ل  �لبقوليات غارقة يف 
ق�صرتها  ت�صبح  �أن  و�نتظار  طهيها  ثم 

رطبة لتناولها ب�صالم.

الد�سمة – االأطعمة   8
�لد�صمة خ�صو�صاً  �لأطعمة  وتتمثل 
و�لب�صكويت  �مل��ق��ل��ي��ة  �ل���ده���ون  يف 

و�لكعك، �ملعروفة باأن ه�صمها 
فتبقى  ب����ب����طء،  ي���ت���م 

ف�����رتة �أط�������ول يف 
�مل���������ع���������دة، مم���ا 
�إىل  ي���������������������وؤدي 
بالثقل  ����ص���ع���ورك 
وبالتايل  و�لتخمة، 
بالتقليل  ُي���ن�������ص���ح 
�لإمكان،  ق���در  منها 
عنها  و�ل���ص��ت��ع��ا���ص��ة 
�مل�صلوقة  ب��الأط��ع��م��ة 

�أو �مل�صوية.

�صرب  بعدم  �لأ�صخا�س  بريطانيون  وعلماء  خ��رب�ء  ن�صح 
�صن  ف���وق  للبالغني  بالن�صبة  �ل���غ���د�ء  وج��ب��ة  ب��ع��د  �ل��ق��ه��وة 
�خلم�صني عاما، �صي�صاعدهم يف ق�صاء نوم مريح وم�صتقر 

يف �لليل.
بنوم  �لتمتع  كيفية  ب�صاأن  �لفئة  لهذه  ن�صائح  �أ���ص��دو�  كما 

هادئ و�صحي.
�ل�صن، كلما  "كلما تقدمنا يف  �أن��ه  وذك��ر تقرير بريطاين 

�ل���ن���وم �لهادئ  �ن��خ��ف�����ص��ت ق�����درة �لإن�������ص���ان ع��ل��ى 
و�أن  و�ل�����������ص�����ح�����ي، 

�لكافية  �لر�حة 
خ���������������������������������الل 
تتيح  �ل���ل���ي���ل 

لالإن�صان �لتمتع ب�صحة عقلية جيدة".
وين�صح �لتقرير �لطبي �لبالغني بالنوم لفرتة ترت�وح بني 
�صبع �إىل ثماين �صاعات يوميا، كما يعطي بع�س �لإر�صاد�ت 

حول كيفية حتقيق ذلك.
من بني تلك �لإر�صاد�ت:

و�ل�صاي �لقهوة  • جتنب 
�لل����������ت����������ز�م   •
ب����ال����ن����وم 

يف 

�لقيلولة ملدة ق�صرية فقط ل تتعدى ن�صف �صاعة يوميا
�ليومي  �لتعر�س  يوميا،  حم��دد  وق��ت  يف  �ل�صتيقاظ   •

لأ�صعة �ل�صم�س �لطبيعية
للنوم كمحفز  �لكحول  �صرب  • عدم 

وقت  قبل  تقريبا  ���ص��اع��ات  ث��الث  قبل  �لع�صاء  ت��ن��اول   •
�لنوم

�للوحية  �لأج��ه��زة  م��ن  �أي  �صا�صات  �إىل  �لنظر  ع��دم   •
�لإلكرتونية مثل �لهاتف �ملحمول، و�لكمبيوتر �للوحي.

مثل  �لأليفة  �حليو�نات  رفقة  �لنوم  �ىل  �لذهاب  عدم   •
�لكالب �أو �لقطط.

�لذهاب  �ل�صريك قبل  �أو �خل�صومات مع  • جتنب �جلدل 
�إىل �لنوم.

لل�صحة  �لربيطانية  �جلمعية  من  خ��رب�ء  �لتقرير  وكتب 
�ل�صن،  �لإن�صان يف  �أنه كلما تقدم  �لدماغية، ويوؤكد هوؤلء 
قابلية  �أك��رث  وي�صبح  ف�صيئا،  �صيئا  نومه  �أ�صلوب  يتغري 

لال�صتيقاظ.
�أو �لنوم  �ل��ن��وم،  �أن �ل���ص��ط��ر�ب يف  وي���رى �خل���رب�ء 
ل���ف���رت�ت ق�����ص��رية ل��ل��ب��ال��غ��ني، مي��ك��ن �أن ي��زي��د من 
و�ل�صكري،  �لقلبية،  ب��الأم��ر����س  �ل���ص��اب��ة  خم��اط��ر 

و�ل�صمنة.
يف  �صعوبات  م��ن  يعانون  مم��ن  �لبالغني  �لعلماء  وين�صح 

�لنوم بطريقة �صحية وممتعة مبا يلي:
ين�صح  �ل��ن��وم،  على  �ل��ق��درة  وع���دم  بالتعب  �ل�صعور  �أث��ن��اء 

بتغيري �ملكان �أو �مل�صي قليال ثم �ل�صرتخاء يف مكان هادئ، 
كي ت�صعر بالنعا�س.

�إذ� كنت ت�صعر بالقلق على بع�س �لأ�صياء ب�صكل يومي �أثناء 

يوميا  �لأق��ل  على  دقيقة   15 تخ�ص�س  �أن  فعليك  �ل��ن��وم، 
لتلك �لأم��ور �لتي تقلقك، عو�صا عن �لتفكري فيها ب�صكل 

يومي مما ي�صبب لك �لأرق، بح�صب �لتقرير.

بعد اخلم�سني

ابتعد عن القهوة بعد وجبة الغداء حتى تنام جيدا

اأطعمة وم�شروبات ُتعّر�ش بطنك لالنتفاخ

الفرن�سي،  )كــونــكــومــبــري(  مــوقــع  ن�سح 
بتجّنب  والــغــذاء،  ال�سحة  يف  �س  املتخ�سّ
جتنبها  اأو  يومي،  ب�سكل  اأطعمة   8 تناول 
والتي  البطن،  انتفاخ  من  لالإفالت  نهائيا، 

تتمثل يف االآتي:

م�شروب �شحي يحرق 4 �شم من 
دهون  البطن واخل�شر يومّيًا

و�خل�صر،  �لبطن  مبحيط  �ل��ده��ون  ت��ر�ك��م  م�صكلة  م��ن  �ل��ك��ث��ريون  يعاين 
خا�صة يف ف�صل �ل�صتاء، حيث تقل �حلركة، ويكرث تناول �لطعام للح�صول 

على �لدفء.
ي�صاعد  �صحياً  “j h lifestyle” م�صروباً  موقع  قدم  �ل�صياق  هذ�  ويف 
4 �صم يومياً من حميط �خل�صر  �أثناء �لليل، وخ�صارة  على تطهري �ملعدة 

و�لبطن.
�ملعوية  �لع�صالت  و�نقبا�س  �له�صم،  عملية  على حت�صني  �مل�صروب  ويعمل 
و�لأمعاء،  ب��امل��ع��دة  و�ل��غ��از�ت  �ل��ط��ع��ام  بقايا  ت��ر�ك��م  و�إز�ل����ة  طبيعي،  ب�صكل 

و�لتخل�س من رو��صب �لدهون باجل�صم �لناجتة عن �لنظام �لغذ�ئي.
 ويتكون �مل�صروب من:

�مل�صحوق. �للوز  من  �صغرية  – ملعقة 
طريق  ع��ن  �صنعه  يتم  ���ص��ر�ب  وه��و  �ل��ل��وز،  حليب  م��ن  ملعقة  ن�صف   –

طحن ثمرة �للوز.
قرفة. �صغرية  ملعقة  – ن�صف 

�ملب�صور. �لزجنبيل  من  �صغرية  – ملعقة 
موز. ثمرة  – ن�صف 

طريقة التح�سري:
�ل�صر�ب  وي�صبح  م��ع��اً،  �خل��الط  يف  �ل�صابقة  �مل��ك��ون��ات  جميع  تخلط   –

جاهز�ً، ويتم تناوله كل ليلة بعد �لع�صاء بن�صف �صاعة.
�ل�صر�ب  ه��ذ�  تناول  بعد  �صيء  �أي  تاأكل  لن  �أن��ك  من  �لتاأكد  عليك   –

لياًل.
�مل�صروب  فهذ�  �ل��ن��وم،  على  و�حل�صول  �ل�صرير  �إىل  �ل��ذه��اب  ميكنك   –

يجعلك تناوم يف هدوء و��صرتخاء.

فوائد امل�سروب:
– يعمل �ملوز على فقد�ن �لوزن لأنه يحتوي على خ�صائ�س غنية باملعادن 
ي�صاعدك على  �لذي  �لبكتني  و�لفيتامينات، كذلك يحتوي على  و�لألياف 

�ل�صعور بال�صبع لفرتة من �لوقت.
ويخل�صك  للج�صم،  �لعامة  �ل�صحة  على  �حلفاظ  يف  ي�صاعد  – �لزجنبيل 
يف  ترت�كم  �لتي  �ل��ده��ون  خا�س  ب�صكل  ي�صتهدف  وه��و  �لبطن،  ده��ون  من 
�لهرمونية،  و�لتغري�ت  �لطعام،  تناول  �لإف��ر�ط يف  تنتج عن  �لتي  �لبطن 

وعدم ممار�صة �لريا�صة.
فقد�ن  على  ويعمل  �ملعادن،  من  �لقدر  نف�س  على  �للوز  حليب  – يحتوي 

�لوزن؛ فهو منخف�س يف �لدهون مقارنة باحلليب �لبقري.
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العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/606 جتاري كلي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- تريدينت �نرتنا�صيونال هولدينجز - �س م ح )مكتب متثيل( جمهول 
يف    2017/2/14 ب��ت��اري��خ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/�صوي�صبورينج �وفر�صيز بايلنج كوربوري�صن ليمتد - فرع 
دبي - بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره 17.112.632.24 درهم )�صبعة 
وع�صرون  و�ربعة  درهما  وثالثون  و�ثنني  و�صتمائة  �لف  ع�صر  و�ثني  ومائة  مليون  ع�صر 
فلو�س( مع �لفائدة �لتاأخريية عنه بو�قع 9% �صنويا �عتبار� من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية 
ومبلغ  وم�صروفاتها  �ل��دع��وى  ب��ر���ص��وم  �لزمتها  كما  �ل��ت��ام  �ل�����ص��د�د  وح��ت��ى   2016/4/18
خم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2161 جتاري جزئي

�بد�ر  ر�صول  2-م�صيح  م  م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  د�ن��اب��اك  عليهما/1-  �ملحكوم  �ىل 
م   م  ذ  �س   - �لعامة  للتجارة  د�ن��اب��اك  مدير  وب�صفته  �ل�صخ�صية  ب�صفته   -  ��صفهاين 
بتاريخ  �مل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  ح��ك��م��ت  �مل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  �لق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ويل 
�لإم��ار�ت جولد - م د م �س بجل�صة  2016/12/5 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/ 
قيمة  للمدعية  ي��رد�  ب��ان  و�لتكافل  بالت�صامن  عليهما  �ملدعي  بالز�م   -  2016/12/5
وو�حد  )�ربعمائة  دره��م   421.000 مبلغ  قدرهما  �لبالغ  �ل��دع��وى  مو�صوع  �ل�صيكني 
تاريخ   من  �عتبار�  �صنويا   %9 بو�قع  عنه  �لتاأخريية  و�لفائدة  دره��م(  �ل��ف  وع�صرون 
��صتحقاق كل �صيك.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد 

بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/24  عقاري كلي                 
�ل��و�رد ب�صهادة �مللكية( ��صد �حمد  �ىل �ملدعي عليه / 1-��صعد �حمد بتله )ح�صب 
�ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول  �ل�صخ�صية(  باثبات  �ل��و�رد  )ح�صب  باتله 
�مالك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة وميثله : عبد�للطيف حممد �أبوبكر �حمد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بف�صخ �لعقد بني �ملدعي  �حلمادي   قد 
وقدره  عليه مببلغ  �مل��دع��ي  و�ل���ز�م  دره��م   4455000 �مل��ق��درة مببلغ  عليه  و�مل��دع��ي 
لها جل�صة  وح��ددت  �ملحاماة.   و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   1867107.80(
يوم �لحد  �ملو�فق  2017/4/30  �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت 

�حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/433  جتاري جزئي              

���س م ح  جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مبا  �مل��دع��ي عليه / 1-ن��ي��وت��ون �ند�صرتي�س -  �ىل 
 : وميثله  حم���دودة  م�صوؤولية  ذ�ت   - �ملعدنية  لل�صناعات  �جل��رج��اوي  �مل��دع��ي/  �ن 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  عبد�لرحمن ن�صيب عبد�لرحمن بن ن�صيب - قد 
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   244474( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة 
و �صمول  �لتام   �ل�صد�د  �ملطالبة  وحتى  تاريخ  و�لفائدة   12% من  �ملحاماة  �تعاب  و 
�حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/4/27  
�أو من ميثلك  Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2016/2962  جتاري جزئي              

ت���ري  جم��ه��ول حمل  �مل��دخ��ل / 1-�خل���رز ميدو�س ليمتد /ت���وب  �ىل �خل�صم 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  م  م  ذ  ك��ري  -  �مل��دع��ي/ �صركة روف  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
درهم(   123.964( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها 
�ل�صتحقاق   تاريخ   من   %12 و�لفائدة   �ملحاماة  �تعاب  و  و�مل�صاريف  و�لر�صوم 
وحتى �ل�صد�د �لتام و �صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة. وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.13 يوم �خلمي�س  �ملو�فق  2017/4/27  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/757  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-عذ�رى مو�صى حممد ح�صني �ملازمي  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ بنك �بوظبي �لتجاري )فرع( وميثله :عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
�لعمر�ن �ل�صام�صي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها 
عذ�رى مو�صى حممد ح�صن �ملازمي مببلغ وقدره )426.461.14 درهم( و�لر�صوم 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�صد�د 
ي��وم �لحد   لها جل�صة  �ملعجل بال كفالة.   وح��ددت  بالنفاذ  �صمول �حلكم  و  �لتام 
فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ل�صاعة 8.30 �س  �ملو�فق  2017/4/30  
باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت 
للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1506  عمايل جزئي             
�وفر�صي�س جلف ميديكال �صبالي - �س ذ م م   جمهول  �ىل �ملدعى عليه/1- 
�أقام  �أن �ملدعي/هاجر �لنعيم حممد �لأمني عبد�هلل -  قد  حمل �لقامة مبا 
 83334( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك 
درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف  رقم �ل�صكوى 
�لثالثاء   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت    )MB168018038AE/2017(
فاأنت  Ch1.A.5  لذ�   : بالقاعة  �ل�صاعة 8.30 �صباحا   �ملو�فق 2017/5/2  
مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك  �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2370  عمايل جزئي             

�ىل �ملدعي عليه / 1-�لنور�س لطالء �ملعادن - �س ذ م م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي / �صرينات �صرينيفا�س �و�صيل وميثله : بدر حمد �حمد حميد 
عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لزعابي 
وقدرها )73807 درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )1000 درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف 
ورقم �ل�صكوى)MB167452301AE/2017( وحددت لها جل�صة يوم 
�لربعاء   �ملو�فق 2017/4/26  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة : Ch1.A.5  لذ� 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/468 تنفيذ مدين   
�أبو �لعزم عامر جمهول حمل �لقامة مبا �ن  �ىل �ملنفذ �صده/1- حممد �صامي حممد 
طالب �لتنفيذ/ حممد �صاهر عبد�لرحمن بدو�ن وميثله : �بر�هيم علي �ملو�صى �حلمادي 
- قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملوؤرخ  �لبيع  ونفاذ عقد  ب�صحة   - �ملحكمة   �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )5408(
2008/6/3 لل�صيارة رقم G/82419 خ�صو�صي دبي من نوع بي �م دبليو I 325 موديل عام 
1991 �ملو�صحة بعقد �لبيع �صند �لدعوى و�لزمت �د�رة مرور دبي ت�صجيل �لعقد وفق ما 
�صلف و�لزمت �ملدعي عليه بامل�صروفات وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت 
ما عد� ذلك من طلبات  - وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف 

حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/538  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1-  بو�صتيك - �س ذ م م 2-ر�جيف باندي �صوريندر� باندي - عن نف�صه 
وب�صفته �صريك و�ملدير �ملخول ل�صركة بو�صتيك - �س ذ م م و�صامن للت�صهيالت �مل�صرفية  
�صاملني  ز�ي��د  ن��و�ل   : �لوطني وميثله  �بوظبي  �ملدعي/ بنك  �ن  �لقامة مبا  جمهول حمل 
�صدهما  �ملتنازع  بالز�م   �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �حلو�صني  ظبيك 
وقدره  ب��ه  �مل��ط��ال��ب  �ملبلغ  �مل��ت��ن��ازع  للبنك  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  و�لت�صامن  بالتكافل 
�لدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  للفائدة  بال�صافة  دره��م(   1.419.263.95(
و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �عاله  �ليها  �مل�صار  �لقانونية  �مل��و�د  �صند� لحكام  �لتام  �ل�صد�د  وحتى 
و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق  2017/5/4  �ل�صاعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/86  عقاري كلي                 

���ص��ان��د ج��ني 2- فيبها ج��اي��ن  جمهويل  ن��ف��ني  �مل��دع��ي عليه / 1-�ت����ول ج��ني  �ىل 
�ملدعي/ �مالك للتمويل )�صركة م�صاهمة عامة( وميثله :  �ن  حمل �لقامة مبا 
�أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �أبوبكر  �حمد �حلمادي  قد  عبد�للطيف حممد 
�ملطالبة بف�صخ �تفاقية �لجارة ومالحقها و�لز�م �ملدعي عليهما بت�صليم �لوحدة 
و�لر�صوم  �لعقاري  �لقيد  ��صارة  و�لغاء  للمدعية  ورد �حليازة  �ل�صو�غل  خالية من 
و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/5/3  
�ل�صاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/981  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1-طارق �صالح عبد�هلل حمد �لغيثي جمهول حمل �لقامة 
�صيف  : ح�صة  �لعامري وميثله  بخيت  �ملدعي/ عبري حممد حم�صن  �ن  مبا 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - �جلابري  �صيف  �صامل 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )178.000 درهم( �صامل قيمة �لتعوي�س و�لر�صوم 
�ل�صد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف 
�ل�صاعة 8.30  �ملو�فق  2017/4/26   �لرب��ع��اء   �لتام.  وح��ددت لها جل�صة يوم 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/572  جتاري كلي               
�مل��و�د �لغذ�ئية - ذ م م  2-عبد�ملنان �و�ن  �ىل �ملدعي عليه / 1-�صركة كارنيل لتجارة 
حممد �قبال �و�ن 3-�صازية �عو�ن زوجة عبد�ملنان �عو�ن  جمهويل حمل �لقامة مبا 
�آل  �لناخي  : عبد�هلل خمي�س غريب  ع وميثله  م  �س   - �لتجاري  دبي  بنك  �ملدعي/  �ن 
بالت�صامن  �ملتنازع �صدهم  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�صوعها  �أقام عليك  علي   قد 
و�لت�صامم و�لتكافل بان يوؤدو� للبنك �ملتنازع مبلغ وقدره )5.624.107.75 درهم( كما 
�لدعوى  رفع  وحتى  �لتاريخ  هذ�  12% من  بو�قع  �لفو�ئد  مع   2016/10/31 تاريخ  يف 
�لتام و�لر�صوم و�مل�صاريف و�لتعاب.  وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س   �ل�صد�د  وحتى 
�ملو�فق  2017/5/4  �ل�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/686  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه / 1- فرد�ن عظم حممد عظم  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
�صعيد  : خليفة عبد�هلل  دب��ي وميثله  ف��رع   - )م(  م ب  �س  �لو���ص��ط(  )�ل�صرق  �ميك�س 
�ل��ز�م �ملدعي عليه  �أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �لكتبي   قد  عبد�هلل بن هويدن 
تاريخ  من   %12 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة  دره��م   121.866/85 وق��دره  مبلغ  ب�صد�د 
�تعاب  ومقابل  و�مل�صاريف  بالر�صوم  و�ل��ز�م��ه  �لتام  �ل�صد�د  وحتى  رف��ع    �ل�صتحقاق 
�ملحاماة.    وح��ددت لها جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق  2017/4/19  �ل�صاعة 8.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة 
�أيام على  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

�لأقل )علما بانه مت تعديل على �لطلبات(. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/483  ا�ستئناف عقاري   
جمهول  ليمتد  �إنف�صتمنت  �أكويازيا  1-�صركة  �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
قد  ح�صينوف    غلو  رميزو  /فا�صل  �مل�صتاأنف  �ن  مبا  �لق��ام��ة  حمل 
عقاري   2016/67  : رق��م  بالدعوى  �ل�صادر  �حلكم  �ل��ق��ر�ر/  ��صتاأنف 
�ملو�فق  �خلمي�س   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت   2016/9/1 بتاريخ  كلي 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 �ل�صاعة    2017/5/18
تخلفكم  ح��ال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/201  تنفيذ عقاري   
�ىل �ملنفذ �صده/1-�صركة �لإمار�ت �لعاملية لال�صتثمار - ذ م م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب 
�لدعوى رقم 2016/251 عقاري  �ل�صادر يف  نعلنكم باحلكم  باتيل  �لتنفيذ/ح�صموخ جامناد��س 
كلي يوم �خلمي�س  بتاريخ  2016/10/13  باعتباره �صند� تنفيذيا وذلك 1- بالز�مكم ب�صد�د مبلغ 
�ل�صد�د وت�صليمه �ىل طالب  �لقانونية بو�قع 9% حتى متام  وقدره )3092765( درهم و�لفائدة 
�لتنفيذ �أو خزينة �ملحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن  2- بطالن �تفاقيات �لبيع 
�ملربمة بني �ملدعي)ح�صموخ جامناد��س باتيل( و�ملدعي عليها �لوىل )�صركة �لإمار�ت �لعاملية 
لال�صتثمار( �ملوؤرخ 2013/6/30م �خلا�صة بالوحد�ت �لعقارية �رقام )601/602/612/614/309( 
فان  �لريا�صية.   وعليه  دب��ي  �ي��ه 2( مبدينة   - )����س  رق��م  باملبنى   )HOTEL( من م�صروع
�ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 

يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 

رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1888 مدين جزئي                                                
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  ج��ون عبد�حلميد وف  جمهول حم��ل  �أك���رم  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ  2017/2/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/

�صركة رويال �أند �صن �لالين�س للتاأمني )�ل�صرق �لأو�صط( �ملحدودة �س م ب م )فرع دبي( 
عليهما  �ملدعي  بالز�م   : �لول  عليه  للمدعي  �حل�صوري  ومبثابة  �لثانية  عليها  للمدعي 
�ل��ف دره��م و�لفائدة  ي��وؤدي��ا للمدعي مبلغ 31000 دره��م و�ح��د وث��الث��ون  ب��ان  بالت�صامن 
�لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �صريورة �حلكم نهائيا وحتى متام �ل�صد�د على �ل 
تتجاوز ��صل �ملبلغ �ملق�صى به و�لزمهما �مل�صاريف وخم�صمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 5016/1390 جتاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �صكند هوم خلدمات متابعة �ملعامالت - �س ذ م م - حاليا- �صكند 
هوم خلدمات رجال �لعمال - �صابقا جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت 
بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ 2017/3/15 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/جنيب على 
�صامل �حلريبي بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 616.080 درهم " 
�صتمائة و�صتة ع�صر �لف وثمانون درهم  و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ 
�ملطالبة �لق�صائية �حلا�صلة يف 2016/9/22 وحتى متام �ل�صد�د ف�صال عن �مل�صاريف 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2016/2399 جتاري جزئي                                                

�لكهربائية  �لطاقة  نقل  م��ع��د�ت  تركيب  لع��م��ال  ه��اي��د  دي��ر  ف��ان  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  م  م  ذ  ���س   - بها  و�لتحكم 
ل�صناعة  �صتار  ل�صالح/مون  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2017/1/25 بتاريخ   �ملنعقدة 
مفاتيح �لت�صغيل و�لتحكم �لكهربائية - �س ذ م م بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي �ىل �ملدعية 
مبلغ 127180 درهما )مائة و�صبعة وع�صرون �لفا ومائة وثمانون( وفائدة 9% من تاريخ 
��صتحقاق كل �صيك على حدة وحتى �ل�صد�د �لتام وب�صحة �حلجز �لتحفظي رقم 2016/411 
حجز حتفظي جتاري ، و�لزمتهما بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
 يف الدعوى رقم 2016/2610 جتاري جزئي  

�ملعلن �ليه : �ملدعي عليه �لأول : كري�صتال �صتار لتجارة مو�د �لبناء �س ذ م م
�ملعلن �ليه : �ملدعي عليه �لثاين : كو�صاتو ر�جي�س �باتو فينو جوبا لن ميتو

بناء على تكليفنا من قبل حمكمة دبي �ملوقرة لعمال �خلربة �ملح�صابية يف �لدعوى 
�عاله فقد حددنا يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/25، وذلك يف متام �خلام�صة م�صاء 
موعد� لعقد �لجتماع �لول للخربة �ملحا�صبية وذلك مبكتبنا �لكائن دبي- بر دبي- 
�لعطار مكتب رقم  ب��رج   �مل��ايل  �ملركز  بالقرب من حمطة م��رتو  ز�ي��د  �ل�صيخ  �صارع 
2403 �لطابق �لر�بع و�لع�صرون- هاتف رقم  3589996-04 وفاك�س 3589966-04 �س 
ب 91153 دبي- لذ� يطلب ح�صوركم �و من ميثلكم قانونا حل�صور �لجتماع �ملذكور 

مع �ح�صار كافة �مل�صتند�ت �ملتعلقة بالدعوى. 
  i2an م�صعل �لزرعوين للمحا�صبة �لقانونية- ع�صو يف

�خلبري �ملحا�صبي : د. م�صعل عبد�هلل �لزرعوين

   دعوة حل�سور االجتماع االول
للخربة املحا�سبية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�سر

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعور رقم 2016/2599م جتاري جزئي         

�ىل �ملدعى عليه : �صركة رويال هاو�صينج - م م ح 
حيث �ن �ملدعي / �ل�صم�صام ملو�د �لبناء - ذ م م 

قد �قام عليك لدى هذه �ملحكمة �لدعوى �ملذكورة �عاله ويعلنك فيها : 
لعالن �ملدعي عليه بورود �لتقرير 

لذلك يقت�صي ح�صورك �مام هذه �ملحكمة )�لد�ئرة �جلزئية �ملدنية �لتجارية �لثانية( 
�لقاعة رقم 151 يف متام �ل�صاعة �لثامنة و�لن�صف من �صباح يوم �لثالثاء 2017/4/11م   
عن  تخلفكم  حال  ويف   ، بيانات  من  لديكم  ما  وتقدمي  �لدعوى  على  لالجابة  وذلك 
�حل�صور �و عدم �ر�صال وكيل عنكم يف �لوقت �ملحدد فان �ملحكمة �صتبا�صر نظر �لدعوى 

يف غيابك - حرر يف : 2017/3/21م  
  مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�سارقة االحتادية االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعادة اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية
 يف الدعوى رقم 2017/329  - جتاري )كلي(بوا�سطة الن�سر 

بناء على طلب حمكمة عجمان �لحتادية �لبتد�ئية
بن  علي  يو�صف  فائز عنرت 3-خالد  2-�حمد  1-فائز ح�صن عنرت   : عليهم  �ملدعى  �ىل 

هويدن �ملر��صدة 4-�صركة عنرت ل�صتري�د وت�صدير �لديزل - ذ م م   
دي��رة - منطقة  �إم��ارة دبي -  �لعامة - عنو�نه /  �ملدعي / موؤ�ص�صة �ملجد للتجارة  �ق��ام 

نايف - حمل رقم )7( ملك نا�صر حممد لوتاه
�لدعوى برقم / 2017/329 )جتاري )كلي(( - عجمان 

ومو�صوعها : �ملطالبة مببلغ 1122093 درهم 
بو��صطة  �و  �صخ�صيا  �لبتد�ئية  �لحتادية  عجمان  حمكمة  �م��ام  باحل�صور  مكلف  �نت 

وكيل معتمد وذلك يف �ل�صاعة : 11.00 من يوم 2 �صهر : مايو ل�صنة 2017 م 
وذلك يف �لنظر يف �لدعوى بو�صفك مدعي عليه - حرر بتاريخ 2017/4/12    

مكتب ادارة الدعوى

         االإمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل  

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

�ل�����ص��ادرة م��ن �لد�ئرة  ���س ذ م م  �ل��ع��ام��ة -  ل��ل��م��ق��اولت  ل��وت��اه   ، نا�صر  نحن 
نعلن   ، �لق�صي�س  ديرة  ، عنو�نها   561875 : رقم  بدبي برخ�صة  �لقت�صادية 
مبوجب باأنه مت تغيري �ل�صيد/موين جورج )ك�صريك( �ىل �ل�صيد/ بالمور�يل 

كري�صنان بوتان بور�ييل تو )�صريك جديد(  
فرتة  خ��الل  يطالبها  �ل�صركة  �صد  مطالبات  لديه  ط��رف  �أي  ف��ان  وبالتايل 
�لعالن وهي 15 يوما من �لإخطار عن طريق �لربيد �مل�صجل �و �لت�صال ل 
 يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتي يتم تلقيها بعد فرتة �لإخطار �لتي تبلغ 15 يوما

�ل�صم  : بالمور�يل 
�لهاتف �ملتحرك : 0559390320 

ifaceinterior@gmial.com : لأمييل�

اإعالن تغيري ال�سركاء 

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1247 مدين جزئي 
�ىل �ملدعي عليهما /1 - علي �صامل م�صبح �بدو�ه 2-عتيق �لرحمن قا�صي رحمن - جمهويل 
حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / فهد عبد�هلل قويل  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله وعليه نعلنكم 
حكمت   : �لتايل  �لتمهيدي  �حلكم   2017/3/1 بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
طرق  بكافة  فيها  �ملدعي  ليثبت  للتحقيق  �لدعوى  باحالة  �ملو�صوع  يف  �لف�صل  وقبل  �ملحكمة 
�لثبات �لقانونية مبا فيها �صهادة �ل�صهود وقر�ئن �لأحو�ل باأن �ملدعي وبتاريخ 2015/11/19 
باع �ل�صيارة حمل �لتد�عي بالو�صف عاليه مببلغ 29 �لف درهم للمدعي عليه �لأول دفع منها 
دره��م وحرر  �صبعة �لف  بذمته  دره��م وتر�صد  �ل��ف   22 �لخ��ري من جيبه �خلا�س مبلغ  ه��ذ� 
�لعقد با�صم �ملدعي عليه �لثاين و�ملدعي عليه �لأول هو من ��صتلم �ل�صيارة وحازها حتى �ليوم 
،  وحددت لها �ملحكمة جل�صة يوم �لحد �ملو�فق  و�صد�د قيمتها ويقوم با�صتخد�مها حتى �لن 

2017/4/30  �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحا يف مكتب �لقا�صي 360/1
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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بنك االحتاد الوطني يك�شف 
عن روبوت ذكي للتوظيف 

•• دبي-الفجر: 

للتوظيف بطريقة  ذك��ي  روب���وت  �إط���الق  ع��ن  �لوطني  �لحت���اد  بنك  ك�صف 
متطورة وحديثة تتالءم مع �أ�صلوب �حلياة �لع�صري لالأ�صخا�س �لباحثني 

عن عمل يف معر�س �لإمار�ت للوظائف �لذي عقد موؤخر�ً مبدينة دبي.
بدولة  وظ��ائ��ف  ع��ن  و�لباحثني  للمتقدمني  �جل��دي��دة  �لتقنية  و�صت�صمح 
�لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بعمل مقابلة �لتوظيف بالفيديو عرب �لروبوت 
�لذكي مع مدر�ء �ملو�رد �لب�صرية و�ملدر�ء �لتنفيذيني للبنك من �أي مكان 

بطريقة تفاعلية جذ�بة. 
مم �لروبوت بتقنية �لفيديو �ملبا�صر لت�صهيل �لتفاعل بني �لباحثني  ولقد �صُ
عن �لعمل ومديري �ملو�رد �لب�صرية �لغري متو�جدين يف معار�س �لتوظيف 
و�لذين با�صتطاعتهم كذلك �لتحكم  عن بعد حلركة �لروبوت مثل تعديل 

�ل�صوت و�ل�صورة و�خل�صائ�س �لأخرى. 
ومب�صاعدة من موظفي �لبنك، ي�صتطيع �لروبوت �لتو��صل ب�صكل مبا�صر 
�مل���در�ء  م��ع  و�إي�����ص��ال��ه��م  �ل��وظ��ائ��ف لفهم �حتياجاتهم  ع��ن  �ل��ب��اح��ث��ني  م��ع 
�ملتخ�ص�صني بالبنك لإخت�صار �لوقت وتقليل �إجر�ء�ت �لتوظيف �لطويلة.  
وقال �ل�صيد علي خالد �لها�صمي نائب رئي�س �أول- رئي�س �ملو�رد �لب�صرية 
و�لتطوير �ملوؤ�ص�صي لدى بنك �لحتاد �لوطني : تاأتي هذه �خلطوة يف �إطار 
جهود بنك �لحتاد �لوطني �ملتو��صلة و�لر�مية �إىل ��صتخد�م �أحدث �حللول 
�لتوظيف. ونحن  لتلبية متطلبات  �صهلة ومتطورة  لتوفري طرق  �لتقنية 
مقابلة  ع�صرون  �أكملنا  حيث  �حلديثة  �لتقنية  ه��ذه  باإطالق  ج��د�ً  �صعد�ء 

وظيفية عرب �لروبوت حتى �لآن و�لتي متت بطريقة �صهلة ومبتكرة.

