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طول القامة يزيد خطر اجللطات 

الإ�صابة بجلطات دموية؛ هذه  زاد خطر  كلما  القامة  زاد طول  كلما 
احلقيقة اأكدتها نتائج درا�صة حديثة مو�صعة اعتمدت على بيانات 2.6 
اأن  ال�صويد  يف  اأجريت  التي  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت  �صخ�ص.  مليون 

ِق�صر القامة موؤ�صر يرتبط بانخفا�ص خطر جتّلط الدم.
زولر  بنِجت  الربوفي�صور  عليها  اأ�صرف  التي  الدرا�صة  نتائج  وبح�صب 
العالقة  موؤثراً يف هذه  دوراً  الأر���ص  تلعب جاذبية  لوند،  من جامعة 
بني زيادة الطول وخطر حدوث جلطات ال�صرايني. واعتمدت بيانات 
الدرا�صة على بيانات 1.6 مليون رجل من مواليد ال�صويد بني عامي 
مررن بتجربة احلمل  ال�صويد  يف  امراأة  ومليون  و1992،   1955
النتائج  واأظهرت  الأول لهن خالل الفرتة ما بني 1982 و2012. 
اأن الرجال الذين يقل طولهم عن 161 �صم ينخف�ص خطر الإ�صابة 
65 باملائة مقارنة مبن يزيد طول قامتهم  باجللطات لديهم بن�صبة 
155 �صم  187 �صم. واأن الن�صاء الالتي يقل طول قامتهن عن  عن 
ينخف�ص خطر الإ�صابة باجللطات الدموية لديهن مبقدار 69 باملائة 
مقارنة مبن يزيد طولهن عن 182 �صم. ورّجح الربوفي�صور زولر اأن 
طول ال�صاقني لدى طوال القامة يوؤدي اإىل امتداد ال�صرايني مل�صافة 
اأط��ول يف هذه املنطقة من اجل�صم، وهو ما يزيد من احتمالت بطء 

تدفق الدم فيها كلما طالت امل�صافة، فتحدث اجللطات.

مقهى للقطط يف قطار 
اليابانية  ام�ص  بركاب قطار حملي يف مقاطعة جيفو  رحبت قطط 
للقطار  املُ�صغلة  ال�صركة  ب��رع��اي��ة  نوعها  م��ن  الأوىل  ه��ي  جت��رب��ة  يف 
مواجهة  يف  الوعي  بزيادة  املعنية  احلكومية  غري  املنظمات  واإح��دى 
عربة  داخ���ل  بحرية  قطا   30 نحو  وج���ال  ال�����ص��ال��ة.  القطط  اإع����دام 
و�صربهم  الطعام  تناولهم  لدى  الركاب  وا�صتمتع  �صريه.  اأثناء  قطار 
ال�صاي مبداعبة القطط. وقالت ميكيكو هايا�صي وهي راكبة تقطن 
اإن  كانت �صالة  التي  القطط  زوج��ني من  مبقاطعة هيوجو ومتتلك 
مثل هذه الأحداث مهمة فيما يتعلق بزيادة الوعي بالقطط ال�صالة 

واحلالة التي تعي�صها يف الوقت احلايل.
كما جاءت كيوكو �صوزونو، وهي راكبة اأخرى ترعى قططا، من طوكيو 

خ�صي�صا للم�صاركة يف هذه الفعالية.
ورعت احلدث �صركة )يورو ريل واي ليمتد( املُ�ّصغلة للقطار ومنظمة 
على  ال�صوء  اإل��ق��اء  اإىل  احل��دث  وه��دف  �صانك�صواري(.  كافيه  )كينت 
انخف�ص عدد  البيئة  وزارة  وبح�صب  ال�صالة.  القطط  اإع��دام  م�صكلة 
القطط التي تنقل اإىل مالذات اآمنة يف اليابان بنحو 70 يف املئة اإذ كان 
العدد 237246 يف عام 2044 ثم �صار 72624 يف عام 2016. 
238929 عام  اإعدامها من  كما انخف�ص عدد القطط التي جرى 
اإىل 45574 يف 2016. ويف مقاطعة جيفو فقط اأعدمت   2004

ال�صلطات العام املا�صي 668 قطا 80 يف املئة منها �صغرية.