دوالرا للربميل �شعر ت�شوية العقد   54.27
االآجل خلام عمان يف بور�شة دبي للطاقة

•• دبي -وام:

لدى   � �ملقبل  يونيو  ت�صليم   � عمان  خل��ام  �لآج��ل  �لعقد  ت�صوية  �صعر  خ�صر 
تد�وله يف بور�صة دبي للطاقة �م�س 0.41 دولر �أمريكي للربميل �لو�حد 
�ل�صاعة  عند  دولر   54.27 ليبلغ  �لأول  �أم�����س  ت�صويته  ب�صعر  م��ق��ارن��ة 

12:30 بالتوقيت �ملحلي 08:30 بتوقيت غرينت�س.
�ل�صرق  منطقة  يف  دولية  بور�صة  �أول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�صة  وتهدف 
�لنفط  �إنتاج  �صركات  تزويد  �إىل   � و�ل�صلع  �لآجلة  �لطاقة  لعقود  �لأو�صط 
باأ�صعار  �ل�صوي�س  �صرق  تقع  �لتي  بالأ�صو�ق  �ملهتمني  و�لعمالء  و�ملتد�ولني 

تت�صم بال�صفافية للنفط �خلام.
�ملتخ�ص�صة  �لبور�صات  �إح��دى   2007 عام  �فتتاحها  منذ  �لبور�صة  وتعد 
على م�صتوى �لعامل و�أ�صبح عقدها �لرئي�س وهو �لعقد �لآجل خلام عمان 
ت�صهد منو�  �لتي  �ل�صوق  �إىل  �ملتجه  للنفط �خل��ام  �لأك��رث موثوقية  �ملعيار 
�لآ�صيوية  �ملنطقة  �قت�صاد�ت  تعك�س  �لتي  و�لأد�ة  �ل�صوي�س  �صرق  �صريعا 
ب�صورة متفردة و�أكرب عقد من نوعه يف �لعامل من حيث �لت�صليم �لفعلي 
وثالث معيار �صعري للنفط �خلام يف �لعامل و�ملعيار �لوحيد للنفط �خلام 

�لذي يتم ت�صديره من عمان ودبي.
وت�صتخدم بور�صة دبي للطاقة يف �أعمالها �أرقى �لأنظمة �لإلكرتونية �لتي 
ميكن �لو�صول �إليها �نطالقا من �أكرث من 20 منطقة منها �ملر�كز �ملالية 

�لرئي�صة يف �آ�صيا و�أوروبا و�لوليات �ملتحدة.
وتقع �لبور�صة د�خل مركز دبي �ملايل �لعاملي � وهو منطقة مالية حرة مت 
�إن�صاوؤها لتعزيز �خلدمات �ملالية يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة � وتخ�صع 
جميع  و�صمان  مقا�صة  تتم  كما  �ملالية  للخدمات  دبي  �صلطة  قو�نني  �إىل 

�لتد�ولت من خالل جمموعة تابعة لبور�صة �صيكاغو �لتجارية.
يذكر �أن بور�صة دبي للطاقة م�صروع م�صرتك بني دبي �لقاب�صة و�صندوق 
متتلك  كما  �ل��ت��ج��اري��ة  �صيكاغو  ب��ور���ص��ة  وجم��م��وع��ة  �ل��ع��م��اين  �ل�صتثمار 
�لطاقة  ع��ق��ود  ت����د�ول  و���ص��رك��ات متخ�ص�صة يف  ع��امل��ي��ة  م��ال��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ات 
وفيتول  و�صل  �صتانلي  ومورغان  بي مورغان  �صاك�س وجي  منها غولدمان 

وكونكورد �إنرجي �أ�صهما فيها.

عمليات التكامل يف دول االحتاد ال�سوفيتي ال�سابق جعلتها االأكرث جاذبية لرجال االأعمال

كازاخ�شتان تطور املناخ اال�شتثماري وتقدم العديد من املزايا جلذب اال�شتثمارات االأجنبية
خالل 10 �سنوات بلغ حجم اال�ستثمارات االأجنبية املبا�سرة 327 مليار دوالر منها 15 مليار دوالر يف عام 2016   

•• اأ�ستانا-الفجر:

�آ�صيا  ب��ل��د يف  �أك����رب  ك��از�خ�����ص��ت��ان  ت��ع��ت��رب 
�لو�صطى و�أغنى دولة باملو�رد �لطبيعية، 
�لنفط يف  �إن��ت��اج  ب��د�أ  �ملا�صي  �ل��ع��ام  ففي 
ح��ق��ل ك��ا���ص��اغ��ان وه���و �أح���د �أك���رب حقول 
�لنفط �ملكت�صقة خالل �ل�صنو�ت �لأخرية 
ب��اأر����ص��ي ك��از�خ�����ص��ت��ان. وب��الإ���ص��اف��ة �إىل 
�لنفط  فاإن كاز�خ�صتان تقدم لل�صركات 
�لأجنبية �لعديد من �لعقود يف جمالت 

�لتعدين و�لزر�عة. 
�صرعت  �ل�صوفيتي  �لحت��اد  �نهيار  وبعد 
�قت�صاد  �إىل  �ل��ت��ح��ول  يف  ك��از�خ�����ص��ت��ان 
�ل�������ص���وق، وخ���الف���ا مل��ع��ظ��م دول �لحت����اد 
�أ�صتانا  جت���ر  مل  �ل�����ص��اب��ق  �ل�����ص��وف��ي��ات��ي 
�لتدريجي  �ل����ت����ح����ول  م����ع  �ل����ت����ج����ارب 
ل��الق��ت�����ص��اد، ول��ذل��ك ب��ع��د م���رور خم�س 
وع�������ص���ري���ن ع���ام���ا م����ن �حل�������ص���ول على 
�لبلد و�ح���د� من  ه��ذ�  �ل���ص��ت��ق��الل يعد 
�أكرث �لبلد�ن ليرب�لية بالن�صبة ملمار�صة 
�أن�صطة �لأعمال يف جميع �أنحاء �لحتاد 

�ل�صوفياتي �ل�صابق.
ويف �ل�����ص��ن��و�ت �ل��ق��ل��ي��ل��ة �مل��ا���ص��ي��ة ب���د�أت 
�لقت�صاد  تنويع  عملية  يف  كاز�خ�صتان 
ب���ه���دف �ل��ت��خ��ل�����س م���ن �لع���ت���م���اد على 
�لأزمات  بعد  وخا�صة  �لطبيعية  �مل��و�رد 
ذل��ك وعلى  وم��ع  �لأخ���رية.  �لقت�صادية 
�ملو�رد  �لكبري م��ن  �ل��رغ��م م��ن �لدخ����ار 
�صايف  م��ن  �ل����دولر  مليار   63( �مل��ال��ي��ة 
على  �لرتكيز  يتم  ف��اإن��ه  �لحتياطيات( 
�مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن �لأج����ان����ب، ح�صب  ج����ذب 
تقت�صر  ول  �ل��ب��الد  ق��ي��ادة  ت�����ص��ري��ح��ات 

عملية جذب �ل�صتثمار�ت �لأجنبية على 
ب��ل حر�صت  �مل��ال��ي��ة فقط  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت 
�لدولة على �لنخر�ط يف �لتكنولوجيات 
وج������ذب �لب����ت����ك����ار�ت �ل��ت��ن��اف�����ص��ي��ة �إىل 

كاز�خ�صتان.
�أن عمليات �لتكامل  �إىل  وجتدر �لإ�صارة 
يف دول �لحتاد �ل�صوفيتي �ل�صابق جتعل 
للم�صتثمرين،  جاذبية  �أكرث  كاز�خ�صتان 
�إن �صوق �لدول �لأور�آ�صيوية �لقت�صادية 
)كاز�خ�صتان  دول  خ��م�����س  ت�����ص��م  �ل��ت��ي 
ورو������ص�����ي�����ا وب����ي����الرو�����ص����ي����ا و�أرم����ي����ن����ي����ا 
 180 ح����و�يل  ت�صكل  وق��ريغ��ي��ز���ص��ت��ان( 
مليون �صخ�س، مبا يف ذلك رو�صيا و�لتي 
�أ�صبحت  �ل��ع��ق��وب��ات  ب��د�ي��ة ف��ر���س  ب��ع��د 
من  �ل�صركات  م��ن  �لعديد  �أم���ام  مغلقة 
وتعترب  �مل���ت���ح���دة،  و�ل�����ولي�����ات  �أوروب��������ا 
�ل��ع��و�م��ل �ل��ت��ج��اري��ة م��ث��ل ح��ري��ة حركة 
�ل�صلع وروؤو�س �لأمو�ل وغياب �حلو�جز 
�لأور�آ�صيوي  �لحت���اد  د�خ���ل  �جلمركية 
بالن�صبة  ج������د�  م���ه���م���ة  �لق����ت���������ص����ادي 
�ليوم  يتجهون  ومعظمهم  للمنتجني 

نحو �صوق رو�صيا. 
وه�����ن�����اك ع����ام����ل �آخ�������ر م���ه���م يف ج���ذب 
�ملوقع  وه����و  �ل���ب���الد  �ىل  �مل�����ص��ت��ث��م��ري��ن 
�جل���غ���ر�يف، وت��ق��ع ك��از�خ�����ص��ت��ان يف و�صط 
�إمكانيات عبور  �لآ�صيوية ولديها  �لقارة 
�لبالد مناطق  تتطور يف  و�ليوم  مهمة. 
و�ل�صرق  و�جل��ن��وب  �ل�صمال  مثل  �لنقل 
و�ل��غ��رب، وي��ت��م ����ص��ت��خ��د�م �مل��م��ر بكثافة 
بني  �جلديد  �حلرير  طريق  من  كجزء 
غرب �أوروبا وغرب �ل�صني، ولذلك فاإنه 
ميكن تو�صيل �لب�صائع من �ل�صني �إىل 

يوما   15-14 و�ل��ع��ودة خ��الل  �أوروب����ا 
�لبحر(،  طريق  ع��ن  يوما   45 )مقابل 
لل�صكك  ج���دي���د  مم���ر  �إط������الق  مت  ك��م��ا 
�حلديدية بني كاز�خ�صتان وتركمان�صتان 
و�ير�ن يف �لعام �ملا�صي، وكل هذه �لأمور 
�صاعدت يف منو �ل�صتثمار�ت �لو�ردة �إىل 
�لبالد يف �ل�صنو�ت �لأخرية، خالل ع�صر 
�ل�صنو�ت �ملا�صية بلغ حجم �ل�صتثمار�ت 
دولر  مليار   327 �مل��ب��ا���ص��رة  �لأج��ن��ب��ي��ة 
عام  يف  دولر  مليار   15 ومنها  �أمريكي 
�إىل ذلك فاإن عدد�  2016،  بالإ�صافة 
م��ن �مل��ز�ي��ا �مل��ق��دم��ة م��ق��ارن��ة م��ع �لدول 
�مل�����ج�����اورة ج���ذب���ت رج������ال �لأع�����م�����ال يف 

كاز�خ�صتان .
كاز�خ�صتان  يف  �لأعمال  �أن�صطة  وتتميز 
ب���ع���دد م���ن �مل����ز�ي����ا م���ق���ارن���ة م���ع �ل����دول 
�لو��صح  م����ن  �أول  م���ن���ه���ا:  �مل�����ج�����اورة 
حتر�س  حم������ددة  جم������الت  ه���ن���اك  �أن 
�مل�صتثمرين  �م���ام  فتحها  ع��ل��ى  �ل��دول��ة 
�مليكانيكية  �ل��ه��ن��د���ص��ة  جم�����الت  وه����ي 
وجتارة  �لغذ�ئية  و�ل�صناعات  و�لزر�عة 
حيث  �لكيميائية.  و�ل�صناعات  �لتجزئة 
ت���وف���ر ك���از�خ�������ص���ت���ان ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن يف 
ه���ذه �مل���ج���الت جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

�لمتياز�ت. 
وت���ت���م���ث���ل �لم������ت������ي������از�ت �لأ�����ص����ا�����ص����ي����ة 
�لر�صوم  م��ن  �لإع��ف��اء  يف  للم�صتثمرين 
�أما  �لعينية،  �مل��ن��ح  وت��ق��دمي  �جلمركية 
بالن�صبة للم�صتثمرين يف �لقطاعات ذ�ت 
�لأولوية �لتي حددتها �حلكومة �إذ� كان 
مليون   13 م��ن  �أك��رث  �ل�صتثمار  حجم 
�إ�صافية  حزمة  فت�صمل  �أم��ري��ك��ي  دولر 

من �لمتياز�ت مثل �لإعفاء من �صريبة 
�لأر�س  و�صريبة  �ل�صركات  على  �لدخل 
ملدة ع�صر �صنو�ت ومن �صريبة �لأمالك 
مل����دة ث��م��اين ����ص���ن���و�ت، وب���الإ����ص���اف���ة �إىل 
�لكاز�خ�صتانية  �ل�صلطات  ت�صمن  ذل��ك 
تعوي�س 30% من �لنفقات �لر�أ�صمالية 
�أن��ف��ق��ت على ب��ن��اء �مل�����ص��روع و�صر�ء  �ل��ت��ي 

�ملعد�ت.
و�جلدير بالذكر �أنه يوجد ع�صر مناطق 
�أي�صا  توفر  �لبالد  يف  خا�صة  �قت�صادية 
�لرئي�صية  �ل�صر�ئب  �لإعفاء عن جميع 
�لر�صوم  ذل��ك  �صنو�ت )مب��ا يف   10 مل��دة 
�لأر��صي  ت��وف��ري  وك��ذل��ك  �جل��م��رك��ي��ة(، 
للبناء مع �لبنية �لتحتية �جلاهزة بدون 

ر�صوم ملدة 25 عاما.
يف  متخ�ص�صة  �لقت�صادية  �ملناطق  �إن 
�ل�صناعية  �ملناطق  �أم��ا  �لكبري،  �لإن��ت��اج 
�أف�صليات  ت����وف����ر  ف���ه���ي  �لإق���ل���ي���م���ي���ة 
�حلجم،  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  لل�صركات 
جميع  يف  �صناعية  منطقة   42 ويوجد 

حمافظات كاز�خ�صتان.
وجتدر �لإ�صارة �أي�صا �إىل �أن كاز�خ�صتان 
ت�صمن ��صتقر�ر عقود �ل�صتثمار مبعنى 
�لت�صريعات  يف  لح��ق��ة  ت��غ��ي��ري�ت  �أي  �أن 
�ل�صر�ئب  ذل�����ك  يف  )مب�����ا  �ل���وط���ن���ي���ة 
�ل�صتثمار،  بعقود  تت�صل  ل  و�حل��و�ف��ز( 
كما �أن �مل�صتثمر يف وقت عقد �ل�صتثمار 
�ل�صروط  يحدد  �ل�صتثمار�ت  جلنة  مع 
و�لأحكام �لتي تطبق بالن�صبة له، وتوفر 
كاز�خ�صتان للم�صتثمرين فر�صة جلذب 
�لعمالة �لأجنبية بدون ت�صاريح خا�صة، 
�أث��ن��اء بناء  ميكن ج��ذب ه���وؤلء �ل��ع��م��ال 

�ملر�فق وتركيب �ملعد�ت. 
كاز�خ�صتان  ت��وف��ر  �مل��ا���ص��ي  �ل��ع��ام  وم��ن��ذ 
�لبلد�ن  م��ن  ع���دد  ملمثلي  �إع���ف���اء  ن��ظ��ام 
ملو�طني  ي�صمح  و�ليوم  �لتاأ�صري�ت،  من 
بدون  كاز�خ�صتان  �إىل  دخ��ول  دول��ة   56
30 يوما، ومت �ختيار هذه  تاأ�صرية ملدة 
�ل�صتثمار�ت  ن�صاط  على  بناء  �لبلد�ن 
و�لوليات  ه��ول��ن��د�  )ه��ي  منها  �ل����و�ردة 
و�ململكة  وف��رن�����ص��ا  و�ل�������ص���ني  �مل���ت���ح���دة 

�ملتحدة(.
مناخ  لتح�صني  �ملماثلة  �لإ�صالحات  �إن 
بتعزيز  لكاز�خ�صتان  ت�صمح  �ل�صتثمار 
يف  �لأعمال  �أن�صطة  ممار�صة  يف  موقفها 
�ملرتبة  �حتلت  حيث   – �ل���دويل  �لبنك 
حيث  وم����ن  �مل���ا����ص���ي.  �ل���ع���ام  يف  �ل�35 
�حتلت  �لإ�صالحات”  “�إجر�ء  م��وؤ���ص��ر 

كاز�خ�صتان مكانة ر�ئدة يف �لعامل.
�أكرث  من  و�ح��دة  هي  كاز�خ�صتان  �ليوم 
ويعطي  �ل����ع����امل،  يف  �ن���ف���ت���اح���ا  �ل�������دول 
�مل��وق��ع �جل��غ��ر�يف �جل���ذ�ب فر�صا كبرية 
لال�صتثمار يف خمتلف جمالت �لأعمال 
وبدعم كامل من �ل�صلطات يقدم �صمانا 
�صو�ء  ح��د  على  �لأع��م��ال  تطوير  لنجاح 
وتعتزم  �لأجنبية،  �أو  �ملحلية  �ل�صركات 
كاز�خ�صتان يف �لعقدين �لقادمني لت�صبح 
و�ح�����دة م���ن ب���ني �ل���� 30 دول����ة �لأك���رث 
�لقفزة  غ����ر�ر  ع��ل��ى  �ل���ع���امل،  ت��ق��دم��ا يف 
وكاز�خ�صتان   .. �صنغافورة  يف  �ل��ك��ب��رية 
�لقيام بذلك، وتعتمد  قادرة متاما على 
��صتعد�د  على  �ل��ذي��ن  �مل�صتثمرين  على 
وهياأت  �مل�صتقبل  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  جل��ل��ب 

�لبالد لهذ� جميع �لظروف. 
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 اأبوظبي اأف�شل مركز للتكنولوجيا املالية يف املنطقة

اأول دائرة حكومية يف ال�سرق االأو�سط

جمارك دبي حت�شل على �شهادة امل�شتوى الرابع املتقدم يف اأف�شل ممار�شات اإدارة الفوائد
•• دبي-الفجر:

ح�صلت د�ئرة جمارك دبي على تقييم �مل�صتوى 
�لر�بع – �ملتقدم يف ن�صوج �إد�رة �لفو�ئد من 
�ملعتمد من �جلمعية  للتعليم  �لدويل  �ملعهد 
 ،)APMG( �مل�����ص��اري��ع  مل��دي��ري  �ل��دول��ي��ة 
و�ملقارنة  ن�����ص��وج  تقييم”  يف  جن��اح��ه��ا  ب��ع��د 
�لذي  �لفو�ئد”،  لإد�رة  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ع��ي��اري��ة 
جري موؤخر�ً يف مقر �لد�ئرة. وتعد جمارك 
دبي �أول جهة حكومية على م�صتوى منطقة 
�ل�صرق �لأو�صط تخ�صع لهذ� �لتقييم �لعاملي 
– �ملتقدم يف ن�صوج  �لر�بع  �مل�صتوى  وحتقق 
�لفو�ئد،  �إد�رة  مم��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل  وتطبيق 
من   20% �أول  �صمن  للت�صنيف  �أهلها  م��ا 
على  حت�صل  �لعامل  م�صتوى  على  �ملوؤ�ص�صات 
�أحمد  و��صتقبل  �لتقييم.   من  �لدرجة  هذه 
دب���ي، ق�صم  حم��ب��وب م�صبح م��دي��ر ج��م��ارك 
�مل�صاريع،  ت�صليم  ب����اإد�رة  �لح��ت��ي��اج��ات  �إد�رة 
�لتنفيذي  �مل���دي���ر  �ل��غ��ي��ث  ج��م��ع��ة  ب��ح�����ص��ور 
دبي،  ب��ج��م��ارك  �جل��م��رك��ي  �لتطوير  لقطاع 
طبقتها  �لتي  �لإج����ر�ء�ت  على  �أطلعه  حيث 
�لأول  �لعاملي  �لإجن��از  هذ�  لتحقيق  �لد�ئرة 
من نوعه يف �ملنطقة، وعرب مدير �لد�ئرة عن 
�صعادته بهذ� �لجناز، مهنئاً فريق �لعمل عن 
�إد�رة  يف  �ل�صهادة  هذه  لنيل  �ملتميزة  جهوده 
�لفو�ئد و�ملقارنة �ملعيارية باأف�صل �ملمار�صات 
�لتوفيق  لهم  �ملجال، متمنياً  �لعاملية يف هذ� 

يف حتقيق م�صتويات �أعلى من �لتقييم.
ت�صليم  �إد�رة  مدير  �ليعقوبي   �أح��م��د  وق��ال 
�مل�صاريع بقطاع �لتطوير �جلمركي �إن د�ئرة 

تبداأ  وال�شلع  املالية  االأوراق 
املخالفني  اأ�شماء  ن�شر  قرار  تفعيل 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا االإل����ك����رتوين

•• اأبوظبي-وام:

�ملالية و�ل�صلع �م�س  �لأور�ق  بد�أت هيئة 
�ملخالفني  �أ����ص���م���اء  ن�����ص��ر  ق����ر�ر  ت��ط��ب��ي��ق 
موقعها  ع��ل��ى  �لهيئة  و�أن��ظ��م��ة  ل��ق��ان��ون 
وج����ود خمالفات  ح���ال  �لإل���ك���رتوين يف 
ت�صتدعي ذلك ووفقا لل�صو�بط �ملحددة 
يف قر�ر رئي�س جمل�س �د�رة �لهيئة رقم 

. 30 ل�صنة 2016 
�أ�صماء  ن�صر  ب�����ص��اأن  �لهيئة  ق���ر�ر  وج���اء 
�مل��خ��ال��ف��ني ع��ل��ى م��وق��ع��ه��ا �لإل���ك���رتوين 
�لعاملية  �ملمار�صات  �أف�صل  مع  �ن�صجاما 

�ملعمول بها يف �لأ�صو�ق �ملتطورة.
�صابق  وق���ت  �أك����دت يف  ق��د  �لهيئة  ك��ان��ت 
لأق�صى  وف��ق��ا  �صيتم  �ل��ق��ر�ر  تطبيق  �أن 
درج�����ات �حل��ي��ط��ة و�حل�����ذر وع���ل���ى نحو 
�أن  يعني  مم��ا  �لن�صر  ق���ر�ر  دق��ة  ي�صمن 
در��صة  �إل عقب  �أ�صماء لن يتم  �أية  ن�صر 
���ص��ام��ل��ة ي���ج���ري خ���الل���ه���ا �ل��ت��ث��ب��ت من 
�لكبري  .. م�صرية �ىل حر�صها  �ملخالفة 
وكل  �ملتعاملني  و�صمعة  خ�صو�صية  على 
لالأ�صو�ق  �ل��ع��ام��ة  �مل�����ص��ل��ح��ة  ي��خ��دم  م���ا 

�ملالية �ملحلية .
حتديد  مت  ف���ق���د  �ل������ق������ر�ر  ومب�����وج�����ب 
���ص��الح��ي��ات ج���ه���ات �ت���خ���اذ ق�����ر�ر ن�صر 
�أ�صماء �ملخالفني على �ملوقع �لإلكرتوين 
�ملخالف،  �ل�����ص��خ�����س  �إ�����ص����م  ل��ي��ت�����ص��م��ن 
عن  ون��ب��ذة  و�صفته  �لوظيفي  وم��رك��زه 

�ملخالفة �ملرتكبة و�جلز�ء �ملوقع �صده.

جمارك دبي تدير حمفظة م�صاريع متنوعة 
�صرورة  يحتم  م��ا  �لت�صغيلية  �لناحية  م��ن 
�مل�صاريع  ه��ذه  تطبيق  م��ن  �ل��ف��ائ��دة  حتقيق 
�لنتائج يف هذ�  �أف�����ص��ل  �أج���ل حتقيق  وم��ن   ،
�مل��ج��ال ف��اإن��ن��ا نعكف على �إع����د�د وت��ط��وي��ر “ 
�إطار مبتكر يف �إد�رة حتقيق �ملنافع” �خلا�س 
بقطاع �لتطوير �جلمركي، وذلك من خالل 
�لعاملية  �ملمار�صات  �أف�صل  يف  �ملكثف  �لبحث 
�آل��ي��ة حوكمة تتبنى  �مل��ج��ال، وو���ص��ع  يف ه��ذ� 
�ملالية  �ل��ف��و�ئ��د  قيا�س  على  ق���ادرة  منهجية 
وغري �ملالية �و �لتي يتم تطبيقها بفعالية يف 
تطوير �لأعمال و�خلطط ودعم �صنع �لقر�ر 

لدى �لإد�رة �لعليا يف جمارك دبي.  
وقال حممد ر��صد بن ها�صم مدير �أول �إد�رة 

هذ�  �إن  �مل�صاريع  ت�صليم  ب���اإد�رة  �لحتياجات 
�لإجناز �لعاملي، وبح�صب تقييم �خلرب�ء، يعزز 
من جهود �لد�ئرة، لتحقيق �إجناز�ت جديدة 
�مل�صاريع،  �إد�رة  يف  و�لتميز  �جل��ودة  �صباق  يف 
هذه  على  �حلا�صلة  �لأوىل  �جلهة  ب�صفتها 
على  �لأو�صط  �ل�صرق  م�صتوى  على  �ل�صهادة 
�لإجناز،  هذ�  لتحقيق  و��صتعد�د�ً  �لإط��الق، 
ل�صتكمال  م��وح��د،  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت�صكيل  مت 
متطلبات ومعايري �ملو��صفة �لعاملية، وكانت 
ه��ن��اك �ج��ت��م��اع��ات م�����ص��ت��م��رة وت��ق��اري��ر تتم 
�لتقييم  �لنجاح يف  متابعتها دوري��اً، لتحقيق 
�إد�رة  مم��ار���ص��ات  �أ���ص��ل  يف  �ل��ر�ب��ع  للم�صتوى 
�ل���ف���و�ئ���د و�ل�����ذي ي��ت��م��ا���ص��ى م���ع ن��ه��ج د�ئ����رة 
�أ�صاد  ج��م��ارك دب��ي �ل��ري��ادي��ة.  وم��ن جانبه، 

•• اأبوظبي-الفجر: 

����ص���ن���ف ت����ق����ري����ر ح����دي����ث ح�������ول م����ر�ك����ز 
 2017 لعام  �لعاملية  �ملالية  �لتكنولوجيا 
�لدر��صات  ���ص��رك��ة  دي���ل���وي���ت،  ع���ن  ����ص���ادر 
و�ل�صت�صار�ت �ملالية �لعاملية، بال�صر�كة مع 
�لحتاد �لعاملي ملر�كز �لتكنولوجيا �ملالية، 
ر�أ���س ت�صنيف مر�كز  �أبوظبي، على  �إم��ارة 
�ل�صرق  منطقة  يف  �مل��ال��ي��ة  �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�لأو�صط و�صمال �أفريقيا، وذلك يف �إ�صد�ر 
�ملر�كز  م��ر�ج��ع��ة  ت��ن��اول  للتقرير  خ��ا���س 
�مل��ال��ي��ة يف 44 م��دي��ن��ة ح���ول �ل��ع��امل، ومت 
“�لقمة  �لك�صف عنه على هام�س فعاليات 
�لتي   2017 �ملايل”  ل��الب��ت��ك��ار  �ل��ع��امل��ي��ة 
�لربيطانية  �لعا�صمة  يف  موؤخر�ً  �نعقدت 
خبري   1800 م��ن  �أك���رث  بح�صور  ل��ن��دن 

وخمت�س يف �لتكنولوجيا �ملالية.
وك����ان ���ص��وق �أب���وظ���ب���ي �ل��ع��امل��ي مم��ث��اًل يف 
ل�صلطة  �لتنفيذي  �لرئي�س  تنج،  ريت�صارد 
ل�صوق  �ل��ت��اب��ع��ة  �مل��ال��ي��ة  �خل���دم���ات  تنظيم 
���ص��ارك يف فعاليات  �ل��ع��امل��ي، ق��د  �أب��وظ��ب��ي 
�لتكنولوجيا  م��ر�ك��ز  جل�صة  �صمن  �لقمة 
متحدثني  ج���ان���ب  �إىل  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���ال���ي���ة 
�ملتحدة  و�ل���ولي���ات  �مل��ت��ح��دة،  �ململكة  م��ن 
ناق�صو�  و�ل��ه��ن��د،  و�صنغافورة  �لأم��ري��ك��ي��ة، 
خاللها تطور�ت �لتكنولوجيا �ملالية حول 
�لتعاون  جم���الت  تفعيل  و���ص��ب��ل  �ل���ع���امل، 

�مل�صرتك بني �ملر�كز �ملالية �لعاملية.
لأد�ء  حتليلية  در����ص��ة  �لتقرير  وت�صمن 
مدينة   44 يف  �ملالية  �لتكنولوجيا  مر�كز 
�صملت،  ل�صتة حم���اور  وف��ق��اً  �ل��ع��امل  ح��ول 
�لتكنولوجيا  ����ص���رك���ات  �إط������الق  ���ص��ه��ول��ة 
�ملالية، وتناف�صية �ملر�كز �ملالية، و�مل�صاهمة 
�لق��ت�����ص��اد. وو�صف  دع���م  �لب��ت��ك��اري��ة يف 

�أب��وظ��ب��ي �لعاملي  ���ص��وق  �إط����الق  �ل��ت��ق��ري��ر 
ملبادرة �ملخترب �لتنظيمي �ملوجهة ل�صركات 
تعد  و�لتي  �لنا�صئة،  �ملالية  �لتكنولوجيا 
�ملتكاملة  و�لتنظيمية  �لت�صريعية  �ملن�صة 
تلقت  و�لتي  �ملنطقة  �لأوىل من نوعها يف 
11 ���ص��رك��ة �صمن  ط��ل��ب��ات �مل�����ص��ارك��ة م��ن 
باأنها جناح  �مل�صاركات،  �لأوىل من  �لدفعة 
باهر لأبوظبي، مع �لإ�صادة بالدعم �لكبري 
�مل����ب����ادرة م���ن �جلهات  ب���ه  �ل�����ذي حت��ظ��ى 

وم�صاهمتها  و�حل���ك���وم���ي���ة،  �ل��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 
�لب��ت��ك��ار يف �خلدمات  ت��ع��زي��ز  �ل��ف��ع��ال��ة يف 

�ملالية.
و�أ�صار �لتقرير �إىل �أن �لتعاون �لكبري بني 
و�رتباطه  �ل��ن��ا���ص��ئ��ة،  و�ل�����ص��رك��ات  �ل��ب��ن��وك 
بال�صرت�تيجيات �ملبتكرة للبنوك �أ�صهم يف 
�لتاأكيد على جناح منوذج �أبوظبي، وك�صف 
�لرئي�صة  للموؤ�ص�صات  �ل��ع��ام  �ل��ت��وج��ه  ع��ن 
وممار�صات  مفهوم  تبني  نحو  �أبوظبي  يف 

تطبيق �لتكنولوجيا �ملالية. 
�ل��رئ��ي�����س �لتنفيذي  ت��ن��ج،  وق���ال ري��ت�����ص��ارد 
ل�صوق  �مل��ال��ي��ة  �خل��دم��ات  تنظيم  ل�صلطة 
�أبوظبي �لعاملي، باأن هذ� �لت�صنيف �ل�صادر 
بالتعاون  ع��امل��ي��ة  ب��ح��ث��ي��ة  م��وؤ���ص�����ص��ة  ع���ن 
�لتكنولوجيا  مل��ر�ك��ز  �ل��ع��امل��ي  �لحت����اد  م��ع 
جديد  عاملي  وتاأكيد  �ع���رت�ف  ه��و  �ملالية، 
�لتي يبذلها  �ملبادر�ت و�جلهود  على متيز 
�لتنظيمي  ع��م��ل��ه  �إط����ار  ل��ت��ط��وي��ر  �ل�����ص��وق 

�للذين  ل���الأع���م���ال  �مل��ت��ك��ام��ل��ة  وم��ن�����ص��ت��ه 
�أبوظبي  ���ص��وق  ل��ن��ظ��ام  �لأ���ص��ا���س  ي�صكالن 
�لعاملي للتكنولوجيا �ملالية يف �ملنطقة، مبا 
�مل�صاركني  كافة  وتطلعات  �حتياجات  يلبي 

و�لأطر�ف �ملعنية بالتكنولوجيا �ملالية.
�ل�صرت�تيجي  �ل����دع����م  ب������اأن  و�أ�������ص������اف، 
�أبوظبي  ���ص��وق  ي��ت��ل��ق��اه  �ل����ذي  �مل��ت��و����ص��ل 
و�ل�صركاء  �لر�صيدة،  �حلكومة  من  �لعاملي 
�لذين تربطهم مذكر�ت تفاهم وتعاون مع 
�صكل  �ملجتمع،  قطاعات  وخمتلف  �ل�صوق، 
د�فعاً م�صتد�ماً لتطوير �أن�صطة وجمالت 
منو �لتكنولوجيا �ملالية يف �أبوظبي ودولة 
�لإمار�ت، موؤكد�ً على �لتز�م �صوق �أبوظبي 
�أعماله  من�صة  بتطوير  �مل�صتمر  �ل��ع��امل��ي 
�ملالية  للتكنولوجيا  �ملتكاملني  وجمتمعه 
مبا يرتقي باخلدمات �ملقدمة للمنطقة يف 
�صيو��صل  �ل�صوق  و�أن  و�مل�صتقبل،  �حلا�صر 
�ملعنية  �لأط����������ر�ف  ك���اف���ة  م����ع  �ل����ت����ع����اون 
�ملحلية  و�ملوؤ�ص�صات  �ملالية،  بالتكنولوجيا 
لتحديد  ل��ل��خ��دم��ات  �مل���ق���دم���ة  و�ل��ع��امل��ي��ة 
�لفر�س �ملتاحة وخمتلف جمالت �لبتكار. 
�لتكنولوجيا  م����ر�ك����ز  ت���ق���ري���ر  و�أو������ص�����ح 
�ملوقع  ب���اأن   ،2017 ل��ع��ام  �لعاملية  �ملالية 
�لو��صل  لأب��وظ��ب��ي  �ملميز  �ل���ص��رت�ت��ي��ج��ي 
�ملحور  لت�صبح  �أهلها  و�لغرب  �ل�صرق  بني 
�ملنطقة،  يف  �مل��ال��ي��ة  للتكنولوجيا  �ل��ر�ئ��د 
حيث تعد �أبوظبي مركز�ً �قت�صادياً رئي�صاً 
لدولة �لإم��ار�ت، ت�صم مركز�ً مالياً فعاًل 
�ل�صيا�صي،  �ل���ص��ت��ق��ر�ر  ب��ع��و�م��ل  وت��ت��م��ت��ع 
�ملتو�فقة مع  و�لقو�نني  �لأنظمة  وتطبيق 
وحتت�صن  �لعاملية،  �لتنظيمية  �ل��ق��و�ن��ني 
لالأعمال،  و�صديقة  م��ت��ط��ورة  عمل  بيئة 
وتنعم بنية حتتية حديثة، ووفرة يف ر�أ�س 

�ملال. 

�صتيفن جرن خبري يف �إد�رة �مل�صاريع وموؤلف 
لدى  ممتحن  ورئ��ي�����س  �ل��ف��و�ئ��د  �إد�رة  ك��ت��اب 
بنهج �لد�ئرة �ملن�صبط و�لفعال   APMG
يف �إد�رة �ل�صتثمار و�لفو�ئد منه، مو�صحاً �أن 
�إجر�ء�ت �لعمل تعمل بكفاءة وفعالية يف ظل 
�لرب�مج  من  �لفو�ئد  لتحقيق  �جليد  �لأد�ء 
و�مل�صاريع و�لعائد من �ل�صتثمار، مقارنة مع 
�لتوقعات يف معظم �حلالت. و�أكد على �أهمية 
هذ� �لجناز، م�صيد�ً بفريق �لعمل جلهودهم 
يف تطوير وت�صغيل نظام �إد�رة �لفو�ئد �لذي 
�ملعيارية  و�ملقارنة  �لتقييم  خ��الل  من  َتبنَي 
�ملوؤ�ص�صات  مم��ار���ص��ات  �أف�����ص��ل  ي�����ص��اه��ي  �أن����ه 
�صابقة  ح��ال��ة  در����ص��ات  ن�صرت  �ل��ت��ي  �لعاملية 

ب�صاأنها.



26

املال والأعمال
الثالثاء   18   إبريل    2017  م   -   العـدد  11998  

Tuesday  18  April   2017  -  Issue No   11998

خليفة املحريبي رئي�س جمل�س اإدارة �سركة اخلليج العربي لال�ستثمار:
اأبوظبي اخليار االمثل 

لال�شتثمار والتملك العقاري
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أو�صح خليفة �صيف �ملحريبي رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة �خلليج �لعربي لال�صتثمار 
�أن معر�س �صيتي �صكيب �أبوظبي يعترب �ملعر�س �لر�ئد و�ملن�صة �ملثالية لل�صركات 
�لعقارية لإطالق م�صاريعها �جلديدة �لتي �صيجري �لك�صف عنها �ليوم �لثالثاء 
�آلف  تو�فد  �ملعر�س  ي�صهد  �ن  توقعاته  معربا عن  للمعار�س،  �أبوظبي  مركز  يف 
�لزو�ر و�مل�صتثمرين �لر�غبني بال�صر�ء و�لتملك يف ظل �حلديث عن عزم �صركات 
�لتطوير �لعقاري �طالق م�صاريع تنا�صب ذوي �لدخل �ملتو�صط يف �مارة �أبوظبي 
وباأ�صعار منا�صبة . وك�صف �ملحريبي �ن �صركة �خلليج �لعربي لال�صتثمار جنحت يف 
�لقيام باأعمال و�صاطة عقارية ملباين و�بر�ج متعددة �ل�صتخد�م يف �مارة �بوظبي 
منذ مطلع �لعام �جلاري بقيمة 1.3 مليار درهم �مار�تي ، مو�صحا �ن معظم هذه 
�لبر�ج تقع يف جزيرة �لرمي. و�كد �أن �ل�صوق �لعقاري يف �بوظبي ي�صهد ن�صاطا 
متو��صال بف�صل ثقة �مل�صتثمرين يف �ل�صوق �لعقاري يف �لمارة. وقال �ملحريبي: 
ذلك  على  و�لدليل  متو��صلة  منو  حركة  ي�صهد  �أبوظبي  يف  �لعقاري  �ل�صوق  �ن 
وجود طلب مرتفع على �صر�ء ومتلك �لوحد�ت �ل�صكنية، ومتكن �صركات �لتطوير 
ح�صب  لت�صليمها  تنفيذها  يف  و�ل�صروع  م�صاريعها  من  متقدمة  مر�حل  بيع  من 
�جلدول �لزمني �ملقرر، كما �ن �أ�صعار �لوحد�ت �لعقارية يف �أبوظبي تعد تناف�صية 
مغرية للجمهور، �لمر �لذي يجعل �أبوظبي �خليار �لمثل لال�صتثمار و�لتملك 
�لعقاري. و�أكد �ن �ل�صوق �لعقاري يف �مارة �أبوظبي يو��صل منوه من حيث �لطلب 
و تعترب ��صعار �لوحد�ت �ل�صكنية �ملعرو�صة للبيع منا�صبة وتناف�صية يف ظل وجود 
�جلميع،  �مكانيات  مع  وتتنا�صب  و�ملتو�صط  �ملرتفع  �لدخل  ذوي  تن�صب  م�صاريع 
�لتي  �مل�صاريع  وتنفيذ  �لعقاري �طالق  �لتطوير  �صركات  �أن مو��صلة  �ىل  م�صري� 

لديها يعزز من ثقة �مل�صتثمرين و�ملالك بهذ� �ل�صوق �لهام و�حليوي.
،�كد خليفة �صيف �ملحريبي رئي�س جمل�س �إد�رة �صركة �خلليج �لعربي لال�صتثمار 
�لنمو  على  و�مل��ق��اولت  �لبناء  و�صركات  �لعقارية  �ل�صركات  وت�صجيع  دع��م  �أهمية 
�ن�صطتها  �لتو�صع يف  لتتمكن من  �مامها  �لنجاح  �صبل  وتوفري خمتلف  و�لتطور 
�لعاملة يف  �لعاملية  �ل�صركات  تكون مناف�صا هاما�س ملختلف  و�ن  وعامليا،  �إقليميا 
هذه �لقطاعات. وقال �ملحريبي: �إن روؤية �لقيادة �لر�صيدة لوجود �صركات �إمار�تية 
تعمل يف تنفيذ م�صاريع يف �ل�صني �و ت�صيلي يحتاج �ىل �لدعم و �مل�صاندة لكي نرى 
�صركات �مار�تية عمالقة تناف�س على تنفيذ م�صاريع عقارية و�ن�صائية يف خمتلف 
دول �لعامل ، حيث �أن مثل هذه �لروؤية قابلة 
�أمام  �لطريق  متهيد  ويجب  للتحقيق 
لتناف�س نظري�تها  �لغمار�تية  �ل�صركات 
�ل�صركات  �إن  بالقول:  و�أ�صاف  �لعاملية. 
�لمار�تية بحاجة �ىل �لدعم و�مل�صاندة 
وتنفيذها  �مل�����ص��اري��ع  ع��ل��ى  �حل�����ص��ول  يف 
م��رب��ح��ة متكنها من  ع��و�ئ��د  و حت��ق��ي��ق 
�لتو�صع يف �أعمالها و�خلروج من �لإطار 
�لقليمي  �ملحيط  �ىل  للتوجه  �ملحلي 
ت��ه��ي��ئ��ة �لظروف  ي��ج��ب  ل����ذ�  و�ل���ع���امل���ي، 
�لنمو  لتحقيق  �لوطنية  �ل�صركات  �أم��ام 
�لذي تن�صده و�لربحية �لتي متكنها من 
�أقد�مها على قو�عد �صلبة ومن  تثبيت 
ثم �لتو�صع �قليميا وعامليا ب�صكل يجعل 
دول  يف  عمالقة  م�صاريع  تنفذ  �صركاتنا 
�أوروب��ا وغريها من �ل��دول �لخ��رى. و�أ�صار �ملحريبي �ىل  مثل �ل�صني ورو�صيا و 
لت�صكني  �لعمالية  �ملدن  من  �لإمار�تية  �ل�صركات  عليها  حت�صل  �لتي  �لأ�صعار  �أن 
دفعها  يجري  �لتي  �لر�صوم  �و  م�صاريعها  عليها  تقيم  �لتي  �لأر����ص��ي  �و  عمالها 
تعترب �أعلى من نظري�تها يف دول �جلو�ر �لمر �لذي يقلل من فر�س �لتناف�صية 
، وجذب �مل�صتثمرين و��صحاب روؤو�س �لمو�ل رغم ما توفره �لدولة من مر�فق 
و�ملياه  و�لكهرباء  باخلدمات  �ل�صناعية  �ملناطق  تزويد  و  متطورة  حتتية  وبنى 
و�لتكاليف  �ل�صعار  �ن  �إل  ن  للعمال  منا�صبة  م��دن  وج��ود  و  �ل�صحي  و�ل�صرف 
توجهات  يف  �لث��ر  لها  يكون  جم��اورة  دول  يف  �صناعية  مبناطق  مقارنة  �ملرتفعة 

�مل�صتثمرين ورجال �لعمال . 
عرب  و�مل�صتثمرين  �لعمال  لرجال  �لأول  �خليار  �أبوظبي  تكون  �ن  نريد  وق��ال: 
وجود خدمات باأ�صعار تناف�صية �و �قل من �ملقدمة يف دول �جلو�ر، وتوفري �لتمويل 
و�لت�صهيالت �لبنكية ب�صكل �كرث مرونة مما هو عليه حاليا، حيث �ن جناحنا يف 
�صيعني جذب مزيد من  �أبوظبي  يف  للعمل  و�ملوؤ�ص�صات  و�ل�صركات  �مل�صانع  جذب 
مع  تتنا�صب  وم��ر�ف��ق  وم�صت�صفيات  وم��د�ر���س  م�صاكن  �ىل  حتتاج  �لتي  �لعمالة 
�لزيادة �ل�صكانية �لتي قد يحدثها هذ� �لمر ، مع رفع �إ�صغالت �لفنادق و�لطلب 
عليها يف ظل ��صرت�تيجية �أبوظبي لتحويل �لمارة �ىل وجهة �صياحية �كرث متيز� 

على �ل�صعيد �لعاملي.

اأ�شواق املال االإماراتية تكت�شي باالأخ�شر 
ا�شتباقا ملعر�ش �شيتي �شكيب اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام: 

�كت�صت �صا�صات �لعر�س يف �أ�صو�ق �ملال �لإمار�تية باللون �لأخ�صر وذلك بدعم 
من بع�س �لأخبار �لإيجابية �لتي �صدرت عن �صركات مدرجة ما �صجع على 

�لتد�ول �لأمر �لذي �صعد باملوؤ�صر�ت �لعامة بن�صب جيدة .
�أ�صهم  غالبية  �صهدته  �لذي  �لإرتفاع  �أي�صا من  بدعم  �مل�صجل  �لتح�صن  وجاء 
�لذي   2017 �بوظبي  �صكيب  �صيتي  معر�س  لبدء  ��صتباقا  �لعقاري  �لقطاع 

ينطلق غد� مب�صاركة و��صعة من �صركات حملية وعربية و�أجنبية .
�ملالية بن�صبة  �أبوظبي ل��الأور�ق  ويف �لتفا�صيل فقد �رتفع �ملوؤ�صر �لعام ل�صوق 
%1.23 بالغا م�صتوى 4544 نقطة يف حني ك�صب �ملوؤ�صر �لعام ل�صوق دبي 

�ملايل %0.31 مغلقا عند 3463 نقطة.
7.23 درهم وتبعه  وقاد �لن�صاط يف �صوق دبي �ملايل �صهم �عمار �ملرتفع �إىل 
يف �لإجتاه نف�صه �صهم �عمار مولز �إىل 2.62 درهم ومنا �صهم �أربتك بن�صبة 

%3.2 تقريبا بالغا 0.837 درهم.
ويف �صوق �لعا�صمة �صعد �صهم �لد�ر �إىل 2.17 درهم وحلق به �صهم “ ��صر�ق 
مبادلة  �صركة  مع  حمتملة  �صر�كة  عن  �لإع���الن  بعد  دره��م   1.14 ليبلغ   “
�أد�ء غالبية  �إن  ب�صاأن تاأ�صي�س �صركة تطوير عقاري . وقال و�صطاء يف �ل�صوق 
�ل�صركات �لتي �أف�صحت عن بياناتها �ملالية �لربعية كانت جيدة خا�صة يف قطاع 
�لبنوك موؤكدين �أن �ل�صيولة رمبا ت�صجل حت�صنا يف خالل �لأيام �لقادمة مع 
تو��صل �عالن �ل�صركات عن بياناتها و�صدور �ملزيد من �لأخبار �ليجابية عن 
 377 �ل�صركات �ملدرجة. ويف هذ� �لإط��ار بلغت قيمة �ل�صفقات �ملربمة نحو 
مليون درهم وو�صل عدد �لأ�صهم �ملتد�ولة 257 مليون �صهم نفذت من خالل 
3970 �صفقة. وتفوقت �لأ�صهم �لر�بحة على �ملرت�جعة بعدما �أغلقت �أ�صهم 
26 �صركة على �رتفاع مقابل تر�جع �أ�صعار �أ�صهم 21 �صركة ومل يطر�أ تغيري 

يذكر على �أ�صعار �أ�صهم 16 �صركة.

حتت رعاية هزاع بن زايد 

هزاع بن طحنون يفتتح اأعمال وفعاليات الدورة الثانية مللتقى ومعر�ش
 العني للم�شاريع ال�شغرية واملتو�شطة بح�شور 300 م�شارك و 150 عار�شا

ا•• لعني - الفجر
ت�سوير – حممد معني

ز�يد  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�صيخ  �صمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  �آل 
بن  ه���ز�ع  �ل�صيخ  �فتتح  �أب��وظ��ب��ي،  لإم���ارة 
طحنون بن حممد �آل نهيان، وكيل ديو�ن 
 ، �ل��ع��ني، �صباح  ممثل �حل��اك��م يف منطقة 
مللتقى ومعر�س  �لثانية   �ل��دورة  فعاليات 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  للم�صاريع  �ل��ع��ني 
و�صناعة  غ��رف��ة جت����ارة  ت��ن��ظ��م��ه  و�ل�����ذي 
للموؤمتر�ت  �ل��ع��ني  م��رك��ز  يف  ظ��ب��ي،  �أب����و 
و300  جت��اري��ة  150�صركة  مب�����ص��ارك��ة 

م�صارك و20 متحدثا. 
 وقام �ل�صيخ هز�ع بن طحنون بن حممد 
�آل نهيان بجولة �طلع خاللها على �أجنحة 
�مل�����ص��ارك��ة و�لتي  �ل�����ص��رك��ات و�مل��وؤ���ص�����ص��ات 
17ن�صاطاً  م��ن  �أك����رث  �أن�����ص��ط��ت��ه��ا  ت��غ��ط��ي 
بالإ�صافة  وخ��دم��ات��ي��اً،  و�صناعياً  جت��اري��اً 
�مل��ب��دع��ات �حل��ا���ص��الت على  �أج��ن��ح��ة  �إىل 
�لتي  و�ملوؤ�ص�صات  مبدعة  برنامج  رخ�س 
خليفة  �صندوق  خ��الل  من  �إقامتها  متت 

لتطوير �مل�صاريع. 
�أكد  للملتقى  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �جل��ل�����ص��ة  ويف 
���ص��ع��ادة �ل��دك��ت��ور م��ب��ارك �ل��ع��ام��ري ع�صو 
و�صناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�ل�����ص��ي��خ هز�ع  ���ص��م��و  رع���اي���ة  �أن  �أب���وظ���ب���ي 
�ملجل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�حلدث  لهذ�  �أب��وظ��ب��ي  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�لر�صيدة على  قيادتنا  توؤكد حر�س  �لهام 
�لأعمال  ورو�د  �ل�����ص��ب��اب  م�����ص��اري��ع  دع���م 
�ملو�طنني وتعزيز م�صاهمة م�صاريعهم يف 

دعم عملية �لتنمية يف بالدنا. 
وقال �لعامري �إن �مللتقى و�ملعر�س يركز�ن 
يف هذه �لدورة على تعزيز وتر�صيخ مفاهيم 
�مل�صاريع، وياأتي  �لإب��د�ع و�لبتكار يف هذه 
�لغرفة  ��صرت�تيجية  �إط����ار  يف   تنظيمه 
و�لفّعال  �ل��دور �حليوي  لإب��ر�ز  وجهودها 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  ق��ط��اع  ي��ل��ع��ب��ه  �ل����ذي 
حيث  بالدنا،  �قت�صاد  دعم  يف  و�ملتو�صطة 
ي�صلط �مللتقى �ل�صوء على كيفية ت�صجيع 
�أبوظبي  �إم��ارة  رو�د �لأعمال �ملو�طنني يف 
ودول����ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة على 
�ل��ت��ج��اري��ة و�خلدمية  �لأع���م���ال  مم��ار���ص��ة 
م�صاريعهم  ت��اأ���ص��ي�����س  ع��ل��ى  وم�����ص��اع��دت��ه��م 
لهذه  �ملنا�صبة  �لبيئة  وت��وف��ري  �خل��ا���ص��ة 
�مل�����ص��اري��ع ومب���ا ي��ع��زز م��ن دوره����م يف دعم 
�أب��وظ��ب��ي، وي��ع��زز م�����ص��رية �لتنمية  خ��ط��ة 

�لقت�صادية �مل�صتد�مة يف �لإمارة.  
�لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  �أن  �صعادته  و�أك��د 
�مل��ت��ح��دة �أول���ت ق��ط��اع �مل�����ص��اري��ع �ل�صغرية 
و�ملتو�صطة �هتماماً بالغاً من خالل توفري 
�لقطاع  لهذ�  �ملمكنة  �لدعم  �أ�صكال  كافة 
يف  م�صاهمته  م��ن  وي��ع��زز  وي��زده��ر  لينمو 
�ل��ن��اجت �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل ل��ب��الدن��ا، وقد 
ُت���رِج���م ه���ذ� �له��ت��م��ام ب���اإ����ص���د�ر �صاحب 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ  �ل�صمو 

للقانون  �هلل”  “حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����س 
�لحتادي رقم 2 ل�صنة 2014 و�خلا�س 
بامل�صروعات و�ملن�صاآت �ل�صغرية و�ملتو�صطة، 
و�لإح�صائيات  �لأرق������ام  �أن  �إىل  م�����ص��ري�ً 
�حلديثة �لتي �صدرت عن وز�رة �لقت�صاد 
�لتي ميثلها هذ� �لقطاع،  تعك�س �لأهمية 
ف��ق��د �أ�����ص����ارت �إح�����ص��ائ��ي��ات �ل��������وز�رة �إىل 
من   60% بن�صبة  �لقطاع  هذ�  م�صاهمة 
�ل���ن���اجت �مل��ح��ل��ي �لإج���م���ايل ل��ل��دول��ة، كما 
%86 م��ن �لقوى  ي��وظ��ف ه��ذ� �ل��ق��ط��اع 
�ل��ع��ام��ل��ة ب��ال��ق��ط��اع �خل����ا�����س. ف��ي��م��ا بلغ 
�صغرية  ك�صركات  �مل�صنفة  �ل�صركات  عدد 
ومتو�صطة 350 �ألف من�صاأة جتارية من 
ب�صكل  �ل��دول��ة  �ل�صركات يف  ع��دد  �إج��م��ايل 
�ملجموع  م��ن   94% م��ا ميثل  ع���ام، وه��و 
كافة  و�مل���وؤ����ص�������ص���ات يف  ل��ل�����ص��رك��ات  �ل��ك��ل��ي 
�لقطاعات يف دولة �لإمار�ت، %73 منها 
تعمل يف قطاع جتارة �جلملة و�لتجزئة و 
منها يف قطاع �خلدمات و 11%   16%

يف قطاع �ل�صناعة. 
و�أ�صار �إىل �أن كرب حجم م�صاهمة �مل�صاريع 
�لدولة  �قت�صاد  يف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية 
ي�صع علينا م�صوؤولية �أكرب نحن يف غرفة 
�لحتادية  و  �ملحلية  و�جل��ه��ات  �أب��وظ��ب��ي 
�مل��ع��ن��ي��ة ل��ت��ع��زي��ز ج��ه��ودن��ا م��ن خ���الل هذ� 
�مل��ل��ت��ق��ى وغ����ريه م���ن �لأن�����ص��ط��ة للرتكيز 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع  على  �أك��رث 
وتو�صيع  و�لبتكار،  �لإب���د�ع  على  �لقائمة 
د�ئ���رة �لأن�����ص��ط��ة يف ه��ذ� �ل��ق��ط��اع لت�صمل 
و�ل�صياحة  و�ل��ت��ج��ارة  �ل�صناعة  قطاعات 
�لغذ�ئي،  و�لقطاع  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
م��و���ص��ح��اً �أن ه���ذه �لإح�����ص��اء�ت و�لأرق����ام 
�إىل تعظيم  ت��ز�ي��د �حل��اج��ة  ت��وؤك��د م���دى 
����ص��ت��ف��ادة �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي م��ن ف��ر���س منو 
�جلديدة  �مل����ج����الت  يف  �ل���ق���ط���اع  �أع����م����ال 
وخا�صة �ملجال �ل�صناعي، مبا يتما�صى مع 
�ل�صناعية  �أبوظبي  ��صرت�تيجية  حتقيق 