حفظت الدليل اجلديد لآيكيا خالل اأ�سبوع 
يحتاج البع�ص اإىل �صهور طويلة حتى يتمكنوا من ت�صفح دليل �صركة 
اآيكيا اجلديد لعام 2018، وين�صون الكثري من تفا�صيله، لكن حاملة 
الرقم القيا�صي العاملي لأف�صل ذاكرة مرتني على التوايل، ا�صتطاعت 

اأن حتفظ الدليل عن ظهر قلب يف غ�صون اأ�صبوعني فقط.
ومتكنت ياجنا وينرت�صول )23 عاماً( من حفظ دليل اآيكيا اجلديد 
لتتحول  قليلة  اأي��ام  بالكامل، يف غ�صون   328 البالغ عدد �صفحاته 
اإىل كتالوغ ب�صري. ولي�ص هذا الأمر جديداً عليها، حيث �صبق وفازت 
ببطولة العامل للذاكرة مرتني، كما �صجلت رقماً قيا�صياً عاملياً لأكرب 
عدد من الأ�صماء والوجوه التي حفظتها. وتقول ياجنا  لي�ص هناك 
الدماغ على  بتدريب  يتعلق  والأم��ر  الت�صويرية،  الذاكرة  اأف�صل من 

حفظ التفا�صيل الدقيقة التي ين�صاها معظم النا�ص على الفور . 
الدليل ومتنوا يل احلظ  اآيكيا  يف  امل�صوؤولون  اأر�صل  ياجنا   واأ�صافت 
الطيب، وحتدوين اإن كنت قادرة على حفظه يف غ�صون اأ�صبوع واحد 
. و�صرعان ما قبلت ياجنا التحدي، وبداأت تقلب �صفحات دليل اآيكيا 
اجلديد، وت�صتخدم العديد من تقنيات الذاكرة لتتمكن من حفظه. 
اخلارقة،  قدراتها  على  دليل  تقدمي  من  متكنت  الأ�صبوع،  نهاية  ويف 

بح�صب موقع اأوديتي �صنرتال.
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علف �ساٌم يق�سي على قطعان من الإبل
ت�صببت كميات كبرية من اأعالف �صامة، يف حالت نفوق بني عدد من قطعان 
الإبل يف ال�صعودية واإثارة الهلع بني مربي املوا�صي يف اململكة، ما ا�صتدعى 

تدخل عدة جهات ر�صمية لك�صف لغز حالت النفوق تلك.
وط��م��اأن��ت وزارة ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ي���اه وال���زراع���ة ال�����ص��ع��ودي��ة، م��رب��ي امل��وا���ص��ي يف 
حمافظتي حفر الباطن واخلفجي، والذين نفقت اإبل من قطعانهم خالل 
الأيام القليلة املا�صية، وقالت:  اإن علًفا �صاًما هو ال�صبب يف حالت النفوق 

امة . تلك، واإنها �صادرت كل كميات العلف ال�صَّ
وتقول تقارير حملية:  اإن نحو مئة راأ�ص من الإبل اأُ�صيبت بت�صمم غذائي 
اأن  املا�صيني قبل  اليومني  الأق��ل- نفقت يف  20 منها -على  واإن  مفاجئ، 
ل��وزارة البيئة، وتبداأ بفح�ص الأع��الف، واأخذ  تتدخل فرق بيطرية تابعة 

عينات من الإبل النافقة والقطعان امل�صابة ومواقع النفوق .
وك�صفت وزارة البيئة اأن نتائج فح�ص عينات اأُجريت يف خمترب الت�صخي�ص 
النفوق هو وجود  اأن �صبب  بيَّنت  التابعني لها،  البيطري وخمترب اجل��ودة 

مادة دوائية يف الأعالف ت�صّمى  ال�صلينيوماي�صن .
ال��وزارة للرثوة احليوانية حمد  ال�صعودية عن وكيل  الأنباء  ونقلت وكالة 
البط�صان قوله اإن املادة الدوائية  ال�صلينيوماي�صن  ت�صتخدم يف عالج بع�ص 
املوا�صي واحليوانات الأخرى من مر�ص  الكوك�صيديا ، اإل اأنها �صامة لالإبل. 
الإبل،  التي ت�صببت بنفوق  الأع��الف  التحفظ على  اأنه مت  البط�صان  واأك��د 
ومتابعة باقي الإجراءات عرب الهيئة العامة للغذاء ب�صفتها اجلهة امل�صوؤولة 
عن تطبيق نظام الأعالف، موؤكداً خلو الإبل من الأمرا�ص الوبائية، وخلو 
الأعالف من متبقيات املبيدات احل�صرية، مع وجود تركيز طبيعي لل�صموم 
الفطرية يف احلدود امل�صموح بها. وحتتل الإبل مكانة خا�صة يف املجتمعات 
اخلليجية كلها، مبا فيها ال�صعودية، ل�صيما لدى البدو، فهي متثل رابطاً 
البداوة  ح��ي��اة  وب��ني  بينهم  العربية  اجل��زي��رة  �صبه  اأب��ن��اء  نفو�ص  يف  مهماً 

التقليدية التي تتال�صى مظاهرها �صيئاً ف�صيئاً.