وللو�صول �إىل تنمية �قت�صادية م�صتد�مة 
يف ج��م��ي��ع �مل����ج����الت. وذك�����ر ���ص��ع��ادت��ه �أن 
و�صناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ����ص��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
�أبوظبي تقوم على تقدمي �لدعم �مل�صتمر 
و�لد�ئم يف كافة �ملجالت لقطاع �مل�صاريع 
�ل�صغرية و�ملتو�صطة ولأع�صائها من رو�د 
�لأع���م���ال م��ن �أج����ل ت��وف��ري  ب��ي��ئ��ة �أعمال 
���ص��ح��ي��ة ت�����ص��ج��ع ع��ل��ى �ل��ن��م��و و�ل���ت���ط���ور . 
مع  �لتفاقيات  بعقد  �لغرفة  قامت  فقد 
توفري  �أج��ل  م��ن  �ملالية  �ملوؤ�ص�صات  بع�س 
لتلبي  خ�صي�صاً  م�صممة  بنكية  ح��ل��ول 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صاريع  �حتياجات 
ك��م��ا وق��ع��ت ع���دة ت��ف��اه��م��ات م��ع �صركائها 
بهدف  �لوطنية  و�ملوؤ�ص�صات  �لهيئات  من 
و�مل�صاندة  �ل���د�ع���م���ة  �خل���دم���ات  ت���ق���دمي 
و�ملتو�صطة،  �ل�صغرية  �مل�صاريع  لأ�صحاب 
بالإ�صافة �إىل تنظيم عدة فعاليات و�لتي 
ياأتي ملتقانا هذ� ليكون من �أهمها ويعمل 
�أد�ء  وي�صهم يف تطوير  �ملعرفة،  ن�صر  على 
�أ�صحاب �مل�صاريع وجناح ت�صويق منتجاتهم 

ودفعهم للتو�صع و�لنمو. 
�ل��غ��رف��ة �إىل  ت�����ص��ع��ى  ن��ف�����س �لإط�������ار،  ويف 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  دع���م  ع��ل��ى  �ل��رتك��ي��ز 
�لإبد�ع  مفاهيم  على  �لقائمة  و�ملتو�صطة 
�لتي  �خل�����دم�����ات  ن���وع���ي���ة  يف  و�لب����ت����ك����ار 
ب��ات ملحوظاً  �ل��ذي  تقدمها، وه��و �لأم��ر 
على �لقطاع بعد تو�صع جمالته وتعددها، 
حيث ت�صهد �لبيئة �لقت�صادية يف �لدولة 
�ل�صغرية  �مل�����ص��اري��ع  خ���دم���ات  يف  ت��ن��وع��اً 
�لتي  خا�صة  �ل��ك��ربى،  لل�صركات  �ملقدمة 
يتوفر لديها حافز �أقوى لتحقيق ميز�ت 
تنظيم  �أن  �ل���ع���ام���ري  و�أك�����د  ت��ن��اف�����ص��ي��ة.  
�أب��وظ��ب��ي ل���ل���دورة �ل��ث��ان��ي��ة مللتقى  غ��رف��ة 
�ل�صغرية  ل��ل��م�����ص��اري��ع  �ل���ع���ني  وم���ع���ر����س 
حر�صها  م��دى  ليعك�س  ي��اأت��ي  و�ملتو�صطة 
و�مل�صاندة  �لدعم  �أ�صباب  كافة  على توفري 
�لأعمال  ب��رو�د  �خلا�صة  �مل�صاريع  لإجن��اح 

�إط�����ار جهودها  وك���ذل���ك يف  �مل���و�ط���ن���ني، 
هذ�  يف  و�لبتكار  �لإب���د�ع  ثقافة  لرت�صيخ 
�لقطاع �لهام، حيث �أن �مل�صاريع �ل�صغرية 
و�لدعم  �ل��رع��اي��ة  �إىل  حت��ت��اج  و�ملتو�صطة 
�مللتقى  وي�����ص��ك��ل  �إجن��اح��ه��ا،  ل��الإ���ص��ه��ام يف 
و�حل�صور  �مل�صاركني  �أم���ام  ه��ام��ة  فر�صة 
لتبادل �لآر�ء و�أخذ �لن�صائح وتوفري �صبل 
�لدعم و�مل�صاندة، لإطالق م�صاريع جديدة 
و�لتمويل  لها  �ملنا�صبة  �ل��رع��اي��ة  وت��وف��ري 
هذ�  ي�صهم  �أن  و�أود  لإجن��اح��ه��ا،  �ل����الزم 
رو�د  م��و�ه��ب  وتنمية  حتفيز  يف  �حل���دث 
خا�صة  ب�صورة  �لعني  مدينة  يف  �لأع��م��ال 
�أبوظبي ودول��ة �لإم���ار�ت �لعربية  و�إم��ارة 

�ملتحدة ب�صورة عامة.
ك��م��ا �أك���د �أن �ل��دع��م �ل���ذي ت��ق��دم��ه غرفة 
�ل�صغرية  �مل�������ص���اري���ع  ل���ق���ط���اع  �أب���وظ���ب���ي 
�إل  ي��ك��ت��م��ل  �أن  ل���ه  ك����ان  و�مل��ت��و���ص��ط��ة م���ا 
ب�صر�كة وتعاون �جلهات �ملخت�صة و�أهمها 
“�صندوق خليفة لتطوير �مل�صاريع” �لذي 
لعب دور�ً فّعاًل يف تاأ�صي�س جيل كامل من 
من  �صر�ئحهم،  �ختالف  على  �ملو�طنني، 
�لقادرين على �لبدء مب�صاريعهم �خلا�صة، 
�ملالئمة  �ل��ب��ي��ئ��ة  �ل�����ص��ن��دوق  وف����ر  ح��ي��ث 
ل�صمان جناح م�صروعاتهم و��صتمر�ريتها 
وتو�صعها �أي�صاً من خالل توفري �لتدريب 
و�لت�صويق  و�لتخطيط  �لتمويل  و  �ل��الزم 

ور�صم ��صرت�تيجيات �لعمل. 
ت�صجيع  على  وبجد  �ل�صندوق  عمل  كما 
بعد  مل�صروعاتهم  للتفرغ  �لأع���م���ال  رو�د 
كبري  ع��دد  توجه  يف  �صاهم  مم��ا  جناحها، 
�لتوجه  عن  بعيد�ً  �خلا�س  للعمل  منهم 
�لتقليدي نحو �لوظيفة �حلكومية، وفتح 
�آف���اق ج��دي��دة �أم���ام جيل ج��دي��د م��ن رو�د 

�لأعمال �ملو�طنني.
ورفع �صعادته وبا�صم غرفة �أبوظبي �أ�صمى 
�ل�صمو  ل�صاحب  و�ل��ع��رف��ان  �ل�صكر  �آي���ات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�صيخ 

ول�صاحب  ورعاه”  �هلل  “حفظه  �ل��دول��ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�صيخ  �ل�صمو 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ويل عهد 
�لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س  �مل�صلحة  للقو�ت 
�ملتو��صل  دعمهما  على  �أب��وظ��ب��ي  لإم����ارة 
ول�صمو  وم���ب���ادر�ت���ه���ا  �ل��غ��رف��ة  لأن�����ص��ط��ة 
ن��ه��ي��ان نائب  �آل  ب���ن ز�ي����د  �ل�����ص��ي��خ ه����ز�ع 
�أبوظبي  لإم��ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئي�س 
�لهام،  �حل��دث  ه��ذ�  برعاية  تف�صله  على 
ول��ل�����ص��ي��خ ه����ز�ع ب���ن ط��ح��ن��ون ب���ن حممد 
يف  �أب��وظ��ب��ي  حاكم  ممثل  وكيل  نهيان  �آل 
منطقة �لعني على تف�صله بافتتاح �أعمال 

وفعاليات �مللتقى و�ملعر�س.  
�لرئي�س  �ل�����ص��اي��غ،  �للطيف  ع��ب��د  حت���دث 
لالإعالم،فى  �ل�صايغ  ل�صركة  �لتنفيذي 
�مل�صوؤوليات  م�����ص��ت��ع��ر���ص��اً  �مل��ل��ت��ق��ى  ب���د�ي���ة 
�ل���ق���ادم���ة ن���ح���و �لق���ت�������ص���اد، و�ل����درو�����س 
و�ل�صركات  �لأع��م��ال  رو�د  م��ن  �مل�صتفادة 
�ل�صغرية �ملتو�صطة يف عدد من دول �آ�صيا، 
كذلك �لتطوير و�مل�صاهمة يف بناء �قت�صاد 
�مل�صوؤولية  حتمل  يف  �ل�صباب  ودور  ق��وي، 
م�صتقبل  ب��ن��اء  يف  ل��ل��م�����ص��اه��م��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 

�قت�صادي مزدهر.
�لو�عدة  �لأع��م��ال  فر�س  ��صتعر�س  كما    
�لتي تتمتع بها مدينة �لعني يف �مل�صتقبل، 
ملا تت�صمنه من بنية حتتية وكو�در وطنية 
�صابة طموحة، تعمل على �لإبد�ع و�لبتكار، 
ي��ع��زز دور  �ل��ط��الب، مم��ا  �صيما يف ق��ط��اع 
رو�د �لأعمال �ملو�طنني، م�صري�ً يف �لوقت 
�قت�صادية  ح��ق��ب��ة  ه��ن��اك  �أن  �إىل  ن��ف�����ص��ه  
قادمة، حتتاج �إىل تكاتف �جلهود، وهناك 

م�صوؤولية على �أبناء �لوطن .
�صركة  �أحمد بوخ�س موؤ�ص�س   كما حتدث 
�ر�ك دنتي للهند�صة �ملعمارية، حيث تناول 
�إىل  �لطموح  �صغف  من  �لنتقال  مو�صوع 
�لح��رت�ف��ي��ة،  فيما ت��ن��اول �أم���ري ف��رح��ة ، 
كابيتال  بيكو  �صركة  يف  �ملوؤ�ص�س  �ل�صريك 

�أهم �ل�صرت�تيجيات يف ريادة �لأعمال.
�لرئي�س  �ل���درم���ك���ي،  ���ص��ع��ود  ت���ن���اول  ك��م��ا 
لل�صفر  ب���رمي���ر  وم���وؤ����ص�������س  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
و�أف�صل  �لأع��م��ال  ري���ادة  ،دور  و�ل�صياحة 
جمال  يف  و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �ملمار�صات 
�ل�صياحة ، وكيفية بدء �لأعمال �لتجارية 

�خلا�صة و�لرتقاء للريادة .
نور�  �ل��ث��ان��ي��ة   �جلل�صة  يف  حت��دث��ت  فيما   
�ل�صو�، مدير عام �نديفور �لإمار�ت، تناولت 
�لتحديات �لتي تو�جه رو�د �لأعمال �أثناء 
����ص��ت��ع��ر���ص��ت نادين  �أع��م��ال��ه��م ، ك��م��ا  من��و 
�مل�صوؤوليات  ميكينغ  بلي�س  موؤ�ص�س  بيطار 
حتدث  فيما  �لأعمال،  ل��رو�د  �لجتماعية 
�إف  �إل  �إيه  �لعلماء موؤ�ص�س  ف��اروق  عمرية 
تطوير  ��صرت�تيجيات  �لإد�ري،  للتدريب 
ريادة �لأعمال وتنمية ر�أ�س �ملال �لب�صري،  
�لأول  �ل��ي��وم  منتدى  فعاليات  و�ُختتمت 
�ملن�صوري،  ف��اخ��رة  قدمتها  عمل  ب��ورق��ة 
مطورة وم�صممة �ألعاب، حتدثت فيها عن 

تطور �صركات �لألعاب يف دولة �لإمار�ت .

املدفع يبحث تعزيز التعاون بني اأك�شبو ال�شارقة واملركز االإ�شالمي لتنمية التجارة
•• ال�سارقة-الفجر: 

�لرئي�س  �أكد �صعادة �صيف حممد �ملدفع 
رئي�س  �ل�صارقة  �إك�صبو  ملركز  �لتنفيذي 
و�ملوؤمتر�ت  للمعار�س  �لعربي  �لحت���اد 
وتن�صيط  تنمية  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  �ل��دول��ي��ة 
�لدول  خمتلف  بني  �لتجارية  �لعالقات 
�لإ�صالمية �ملن�صوية حتت مظلة منظمة 
�لتعاون �لإ�صالمي من خالل �إقامة �ملزيد 
و�لقت�صادية  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ع��ار���س  م��ن 
لتعزيز  �لإ�صالمية  �ل��دول  خمتلف  بني 
بينها. جاء ذلك  �لبينية فيما  �لتجارية 
ل�صعادة  موؤخر�  �صعادته  ��صتقبال  خالل 
�ل��دك��ت��ور �حل�����ص��ن �حل���ز�ي���ن م��دي��ر عام 
�لتي  �لتجارة  لتنمية  �لإ�صالمي  �ملركز 
�ل����د�ر �لبي�صاء  ي��ق��ع م��ق��ره��ا يف م��دي��ن��ة 
�ملدفع  �أ���ص��اد  حيث  �مل��غ��رب��ي��ة.  �ململكة  يف 
�مل��ت��م��ي��زة و�ل��وث��ي��ق��ة �لتي  ب��ال��ع��الق��ات 
تربط بني مركز �أك�صبو �ل�صارقة و�ملركز 
تعد  و�ل��ت��ي  �لتجارة  لتنمية  �لإ���ص��الم��ي 
�لعامل  يف  �لتجارية  �ملنظمات  �أك��رب  من 
وت�صم يف ع�صويتها 57 دولة من �صتى 

�أنحاء �لعامل �لإ�صالمي.
طرق  �لجتماع  خ��الل  �لطرفان  وبحث 
و�إمكانية  بينهما  �لتعاون  �آف��اق  تطوير 

�إقامة معار�س جتارية �إ�صالمية يف قطاع 
يف  وخ�صو�صا  �حل��الل،  �ملنتجات  جت��ارة 
قطاع �لأغذية �حلالل حيث �أكد �ملدفع 
�أن م��رك��ز �أك�����ص��ب��و �ل�����ص��ارق��ة ب��دع��م من 
يعمل  �ل�����ص��ارق��ة  و�صناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
�أ�صكال �لدعم و�مل�صاندة  على تقدمي كل 
لالأهمية  نظر�  �حل��ي��وي   �لقطاع  لهذ� 
�لبالغة و�لتو�صع �لهائل لقطاع �لأغذية 
�حلالل يف خمتلف �لدول، ومنو �لطلب 
�لإم����ار�ت  دول���ة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  عليها. 
يف  حموريا  دور�  تلعب  �ملتحدة  �لعربية 

م�صتوى  على  �حل���الل  �ملنتجات  جت���ارة 
�لتعاون  �ىل  �مل���دف���ع  و�أ�����ص����ار  �ل����ع����امل. 
�ل��وث��ي��ق ب��ني �جل��ه��ت��ني ح��ي��ث مت �صابقا 
عقد عدد كبري من �لفعاليات �مل�صرتكة 
�صبيل  ع��ل��ى  بينها  وم���ن  �جل��ان��ب��ني  ب��ني 
وموؤمتر  “معر�س  �حل�����ص��ر  ل  �مل���ث���ال 
حالل �ل�صرق �لأو�صط” �لذي �أقيم عام 
حتت  �ل�صارقة  �أك�صبو  مركز  يف   2014
رعاية كرمية من �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 
�لقا�صمي  حممد  ب��ن  �صلطان  �ل��دك��ت��ور 
�ل�صارقة  ح��اك��م  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�صو 

ولقى جناحا كبري� يف وقتها، بالإ�صافة 
�لثاين  �ل�صياحة  معر�س  ��صت�صافة  �إىل 
 2015 عام  �لإ�صالمي  �لتعاون  ملنظمة 
وذلك مبنا�صبة �لحتفاء باإمارة �ل�صارقة 
كعا�صمة لل�صياحة �لعربية يف تلك �ل�صنة، 
وغريها �لكثري من �لفعاليات و�ملعار�س 
وتن�صيق  بتعاون  مت��ت  �ل��ت��ي  و�لأن�����ص��ط��ة 
�لفعاليات  لتنظيم  �جل��ه��ت��ني  ب��ني  ت���ام 
تعزيز  �إىل  �لر�مية  �لتجارية  و�ملعار�س 
�ل��ت��ج��ارة �ل��ب��ي��ن��ي��ة و�ل���ص��ت��ث��م��ار�ت بني 
م�صتوى  لدعم  �ل�صالمية  �ل��دول  �صائر 

�ملبادلت �لتجارية يف ما بينها.
�حل�صن  �لدكتور  �صعادة  �أ�صاد  جهته  من 
�لكبري بني �جلهتني  بالتعاون  �حلز�ين 
و�ل���دع���م �ل��ك��ب��ري �ل����ذي ت��ق��دم��ه �إم����ارة 
�ل�����ص��ارق��ة خ�����ص��و���ص��ا ودول�����ة �لم�����ار�ت 
�أن�صطة  لكافة  عموما  �ملتحدة  �لعربية 
لتنمية  �لإ����ص���الم���ي  �مل���رك���ز  وف��ع��ال��ي��ات 
�صعيها  خ������الل  م����ن  وذل�������ك  �ل����ت����ج����ارة 
خمتلف  بني  �لتجارة  لت�صجيع  �ل���دوؤوب 
ملا فيه م�صلحة كافة  �لإ�صالمية  �لدول 

�ل�صعوب.
ووجه �لدكتور �حلز�ين يف نهاية �للقاء 
دعوة ر�صمية ل�صعادة �صيف حممد �ملدفع 
�لتعاون  م��ن��ظ��م��ة  �ج��ت��م��اع��ات  حل�����ص��ور 

�ملنبثقة  �لأخ��رى  و�ملنظمات  �لإ�صالمي 
عنها و�لتي �صتعقد يف �ملغرب خالل �صهر 
�أك��ت��وب��ر �ل��ق��ادم. كما وج��ه دع���وة �أخرى 
للمعار�س  �لعربي  �ملركز  �جتماع  لعقد 
2018 يف  �ل��دول��ي��ة ع���ام  و�مل����وؤمت����ر�ت 
�لد�ر  للتجارة يف  �ل�صالمي  �ملركز  مقر 
�لر�بطة  ���ص��ع��ادت��ه  دع���ا  ك��م��ا  �ل��ب��ي�����ص��اء. 
لعقد  ي���ويف  �مل��ع��ار���س  ل�صناعة  �ل��ع��امل��ي��ة 
�إد�رة  ف��ن  يف  وتعليمية  تدريبية  دور�ت 
�ملنظمة  م��ق��ر  يف  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل���ع���ار����س 

باملغرب.
�ل�صالمي  �مل���رك���ز  �أن  ب��ال��ذك��ر  وي���ج���در 
�أن�صطته  ع��رب  ي��ه��دف  �ل��ت��ج��ارة  لتنمية 
�ملبادلت  وتنمية  ت�صجيع  �إىل  �ملختلفة 
�ملنتظمة بني �لدول �لأع�صاء يف منظمة 
�ل�صتثمار�ت  وتنمية  �ل�صالمي  �ملوؤمتر 
�ل��ت��ي ت��دع��م �مل��ب��ادلت �ل��ت��ج��اري��ة، وذلك 
�إنتاج  من  �لرفع  يف  للم�صاهمة  كخطوة 
للنفاذ  �ل�صبل  ومتهيد  �لأع�صاء  �ل��دول 
�إىل �لأ�صو�ق �خلارجية، كما يعمل �ملركز 
�لتجارية  �ملعلومات  وتوفري  جمع  على 
لو�صعها رهن �إ�صارة �لفعاليات �لتجارية 
يف خمتلف �لدول �لإ�صالمية على �عتبار 
�أن نق�س �ملعلومات يعد من �أهم �ملعوقات 

�أمام �لتجارة و�ل�صتثمار فيما بينها.
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مليون درهم اأرباحا �شافية للبنك العربي املتحد خالل الربع االأول  28
 2017 ع��ام  �إن  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  يف  بالإنابة 
هيكلة  �إع���ادة  م�صرية  م��ن  �لنهائية  �ملرحلة  ي�صكل 
�ل��ب��ن��ك �ل��ع��رب��ي �مل��ت��ح��د وي��اأت��ي ه���ذ� ب��ال��ت��ز�م��ن مع 
بدء عودة تكلفة �ملخاطر �إىل م�صتوياتها �لطبيعية 
من  تبقى  مل��ا  �جل��اري��ة  �خلف�س  عملية  و��صتكمال 
�ملخاطر  وذ�ت  �لأ���ص��ا���ص��ي��ة  غ���ري  �ل��ب��ن��ك  حم��اف��ظ 
للبنك  �لأ�صا�صية  �لأع��م��ال  وح���د�ت  وب���دء  �لعالية 
�لأول  �لربع  �صهد  ذلك فقد  و�نطالقا من  بالنمو 
من �لعام �حلايل تقدما ملمو�صا نحو حتقيق هذه 

�لإجناز�ت.
�خلف�س  يف  كبري  ت��ق��دم  ت�صجيل  �لبنك  و����ص��ل  و 
�لحرت�زي للمحافظ غري �لأ�صا�صية ذ�ت �ملخاطر 
باملائة   14 بن�صبة  خف�صها  يف  جناحه  مع  �لعالية 
017، مقارنة  خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأوىل لعام 
 31 ب��ت��اري��خ  �ملنتهية  �ل��ف��رتة  خ���الل  مب�صتوياتها 
بو�قع  �إج��م��ايل  خف�س  وحتقيق   2016 دي�صمرب 

77 باملائة منذ �لربع �لثالث من عام 2015.

•• ال�سارقة -وام:

خالل  �صافية  �أرباحا  �ملتحد  �لعربي  �لبنك  �صجل 
مليون   28 بلغت   2017 ع���ام  م��ن  �لأول  �ل��رب��ع 
خ�صائر  خم�ص�صات  ب��ان��خ��ف��ا���س  م��دع��وم��ة  دره����م 
�لئتمان بن�صبة تزيد عن 50 باملائة نظر� لنجاحه 
�ملخاطر  ذ�ت  �لأ�صا�صية  غري  �ملحافظ  تقلي�س  يف 
من  باملائة   4 من  �أق��ل  حاليا  متثل  و�لتي  �لعالية 

�إجمايل �لقرو�س.
�نتقالية  ف���رتة  �مل��ا���ص��ي��ة   18 �ل����  �لأ���ص��ه��ر  و�صكلت 
عملية  ب��د�أ  �ل��ذي  �ملتحد  �لعربي  ل�لبنك  بالن�صبة 
مالية  موؤ�ص�صة  ي�صبح  لأن  تهدف  للهيكلة  �إع���ادة 

تقدم �أد�ء �أكرث كفاءة وقوة و��صتد�مة .
�أولوياته  �لبنك  حدد  �ل�صرت�تيجية  هذه  و�صمن 
�ملتمثلة يف تعزيز �لأعمال �لرئي�صية للبنك وتقلي�س 
�ملحافظ غري �لأ�صا�صية وتر�صيد �لنفقات وتر�صيخ 
دعائم �لبنك �لرئي�صية وجنح �لبنك �لعربي �ملتحد 

من  �لأول  �ل��رب��ع  خ��الل  ملمو�س  تقدم  حتقيق  يف 
�لعام 2017 �صمل جميع تلك �لأهد�ف.

�لبنك  �لإد�ري يف  و�لفريق  �لإد�رة  و�أب��دى جمل�س 
�لتز�ما تاما باإجناز �إ�صرت�تيجية �إعادة �لهيكلة مبا 
للم�صاهمني  م�صتد�مة  عائد�ت  حتقيق  �ىل  ي��وؤدي 

على �ملدى �ملتو�صط.
�صامل  ب��ن  �صلطان  ب��ن  في�صل  �ل�صيخ  �صعادة  وق��ال 
�لعربي  �ل��ب��ن��ك  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ص��م��ي 
�ملتحد:  برهن �لأد�ء �لت�صغيلي للبنك خالل �لربع 
�أحرزناه  2017 على �لتقدم �لذي  �لأول من عام 
�صمن �إطار ��صرت�تيجية �لتحول �لتي ننتهجها يف 

�لبنك .
و�جهها  �لتي  �لتحديات  م��ن  بالرغم  �أن��ه  و�أو���ص��ح 
�صت�صهم  �ملتخذة  �حلا�صمة  �لإج���ر�ء�ت  ف��اإن  �لبنك 
يف ت��ع��زي��ز ق���درت���ه ع��ل��ى ت���وف���ري ع����ائ����د�ت جمزية 

للم�صاهمني على �ملدى �ملتو�صط.
�لتنفيذي  �لرئي�س  متيمي  �صامر  ق��ال  جانبه  من 

هيئة لوزان لل�شياحة ت�شارك 
يف �شوق ال�شفر العربي 2017

 •• دبي-الفجر: 

ت�صارك هيئة لوز�ن لل�صياحة يف معر�س �صوق �ل�صفر �لعربي 2017 �لذي 
يقام يف دبي يف �لفرتة بني 24 و 27 �أبريل �جلاري ، لطرح بر�مج عطالت 

�ل�صيف لدى وكالت �ل�صياحة و�ل�صفر �خلليجية و�لعربية .
وقالت �ل�صيدة تانيا دوبا�س مديرة هيئة لوز�ن لل�صياحة �نها �صوف تر�أٍ�س 
وفد �لهيئة �ىل �ملعر�س �لذي و�صفته بانه �حلدث �لأبرز بالن�صبة ل�صناعة 
�مل�صاريع يف دول  ، وي�صم �لوفد كذلك مدير  �ل�صياحة يف �ل�صرق �لأو�صط 

جمل�س �لتعاون �خلليجي �ل�صيد و�لرت لوزر  .
 “  2017 ل��وز�ن  “ �صيف  �لهيئة معلومات حول مهرجان  �صيوفر جناح 
�لذي يقام خالل �لفرتة من يونيو �ىل �صبتمرب  2017 ، وهو �ملهرجان 

�ل�صيفي �لرئي�صي ل�صوي�صر� و يح�صره �ل�صياح من جميع �أنحاء �لعامل .
 وبح�صب �ل�صيد لوزر فانه من �ملتوقع �ن ي�صهد �صيف 2017  مزيد�ً من 
�لتعاون بني لوز�ن لل�صياحة و�صركة دناتا للعطالت بدبي و�لتي ت�صعى �ىل 

تعزيز �ل�صياحة �خلليجية يف �صوي�صر�.

حاكم عجمان يفتتح معر�ش عجمان حلقوق االمتياز والعالمات التجارية وقطاع التجزئة
•• عجمان-الفجر: 

�ف��ت��ت��ح ���ص��اح��ب �ل�����ص��م��و �ل�����ص��ي��خ ح��م��ي��د بن 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�صو  �لنعيمي  ر��صد 
ع��ج��م��ان �م�������س ف��ع��ال��ي��ات م��ع��ر���س عجمان 
حلقوق �لمتياز و�لعالمات �لتجارية وقطاع 
�آر  ب��ي  �إف   «   FBR Ajman �ل��ت��ج��زئ��ة 
عجمان”  يف ن�صخته �لثالثة و�لذي تنظمه 
بالتعاون مع  و�صناعة عجمان  غرفة جت��ارة 
�صركة �ندك�س للموؤمتر�ت و�ملعار�س وي�صتمر 
على مد�ر يومني يف مركز �لإمار�ت لل�صيافة 
حملية  جت���اري���ة  ع���الم���ة   100 مب�����ص��ارك��ة 
و�إق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة م���ن ق��ط��اع��ات خمتلفة 

ميثلون 13 دولة عربية و�أجنبية.
وبد�أت مر��صم حفل �لفتتاح بجولة تفقدية 
ل�صموه للمعر�س ر�فقه فيها �ل�صيخ �أحمد بن 
حميد �لنعيمي ممثل �حلاكم لل�صوؤون �ملالية 
و�لإد�ري�������ة و�ل�����ص��ي��خ ع��ب��د�ل��ع��زي��ز ب��ن حميد 
�ل�صياحية  �لتنمية  د�ئ����رة  رئ��ي�����س  �لنعيمي 
رئي�س  �لنعيمي  ح��م��ي��د  ب��ن  ر����ص��د  و�ل�����ص��ي��خ 
�لأجنحة  لكافة  و�لتخطيط  �لبلدية  د�ئ��رة 
حجم  على  خاللها  �صموه  وتعرف  �مل�صاركة 
�لعالمات  و�أه��م  �ملنتجات  ونوعية  �مل�صاركات 
عالمة   33 �ملعر�س  ي�صم  حيث  �لتجارية 
و�لتقدير  بال�صكر  �صموه  وت��ق��دم  �إم��ار�ت��ي��ة 

للقائمني على �ملعر�س و�مل�صاركني فيه.  
ومر�فقوه  �جل���ول���ة  خ����الل  ���ص��م��وه  ����ص��ت��م��ع 
�لأجنحة  على  �لقائمني  من  و�ف  �صرح  �إىل 
جتارية  ع��الم��ات  م��ن  حتتويه  وم��ا  �مل�صاركة 
�طلع  كما  و�جل��دي��دة  منها  �لتقنية  وخا�صة 
�ملعر�س  يف  �ل�صينية  �مل�����ص��ارك��ة  ع��ل��ى  ���ص��م��وه 
�ل�صيارة  ومنها  �ل�صينية  باملنتجات  وخا�صة 
�لتكنولوجية  و�ل���ت���ق���ن���ي���ات  �ل���ك���ه���رب���ائ���ي���ة 
�ملتطورة.   و�أكد �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حميد 
تنظيم  �أن  �لتفقدية  �جلولة  عقب  �لنعيمي 
�ملعر�س يك�صف حر�س حكومة عجمان على 
لل�صباب  ن��وع��ي��ة  ����ص��ت��ث��م��اري��ة  ف��ر���س  �إي���ج���اد 
عالوة  �لأع��م��ال  و�صيد�ت  ورج���ال  �ملو�طنني 
�صو�ء  �خل���رب�ت  جميع  م��ن  �ل���ص��ت��ف��ادة  على 
و�حت�صان  �لأجنبية  �أو  �لعربية  �أو  �ملو�طنة 
�لأفكار �خلالقة و�ملبادر�ت �ملبدعة يف جمال 
�أن�����ص��ط��ة ح��ق��وق �لم��ت��ي��از ورخ�����س �لأعمال 

ب�صكل عام. 
لعامل  �لدخول  �إىل  �ل�صباب  �ملو�طنني  ودعا   
ب��اح��رت�ف��ي��ة عالية  و�ل���ص��ت��ث��م��ار  �لأع����م����ال 
ودر������ص����ة م��ت��اأن��ي��ة و�ل����وق����وف ع��ل��ى جت���ارب 
�لآخرين و�ل�صتفادة من �لدور�ت �لتثقيفية 
وور�س �لعمل و�لفعاليات �مل�صاحبة للمعر�س 
م�صري� �إىل �هتمام حكومة عجمان بال�صباب 
وم�صاريعهم  �أف��ك��اره��م  وت��ب��ن��ي  وت�صجيعهم 
و�ل�صعوب  �أن م�صتقبل  و�أ�صاف  �مل�صتقبلية.   

دعوة  مبكر�  ب��د�أن��ا  ل��ذ�  �لقت�صاد  على  يبنى 
ملمار�صة  و�ل�صباب  �ملو�طنني  �لأع��م��ال  رج��ال 
و�ل�صناعية  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأن�����ص��ط��ة  ج��م��ي��ع 
�إىل  �ل��دخ��ول  يف  وت�صجيعهم  و�لق��ت�����ص��ادي��ة 
ع��امل �مل���ال و�ل��ت��ج��ارة م��ا ك��ان ل��ه ب��ال��غ �لأثر 
و�لنه�صة  �لتطور  حركة  م��ع��دلت  زي���ادة  يف 
حاليا  تعمل  عجمان  ب��اأن  منوها  �لإم���ارة  يف 
ت�صتهدف  طموحة  تنمية  خطة  تنفيذ  على 
وتعزيز  ل��الإم��ارة  �ملحلي  �لق��ت�����ص��اد  تطوير 
�خلطة  ظ��ل  يف  �مل�����ص��ت��د�م��ة  �لتنمية  ف��ر���س 
�ل�صرت�تيجية �لتي تتبناها حكومة عجمان 

للو�صول �إىل روؤية عجمان 2021. 
�ل�����ص��م��و ح���اك���م عجمان  و�أ�����ص����اد ���ص��اح��ب    
�ل�صركات  ق���ب���ل  م����ن  �ل���ك���ب���رية  ب���امل�������ص���ارك���ة 
بالتطور  و�لقت�صادية  �لتجارية  و�ملوؤ�ص�صات 
�لتجارية  �ل���ع���الم���ات  يف  �مل���ت���ز�ي���د  و�ل��ن��م��و 
حكومة  ت��وف��ره  وم��ا  �لقيمة  ذ�ت  و�ملنتجات 

عجمان من بنية حتتية للقطاع �لتجاري.
  من جانب �أخر ح�صر �صاحب �ل�صمو حاكم 
ورئي�س  �لتفقدية  جولته  خ��ت��ام  يف  عجمان 
رئي�س  ن��ائ��ب  باو�صيانغ  ه��و  �ل�صيني  �ل��وف��د 
�لتعاون  �ت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ه���ون���ان  م��ق��اط��ع��ة 
�مل�صرتكة بني غرفة جتارة و�صناعة عجمان 
رئي�س  �ملويجي  عبد�هلل  �صعادة  وقعها  و�لتي 
هونان  مقاطعة  يف  �لقت�صاد  ووز�رة  �لغرفة 
و�ل��ذي وقعها  �ل�صعبية  �ل�صني  يف جمهورية 
يل �صني ت�صو نائب رئي�س وز�رة �لقت�صاد يف 
لني  يل  �صعادة  �لتوقيع  �صهد  كما  �ملقاطعة 
وع���دد من  �لإم�����ار�ت  �ل��ع��ام يف  �لقن�صل  بنج 

�مل�صوؤولني من �جلانبني.
�لرو�بط  وتهدف هذه �لتفاقية على تعزيز 
�ملجالت  يف  �جل���ان���ب���ني  ب���ني  �لق���ت�������ص���ادي���ة 
و�ل�صياحة  و�ل��ن��ق��ل  و�ل��ت��ج��اري��ة  �ل�صناعية 
و�ل�صتثمار وغريها. ون�صت �لتفاقية �أي�صا 
ع��ل��ى �إع������د�د �ل���در�����ص���ات وت�����ص��ج��ي��ع ومتكني 
ت��ن��ف��ي��ذ م�صاريع  ع��ل��ى  و�لأف�������ر�د  �ل�����ص��رك��ات 
�أو مقاطعة  �إم��ارة عجمان  م�صرتكة �صو�ء يف 
خمتلف  يف  �ل���ط���رف���ني  وم�������ص���ارك���ة  ه����ون����ان 
وهونان  ع��ج��م��ان  ت���ق���ام يف  �ل���ت���ي  �مل���ع���ار����س 
وت�صهيل زيارة �لوفود �لتجارية و�لقت�صادية 

بينهما من حني �إىل �أخر.
و�أ�صاد �لطرفان من خالل �لتفاقية بنتائج 
�لإيجابية لجتماعات �للجنة �مل�صرتكة �لتي 
بني  �لثنائية  �لعالقات  توطيد  على  عملت 
�إمارة عجمان وهونان من خالل �جتماعاتها 
وع����ام  ع���ج���م���ان  �إم��������ارة  يف   2015 ع�����ام  يف 
2016 يف هونان وحرهما على �لتن�صيق مبا 

يعز �لتعاون �لقائم بينهما.   
  و���ص��رح ���ص��ع��ادة ع��ب��د�هلل �مل��وي��ج��ع��ي رئي�س 
عجمان  و�صناعة  جتارة  غرفة  �إد�رة  جمل�س 
د�ئم  ب�صكل  ي�صعى  �لغرفة  �إد�رة  جمل�س  �أن 

�لنخر�ط  �إىل  �لأع��م��ال  �صباب  توجيه  على 
م�����ص��اري��ع خا�صة  و�إي����ج����اد  �ل��ع��م��ل �حل����ر  يف 
و��صتد�مته  �لإم���ارة  �قت�صاد  من��و  م��ن  تزيد 
وت�����ص��ب يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة ع��ج��م��ان 2021 
�لمتياز  حل���ق���وق  ع��ج��م��ان  وم���ع���ر����س  و�ن 
�لتجزئة  وق���ط���اع  �ل���ت���ج���اري���ة  و�ل���ع���الم���ات 
�أدو�ت  �ه��م  م��ن  ��صبح   FBR Ajman
وزيادتها  �خلا�صة  �مل�صاريع  لتعزيز  �لغرفة 

وتوجيه �صباب �لأعمال لها.
�ل��ع��ام يتميز عن  �ملعر�س ه��ذ�  �أن    و�أ���ص��اف 
ث��الث��ة قطاعات  ب���وج���ود  �ل�����ص��اب��ق��ة  �ل��ن�����ص��خ 
�لمتياز  ح��ق��وق  وه���ي  ج��ن��ب��ات��ه  ي�����ص��م��ه��ا يف 
�لتجزئة.  وق���ط���اع  �ل��ت��ج��اري��ة  و�ل���ع���الم���ات 
�ل��وج��ه��ة �لأوىل يف  ت��ع��د  ف���دول���ة �لإم�������ار�ت 
حقوق �لمتياز باملنطقة حيث �صجل �لقطاع 
�ل�صابقة  �ل�����ص��ن��و�ت  خ���الل  م�����ص��اع��ف��ا  من���و� 
وترتكز �لن�صبة �لأكرب من حقوق �لمتياز يف 
�لأزياء  وكذلك  و�لتجزئة  �ملاأكولت  قطاعي 
بن�صبة ت�صل �إىل %60 كما �أن ن�صبة 50% 
من جتارة �لتجزئة يف �لعامل تدور حول منح 
�أن قيمة قطاع �لتجزئة  حقوق �لمتياز كما 
يف �لدولة متوقع �ن ت�صل �إىل �كرث من 260 
مليار درهم خالل �لعام 2021 وقدر قيمة 
�ك��رث من  �إىل  �ملن�صرم  �ل��ع��ام  خ��الل  �لقطاع 
208 مليار�ت درهم وي�صهم  �لقطاع حاليا 
بحو�يل %11 من �لناجت �ملحلي �لإجمايل 
لالإمار�ت هذ� وتعد �لإمار�ت �ل�صابعة عامليا 
�لتجزئة  �ل���ص��ت��ث��م��ار�ت يف جم���ال جت���ارة  يف 
�لعاملية  �لتجزئة  جت��ارة  تطور  ملوؤ�صر  طبقا 

.2015
�ألف   271 �أك����رث م��ن     و�أو����ص���ح �ن وج����ود 
عالمة جتارية م�صجلة لدى وز�رة �لقت�صاد 
ب���دول���ة �لإم�������ار�ت دل��ي��ل ع��ل��ى م���دى �لتنوع 
�لقت�صادي  �لقطاع  ي�صهده  �ل��ذي  و�ل��زخ��م 
�لقيادة  �هتمام  يعك�س  �ل��ذي  �لأم��ر  بالدولة 
�ل��ر���ص��ي��دة ل��دول��ة �لإم�����ار�ت وح��ر���ص��ه��ا على 
كافة  وتوفري  �لقت�صادي  بالقطاع  �لرتقاء 
�لإم���ار�ت  دول��ة  لتكون  من��وه  لتعزيز  �ل�صبل 
�لأعمال  �ه��م حمطات �جل��ذب ملجتمع  �أح��د 

�إقليميا ودوليا. 
  و�كد �صعادته �أن �لعالمات �لتجارية �ملحلية 
�أث��ب��ت��ت ري��ادت��ه��ا ع��ام��ا تلو ع��ام وقدرتها  ق��د 
�لقطاعات  ك��اف��ة  يف  و�ل��ت��ف��وق  �ملناف�صة  على 
تنفيذ  على  قادرين  �لوطن  و�صابات  ف�صباب 
م�صاريع خا�صة تتحول يف �أوقات قيا�صية �إىل 
ع��الم��ات جت��اري��ة ر�ئ���دة تنطلق م��ن �ملحلية 
�إىل �لعاملية.   و�أ�صار �صعادة عبد�هلل �ملويجعي 
�إىل �أن تكون �لن�صخة �لثالثة للمعر�س مظلة 
عجمان  يف  �لأع���م���ال  جمتمع  ت��دع��م  ع��امل��ي��ة 
ب�صكل خا�س و�لدولة عامة حيث �أن �ل�صنو�ت 
من  �لعديد  ميالد  �صهدت  �ملا�صية  �لقليلة 

تو�صعت  و�ل��ت��ي  �لناجحة  �ملحلية  �لعالمات 
ع��امل��ي��ا ل��ت��ك��ون ق�����ص�����س جن����اح ���ص��اه��دة على 
متيز �ل�صباب �ملو�طن يف خو�س غمار �لعمل 
�خلا�س و�لتميز فيه لي�صاهمو� ب�صكل مبا�صر 
�لقت�صادي  �ل��ق��ط��اع  ب��ا���ص��ت��د�م��ة  �ل��دف��ع  يف 

وتطوره. 
ووج����ه ج��زي��ل �ل�����ص��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر مل��ن �صاهم 
�ل��ث��ال��ث��ة ملعر�س  �ل��ن�����ص��خ��ة  و�����ص����ارك ودع�����م 
حقوق �لمتياز و�لعالمات �لتجارية وقطاع 
�أن  ون��ت��ط��ل��ع   FBR Ajman �ل��ت��ج��زئ��ة 
و�صابات  و�صباب  رو�د  �أكرب عدد من  ي�صتفيد 
�لأعمال �ملو�طنني من �ملعر�س �صو�ء باختيار 
م�صاريعهم  ع���ر����س  �أو  �مل��ن��ا���ص��ب  �مل�������ص���روع 
�لتعرف على �لقطاعات �لثالثة  �أو  �خلا�صة 

�لتي يطرحها �ملعر�س.
  بدوره �أو�صح �صعادة �صامل �ل�صويدي مدير 
�لغرفة  �إد�رة  جمل�س  �أن  عجمان  غرفة  ع��ام 
بالنخر�ط  �لأع����م����ال  رو�د  د�ئ���م���ا  ي���دع���و 
�لتجاري  �لم���ت���ي���از  ق���ط���اع  �إىل  و�ل���ت���وج���ه 
ل�صيما يف ظل ن�صب �لنجاح �لكبرية مل�صاريع 
كان  �ل��غ��رف��ة  �أن  �إىل  م�����ص��ري�  �ل��ف��ر�ن�����ص��اي��ز 
و����ص��ح��ة يف �لرتقاء  ب�����ص��م��ات  ل��ه��ا  وم�����از�ل 
بحقوق �لمتياز �لتجاري و�مل�صاريع �ل�صبابية 
�إىل  �ل�صابقة  �ل�صنو�ت  بحيث حر�صت خالل 
جانب تنظيم �لدورتني �ل�صابقتني للمعر�س 
�لدولية  �ملعار�س  خمتلف  يف  �مل�صاركة  على 
د�خل دولة �لإمار�ت و�لدول �لأخرى لتعزيز 
�صر�كاتها مع كربى بيوت �خلربة يف �لعامل 

بقطاع �لفر�ن�صايز.
  كما حر�صت �لغرفة من خالل �إد�رة تنمية 
�أعمال �لمتياز �لتجاري على تنظيم �لعديد 
من �لدور�ت و�لندو�ت للتعريف بهذ� �لقطاع 
�ل�صنو�ت  خالل  �أمانا  و�لأك��رث  منو�  �لأ�صرع 
ر�بطة  �إن�����ص��اء  يف  �مل�صاركة  وك��ذل��ك  �ل�صابقة 

�لإمار�ت لتنمية �لفر�ن�صايز.
 Ajman �إط��الق �لغرفة مبادرة     كذلك 
�للقاء�ت  ت�صمن  و�لتي   local brand
�ل��ع��الم��ات �لتجارية  �أ���ص��ح��اب  �مل��ب��ا���ص��رة م��ع 
�إمارة عجمان  �لتجاري يف  �ملحلية و�لمتياز 
بهدف ��صتد�مة ومنو �لعالمات �لتجارية يف 
�لإمارة وتفعيل دور غرفة عجمان وتو��صها 
�لد�ئم مع رو�د �لأعمال و�أ�صحاب �لعالمات 
�ل���ت���ج���اري���ة �مل��ح��ل��ي��ة و�ل�����وق�����وف ع���ل���ى �أه����م 
�لعالمات  تو�جه  �لتي  و�ملعوقات  �لتحديات 

�لتجارية.
متنياته  عن  �ل�صويدي  �صامل  �صعادة  و�أع��رب 
بالتوفيق لكافة �أ�صحاب �لعالمات �مل�صاركة يف 
�ملعر�س و�لو�صول لأكرب عدد من �ل�صفقات 
مبا يدعم ��صتد�مة �لقطاع وي�صاهم يف زيادة 

منو �لقطاع �لقت�صادي ب�صكل عام.
�مل��دي��ر �لتنفيذي    وق���ال حم��م��د �جل��ن��اح��ى 

غرفة  يف  و�ل�صتثمار  �لأعمال  تنمية  لقطاع 
عجمان �ن معر�س عجمان حلقوق �لمتياز 
 FBR و�لعالمات �لتجارية وقطاع �لتجزئة
�لرتويج  �إىل  ع��ام  ب�صكل  يهدف   Ajman
للعالمات �ملحلية وزيادة تو�صعها من خالل 
�لدولة وخمتلف  د�خل  �فتتاح فروع جديدة 
عالمات  ��صتقطاب  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع��امل  دول 
دول  خمتلف  من  ناجحة  وم�صاريع  جتارية 
�لعامل تلهم �صباب �لعمال لختيار م�صاريع 

خا�صه بهم و�لبدء فيها.
  ون����وه �ىل ح��ر���س �ل��غ��رف��ة خ���الل �ل����دورة 
من  �آر عجمان”  بي  “�إف  للمعر�س  �لثالثة 
خربة  ذوي  وم�صت�صارين  خ��رب�ء  ��صت�صافة 
�ملنا�صب  �لخ���ت���ي���ار  يف  �ل��ب��اح��ث��ني  مل�����ص��اع��دة 
و�ل��ت��وج��ي��ه ف��ن��ي��ا وق��ان��ون��ي��ا خل���و����س غمار 
و�صرح  خالله  م��ن  و�ل�صتثمار  �لقطاع  ه��ذ� 
�لتجارية  �ل���ع���الم���ات  لأ����ص���ح���اب  خ��ط��و�ت��ه 

�جلدد و�مل�صاركني يف �ملعر�س.
ودع��ا رو�د ور�ئ���د�ت �لأع��م��ال م��ن �ملو�طنني 
�مل�صاريع  على  و�ل��ت��ع��رف  �ملعر�س  زي���ارة  �إىل 
و�لعالمات �مل�صاركة ل�صتلهام �لأفكار مل�صاريع 
م�صتقبلية مبدعة �أو �ختيار م�صروع يتنا�صب 
م���ع �إم��ك��ان��ي��ات��ه��م و�ل���ب���دء ب��ال��ع��م��ل �خلا�س 
ومتنوعة  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  ظ��ل  يف  ل�صيما 
�مل�صاريع �ملحلية و�لعاملية بوجود خرب�ء  من 
و�صياغة  �لتجاري  �لمتياز  ب�صوؤون  ومعنني 

�لعقود و�إبر�م �لتفاقيات. 
�لرئي�س  نائب  �مل��دين  �أن�س  �ملهند�س  وتوقع   
�ندك�س  مل��ج��م��وع��ة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  و�ل���رئ���ي�������س 
�ملحلي  �ل����ن����اجت  من����و  ي�����ص��ل  �أن  �ل��ق��اب�����ص��ة 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  لدولة  �لإج��م��ايل 
وفقا   2020 ع��ام  يف  �مل��ائ��ة  يف   4.30 نحو 
ل��ل��م��وؤ���ص��ر�ت �لق��ت�����ص��ادي��ة مم���ا ي��ع��ك�����س هذ� 
�لنمو �لقدرة �ل�صر�ئية للم�صتهلكني يف دولة 
وفتح  �لتو�صع  �أهمية  توؤكد  و�لتي  �لإم���ار�ت 
�مل��زي��د م��ن �مل��ر�ك��ز �لتجارية يف �لإم����ار�ت يف 

�ل�صنو�ت �ملقبلة. 
وقال: ت�صهد �إمارة عجمان �نتعا�صا �قت�صاديا 
هذ�  وي��اأت��ي  �مل�����ص��اري��ع  م��ن  بالعديد  وتو�صعا 
�حل�����دث ل��ي��دع��م ه����ذ� �ل��ت��و���ص��ع م���ن خالل 
��صتقطاب عدد كبري من �لعالمات �لتجارية 

�لعاملية �إىل �لإمارة.
�أن معر�س  �مل���دين  �أن�����س  �مل��ه��ن��د���س  و�أ����ص���اف 
ع���ج���م���ان حل����ق����وق �لم����ت����ي����از و�ل����ع����الم����ات 
م�صاركة  ي�صهد  �لتجزئة  وق��ط��اع  �لتجارية 
�أكرب  وي�صكلون  و�إيطاليا  �ل�صني  من  فاعله 

م�صاركة جلناح دولة يف �ملعر�س. 
وي�صم �ملعر�س 12 عالمة جتارية �إيطالية 
ك��م��ا تطرح  ���ص��ي��ن��ي��ة  ع��الم��ة جت���اري���ة  و20 
تعمل  �صيارة  �ملعر�س  يف  م��رة  لأول  �ل�صني 

على �لطاقة �لكهربائية. 

العدد  11870 بتاريخ 2016/11/16    

  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/01913/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/00680/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

�ىل �ملنفذ �صده : مان�صر �صاك�صون دبي - )�س ذ م م(  جمهول حمل �لقامة   
حيث تقدم طالب �لتنفيذ : خمزن بيك �لعام   

 �ل�صادر ل�صاحله يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�لقا�صي بالتي:
1-مبوجب �حلكم �ل�صادر يف �لدعوى رقم 02006802017 �يجار�ت و�لقا�صي من حيث منطوقة 
وقدره  مبلغ  ب�صد�د  عليها  �ملدعي  �ل��ز�م   مع  �ل�صو�غل  من  خاليا  وت�صليمه  �ملاجور  باخالء 
108333 درهم �لقيمة �ليجارية للفرتة من 2016/7/4 ولغاية 2017/1/19 وما ��صتجد من 
�جر من تاريخ 2017/1/20 وحتى �لخالء �لفعلي و�صد�د مبلغ 20000 درهم غر�مة خمالفات 
 مع �لز�مها باح�صار �صهادة بر�ءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي ، وبالر�صوم و�مل�صروفات
2-�لز�م �ملنفذ �صدها بان تدفع لطالب �لتنفيذ مبلغ وقدره 10833 درهم وما ي�صتجد من 

�يجار من تاريخ 2017/1/20 وحتى �لخالء �لفعلي وت�صليم �ملالك فاتورة نهائية
3- غر�مة موقعة من بلدية دبي

4- �لز�م �ملدعي عليه بر�صوم وم�صاريف �لدعوى. 
�لن�صر  تاريخ  ي��وم من  ع�صر  خ��الل خم�صة  ه��ذ� �حلكم  بتنفيذ  �نكم مكلفون  نعلمكم  لذلك 
�لقانونية  �لج��ر�ء�ت  �تخاذ  يتم  �صوف  �ملبينة  �ملهلة  �لتنفيذ خالل  �متناعكم عن  ويف حال 

�ملنا�صب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2508   

                           �ملنذر/ م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي - �س م ع  
�ملنذر �ليه : جاغربيت �صينغ مالهوتر�  وعمان لينك للنقل �لعام - �س ذ م م )جمهولة حمل �لقامة(  

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب خطاب �لت�صهيالت �ملوؤرخ يف  18 دي�صمرب 2012 ،  و�مل�صتند�ت �لخرى ذ�ت �لعالقة 
و�ملربمة مع �لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره : 210.278/17 درهم �إمار�تي ) مائتان وع�صرة �لف ومائتان 
�ىل  )�ل��دي��ن(  �لعديل  �لن��ذ�ر  تاريخ  �لفو�ئد حتى  فل�س( مت�صمن  ع�صرة  و�صبعة  دره��م   و�صبعون  وثمانية 

�ملنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�صمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�صفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ، �ل�صقة رقم 408 ، �لطابق �لر�بع ، �ك�صي�س ريزيدن�س 8 ، ند ح�صة ، 
�لو�قعة على قطعة �لر�س رقم 585 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )�لعقار( وقد مت ت�صجيل هذ� �لرهن 

ل�صالح �ملنذر وفقا لال�صول لدى د�ئرة �لر��صي و�لأمالك يف دبي بتاريخ 1 مايو  2012 
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�صديد �لدين �مل�صتحق �لدفع ، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��صعار 
لتنفيذ �لرهن )�إ�صعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باأحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�صنة 2008 �ل�صادر يف �صاأن �لرهونات يف �إمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل �لعدل من توجيه ��صعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنذر �ليه

�لرهن عن طريق  تنفيذ  ��صعار  بتوجيه  بالقيام  �ملنذر  �لتبد�ئية )�ملحكمة(  دبي  ، فو�صت حمكمة  ولحقا 
ن�صره يف �ل�صحيفة وبناء على ذلك ، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها باأنه يف حالة �لتق�صري  يف 
ت�صديد �لدين كامال  خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. �صنقوم �ملنذر بتنفيذ 

�لرهن وبالتقدمي بطلب �ىل�ملحكمة للح�صول على �أمر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��صل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : �س ب : 66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �و 

على �لرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2505   

                           �ملنذرة/  بنك �إت�س �إ�س بي �صي �ل�صرق �لأو�صط �ملحدود 
�ملنذر �ليه : حم�صن عبا�س حكمت  )جمهول حمل �لقامة(. 

�مل��وؤرخ يف  22 يونيو 2008 ، و�مل�صتند�ت �لخ��رى ذ�ت �لعالقة  يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب خطاب �لت�صهيالت 
�إمار�تي )مليون وخم�صمائة و�صتة  و�ملربمة مع �لبنك ) �ملنذر( بدفع مبلغ وقدره : 1.536.576/03 درهم 
وثالثون �لف وخم�صمائة و�صتة و�صبعون درهم وثالثة فل�س( مت�صمن �لفو�ئد حتى تاريخ �لنذ�ر �لعديل 

)�لدين( �ىل �ملنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�صمان  �ل��ر�ه��ن(  )ب�صفته  �ليه  �ملنذر  ق��ام  �لدين  ه��ذ�  مقابل 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ، �ل�صقة رقم 2004 ، �لطابق 20 ، مارينا هايت�س 1 ، مر�صى دبي ، �لو�قعة 
على قطعة �لر�س رقم 23 ، دبي ، �لم��ار�ت �لعربية �ملتحدة )�لعقار( وقد مت ت�صجيل هذ� �لرهن ل�صالح 

�ملنذر وفقا لال�صول لدى د�ئرة �لر��صي و�لأمالك يف دبي بتاريخ 26 يونيو  2008.   
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�صديد �لدين �مل�صتحق �لدفع ، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��صعار 
لتنفيذ �لرهن )�إ�صعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باأحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�صنة 2008 �ل�صادر يف �صاأن �لرهونات يف �إمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل �لعدل من توجيه ��صعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنذر �ليه

�لرهن عن طريق  تنفيذ  ��صعار  بتوجيه  بالقيام  �ملنذر  �لتبد�ئية )�ملحكمة(  دبي  ، فو�صت حمكمة  ولحقا 
ن�صره يف �ل�صحيفة وبناء على ذلك ، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها باأنه يف حالة �لتق�صري  يف 
ت�صديد �لدين كامال  خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. �صنقوم �ملنذر بتنفيذ 

�لرهن وبالتقدمي بطلب �ىل�ملحكمة للح�صول على �أمر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��صل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : �س ب : 66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �و 

على �لرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

انذار عديل بالن�سر
رقم 2017/2509   

                           �ملنذر/ م�صرف �لإمار�ت �ل�صالمي - �س م ع  
�ملنذر �ليه : جاغربيت �صينغ مالهوتر�  وعمان لينك للنقل �لعام - �س ذ م م )جمهولة حمل �لقامة(  

يلتزم �ملنذر �ليه مبوجب خطاب �لت�صهيالت �ملوؤرخ يف  18 دي�صمرب 2012 ،  و�مل�صتند�ت �لخرى ذ�ت �لعالقة 
�إمار�تي )مائة و�صبعة وت�صعون �لف  �لبنك )�ملنذر( بدفع مبلغ وقدره : 197.029/62 درهم  و�ملربمة مع 
�ىل  )�لدين(  �لعديل  �لن��ذ�ر  تاريخ  حتى  �لفو�ئد  مت�صمن  فل�س(  و�صتون  و�ثنان  دره��م  وع�صرون  وت�صعة 

�ملنذر 
للمنذر  تاأمينيا  عقاريا  رهنا  مبنح  للدين  وك�صمان  �لر�هن(  )ب�صفته  �ليه  �ملنذر  قام  �لدين  هذ�  مقابل 
)�لرهن �لعقاري( وذلك على �لعقار ، �ل�صقة رقم 409 ، �لطابق �لر�بع ، �ك�صي�س ريزيدن�س 8 ، ند ح�صة، 
�لو�قعة على قطعة �لر�س رقم 585 ، دبي ، �لمار�ت �لعربية �ملتحدة )�لعقار( وقد مت ت�صجيل هذ� �لرهن 

ل�صالح �ملنذر وفقا لال�صول لدى د�ئرة �لر��صي و�لأمالك يف دبي بتاريخ 1 مايو  2012 
مل يلتزم �ملنذر �ليه وحتى تاريخه بت�صديد �لدين �مل�صتحق �لدفع ، ونتيجة لذلك �قدم �ملنذر بتوجيه ��صعار 
لتنفيذ �لرهن )�إ�صعار تنفيذ �لرهن( عن طريق �لكاتب �لعدل وذلك �لتز�ما باأحكام �ملادة )25( من �لقانون 

رقم )14( ل�صنة 2008 �ل�صادر يف �صاأن �لرهونات يف �إمارة دبي . 
ولكن مل يتمكن ممثل كاتل �لعدل من توجيه ��صعار تنفيذ �لرهن �ىل �ملنذر �ليه

ولحقا ، فو�صت حمكمة دبي �لتبد�ئية )�ملحكمة( �ملنذر بالقيام بتوجيه ��صعار تنفيذ �لرهن عن طريق 
ن�صره يف �ل�صحيفة وبناء على ذلك ، يخطر �ملنذر مبوجب هذ� �لعالن �ملنذر �ليها باأنه يف حالة �لتق�صري  
�ملنذر  �لدين كامال  خالل مدة ل تتجاوز ثالثني يوما بعد تاريخ ن�صر هذ� �لع��الن. �صنقوم  يف ت�صديد 

بتنفيذ �لرهن وبالتقدمي بطلب �ىل�ملحكمة للح�صول على �أمر لبيع �لعقار. 
ميكن للمنذر �ليه �لتو��صل مع �ملنذر على �لعنو�ن �لتايل : �س ب : 66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة �و 

على �لرقم : 971-04-3904722+  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/7681 عمايل جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - حممود حممد منري خليل   جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/ احمد حممد منري 
احلكم   2017/3/30 بتاريخ  حكمت  املحكمة  باأن  نعلنكم  وعليه  اأعــاله  املذكورة  الدعوى  اقام  قد  خليل  

التمهيدي التايل :
 

علىاالقل وان يرفق بتقريره ن�سخة الكرتونية للمحكمة بامتداد )DOC( على و�سيط تخزين الكرتوين 
وعلى الطرفني تقدمي تعقيبهما على التقرير ومذكراتهما اخلتامية بتلك اجلل�سة االأخرية واأبقت الف�سل يف 
امل�ساريف واعتربت النطق بهذا احلكم اعالنا للخ�سوم به.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 

. Ch1.A.2 2017/4/27  ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1116  عمايل جزئي
جمهول  ������س.ذ.م.م  �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  و�ي  1-ب��روف��ي�����ص��ن��ال   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي /حم��م��د ع��م��ر�ن م��ي��اه ع��ب��د�مل��ن��اف ق��د �أق���ام عليك 
درهم(   18325( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل��دع��وى 
رقم  �مل��ح��ام��اة  و�ت��ع��اب  و�مل�صاريف  دره��م(و�ل��ر���ص��وم  ع��ودة مببلغ )1500  وت��ذك��رة 
�ملو�فق  �لثنني  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB168454929AE:ل�صكوى�
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو   ch1.A.1:2017/5/15 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1595  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�صابر �أكرم لتجارة �ل�صكر�ب �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /حممد في�صل حممد �صديق قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000  دره��م(  �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )7798 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB168919111AE  وحددت 
 ch1.A.1:لها جل�صة يوم �لثنني �ملو�فق 2017/5/15 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/991  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يه �م �ل �ي لد�رة �ملن�صات �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /ف��اي��ب��ه��اف م��اه��اج��ان ومي��ث��ل��ه:ع��ل��ي �ب��ر�ه��ي��م حم��م��د �حلمادي 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  �ل���دع���وى  عليك  �أق����ام  ق��د 
رقم  و�مل�صاريف  دره��م(و�ل��ر���ص��وم   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   228481(
�ملو�فق  �لثالثاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB167332356AE:ل�صكوى�
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو   ch1.A.2:2017/5/2 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/2364  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�صركة �ملقاولت �لكهربائية ذ.م.م - فرع دبي جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي /ر�د�كري�صنان رينجار�جان قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
دره��م(  1000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   387359( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
وحددت لها   MB169207658AE/2016ل�صكوى� و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم 
لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�صاعة   2017/5/15 �ملو�فق  �لثنني  يوم  جل�صة 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1631  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-موؤ�ص�صة كلني وورلد لتنظيف �ملباين جمهول حمل �لقامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /روم��ي��ن��ه ب��ت دي��دي �وي��و ق��د �أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�صوعها 
�ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )13050 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 MB168707193AE/2017ل�صكوى� رقم  و�مل�صاريف  درهم(و�لر�صوم 
مبكتب  �س   8.30 �ل�صاعة   2017/5/9 �ملو�فق  �لثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�صي 
لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1170  عمايل جزئي

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  �لفنية  ل��ل��خ��دم��ات  �ن�����س  �مل��دع��ي عليه / 1-لري����ب  �ىل 
�لقامة مبا �ن �ملدعي /عمر نزييمانا قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(  2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18426( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 

وحددت   MB168677066AE/2017ل�صكوى� و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم 
 ch1.A.5:لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق 2017/5/11 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2396  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-�صيتي�صكيب ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي 
�ملطالبة مب�صتحقات  �لدعوى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد  �ل�صقرة  /ربيع ع�صمت 
درهم(و�لر�صوم   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   249589( وق��دره��ا  عمالية 
و�مل�صاريف رقم �ل�صكوىMB170121842AE/2017 وحددت لها جل�صة 
لذ� فاأنت   ch1.A.1:يوم �لثالثاء �ملو�فق 2017/4/25 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و  مكلف باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/8871  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�يادي �لرو�د خلدمات �لتنظيف �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�ملطالبة  �ل��دع��وى ومو�صوعها  عليك  �أق��ام  قد  �صوهنا   /غ��الم حيدر  �ملدعي  �ن  مبا 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   23900( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB166756328AE . وحددت لها جل�صة 
يوم �خلمي�س  �ملو�فق 2017/4/27 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1637  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة قندهار لنقل �ملو�د بال�صاحنات �لثقيلة و�خلفيفة �س.ذ.م.م 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي /زينب خان �صاه حامد خان  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )15891 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 .  MB167120663AE:ل�صكوى� رق��م  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   2000(
مبكتب  ���س   8.30 �ل�صاعة   2017/5/4 �مل��و�ف��ق  �خلمي�س   ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت 
�لقا�صي لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
�أيام على �لأق��ل، ويف حالة  من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة 

تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1693  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مالك و�صرد�ر لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
ومو�صوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  ��صلم   ��صغر حممد  �مل��دع��ي /حممد  �ن  مب��ا 
 2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   8366( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات  �ملطالبة 
درهم( و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB167841657AE . وحددت لها 
جل�صة يوم �لربعاء  �ملو�فق 2017/4/26 �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.A.2 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري،و�مرت بتق�صري ميعاد �لتكليف باحل�صور لربعة �يام .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2017/1084  عمايل جزئي 
�ىل �ملحكوم عليه/1-�ملزروعي للخدمات �لهند�صية �س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة 
�لدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/3/26  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/�صاتنام �صينغ موهان �صينغ بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للمدعي مبلغ )17683 درهم( وتذكرة �لعودة عينا �و نقد� ما مل يلتحق بخدمة 
�صاحب عمل �خر وباملنا�صب من �لر�صوم و�مل�صاريف و�عفت �ملدعي منها ورف�صت 
قابال لال�صتئناف خالل ثالثني  عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري 
يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8689  عمايل جزئي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-م�صنع روز� للمفرو�صات ���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة نعلنكم 
�عاله  �ملذكورة  �لدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/4/4  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان 
ل�صالح/عمرو خلف جاد حممد بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )17.374 
درهما( )�صبعة ع�صر �لف وثالثمائة و�ربعة و�صبعون درهم( وتذكرة عودة لوطنه على 
من  وباملنا�صب  �آخ��ر  عمل  �صاحب  بخدمة  يلتحق  م��امل  مقابلها  �و  �ل�صياحية  �لدرجة 
�مل�صروفات و�عفت �ملدعي من ن�صيبه منها. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
�صاحب  با�صم  �صدر  �لع��الن  هذ�  لن�صر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثالثني  خالل 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7738  عمايل جزئي 
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  باحلافالت  �ل��رك��اب  لنقل  فالكون  ع��ل��ي��ه/1-روي��ال  �ملحكوم  �ىل 
�لدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/2/27  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لقامة 
�ملذكورة �عاله ل�صالح/رحيم كل نور كل بحكمت �ملحكمة ومبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعي 
و  وو�ح��د  و�ربعمائة  �لفا  وع�صرون  )ثالثة   )23451.60( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها 
خم�صون درهما و�صتون فل�صا( وتذكرة �لعودة �ىل موطنه �و قيمتها نقد� ما مل يكن وقت 
و�عفت  �مل�صاريف  باملنا�صب من  و�لزمتها  �خر  �لتحقت بخدمة �صاحب عمل  �لتنفيذ قد 
�ملدعي من ن�صيبه فيها ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم  �ليوم  لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/7720  عمايل جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  للتجارة  �ي�صت  ميدل  عليه/1-�ينوجرين  �ملحكوم  �ىل 
يف  ب��ت��اري��خ:2017/3/16  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة 
عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  مباجن  كالو  ل�صالح/�لن لبينيد  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
و�ربعة  وربعمائة  �لف  و�ربعون  )ت�صعة  دره��م(   49454( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان 
وخم�صون درهما( و�لزمتها �مل�صاريف. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب 

�ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/1037  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-  ريلو �خلليج �س.ذ.م.م 2- نيل ليمان بر�ي�س جمهول حمل 
ملالكها/  - فردية  موؤ�ص�صة   - و�ي.��س.�ل.�لدولية  �صركة  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جلن�صية  لوتاه/�مار�تي   �حمد  �صعيد  يحي 
بالز�م �ملطلوب �صدها �لمر بان توؤدي لطالبه مبلغ )122.850( درهم.  وحددت لها 
 Ch 1.C.12 جل�صة يوم �لحد   �ملو�فق  2017/4/30   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �لأق��ل  على  �أي��ام  بثالثة  �جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/775  جتاري جزئي

ديانى  ماجد  �صركة  مدير  وب�صفته  ب�صخ�صه   - �صوماىل  ح�صني  علي    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
للتجاره �لعامه ذ.م.م 2- �صركة ماجد ديانى للتجاره �لعامه ذ.م.م جمهويل حمل �لقامة مبا 
�لغذ�ئية ماف�س ذ.م.م وميثله:�بر�هيم مو�صى  �ملو�د  �لهاملي لتجارة  �ملدعي/ �صركة حممد  �ن 
علي مر�د �لبلو�صي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�صامن 
تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م   )104600( وق��دره  مببلغ 
�خلمي�س    ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  �ل��ت��ام.   �ل�صد�د  وحتى  يف:2016/3/28  �حلا�صل  �ل�صتحقاق 
�ملو�فق  2017/4/27   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة 

بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/1051  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول  �لد�خلي  للت�صميم   9 ديفيجني  �ملنفذ �صده/1-  �ىل 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ماري كري�صتيني كارولينو مانالو  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )94000(  به  �ملنفذ 
فان  �ملحكمة.  وعليه  ر�صوم خلزينة  دره��م  بال�صافة �ىل مبلغ )6773( 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1089  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �ياكا�س �لعاملية لالعمال �لفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/في�صل ريا�س ريا�س �حمد �لر�ي  
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )4690( وق��دره  به  �ملنفذ 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  دره��م   )900( مبلغ  �ىل  بال�صافة 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1242  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �صليم �خرت للخدمات �لفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام   قد  حممد   خو�صي  �حل�صن  �لتنفيذ/ناويد  طالب  �ن  مبا  �لقامة 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )4800( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل 
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1072  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- مطعم وخمابز �لريف �ليمني جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/برينارد دي لو�س �صانتو�س غورينا  قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  ب��ال���ص��اف��ة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )9600(
مبلغ )900( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1235  عمايل جزئي
�لقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لفنية  / 1-فالكنز خلدمات  �ملدعي عليه  �ىل 
�ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  كالو�صا   ميندوز�  /�صارون  �ملدعي  �ن 
درهم(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   4178( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
�ل�صاعة  �ملو�فق 2017/5/4  . وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س   و�لر�صوم و�مل�صاريف 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  8.30 �س مبكتب �لقا�صي لذ� فاأنت مكلف باحل�صور 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على 

�لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/5916  عمايل جزئي 

م.د.م.�س  �نرتنا�صيونال  ديفيلومينت  بروجكت  دبليو  عليه/1-�ف  �ملحكوم  �ىل 
جم���ه���ول حم���ل �لق����ام����ة ن��ع��ل��ن��ك��م ب����ان �مل��ح��ك��م��ة ح��ك��م��ت ب��ج��ل�����ص��ت��ه��ا �ملنعقدة 
ل�صالح/��صامه حممد �صالح  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  ب��ت��اري��خ:2017/3/9 يف 
درهم   )99000( مبلغ  للمدعي  ت���وؤدي  ب��ان  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  عبد�لرحمن 
مبثابة  حكما  �مل�صاريف.  عليها  �ملدعي  و�لزمت  درهما(  �ل��ف  وت�صعون  )ت�صعة 
�حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر 
�آل  �صعيد  ر��صد بن  �ل�صيخ حممد بن  �ل�صمو  با�صم �صاحب  �لع��الن �صدر  هذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/8663  عمايل جزئي 

���س.ذ.م.م جمهول حمل �لقامة  �ىل �ملحكوم عليه/1-�صيكيور ورلد خلدمات �حلر��صة 
�ملذكورة  �لدعوى  يف  ب��ت��اري��خ:2017/4/4  �ملنعقدة  بجل�صتها  حكمت  �ملحكمة  بان  نعلنكم 
للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  �أميجبجوو  ت�صوكوودي  ل�صالح/�صتانلي  �عاله 
وتذكرة  دره��م(  وع�صرون  وثمانية  و�ربعمائة  �ل��ف  ع�صر  )�صتة  دره��م   )16.428( مبلغ 
عودة ملوطنه عينا �و نقد� ما مل يكن قد �لتحق بالعمل لدى �صاحب عمل �خر و�لزمتها 
ذل��ك من  ع��د�  م��ا  ورف�صت  منها  ن�صيبه  م��ن  �مل��دع��ي  و�ع��ف��ت  �مل�صروفات  م��ن  باملنا�صب 
طلبات. حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/837  عمايل جزئي

�لقامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  �لعامة  للتجارة  1-�لبهييا   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�ن �ملدعي /حممد �ر�صاد حممد �عظم  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   21702( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
و�لر�صوم و�مل�صاريف رقم �ل�صكوى:MB167629508AE . وحددت لها جل�صة 
فاأنت  لذ�   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 �ل�صاعة   2017/5/1 �ملو�فق  �لثنني   يوم 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف 
م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/576  جتاري جزئي
�ن  �لقامة مبا  �ل�صايف ف�صل �هلل جمهول حمل  �لنور  ب�صري    -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك  ���س.ذ.م.م وميثلها/م�صطفى نور حممد قد  �لنور للهو�تف  �ملدعي/ جبل 
�آلف  )�صتة  دره��م   )6060( مببلغ  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  مطالبة  ومو�صوعها  �ل��دع��وى 
و���ص��ت��ون دره��م��ا( و�ل��ر���ص��وم و�مل�����ص��اري��ف.  وح���ددت لها جل�صة ي��وم �ل��ث��الث��اء   �ملو�فق  
2017/5/2   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري ، 

علما بان مت جتديد �لدعوى من �ل�صطب.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/100  عقاري كلي
�صابقا(   - ليمتد  ب��اي  بيزن�س  و�ن   - )�صركة  ليمتد  بي  بي  1-و�ن   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي / جايادفانان �أجايا كومار �صوليبار�مبيل قد �أقام 
رقم:2015/11  �ملحكمني  حكم  على  بالت�صديق  �ملطالبة  ومو�صوعها  �لدعوى  عليك 
بالر�صوم  �ملدعي عليهما  �لز�م  بتاريخ:2015/11/15 مع  مركز دبي للتحكيم و�ل�صادر 
و�مل�صاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم �لحد �ملو�فق 2017/4/30   
�ل�صاعة 09.30 �س بالقاعة : Ch 1.B.8  لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/84  مدين جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-مال لل�صياحة �س.ذ.م.م  جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
�ملدعي/ حممد مو�صى خيال بدر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة 
و�مل�صاريف.   و�ل��ر���ص��وم  دره���م(   41000( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م 
وحددت لها جل�صة يوم �لحد   �ملو�فق  2017/5/7   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch 1.B.10
�و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/357  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- مانديب �صينغ بالر�ج �صينغ  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ يور �صوي�س لتاأجري �ل�صيار�ت ���س.ذ.م.م وميثلها مديرها/
حممد �أجمل كل حممد  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ 
لها جل�صة  و�مل�صاريف. وح��ددت  و�لر�صوم  و�لفائدة  درهم  وق��دره )20000( 
 Ch 2.D.18 يوم  �لثنني �ملو�فق  2017/5/8   �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2015/1810  جتاري جزئي 

�ىل �ملحكوم عليهم/1-�ملحطة �لف�صائية لاللكرتونيات �س.ذ.م.م - وميثلها مديرها �مل�صوؤول/�ياز �لياف 
�ملحدودة  كيه  �آن��د  �ل  ت�صني  ت�صنج  موؤ�ص�صة   -3 �مل��ح��دودة  لل�صناعات  ك��وجن  ه��وجن  ت�صني  ك��اجن  �صركة   -2
�لدعوى  ب��ت��اري��خ:2016/11/29 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  جمهويل حمل �لقامة نعلنكم 
�دخ���ال �صركة )1( ك��اجن ت�صني ه��وجن لل�صناعات  ل�����ص��ال��ح/دوجن ج��و لياجن �ول:ب��ق��ب��ول  �مل��ذك��ورة �ع��اله 
ثانيا:بقبول   - �ملتقابلة  �لدعوى  يف  مدخلني  كخ�صمني  �ملحدودة  كيه  �ند  �ل  ت�صني  ت�صنج   )2( �ملحدودة 
عليها  �ملدعي  بالز�م  �ل�صلية  �لدعوى  مو�صوع  ثالثا:ويف   - مو�صوعا  ورف�صها  �صكال  �ملتقابلة  �لدعوى 
��صليا )�ملدعية تقابال( بان توؤدي للمدعية ��صليا مبلغ )80000.00( دولر �مريكي �و ما يعادله بالدرهم 
�لمار�تي و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% �صنويا من تاريخ �ملطالبة �لق�صائية يف:2015/10/19 وحتى �ل�صد�د 
�ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م  ومبلغ ثالثمائة  و�لدخ��ال  �لدعوتني  وم�صاريف  �لر�صوم  �لتام ف�صال عن 
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/987  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �وبتيما للمقاولت �للكرتوميكانيكية �س.ذ.م.م  جمهول حمل 
علي  �بر�هيم  وميثله:  ����س.ذ.م.م  �لعازلة  للمو�د  رك��اد  �صركة  �ملدعي/  �ن  مبا  �لقامة 
�ملو�صى �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وقدره )40.398 درهم(  و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ 
�ل�صتحقاق وحتى �ل�صد�د �لتام . وحددت لها جل�صة يوم �خلمي�س �ملو�فق  2017/4/27  
�أو من ميثلك  Ch 1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
�جلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �لأقل ، علما بانه مت �حالة �لدعوى �ىل �ملحكمة �لتجارية �جلزئية. 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/175  جتاري جزئي

�ل�صياحي )كوميت(  جمهول  �ملتو�صطية لال�صتثمار  �ل�صركة  �ملدعي عليه / 1-  �ىل 
حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن �مل��دع��ي/ من�صور ب��ن ح��ام��د ب��ن حمد ب��ن ح��م��د�ن �ل عيا�س 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لنعيمي  هوي�صل  علي  ع��ب��د�هلل  ر����ص��د  ومي��ث��ل��ه:  �ل��غ��ام��دي 
ومو�صوعها �ملطالبة ف�صخ عقد بيع و�لز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )50.000( درهم 
و�لر�صوم و�مل�صاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�صد�د 
�لتام . وحددت لها جل�صة يوم �لربعاء �ملو�فق  2017/5/3  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
Ch 1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1235  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جمعه ح�صن �لظاهر  جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 

ر�جي�س مانادي بن �صانكر�ن قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مببلغ 

وقدره )4500( درهم مع �لفائدة و�لر�صوم و�مل�صاريف . وحددت لها جل�صة يوم 

�لثالثاء �ملو�فق  2017/5/2  �ل�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذ� فاأنت 

مكلف باحل�صور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل . 

رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1172  جتاري كلي 

�ىل �ملحكوم عليه/1-جودم كا�صرو ماهار�ج كي�س كا�صرو جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2017/2/9 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/

يوؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت  �لتجاري  �بوظبي  بنك 
وخم�صمائة  �ل��ف  و�ث��ن��ان  ومائة  مليونان  )فقط  دره��م   )2.102.534.21( مبلغ  للمدعي 
و�ربعة وثالثون درهم وو�حد وع�صرون فل�صا( و�لفائدة بو�قع 9% �صنويا على ذلك �ملبلغ 
من يوم �لتايل لتاريخ:2016/3/6 حتى �ل�صد�د �لتام ف�صال عن �مل�صاريف ومبلغ �لف درهم 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل 
�عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن 

ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/946  جتاري كلي 
بان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ع��ب��د�هلل  علي  خمي�س  عليه/1-�بر�هيم  �ملحكوم  �ىل 
�ملحكمة حكمت بجل�صتها �ملنعقدة بتاريخ:2017/2/16 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/

�لبنك �لتجاري �لدويل �س.م.ع حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري بالز�م �ملدعي عليه بان 
يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )719401.04( )�صبعمائة وت�صعة ع�صر �لف درهم و�ربعة 
فل�صات( ف�صال عن فائدة ب�صيطة بو�قع 9% �صنويا من تاريخ:2016/1/4 وحتى متام �ل�صد�د 
و�لزمته �مل�صروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�صوري قابال 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم  �ليوم  لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/1789  جتاري كلي 

كفيل  ب�صفته  باندي  �صوريندر�  باندى  ر�جيف   -2 ���س.ذ.م.م  للتكنولوجيا  بل�س  عليه/1-باركود  �ملحكوم  �ىل 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �لق��ام��ة  حم��ل  جمهويل  �����س.ذ.م.م  للتكنولوجيا  بل�س  ب��ارك��ود  ملديونية  �صامن 
�ل�صالمي  �ب��وظ��ب��ي  ل�صالح/م�صرف  �ع���اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف  ب���ت���اري���خ:2017/2/9  �ملنعقدة  بجل�صتها 
�ل�صلع  مر�بحة  عقد  عن  �ملطالبة  بنظر  قيميا  �خت�صا�صها  �ول:ب��ع��دم   - �حل�صوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
رقم:77406514 و�حالة �لطلب ب�صاأنه للمحكمة �جلزئية �ملخت�صة �لد�ئرة �لثالثة �لتجارية �جلزئية لنظرها 
بجل�صة:2017/2/26 و�بقت �لف�صل يف �مل�صاريف ب�صاأنه وعلى �مل�صرف �ملدعي �عالن �ملدعي عليهما بهذ� �حلكم 
و�جلل�صة �ملحددة - ثانيا:بالز�م �ملدعي عليهما بالت�صامن و�لتكافل بان يوؤديا للم�صرف �ملدعي مبلغ مقد�ره 
)ثمامنائة و�صبعة وثالثون �لفا و�صتمائة وت�صعة در�هم وت�صعة و�صبعون فل�صا( عن عقد �ملر�بحة ل�صر�ء ��صهم 
رقم:77413248 و�لز�مكما �مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. 
�لتايل لن�صر هذ� �لعالن  �ليوم  حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 

�صدر با�صم �صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2016/1170  جتاري كلي 
كفيل  ب�صفته  �بر�هيم  حممد  �بر�هيم  كا�صف  حممد   -2 ����س.ذ.م.م  �لتجارية  كو�صى  عليهم/1-�صركة  �ملحكوم  �ىل 
�صامن  كفيل  ب�صفته  �بر�هيم  حممد  �بر�هيم  عاطف  3-حممد  ���س.ذ.م.م  �لتجارية  كو�صى  �صركة  ملديونية  �صامن 
ملديونية �صركة كو�صى �لتجارية ���س.ذ.م.م 4- حممد �بر�هيم �صودرى خو�صى حممد ب�صفته كفيل �صامن ملديونية 
�صركة كو�صى �لتجارية �س.ذ.م.م 5- �صركة كو�صى تريدجن كو م.د.م.�س ب�صفتها كفيلة و�صامنة ملديونية �صركة كو�صى 
كو�صى  �صركة  ملديونية  و�صامنة  كفيلة  ب�صفتها  ����س.ذ.م.م   �لغذ�ئية  �مل��و�د  ل�صناعة  �بر�هيم   -6 ���س.ذ.م.م  �لتجارية 
ب��ت��اري��خ:2017/2/27 يف  �ملنعقدة  �ملحكمة حكمت بجل�صتها  بان  نعلنكم  �لقامة  ����س.ذ.م.م  جمهويل حمل  �لتجارية 
�لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/بنك �بوظبي �لوطني حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�صوري - �ول:بالز�م �ملدعي عليهم 
)�ربعون مليونا وخم�صمائة  �ملدعي مبلغ مقد�ره )40594499/05( درهم  �لبنك  ي��وؤدو� �ىل  �ن  و�لتكافل  بالت�صامن 
من  �صنويا  باملائة  ت�صعة   %9 بو�قع  وفائدة  فل�صات(  وخم�صة  درهما  وت�صعون  وت�صعة  و�ربعمائة  �لفا  وت�صعون  و�ربعة 
تاريخ:2016/6/5 وحتى متام �ل�صد�د - ثانيا:ب�صحة وتثبيت �مر �حلجز �لتحفظي رق��م:2016/259 حجز حتفظي 
جتاري دبي و�لز�مكم بالر�صوم و�مل�صاريف ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�صت ما عد� ذلك من طلبات. 
حكما مبثابة �حل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�صر هذ� �لعالن �صدر با�صم 

�صاحب �ل�صمو �ل�صيخ حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ض الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/101  عمايل كلي
وميثلها/حممد   - ����س.ذ.م.م  �لكرتونية  للخدمات  1-ن��ور   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�مل��دع��ي / منى حممد  ذو �لكفل دي���اب غو�صه جم��ه��ول حم��ل �لق��ام��ة مب��ا �ن 
�لطر�بي�صي   قد �أقام عليك �لدعوى ومو�صوعها �ملطالبة مب�صتحقات عمالية 
و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  دره��م(   1.514.000( وقدرها 
12% من تاريخ �ملطالبه و�صمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة رقم �ل�صكوى 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت   MB170823633AE/2017
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�    Ch 1.A.1  : بالقاعة  ���س   9.30 �ل�صاعة   2017/4/26
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�صور 

م�صتند�ت للمحكمة قبل �جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل .
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/1027 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �صده/1- بوجن لويد ليمتد - فرع دبي جمهول حمل �لقامة 
�مل�صاهمة وميثله:خالد  �لقاب�صة  �لر���س  �لتنفيذ/�صركة  �ن طالب  مبا 
حممد عبد�لرحمن �لقا�صمي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )30005067.22( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر �لجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/275 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �صده/1- �يندو �ربيان للتجارة �لعامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/كورفورد ميدل �ي�صت �س.ذ.م.م قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )11234( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة   وعليه فان 
�للتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن.
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/937  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �صده/1- ركالما للدعاية و�لعالن �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�صمري �صيميان �صايد �لفى �صيميان  قد 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )31949( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )2427( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �صتبا�صر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1133  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- �حل�صاين للنقل �لربي �لعام جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/با�صيتار �صينغ ماهيندر  قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )24404( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بال�صافة �ىل مبلغ )1890( 
�لجر�ء�ت  �صتبا�صر  �ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/1071  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �صده/1- ريت�صموند لل�صقق �لفندقية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
�أق���ام  عليك  قد  بي�صتا   ب��ه��ادور  �لتنفيذ/جاناك  �ن طالب  �لق��ام��ة مبا 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ىل  بال�صافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )29819(
مبلغ )2278( درهم ر�صوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �صتبا�صر 
�لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1993  ا�ستئناف عمايل    
مبا  �لق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.م.ح   ��صرت�يت   -1 �صده/  �مل�صتاأنف  �ىل 
�ن �مل�صتاأنف / مارجريتا بليا كوفا  نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�صتها 
�ملنعقدة بتاريخ:2017/4/13 يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�صالح/مارجريتا 

بليا كوفا بالعالن للحكم و�صرحت بالن�صر.
�عتبار�  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  �حل�صوري  مبثابة  حكما 
�ل�صيخ  �ل�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  �لع��الن  هذ�  لن�صر  �لتايل  �ليوم  من 

حممد بن ر��صد بن �صعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/680  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1- �مين عيد عبد�لفتاح ح�صانني  جمهول حمل �لقامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�صوعها  �ملدعي/ نبال ح�صني حممود  قد  مبا �ن 
للمدعية ودفع 9% من قيمة  �ل�صيارة  بت�صليم  �ملدعي عليه  بالز�م  �ملطالبة 
ومقابل  و�مل�صاريف  و�لر�صوم  �لق�صاط  بدفع  خالله  تاريخ  من  �ل�صيارة 
�تعاب �ملحاماة. وحددت لها جل�صة يوم  �لثالثاء �ملو�فق  2017/5/2   �ل�صاعة 
8.30 �س بالقاعة Ch 2.D.17 لذ� فاأنت مكلف باحل�صور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�صتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�صة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   

اعالن حم�سر حجز بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2016/560  انابات جتارية   

مو�صوع �لق�صية:�إنابة من حمكمة �ل�صارقة �لحتادية �لبتد�ئية يف �لدعوى 
رقم:2016/3234 �مر على عري�صة �ل�صارقة.

طالب �لإعالن:طالب �لتنفيذ:�لبا�صا لتجارة م�صتلزمات �ملطاعم و�ملخابز
�ملطلوب �عالنه:�ملنفذ �صده:1- مطعم ومقهى جر�ند �بو�صقرة 

جمهول حمل �لقامة
مو�صوع �لعالن:

مكتبي  �أث���اث  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  �خلا�صة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
و�أجهزة كهربائية وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا.

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/1062  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  �س   - للخدمات  تيكنولوجيز  جور��صيك  ���ص��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ جو�صيف بالر�ج بالر�ج   
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )79301( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
فان  وعليه  �ملحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   5753 مبلغ  �ىل  بال�صافة 
�ملحكمة �صتبا�صر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
رئي�ض ال�سعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

 / �لرخ�صة  )����س.ذ.م.م.( رقم  للتجارة  ز�ه��و ليفني   : �ل�صركة وعنو�نها  ��صم 
667395 �ل�صكل �لقانوين : �صركة ذ�ت م�صئولية حمدودة رقم �لقيد بال�صجل 
بدبي  �لقت�صادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1092077  : �لتجاري 
�ل�صركة  حتت رقم  �ل�صجل �لتجاري لديها بانحالل  �لتاأ�صري يف  باأنه قد مت 
�أعاله  �مل��ذك��ور  �مل�صفي  وبتعيني   2016/10/  20 بتاريخ   2016/1/219489/
�لكاتب  لدي  �ملوثق  �لعمومية  �جلمعية  قر�ر  ح�صب  �ل�صركة  بت�صفية  للقيام 
�ملعني  �مل�صفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عرت��س  �أي  لديه  من  وعلى  �لعدل. 
 ، – ت /2955248  �س ب/8540   – بور�صعيد  – دي��رة  يف مكاتبة �لكائنة يف 
م�صطحبا معة كافة �مل�صتند�ت و�لور�ق �لثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من 

تاريخ ن�صر هذ� �لعالن. 
 دائرة التنمية االقت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 11998 بتاريخ 2017/4/18   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

�ل�صركة  ��صم  قانونيون.  حما�صبون   – و�صركاه  �لغ��ا  �صفيان   : وعنو�نه  �مل�صفي  ��صم 
وعنو�نها : ز�هو ليفني للتجارة )�س .ذ.م.م.( رقم �لرخ�صة / 667395 �لعنو�ن: مكتب 
م�صئولية  ذ�ت  �صركة   : �لقانوين  �ل�صكل  – نايف  رفيع  حممد  �بناء  ملك   )306( رق��م 
�لتنمية  د�ئ��رة  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   1092077  : �لتجاري  بال�صجل  �لقيد  رق��م  حم��دودة 
�ل�صركة  بانحالل  لديها  �لتجاري  �ل�صجل  يف  �لتاأ�صري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  �لقت�صادية 
 2016/10/20 بتاريخ  لل�صركة  �لعمومية  �جلمعية  ق��ر�ر  مبوجب  وذل��ك  �أع��اله  �ملذكورة 
و�ملوثق لدي �لكاتب �لعدل حتت رقم �ملحرر  2016/1/219489 - بتاريخ 2016/10/20  
وبتعيني �مل�صفي �ملذكور �أعاله للقيام بت�صفية �ل�صركة ح�صب قر�ر �جلمعية �لعمومية 
�ملوثق لدي �لكاتب �لعدل  وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�صفي 
�لغامن  بناية   )204( رق��م  – مكتب  – بور�صعيد  – دي��رة  يف  �لكائنة  مكاتبة  يف  �ملعيني 
و�لأور�ق  �مل�صتند�ت  كافة  معه  8540 م�صطحبا   : ب  – �س   2955248 – ت:  �جلديدة. 

�لثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذ� �لعالن . 
 دائرة التنمية االقت�سادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية



ثقافة وفن�ن
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بتنظيم مركز حمدان بن حممد الإحياء الرتاث بالتعاون مع اليون�سكو

ور�شة العمل تتناول حقوق امللكية الفكرية وتدابري ال�شون �شمن 
اتفاقية اليون�شكو 2003 ل�شون الرتاث الثقايف غري املادي 

•• دبي-الفجر: 

تناولت ور�صة �لعمل �لثالثة �لتي ينظمها مركز حمد�ن بن 
حممد لإحياء �لرت�ث بالتعاون مع منظمة �لأمم �ملتحدة 
دبليو  جي  فندق  يف  �ليون�صكو  و�لثقافة  و�لعلوم  للرتبية 
20 �بريل �جلاري،  ماريوت ماركيز دبي من 16 ولغاية 
يف ي��وم��ه��ا �ل��ث��اين ك��اف��ة حم���اور و���ص��ب��ل وت��د�ب��ري �ل�صون 
�ليون�صكو  �تفاقية  تطبيق  نحو  �لفكرية  �مللكية  وحقوق 
�أطر  �مل��ادي يف  �ل��رت�ث �لثقايف غري  2003 ل�صون  للعام 

مو�صعة وخطط �أكرث �صمولية. 
و�نطالقا من مبادئ �ل�صون و�حلفظ ون�صر �لوعي حول 
�لرت�ث �لثقايف غري �ملادي لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
�مل�صاحبة  و�ل��ق��و�ن��ني  و�ل��ت�����ص��ري��ع��ات  ����ص��ت��د�م��ت��ه،  وط���رق 
�مل�صاركة  �لعمل  ف��رق  ��صتعر�صت  �ل��ن��م��اذج،  م��ن  للعديد 
بالور�صة �أمثلة حقيقية ومناذج عدة ت�صمل �صيد �لأ�صماك 
و�لتد�بري  �لثقافية  و�لأم��اك��ن  �ملتو�رثة  و�حل��رف  و�ملهن 
�لثقايف  �لإرث  و��صتد�مة  ل�صون  �لدولة  �نتهجت يف  �لتي 
عن  بعيد�  �لوطنية  �لهوية  حلفظ  �ل��ر�م��ي  �مل���ادي،  غ��ري 
 2003 �أي ماآرب جتارية ل تتما�صى و�تفاقية �ليون�صكو 
ل�����ص��ون �ل����رت�ث �ل��ث��ق��ايف غ��ري �مل����ادي و�ل��ت��ي دخ��ل��ت حيز 

�لتنفيذ يف �لعام 2006. 
وطرح �صعادة عبد �هلل حمد�ن بن دملوك، �لرئي�س �لتنفيذي 
ملركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث عدد� من �لأمثلة 
�ملمار�صات  وت�صم  �مل���ادي،  غ��ري  �لثقايف  ب��ال��رت�ث  �ملتعلقة 
وتد�بري  ثقافية  و�أم��اك��ن  و�مل�صنوعات  �لتعبري  و�أ���ص��ك��ال 
�لر�صيدة  �حلكومة  قبل  م��ن  �نتهاجها  مت  �ل��ت��ي  �ل�صون 
ت�صمل  �أمثلة  �إىل  �أ���ص��ار  كما  �ل��دول��ة.  م���وروث  ل�صتد�مة 
�ل�صرورية  �ل�صون  ت��د�ب��ري  ت�صتدعي  وخم��اط��ر  حت��دي��ات 
من قبل �ملجموعات و�جلماعات و�لأفر�د ل�صون �لأ�صكال 
�لتعبريية و�لرت�ث �لثقايف غري �ملادي عموماً دون �مل�صا�س 
ب�صكله �لطبيعي و�لأ�صا�صي ونقله �إىل �لأجيال مع �حلر�س 
على �يجاد �لطرق و�ل�صبل �لأن�صب لتحفيز �جليل �جلديد 
على ��صتد�مته م�صتدًل ببع�س �لأمثلة �لتي حر�س مركز 
حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث على ن�صرها من خالل 
بطولت فز�ع �لرت�ثية. وعلق بن دملوك قائاًل بف�صل �هلل 
زمن  منذ  �مل�صتقبل  ��صت�صر�ف  م��ن  دب��ي  حكومة  متكنت 
�لثقافية  �حليز�ت  حلماية  �لالزمة  �لتد�بري  و�أخ��ذ  بعيد 
�ل��وق��ائ��ع، مما  ه��ذه  م��ع  للتعامل  مبا�صرة  �آل��ي��ة  و�نتهجت 
ك��ان ل��ه ب��ال��غ �لأث���ر يف ت��ف��ادي خم��اط��ر ج�صيمة كالزحف 
�صاهمت �حلكومة  كما  �لثقافية،  �حليز�ت  على  �لعمر�ين 

�ملادي  �لثقايف غري  �ملجتمعات �حلاملة للرت�ث  يف حماية 
�ل�صمكية  �ل��رثوة  �لأ�صماك حفاظا على  يف مو�صوع �صيد 
�لأ�صماك، وغريها من  ملو�طن هجرة  �لطبيعية  و�ل��دورة 
�لتد�بري �لتي �صاعدت �ليوم على تن�صيط �ملوروث وبالتايل 

��صتد�مته . 
وحتدث بن دملوك عن تد�بري �ل�صون من منطلق معايري 
يف  �مل���ادي  غ��ري  �لثقايف  �ل���رت�ث  حل�صر  و�لبحث  �لتوثيق 
و���ص��ع��ه �ل��ر�ه��ن و����ص��ك��ال��ه �حل��ال��ي��ة ب��ال��دول��ة وع���ن �لنهج 
�ملتبع يف مركز حمد�ن بن حممد لإحياء �لرت�ث و�صرورة 
تطوير �خلطط �مل�صتقبلية و�صبل ت�صجيل �لعن�صر �لتابع 
ل��دول��ة �لإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �لرت�ث 
و��صتد�مته  لتن�صيطه  �ليون�صكو  لدى  �مل��ادي  �لثقايف غري 

وفقاً لأف�صل �ملمار�صات �لعاملية.  
منظمة  ل��دى  �ملعتمد  �ملي�صر  حت��دث  نف�صه،  �ل�صياق  ويف 
�ليون�صكو، �أ.د. هاين هياجنه )جامعة �لريموك – �لأردن( 
و�ملجموعات  �جل��م��اع��ات  تلعبه  �ل���ذي  �ل����دور  �أه��م��ي��ة  ع��ن 
�أ�ص�س  وتر�صيخ  �ل�صون  تد�بري  على  �ملو�فقة  يف  و�لأف���ر�د 
هذ�  �مل�صاحبة يف  و�لت�صريعات  و�لقو�نني  �لفكرية  �مللكية 
�لتد�بري  من  جمموعة  هياجنة  �أ.د.  و��صتعر�س  �لإط���ار 
�ملتبعة يف عدد من بلد�ن �لعامل و�صعيهم لتطوير خطط 
�لتنمية  عن  بحثا  �خلتامية،  �لور�صة  – مو�صوع  �ل�صون 
�لأر�س  وج��ه  على  و�لإن�صان  �حلياة  ودميومة  �مل�صتد�مة 
وبعيد�ً  �لطبيعة  على  بديلة حفاظاً  و�لبحث عن م�صادر 
باللوؤلوؤ  و��صتبد�له  �للوؤلوؤ  �صيد  مثل  �ملادية  �لأرب��اح  عن 

�ل�صناعي. 
�أ.د.  �ليون�صكو،  �ملعتمدة لدى منظمة  �ملي�صرة  �أ�صارت  كما 
�أن متارين  – لبنان(  �لقدي�س يو�صف  تابت )جامعة  �آين 
�ملف�صلة  �خلطو�ت  ح��ول  رك��زت  �لثاين  يومها  يف  �لور�صة 
�لرت�ث  عنا�صر  وتعريف  حتديد  وه��ي:  �ل�صون  خلطط 
و�ملجموعات  دب��ي  �ل��و�ج��ب �صونها يف  �مل��ادي  �لثقايف غري 
�لوظائف  وحتديد  �ملعنيني،  و�لأف��ر�د  �ملعنية  و�جلماعات 
و�لقيمة  �ملختار  �ل���رت�ث  ذل��ك  يوؤديها  �لتي  �لإجتماعية 
�ملعنية،  و�ملجموعات  للجماعات  بالن�صبة  بها  يتمتع  �لتي 
وحتديد �ملخاطر و�لتهديد�ت �ملحدقة به، و�قرت�ح �ن�صطة 
�ل�صون �لالزمة، وحتديد �لأهد�ف و�لنتائج �ملتوقعة من 
خطة �ل�صون، ومن ثم حتديد �لأن�صطة �ملدرجة يف خطة 
تعبئة  و��صرت�تيجية  �ل��الزم��ة  �مل���و�رد  وحت��دي��د  �ل�����ص��ون، 

�ملو�رد، ور�صد تنفيذ خطة �ل�صون وتقييمها. 
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طالبوا بتظافر اجلهود من اأجل اإثراء املحتوى املعرفى ودعم املوؤلفني:

 الثقافة تثمن تو�شيات الكتاب والنا�شرين واملبدعني ال�شباب امل�شاركني يف ملتقى املعرفة
•• اأبو ظبي-الفجر:

وتنمية  �لثقافة  وز�رة  وكيل  �ل�صابري  ع��ف��ر�ء  �صعادة  �أ���ص��ادت 
�ملعرفة باجلهود �لكبرية �لتي بذلها كبار كتاب و�أدباء �لإمار�ت 
و�لنا�صرون و�ملبدعون �ل�صباب �لذين �صاركو� يف فعاليات ملتقى 
�ملعرفة �لثاين �لذي نظمته وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة �أم�س 
�أن  م��وؤك��دة  نهيان،  �آل  مبارك  بن  نهيان  �ل�صيخ  معايل  برعاية 
وجل�صة  �لنا�صرين  وجل�صة  �ملوؤلفني  جل�صة  يف  �مل�صاركني  كافة 
�مل��ب��دع��ني �ل�����ص��ب��اب ق��دم��و� م���ب���ادر�ت وت��و���ص��ي��ات م��ه��م��ة ميكن 
�لتاأ�صي�س عليها يف �ملرحلة �ملقبلة لتعزيز تنمية �ملعرفة، و�إثر�ء 
�ل��وز�رة لجتذ�ب  �أطلقته  �ل��ذي  �ل�صباب  �ملوؤلفني  دعم  برنامج 
�أكرب عدد ممكن من �ملو�هب �لأدبية من �جل تفعيل قدر�تهم 
�إىل جمهور  وتقدميهم  ر�ق،  �أدب��ي  منتج  �إىل  �أفكارهم  وحتويل 

�لثقافة حمليا وعربيا. و�أ�صافت �ل�صابري �أن كافة �لتو�صيات 
و�ملبادر�ت �لتي ر�صحت من �مللتقى �صيتم رفعها �إىل معايل �ل�صيخ 
نهيان بن مبارك من �أجل �ل�صتفادة منها لتطوير برنامج دعم 
�ملوؤلفني �ل�صباب ، معربة عن �صاعدتها بالروح �لتي �أبد�ها كافة 
�لقائمني على تنمية �ملعرفة يف �لإمار�ت من موؤ�ص�صات ثقافية 
ودور ن�صر وكتاب، لتعزيز قدر�ت برنامج دعم �ملوؤلفني �ل�صباب 

حتى يحقق �أهد�فه.

جل�سة املوؤلفني... حراك ثقايف يواجه حتديات الكتابة 
والن�سر

 وحفلت جل�صة �ملوؤلفني بنقا�صات مو�صوعية حول ق�صايا هامة 
�ل�صبابي  �لإب���د�ع  رعاية  و���ص��وؤون  و�لإب���د�ع  بالتاأليف  �صلة  ذ�ت 
ر��صخة،  ومعرفية  ثقافية  با�صتد�مة  ز�ه��ر  مل�صتقبل  ��صت�صر�فاً 

�ملجتمع  روي��ة  �مامها هي  �لتوقف  �لتي مت  �لنقاط  �أوىل  ومن 
للموؤلفني و�لكتابة �لأدبية و�لإبد�عية وبخا�صة �لن�صوية منها، 
وكيفية تذليل �ملعوقات لهذ� �لجتاه نحو �لأدب و�لإبد�ع �لأدبي 
مت  �لتي  �لق�صايا  ومن  �ملجتمع،  �صر�ئح  جميع  لدى  و�لتاأليف 
على  بالتغلب  �لأف����ر�د  ل��دى  �ل��ذ�ت��ي  �لتحفيز  �أه��م��ي��ة  تناولها 
عرب  �لأوىل  �خلطوة  �تخاذ  على  و�لت�صجيع  و�ل���رتدد،  �خل��وف 
مهار�تهم  تطوير  �إم��ك��ان��ات  وتي�صري  �مل��وه��وب��ني  �ل�صباب  دع��م 
�لثقافية  �ملوؤ�ص�صات  دور  وتفعيل  ورعايتها،  مو�هبهم  و�صقل 
عرب �لو�صول �إىل �لنا�س يف بيوتهم ومر�كز عملهم وتعليمهم، 
و�إط����الق ب��ر�م��ج �إر���ص��ادي��ة ح��ازم��ة يف ت��ه��ذي��ب و���ص��ق��ل مو�هب 
�مل�صاركون  �ملوؤلفون  تناول  كما  �لإب��د�ع��ي��ة.   وميولهم  �ل�صباب 
�لنقدي  و�ل��ب��ح��ث  �لنقد  غ��ي��اب  على  �لتغلب  �أه��م��ي��ة  باجلل�صة 
�صر�ئح  ل��دى  و�لتوجيهي  �لإر���ص��ادي  �لنقد  ممار�صات  و�صعف 
تناولو�  كما  منهم،  �جلامعيني  وبخا�صة  و�ل��ن��ق��اد  �لباحثني 
معايري �لن�صر و�لتاأليف و�لتوزيع و�أهمية ت�صكيل جلنة ملر�جعة 
�إ����ص���د�ر �مل��الح��ق �لثقافية يف  حم��ت��وى �لإ�����ص����د�ر�ت، وحت��ف��ي��ز 
�ل�صحافة �لإمار�تية، و�صمت �جلل�صة كلٍّ من �لكّتاب و�لأدباء: 
�لدكتورة فاطمة �ملزروعي، جنيبة �لرفاعي، ملي�س يو�صف، �إميان 
�ليو�صف، �لدكتور من�صور �ل�صام�صي، حممد �صعيب �حلمادي، 
�صيخة  �لكمايل،  رمي  �ل�صبب،  �هلل  عبد  �لزعابي،  �لبكر  نا�صر 
�ملوؤلفني  ف��ع��ال��ي��ات جل�صة  �ن��ع��ق��دت  ن��ا���ص��ر،  �جل���اب���ري، وم���رمي 
�جلل�صة  كعو�س.و�أو�صت  �صامح  و�إد�رة  يون�س  با�صمة  برئا�صة 
�لإب��د�ع مب�صاركة  �إط��الق بر�مج حتفيز  �أهمها  �أم��ور من  بعدة 
و�لثقافية  �ملجتمعية  �ملر�كز  يف  �لإمار�تيني  و�لكّتاب  �ملوؤلفني 
�مليول �لإبد�عية و�لتقاطها  و�ملعرفية يف �لدولة بهدف حتفيز 
ت�صهم يف  �ل��وز�رة عقد موؤمتر�ت تخ�ص�صية  بتبني  و�كت�صافها، 
�لنقد و�لبحث �لنقدي مبا يرفع من م�صتوى  تنظيم وحتفيز 
�لإبد�ع �ل�صاب وي�صهم يف جتويده، بالإ�صافة �إىل �لتو�صية بعقد 
�ملوؤلفون  �أو���ص��ى  �لإم��ار�ت��ي، كما  ل���الأدب  �صنوي نقدي  م��وؤمت��ر 
�لن�صر  تي�صري  �صيا�صات  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  وز�رة  بتبني 
وت�صكيل  حالياً،  �ملعتمد  �لتاأليف  عقد  �صيغة  وتغيري  و�لتاأليف 

جلنة حمتوى ثقايف تر�جع كل �لإ�صد�ر�ت �لثقافية و�لإبد�عية 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى �ل���دول���ة يتمثل ف��ي��ه��ا ك��ل م��ن �ل������وز�رة و�حت���اد 
حتفيزية  جو�ئز  و�إط��الق  ل��الإع��الم،  �لوطني  و�ملجل�س  �لكتاب 
�لن�صر  ملمار�صات  �ن�صباط  وثيقة  و�ع��ت��م��اد  و�ل��ت��األ��ي��ف  للن�صر 
بالإ�صافة  �ل��رديء منها،  ملنع  �ملعنية  و�لتاأليف وتدخل �جلهات 
�إىل تفعيل دور �ل��وز�رة يف �لتن�صيق مع �لإع��الم �لإمار�تي عرب 
�إبر�م مذكر�ت �لتفاهم بهدف تخ�صي�س مالحق ثقافية ت�صلط 
للمبدعني  �صفحات  وتخ�صي�س  �ملحلي،  �لإب���د�ع  على  �ل�صوء 
و�لتوزيع  �لتعاقد  �صيا�صات  وتوحيد  �لنا�صئة،  و�إب���د�ع  �ل�صباب 
وتنمية  �لثقافة  وز�رة  ب��ني  بالتن�صيق  �لوطني  �مل�صتوى  على 
وتنظيم  �لخت�صا�س،  ذ�ت  و�جلهات  �لقت�صاد  ووز�رة  �ملعرفة 
معر�س كتاب �إمار�تي �صنوياً يعر�س ويقّدم فعاليات تخ�ص�صية 
�لدولة  يف  �ملعنية  �لثقافية  �جلهات  و�إط��الق  ح�صر�ً،  �إمار�تية 
بر�مج �لتحرير �لأدبي و�لرتقاء بدور �ملحرر يف �صناعة �لكاتب 
ومتيز  وك��ف��اءة  مكانة  بح�صب  �ل���وز�رة  مكافاآت  ورف��ع  و�لكتاب، 

�ملوؤلف �إبد�عياً.

لدعم  املوؤ�س�سات  بــني  الــتــعــاون   .. النا�سرين  جل�سة 
االإبداع

عدة  �لن�صر  دور  �مل�����ص��ارك��ون يف جل�صة  �ل��ن��ا���ص��رون  ت��ن��اول  فيما   
ق�����ص��اي��ا ه��ام��ة ذ�ت ���ص��ل��ة ب����دور �ل��ن�����ص��ر �لإم���ار�ت���ي���ة م��ن حيث 
�ملوؤلفني  دع��م  برنامج  يف  �لثقافة  وز�رة  م��ع  �ل��ت��ع��اون  �إمكانية 
ودور  �لكتاب  �حتاد  نخبة من ممثلي  �جلل�صة  �ل�صباب، وح�صر 
�لن�صر من بينهم �لدكتورة مرمي �ل�صنا�صي و�لدكتورة �ليازية 
و  �ل�صعايل  علي  و�ل���ص��ت��اذ  �ل�صحي  وج��م��ال  حممد  �لهنوف  و 
ومقرر  �لقرقاوي  يا�صر  وبرئا�صة  �لدين،  نور  �هلل  عبد  حممد 
�إىل عدد كبري من  �لأع�صاء  �لدهماين. وتطرق  كلثم  �جلل�صة 
�لتو�صيات و�ملقرتحات �لتي ميكن �ل�صتفادة منها ومن �أهمها 
تفعيل تعاون م�صرتك مع �حتاد �لكتاب و�أدب��اء �لإم��ار�ت ودور 
�كت�صاف  يف  و�مل�صاهمة  �ملعرفة،  وتنمية  �لثقافة  ووز�رة  �لن�صر 
�مل��و�ه��ب �مل��ب��دع��ة م��ن��ذ ب��د�ي��ة ظ��ه��ور �مل��وه��ب��ة �ل��ع��م��ر �لدر��صي 

�لن�صر  قطاعات  وتعاون  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  مع  بالتعاون 
يف �إد�رة �لإبد�ع �ل�صبابي، بالإ�صافة �إىل تنظيم برنامج تدريبي 
عام و�صامل لتعليم �للغة �لعربية، وتبني وز�رة �لثقافة وتنمية 
�مل��ع��رف��ة جل��ه��ود �ل���دع���م �مل�����ادي و�مل��ع��ن��وي يف ���ص��ن��اع��ة �لكاتب 
و�ملوؤلف �ل�صاب، و��صتبد�ل �لدعم بال�صر�كة بني )قطاع �لن�صر 
�لكتابة  و�لكتاب و�لنا�صرين(، ودعم كتب �لأطفال من مر�حل 
لها  م�صورة  جم�صمات  وعمل  و�لن�صر  و�لر�صم  �لت�صميم  �إىل 

وترجمتها.

الإثراء  مو�سوعية  تو�سيات  ال�سباب..  املبدعني  جل�سة 
دعم املوؤلفني

�ملعمري  فاطمة  تر�أ�صتها  �ل��ت��ي  �جلل�صة  يف  �مل�����ص��ارك��ون  ت��ن��اول 
�إىل  �لتطرق  و�لن�صر، كما مت  بالتاأليف  ذ�ت �صلة  ق�صايا هامة 
�إىل �ملبدعني و�ملوهوبني ومن  �أف�صل �ل�صبل للو�صول  مناق�صة 
�لرت�صيح  �لع����الم،  بو�صائل  �لن�صر  وتكثيف  �ملناق�صة  خ��الل 
و�جلامعات  �مل��وؤ���ص�����ص��ات  خ��ا���س يف  ق�صم  خ���الل  وم���ن  �ل���ذ�ت���ي، 
و�ملد�ر�س لدعم �ملوهوبني و�ملوؤلفني. كما �كد �لكتاب �مل�صاركون 
توثيق  خ��الل  م��ن  �مل�صاركة  �ل��ر�غ��ب��ني يف  ���ص��رورة حتفيز  على 
�ل�صهاد�ت و�خلرب�ت وتنظيم دور�ت تدريبية تهدف �إىل تدريب 
�لكاتب على �لت�صحيح و�لتدقيق، كما مت مناق�صة �برز �لتحديات 
�لربنامج  �جن��اح  �صبيل  يف  تذليلها  على  �لرتكيز  يجب  و�لتي 
ومن  �لكاتب،  على  �ل�صروط  وت�صهيل  �لن�صر  خالل  من  وذل��ك 
�جتماعي  وتو��صل  تفاعل  �بتكار من�صة  تو�صيات �جلل�صة  �أهم 
للمبدعني،  للو�صول  وط��ن��ي  ث��ق��ايف  وم�صح  ب��ال��ت��األ��ي��ف،  معنية 
وتنظيم رحالت �دبية لالأماكن �لتي تلهم �لكاتب، كما �أو�صت 
�جلل�صة باأهمية وجود من�صق ثقايف يف جميع �ملوؤ�ص�صات و�لهيئات 
يف �ل���دول���ة، ون�����ص��ر �ل��وع��ي م��ن خ���الل خم��ت��رب�ت �لب�����د�ع عن 
ثقافية  خميمات  �إن�صاء  �أهمية  �إىل  بالإ�صافة  �لتجارب،  طريق 
خدمة  وتنبي  �لجن����از�ت،  يف  تدعمهم  و�مل��وه��وب��ني  للموؤلفني 
�ل�صت�صارة �لثقافية ل�صباب �ملوؤلفني، �إ�صافة �إىل �إن�صاء برنامج 

متكامل لذوي �لحتياجات �خلا�صة



فــن اأجــنبــي

ما زلُت اأعي�س الطفولة التي مل اأع�سها يف املا�سي حتى اليوم

ميال جوفوفيت�ش: اأنا ممثلة اأفالم حركة و�شاأتابع القيام مبا اأجيده

يفتقر اإىل التنظيم والدقة على م�ستوى الت�سوير واملونتاج

اجلمهور ا�شحاك  يف  يف�شل   ...Toni Erdmann
ت�صيب  لكنها  �ل��ق��و�ع��د  ك�صر  على  �لكوميديا  ترتكز 
�لهدف باأف�صل طريقة عند تطبيق �ملعادلت �لأ�صا�صية: 
تنجح حني تتحرك ب�صرعة، وتقت�صر �أف�صل �لأعمال 
باإيقاع  �لأح����د�ث  خاللها  تتالحق  دقيقة   90 على 
�إىل  �لناجح  �لكوميدي  �لعمل  يحتاج  كذلك  �صريع، 
من  عاماً  ج��و�ً  ويتطلب  وج��اذب��ة  حمبوبة  �صخ�صيات 
�ملرح �ملبني على �صرعة �لبديهة. يف�صل �لفيلم �لأملاين 

كلها. �لختبار�ت  تلك  يف   Toni Erdmann
)كوميدياً(  ع��م��اًل   Toni Erdmann ي��ق��ّدم 
�لذي  �لفيلم  �أرب��ك  باأ�صلوب غريب ج��د�ً. رمبا  مزيفاً 
�مل�����ص��ّوت��ني يف جلنة  �آدي  م���اري���ن  و�أخ���رج���ت���ه  ك��ت��ب��ت��ه 
در�م��ا خفيفة  ي�صاهدون  �أنهم  توزيع �جلو�ئز، فظنو� 

ت�صتك�صف �مل�صاكل �لعائلية بكل جدية.
�ل���ن���ق���اط وتطوير  �ل���ن���ك���ات وت�����ص��ج��ي��ل  �إط������الق  ب����دل 
�لأحد�ث بوترية مت�صارعة، تعر�س �آدي م�صاهدها مبا 
يتجاوز �لإيقاع �لطبيعي، فتعيق بذلك عماًل كوميدياً 
يتمحور يف جوهره حول رحلة على �لطريق: يفتقر 

�لت�صوير  م�صتوى  على  و�لدقة  �لتنظيم  �إىل  �لفيلم 
و�ملونتاج. 

ي�صعب  لكن  عموماً،  �لكوميديا  يف  حمرمات  من  ما 
دقيقة   162 ط���و�ل  ج��م��ود  بكل  �جل��ل��و���س  نتقّبل  �أن 
 Toni ن���ح���و ث����الث ����ص���اع���ات ك���ام���ل���ة!( مل�����ص��اه��دة(
فيلم  �إىل  بالن�صبة  طويل  وقت  �إنه   .Erdmann

يفتقر �إىل �لعو�مل �جلاذبة!
�إيردمان(  )ط���وين  �لفيلم  ع��ن��و�ن  يف  �مل��ذك��ور  �ل���ص��م 
ك������ون������ر�دي )بيرت  ل���وي���ن���ف���ري���د  ب���دي���ل���ة  ���ص��خ�����ص��ي��ة 
���ص��ي��م��ون��ي�����ص��ي��ك(، �أ���ص��ت��اذ ب��ي��ان��و ي��ع��م��ل ب����دو�م جزئي، 
�ن��ف�����ص��ل ع���ن زوج���ت���ه ون������ادر�ً م���ا ي��ت��و����ص��ل م���ع �بنته 
كم�صت�صارة مهنية  تعمل  �لتي  )�صاندر� هولر(  �إينا�س 
طموحة يف �خل���ارج. ل��ذ� يبقى م��ع��زوًل ووح��ي��د�ً لكنه 
يرفع معنوياته عرب تقّم�س �صخ�صية طوين �إيردمان، 
ف��ي�����ص��ع ���ص��ع��ر�ً م�����ص��ت��ع��ار�ً غ��ري��ب��اً و�أ���ص��ن��ان��اً م�صحكة 
�إىل  �لغرباء  �إىل  �ملحادثات  ويحّول  �لدعابات  ويلقي 
�ملقالب  ��ر  ي��ح�����صّ ك��ذل��ك  ���ص��خ��ي��ف��ة.  م��رجت��ل��ة  ق�ص�س 

يف  يعمل  ب��اأن��ه  مثاًل  �مل�صّنة  �أم��ه  فيخرب  عائلته،  �صد 
�ملعزولني  �لأ���ص��خ��ا���س  وي��خ��ي��ف  للمتقاعدين  م��رك��ز 
�مل��ز�ح م�صحكاً على �لورق  �مل��وت! لن يكون هذ�  حتى 
كلب  ينفق  ح��ني  �ل��و���ص��ع  �ل�صا�صة!يتفاقم  ع��ل��ى  ول 
�لذي  �ل��وح��ي��د  �لتلميذ  رح��ي��ل  م��ع  ت��ز�م��ن��اً  وينفريد 
�لقيام  �لق�صة حني يقرر  تتعّقد  �ملو�صيقى، ثم  يعّلمه 
تن�صغل  حيث  رومانيا  يف  �إينا�س  �إىل  مفاجئة  ب��زي��ارة 

�بنته مبحاولة �لفوز ب�صفقة نفط.
عرب  �ملتدهورة  عالقته  �إحياء  �إع��ادة  وينفريد  يحاول 
��صتعمال �أ�صلوبه �لفكاهي وتقّم�س �صخ�صية �إيردمان. 
فُيحِرج �إينا�س �أمام زمالئها وي�صطحبها يف مغامر�ت 
�ملغلق  �ل�صركات  �إنقاذها من عامل  مع غرباء ويحاول 
ي�صتق من  �صلوكه  �أّن  نتاأكد من  �أن  و�جل��ّدي. ي�صعب 

�نهياره �لد�خلي!

�ساندرا هولر
ل يخلو �لفيلم كله من �ل�صحك. ُتغرّي �ملمثلة �صاندر� 

�إينا�س �جلامدة �لتي تريد يف د�خلها  هولر �صخ�صية 
عن  ت��دري��ج��اً  فتتخلى  �مل��دّل��ل��ة،  �أب��ي��ه��ا  �ب��ن��ة  ت�صبح  �أن 
بذلك  وتبدو  ورثته  �ل��ذي  �جلنون  وت�صتعيد  جّديتها 
�أ���ص��ب��ه ب��ت��ف��اح��ة وق��ع��ت ب��ال��ق��رب م��ن ���ص��ج��رة وحت���اول 

�لبتعاد عنها قدر �لإمكان!
حفلة  تقيم  حني  ذروت��ه  �صخ�صيتها  يف  �لتغيري  يبلغ 
منا�صبة  �إىل  وحُت��ّول��ه��ا  معنوياتها  ل��رف��ع  �صقتها  يف 
ل معظم �صيوفها �ملدمنني على �لعمل  جاحمة. يف�صّ
حمرجة  م��و�ق��ف  ي��و�ج��ه��و�  �أن  �صيا�صياً  و�مل�صتقيمني 
�مل�صاهد  يف  �لهفو�ت  تكرث  م�صيفتهم.  معار�صة  على 
�لكوميدية �لتي ت�صمل مظاهر �لإحر�ج و�لنزعاج مع 

�أنها ت�صّكل جزء�ً من مو��صيع �لفيلم �لأ�صا�صية.
ُيطّور  كي  حم��دودة  مب��ح��اولت  لالأ�صف  �لفيلم  يقوم 
فتف�صل  هدفه،  يحقق  �أو  �مل�صاهدين  ويتحدى  نف�صه 
ن�صائح  وت��ك��ون  �صطحية  وت��ب��ق��ى  �مل��ط��روح��ة  �ل��ن��ك��ات 
وينفرد لإينا�س متوقعة ))ل تخ�صري روح �لدعابة(!( 

ول يقّدم �لفيلم �أي جديد بكل ب�صاطة.

1988، وعلى قمة جناحاتها من  �ل�صا�صة من عام  على 
عام 1997 عندما مثلت )�لعن�صر �خلام�س( �أمام برو�س 
�لختيار�ت، مل  �لنظر عن  ب�صرف  لكن حياتها،  ويلي�س. 
تكن �صهلة. لقد هربت �لعائلة من �ل�صرق �لأوروبي وهي 
ل تز�ل �صغرية. حطت �لعائلة يف لندن، حيث دخلت ميال 
�لأب  ل  �أجنلي�س.  لو�س  �إىل  �جلميع  �نتقل  ثم  �ملدر�صة. 
منزل  يف  عمل  كالهما  بل  مثلت،  �لأم  ول  طبيبا  ��صتغل 
�لوقت  باملا كخادمني يف  دي  ب��ر�ي��ان  �مل��ع��روف  �ملخرج 
�لذي كانت فيه ميال تو��صل در��صاتها وتبحث عن 

م�صتقبلها �لفني.
 Resident �صل�صلة  من  �ل�صتة  �لأج���ز�ء  كانت 
�ملمثلة ميال  �ملقيم( كفيلة بجعل  )�ل�صر   Evil
جوفوفيت�س جنمة �أفالم �حلركة. مع )حماِربة( 

حقيقية نخو�س معها هذ� �حلديث..
 .Resident Evil اإنها نهاية �سل�سلة •
�ستتمكنني  واالأربعني،  الواحد  عمر  يف 
الق�ساء  عــدا  جديد  ن�ساط  فعل  من 

على كائنات الزومبي!
- �أنا ممثلة �أفالم حركة و�صاأتابع �لقيام 
مبا �أجيده. ت�صمح هذه �لأفالم بالهرب 
م��ن �ل��ع��امل �مل��رع��ب �ل��ذي يحيط بنا. 
ب��د�أُت �لعمل يف عمر �لتا�صعة. ما زلُت 
�أع��ي�����س �ل��ط��ف��ول��ة �ل��ت��ي مل �أع�����ص��ه��ا يف 

�ملا�صي حتى �ليوم.
تكوين  اأن  بدل  حزينة  • تبدين 

مرتاحة...
- �أ�صعر ببع�س �حلزن. كنت �أعطي نف�صي 
��صرت�حة مدتها ثالث �صنو�ت بني كل فيلَمني، 
كنت  لكني  خمتلفة.  بن�صاطات  بالقيام  يل  ي�صمح  م��ا 

�أعرف �أن ن�صاطي �لأ�صلي �صيتكرر.
• ما الذي يثري حما�ستك عند اأداء اأدوار البطلة 

اخلارقة؟
- ل��ط��امل��ا ك��ن��ت �أح����ب �أخ����ذ �مل���ج���ازف���ات و�أم����ار�����س �لفنون 
�لت�صوير  موقع  �إىل  �أذه��ب  حني  طفولتي.  منذ  �لقتالية 
�أ�صعر باأنني  حيث حتيط بي تلك �ملوؤثر�ت �خلا�صة كلها، 
)�ملر�أة �خلارقة(. ل �أعترب نف�صي توم كروز، لكن ل يت�صنى 
طائلة  �أرب��اح��اً  حتقق  �أف��الم  يف  �مل�صاركة  كثري�ت  ملمثالت 

على �صباك �لتذ�كر.
اأال  الرعب.  عــامل  يف  عامًا   15 منذ  تعي�سني   •

تراودك اأي كوابي�س؟
زوجة  كنت  مل��ا  لكن  ���ص��ن��و�ت!  منذ  �لكو�بي�س  ت����ر�ودين   -

�ملخرج، فاأ�صردها له فور�ً يف �ل�صباح فيحّولها �إىل �أفالم!
تعتربين  هل  ال�سينما.  يف  حماربة  دور  توؤدين   •

نف�سك حماربة يف احلياة؟
�صيئاً  حتمل  �أن  دون  من  �لبلد  ه��ذ�  �إىل  عائلتي  ج��اءت   -
ن�صمد  ك��ي  ونا�صلنا  �مل��ن��ازل  تنظف  و�ل��دت��ي  كانت  معها. 
�أك��ن حم��اِرب��ة بطبيعتي، ملا متكنُت من  يف �حل��ي��اة. لو مل 
�أو  �لن��ت��ق��اد�ت  حتّملُت  ومل��ا  �مل��در���ص��ة  يف  �مل�صاكل  مو�جهة 

و�جهُت ممثالت �أجمل مني.
�لتعليقات على  ب�صبب  �لذين ينتحرون  �ملر�هقني  �أتفّهم   
نف�صي  �أُب��ِع��د  �أن  �أح��اول  �أن��ا  �لجتماعي:  �لتو��صل  مو�قع 

و�أحافظ على روح �لدعابة قدر �لإمكان.
�أتلقاه من �ملقربني  �ل��ذي  �أم��ا �للطف، ف��اأج��ده يف �حل��ب   

مني.
الذين  االأوالد  التلفزيون  على  ت�ساهدين  حني   •
نف�سك  ترين  هل  و�سيلة،  باأية  بلدهم  من  يهربون 

فيهم؟
- ح��ني رح���ل و�ل����د�ي م��ن �لحت����اد �ل�����ص��وف��ي��ات��ي، ك��ن��ت يف 
جمهول  بلد  �إىل  �لو�صول  ي�صّكل  ع��م��ري.  م��ن  �خلام�صة 
�أمر�ً �صادماً طبعاً، لكن مل تكن معاناتي كبرية بقدرهما. 

لكني �أ�صتطيع �أن �أتفهم و�صعهما.
االآن؟ حتى  اأوكرانيا  من  حتملني  • ماذا 

- ولدُت يف كييف لكّن و�لدتي رو�صية ون�صاأُت يف مو�صكو. 
كنت �أقر�أ موؤلفات دو�صتويف�صكي منذ عمر �لثالثة ع�صرة. 

لطاملا كانت �لقر�ءة مالذ�ً حقيقياً يل.
بقيِت  لو  حياتك  م�سار  عن  يومًا  ت�ساءلِت  هل   •

هناك؟
- ك���ان���ت و�ل���دت���ي غ��ال��ي��ن��ا ل��وغ��ي��ن��وف��ا جن��م��ة يف �لحت����اد 
كنت  تعرفه.  ما  وعّلمتني  �ل�صبعينيات  خالل  �ل�صوفياتي 

لأ�صبح ممثلة مثلها طبعاً. ل ميكن �أن نهرب من قدرنا!
ا�ستمرارية  �سر  مــا  ـــرات...  م ثــالث  تــزوجــِت   •
زواجك االأخري من املخرج بول اأندر�سون منذ اأكرث 

من �سبع �سنوات؟
قابلُت بول يف مرحلة كنت فيها جاهزة لإقامة عالقة   -
�أن���ا ومل  ك��م��ا  تقّبلني  �حل��ق��ي��ق��ي.  �حل���ب  وت��ب��ادل  نا�صجة 
ي���ح���اول ي���وم���اً ح��ب�����ص��ي يف ق��ف�����س. ���ص��ع��ر رج����ال كثريون 
يدعمني  بول  لكّن  و��صتقالليتي.  قوتي  ب�صبب  بالتهديد 

دوماً حتى يف �أكرث حلظاتي �جلاحمة!
• كيف تف�سرين العنف الذي يطبع اأفالمك 

البنتك البالغة من العمر 9 �سنوات؟
 The ل د�عي لأف�ّصر لها �صيئاً. با�صتثناء فيلم -
مل  �خلام�س(،  )�لعن�صر   Fifth Element

ت��وؤدي دور )�مللكة  �أفالمي. لكنها  �أي��اً من  ت�صاهد 
�حلمر�ء( يف �جلزء �لأخري من �ل�صل�صلة. �إنه دور 

�صغري.
اأحاول اأن اأفهم من اأكون

�لتي عا�صتها تقول  �ملر�حل  حني تر�جع خمتلف 

)�أظّن  حياتها:  م�صار  ح��ول  جوفوفيت�س  ميال 
باأنني  دوم��اً  �أ�صعر  �أنني  �أم��وري مع  ت��دّب��رُت  �أنني 
�أح���اول  �جل��ه��ود.  م��ن  �مل��زي��د  ب��ذل  �أ�صتطيع  كنت 
�أك��ون(. وتختم: )�أن��ا �مر�أة  �أفهم من  �أن  كل يوم 

معقدة و�نفعالية لكني وفية(.

كان ميكن مليال جوفوفيت�س املولودة يف اأوكرانيا من اأب طبيب �سربي واأم 
اأو  باليه  راق�سة  اأو  ممثلة،  اأو  اأزياء،  عار�سة  ت�سبح  اأن  رو�سية،  ممثلة 
مغنية والعبة اأورغ وموؤلفة مو�سيقية. وهي مرت على )الكارات( كلها 
الباليه لب�سع  اأزياء يف �سن مبكرة، ثم تعلمت رق�س  فاأ�سبحت عار�سة 
�سنوات، ومثلت يف الوقت ذاته ولعبت املو�سيقى. من بني كل تلك امليادين 

وجدت نف�سها يف العمل ال�سينمائي اأكرث من اأي �سيء اآخر.
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هل للتدخني فوائده اأي�شا؟!
من  �لتخل�س  على  �لأ�صخا�س  �أح��د  �صاعد  �لتدخني  �أن  �أمل���ان  علماء  �أك��د 

�أعر��س مر�س دموي نادر.
وقال �لعلماء: "هذه �ملرة �لوحيدة �لتي �صاعد �لتدخني �أحد �ملر�صى على 
بفقر  م�صابا  مري�صا  �لتدخني  �صاعد  لقد  �ملر�س،  �أعر��س  من  �لتخل�س 

�لدم �لور�ثي من �لتخل�س من �أعر��س نق�س �لأوك�صيجني يف ج�صمه".
و�أو�صح �لعلماء: "لقد قمنا مبعاينة رجل و�بنته م�صابان بنوع نادر من فقر 
�لهيموغلوبني  �لور�ثي �لذي ت�صببت به طفرة ور�ثية معينة، منعت  �لدم 
�ملوجود يف كريات دمهم �حلمر�ء من حترير �لأوك�صيجني خلاليا �جل�صم، 
�أخف  كانت  �لأعر��س  �أن  �إل  �ملر�س،  بنف�س  و�لبنت م�صابان  �لأب  �أن  ومع 

بكثري منها عند �لفتاة".
و�أ�صافو�: "بعد مر�جعة �مللفات �لطبية لالأب و�بنته لحظنا �أن �لأب يدخن 
�ل�صجائر منذ فرتة طويلة، و�كت�صفنا �أن �أول �أوك�صيد �لكربون �لذي يدخل 
ج�صمه مع دخان �ل�صجائر يتحد مع �لهيموغلوبني �ملوجود يف خاليا دمه 
بع�س  من  �لتخل�س  على  ت�صاعد  معينة  كيميائية  �صيغة  لي�صكل  �حلمر�ء 
�أعر��س �ملر�س لديه، لذلك فاإن كميات �لأوك�صيجني يف ج�صده كانت �أكرب 

من كميات �لأوك�صيجني يف ج�صد �بنته".
ورغم �أنهم �أو�صحو� كيفية م�صاعدة �لتدخني لهذ� �ملري�س، �إل �أنهم �صددو� 
على م�صار �لتدخني �لكبرية على �صحة �لإن�صان، حيث ذكرو� �أن ماليني 
�لنا�س �صنويا ميوتون نتيجة لالأمر��س �لتي ي�صببها، ف�صال عن �أنه يعترب 

م�صببا �أ�صا�صيا لل�صرطان و�أمر��س �لرئة و�لقلب و�ل�صر�يني.

ي   زيوت طبيعية تقوِّ
االأ�شنان وحتمي الفم

وح�صو  ج�صر  من  �لأ�صنان  عالج  �أنَّ  ة  َخا�صَّ يومية،  ة  ُمهمَّ �لأ�صنان  حماية 
ُمكلِّفة وُت�صبِّب �إزعاجاً؛ وبالتايل تنظيفها بالفر�صاة و�ملعجون، وتنظيف ما 
ل�صمان �صحة  �أحياناً  �أنه ل يكفي  �أمر �صروري ج��د�ً، ُرغم  بينها باخليط 
الة �لتي ميكنها  رق �لطبيعية �لفعَّ �لأ�صنان و�للثة، ولذلك ُهناك بع�س �لطُّ
و�إليكم  ذ�ته قوية،  �لوقت  ُوتبقيها يف  �لت�صو�س  �لأ�صنان من  �حلفاظ على 

بع�س �لزيوت �ملفيدة للفم و�لأ�صنان:
�أية  - زيت �لقرنفل: يقوم زيت �لقرنفل بالق�صاء على �لبكرتيا، وت�صكني 
�آلم بالفم، من خالل �إ�صافة بع�س قطر�ت زيت �لقرنفل �إىل �ملاء �لد�فئ 

للم�صم�صة قبل �لنوم.
�لتي  �لطبيعية  �لزيوت  �أق��وى  �لقرفة هو  �أن زيت  �لقرفة: ل �صك  - زيت 
قطرتني  با�صتخد�م  وذل��ك  م��وؤك��دة،  لدر��صات  وفقاً  �لفم؛  بكرتيا  حت��ارب 

فقط منه مع ماء د�فئ للم�صم�صة.
- زيت �لنعناع: �إىل جانب فائدة زيت �لنعناع يف �لق�صاء على ر�ئحة �لفم 
ل�صحة  زيت  �أف�صل  يجعله  ما  �لفم؛  بكرتيا  �لزيت  هذ�  يحارب  �لكريهة، 

ونظافة �لفم.
 - زيت �لكافور: يق�صي زيت �لكافور على بكرتيا �لفم �مل�صبِّبة لل�صرطان، 

الة. من خالل �إ�صافة قطرة منه �إىل معجون �لأ�صنان لتحقيق نتيجة فعَّ

؟ العامل  يف  بلد  اكرب  هو  • ما 
تبلغ  كانت  �ل��ذي  �ل�صابق  �ل�صوفيتي  �لحت��اد  �لعامل هو  بلد يف  �ك��رب   
م�صاحة  ���ص��د���س  ي����و�زي  م��ا  �أي  م��رب��ع��ا  م��ي��ال  م�صاحته8649489 
�نهيار  وبعد  �لآن  �أم��ا  ن�صمة  مليون   276 �صكانه  عدد  ويبلغ  �لياب�صة 
�ملرتبة  ك��ن��د�  �حتله  فقد  دوي���الت  �إىل  وتق�صيمه  �ل�صوفيتي  �لحت���اد 
�لأوىل  مب�صاحة تبلغ 3851787 ميل مربع �آما عدد �صكانها في�صل 

�إىل 26 مليون فقط 
؟ العامل  يف  حيوان  اكرب  هو  • ما 

�إىل ما يزيد  �لأزرق قد ي�صل طوله  �كرب حيو�ن يف عاملنا هو �حل��وت 
150 طن لدى �كتمال من��وه  كرث �صيد  100 قدم ووزن��ه �إىل  على 

�حلوت �لأزرق ف�صار �ليوم نادر �لوجود  
؟ العامل  يف  حيوان  اأطول  هو  • ما 

 �أطول حيو�ن يف �لعامل هو �لزر�فة قد تنظر �لزر�فة �إىل �لأ�صفل من 
علو 20 قدما �أي ما يو�زي علو منزل موؤلف من طابقني  

-هل تعلم �أن �لر�زي من �أو�ئل �لذين �أ�صارو� �إىل �جلر�حة �لتجميلية كفرع من فروع �جلر�حة.
-هل تعلم �أن �أول من �أ�صارو� �إىل تفتيت �حل�صى يف �ملثانة هم �لأطباء �لعرب.
-هل تعلم �أن حمب �لظلمة من �حليو�نات ثالثة : �لبوم و �خلفا�س و �خللد.

-هل تعلم �أن هناك فاأر ي�صمى با�صم )فاأر بك�صا�س( يقتل �لزو�حف �ل�صامة تلقائياً مبجرد �قرت�بها منه.
-هل تعلم �أنه ثم حتديد خط �لطول جرينت�س عام 1884م.

-هل تعلم �أن �ملدة �لتي �حتل فيها �ل�صليبيون �لقد�س هي 88 �صنة.
-هل تعلم �أن كمية �خلبز �لذي يلقى يف �صلة �ملهمالت �صنوياً من �لفرن�صيني هو 400 �ألف طن.

-هل تعلم �لكلب ي�صتطيع �أن ي�صمع دقات �ل�صاعة وهو على بعد 40 قدم.
-هل تعلم �أن �أق�صى �لعنا�صر على وجه �لأر�س هو �لأملا�س.

-هل تعلم �أن �لنملة ت�صتطيع �أن حتمل 50 �صعف وزنها.
-هل تعلم �أن كمية �حلديد يف دم �لإن�صان ت�صاوي حجم م�صمار.

-هل تعلم �أن �لبحوث �لطبية �أثبتت �أن �لن�صاء يتفوقن على �لرجال يف حا�صة �ل�صم.
-هل تعلم �أن �أ�صخم كتل من �لذهب �خلام مت �لعثور عليها يف �أ�صرت�ليا و�لرب�زيل.

القالدة املر�صعة 
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الكركم 
�لعلماء  تو�صل فريق من 
تناول  �أن  �إىل  �ل���ه���ن���ود 
كافية  ب��ج��رع��ات  �ل��ك��رك��م 
فى  ه����ام����ا  دور�  ي���ل���ع���ب 
�للتهابات  ح��دة  تخفيف 
�مل�������ع�������دي�������ة و�ل������ق������رح������ة 
مم�������ا مي�����ه�����د �ل����ط����ري����ق 
�إنتاج  ف���ى  ل��ال���ص��ت��غ��الل��ه 

عقاقري طبية لعالج مثل هذه �حلالت خا�صة �حلادة منها.
عن  نيودلهى  فى  �لبيولوجية  �لكيمياء  مبعهد  �لهنود  �لباحثون  وك�صف 
يف  بها  �ل��ت��د�وى  يتم  و�ل���ذي  عائلة�لزجنبياللنباتية  �إىل  �لكركم  �إنتماء 

�لطب �لبديل منذ نحو 3 �آلف عام لتمتعه بخو��س �ملطهرة.
���ص��الح فعال  �أن �جل��رع��ة �ملنا�صبة و�مل��ح��ددة ه��ى خ��ري  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو���ص��ح 
وعالجى لاللتهابات �ملعدة و�لقرحة حيث �أن �جلرعة �ملنخف�صة �أو �لعالية 
ل تفيان بالغر�س حيث تعمل �جلرعة �لعالية على زيادة حدة �للتهابات 
ومزيد من �مل�صكالت �ل�صحية كما ت�صري �لدر��صة �إىل �أن �ل�صتعانة بالكركم 
دموية  تعزيز ظهور�أوعية  فى  كبرية  ب�صورة  ي�صهم  �لقرحة  بني عالجات 

جديدة �صاحلة بال�صافة �إىل �إ�صتعادة �لأن�صجة و�خلاليا لكفاءتها.

ن�صح بحث جديد، �أجرته "مدر�صة �لطب" بجامعة"وي�صكون�صني 
مادي�صون" �لأمريكية، �ل�صيد�ت �حلو�مل بالمتناع متاما عن 

تناول �لأنو�ع �لطرية من �جلنب.
و�أك�����د �ل��ع��ل��م��اء �ل��ق��ائ��م��ون ع��ل��ى �ل��ب��ح��ث �أن �ل��ب��ك��ت��ريي��ا �لتي 
تتو�جد يف هذه �لأنو�ع من �جلنب تزيد من خماطر �لتعر�س 
�صائع  نوع  �للي�صرتيا، وهي  �أن بكرتيا  لالإجها�س، مو�صحني 
من �لبكترييا �لتي تتو�جد يف �لطعام، ميكن �أن تهاجم �مل�صيمة 

وبطانة �لرحم مما ي�صبب �لإجها�س.
من  �ملختلفة  �لأن���و�ع  تناول  �أن  �إىل  �جل��دي��د،  �لبحث  وخل�س 

�جلنب �لطري يعد عامال �صديد �خلطورة، خا�صة يف �ملر�حل 
�ملبكرة من �حلمل، لفتا �إىل �أن �لأعر��س �لتي ت�صببها بكترييا 
�رت��ف��اع يف  ت�صمل  فهي  �ل���ربد،  �أع��ر����س  م��ع  تت�صابه  �لي�صرتيا 
بالتعب  و�ل�صعور  و�جل�صم  �لع�صالت  و�آلم يف  �حل��ر�رة  درج��ة 
ل�صيما  مبكر�،  مالحظتها  ميكن  ل  قد  ثم  وم��ن  و�لإ���ص��ه��ال، 

لت�صابهها �أي�صا مع �أعر��س �حلمل يف بد�ياته.
و�أو����ص���ح �ل��ب��اح��ث��ون �أن ه��ن��اك ���ص��الل��ة م��ن �ل��ي�����ص��رتي��ا ت�صبب 
�لإجها�س وولدة �جلنني ميتا وحتى �لولدة �ملبكرة بني 11 

�صيدة حامل من بني �ألفني.

علماء يحذرون احلوامل من مغبة تناول 
االأجبان الطرية

امل�سجعون ي�ساهدون اأداء فرقة كندريك المار خالل مهرجان كوات�سال فايل للمو�سيقى والفنون يف اإنديو بكاليفورنيا. )رويرتز(

يف �أثناء �إحدى �لرحالت �ملدر�صية �إىل متحف �لتاريخ و�لآثار باملدينة وجدت كاترين �صل�صلة ذهبية كبرية بها قالدة 
�أ�صفل �حدى �لفرتينات �لبعيدة وحالت �لعتمة دون �أن ير�ها �أحد لكنها �صاهدتها بامل�صادفة  مر�صعة وقد �صقطت 
فوقفت لتتلفت حولها كثري� قبل �أن متد يدها وحتمل �لقالدة وتنظر �ليها نظرة �صريعة ثم ت�صعها يف جيب �لبنطلون 
وهي تتح�ص�صها كم هي ثقيلة، وت�صاوي ثروة، �أ�صرعت و�ن�صمت �إىل �صديقاتها وهي تفكر هل ما فعلته �صح، هل هي 
خمطئة هل تبلغ �مل�صرفة �أم ل، هل تذهب وتبلغ مكتب �لأمن.. هل تبحث بنف�صها عن �صاحبة �لقالدة هل ..�أ�صئلة 
كثرية د�رت يف عقلها ثم حاولت ��صكاتها بالندماج و�صط زميالتها و�ل�صتمتاع �إىل �صرح �مل�صرفة.. ورغم ذلك �أخذت 
تتح�ص�س جيبها ومتني نف�صها با�صياء كثرية مثل بيع �لقالدة و�صر�ء مالب�س كثرية، لأنها �صت�صرتي حذ�ء جديد� 
�لذهب و�ل�صطو�نات �حلديثة وم�صجال جديد�.. وهدية لأمها ولكن  �أي�صا بع�س  �إ�صرتت  مثل �صديقتها بل رمبا 
�ل�صرطة..  �أم�صك بها رجال  �إن باعتها  �ل�صرطة لتبحث عنها ورمبا  �لقالدة  �أخربت �صاحبة  �ل�صكوك رمبا  ر�ودتها 
ورمبا ينت�صر �خلرب فت�صبح ل�صة.. �آه �صتفقد �ملدر�صة و�صتفقد حب �أمها و�أبيها و�أخو�تها.. و�صديقاتها، �صتفقد كل 
�صيء لأنها �صت�صبح ل�صة.. �صي�صبب �خلرب �حر�جا لأهلها ..   �أ�صيبت ب�صد�ع عكر مز�جها فاقرتبت منها �مل�صرفة 
لتطمئن عليها ثم تركتها لتكمل �جلولة وقبل �نتهائها وجدت حركة ت�صدر هنا وهناك من رجال �لأمن �جلميع 
يتجولون يف �أنحاء �ملتحف وت�صمع هم�صات هناك قالدة ذهبية مر�صعة فقدت من �ملتحف و�صتغلق �لأبو�ب على �لزو�ر 
للبحث عنها فاأح�صت برعب فظيع وتوقف تفكريها حلظة قبل �أن تلمح لوحة كتب عليها �لجتاه �إىل حمام �ل�صيد�ت 
فان�صحبت ببطئ وذهبت �إىل ذلك �لجتاه ثم دخلت �إىل �حلمام و�أخرجت �لقالدة وم�صحتها مبنديل ورقي ثم تركتها 
خلف �ملرحا�س وخرجت حني �أح�صت باأحد قادم فاأ�صرعت ودخلت حماما �آخر و�أغلقته عليها وكانت �إحدى �ل�صرطيات 
هي من دخلت �إىل �حلمام ف�صاهدت كاترين تخرج من �حلمام �لأخري فانتظرت �إىل �أن غادرت لتدخل وتفت�س ذلك 
�حلمام وخرجت ومل جتد �صيئا ثم ��صتكملت تفتي�س باقي �حلمامات لتجد �لقالدة وخرجت لتعلن ذلك مما هد�أ من 
روع مدير �ملتحف وظهرت �بت�صامته وهو يقول كان من �ل�صعب �خلروج بها و�إل �أطلقت �ل�صفار�ت، و�أعتقد �أن �لل�صة 
عرفت ذلك فرتكتها يف �حلمام فحمد� هلل. �صمعته كاترين فقالت يف نف�صها نعم حمد� هلل ولكني ل�صت ل�صة ومل �أكن 
�أعرف �أن هناك �صفار�ت �صتنطلق و�إل كنت مت رعبا فلتذهب �لقالدة �إىل �جلحيم وهنا �قرتبت �مل�صرفة لتطمئن 

عليها فابت�صمت كاترين وقالت �حلمد �هلل لقد ذهب �ل�صد�ع �إىل �جلحيم!.