نزيالت ب�سجن 
يهددن باإحراقه

هددت نزيالت يف �صجن اجلديدة للن�صاء 
بالعا�صمة  ال�صبعة  منطقة  يف  ،ال��واق��ع 
ط��راب��ل�����ص، ب��اإ���ص��ع��ال ال���ن���ريان واإح�����داث 
الفو�صى فيه يف حال نقل مديرة ال�صجن 
بديل  وتعيني  اأبوحليقة   جن��اة  العقيد  
لها. وقالت م�صادر مطلعة اإن النزيالت 
اب��ت��داء من  الطعام  الإ���ص��راب عن  اأعلن 
يوم اجلمعة، بعد اأن لحظن عدم تواجد 
القليلة  ال�����ص��ج��ن خ���الل الي����ام  م��دي��رة 

املا�صية، وحتى حتقيق مطلبهن.
يتم�صكن  ال�صجينات  اأن  امل�صادر  واأك��دت 
اإدارة  اأب����و ح��ل��ي��ق��ة وي��رف�����ص��ن  ب��ال��ع��ق��ي��د 

ال�صجن من قبل رجل.
ويتواجد يف ال�صجن اأكرث من 50 نزيلة 
متهمات  ليبية،  نزيلة   20 قرابة  منهن 

بق�صايا جنائية واأخرى �صيا�صية.
ومن النزيالت من مل ت�صدر بحقهن اأي 
دون  �صنوات  منذ  موقفات  وه��ن  اأح��ك��ام، 
منذ  م��وق��وف��ة  نزيلة  ومنهن  حم��اك��م��ة. 
خم�ص �صنوات بتهمة قتل زوجها ، جرى 
فيما   ، مرة  من  اكرث  حماكمتها  تاأجيل 
ل ي�صمح القانون باإيقاف متهم اأكرث من 

خم�صة ع�صر يوًما.

�ص 23

م�سن يقتحم 
متجرا ب�سيارته

على  ال�صيطرة  اأمل����اين  م�صن  ف��ق��د 
متجر  بواجهة  وا�صطدم  �صيارته 
اأملانيا  ج��ن��وب��ي  وق�����ود  حم��ط��ة  يف 
األف  ال�50  تقارب  خ�صائر  م�صببا 

يورو.
وقالت ال�صرطة اإن ال�صائق، البالغ 
ا�صطدم  ع���ام���ا،   77 ال��ع��م��ر  م���ن 
اأم�ص  املحطة،  يف  للت�صوق  مبتجر 
الأول الأربعاء، يف بلدة فندلينجن 
ك��ي��ل��وم��رتا جنوب   30 ب��ع��د  ع��ل��ى 

�صرقي �صتوتغارت.
ورجحت و�صائل الإعالم املحلية اأن 
يكون ال�صائق قد اأخطاأ يف ا�صتخدام 
دوا�صة الوقود بدل املكابح. ومت نقل 
ال�صائق اإىل امل�صت�صفى بعد تعر�صه 

لإ�صابات طفيفة عقب احلادثة.

طريق عجيب 
ل�سبب ذكي

ال�صينية  ال�����ص��ل��ط��ات  ا���ص��ت��ك��م��ل��ت 
درج���ات  ���ص��ك��ل  ع��ل��ى  ���ص��ارع  ت�صييد 
مل���راع���اة مداخل  م��ت��ت��ال��ي��ة، وذل����ك 
وخم���ارج حم��ال جت��اري��ة، بطريقة 

ذكية نالت اإعجاب املتابعني.
مدينة  يف  ال�����ص��ارع  ت�صييد  وج���رى 
و�صط  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  ت�����ص��ون��غ�����ص��ي��ن��غ 
وكالة   اأوردت  م���ا  وف����ق  ال�������ص���ني، 

رويرتز  اجلمعة.
وي��ب��ل��غ ط���ول ال�����ص��ارع ن��ح��و 300 
ب�����ن�����اوؤه ع���ل���ى �صكل  م����رت وج������رى 
م��ت��م��وج ����ص���ع���ودا وه���ب���وط���ا، حتى 
ي��ت�����ص��ن��ى ل��ل��م��رك��ب��ات اخل�����روج من 
جانبي  ع���ل���ى  ال���ت���ج���اري���ة  امل����ح����ال 
و�صريعة  مبا�صرة  ب�صورة  ال�صارع 

من خالل الفتحات املخ�ص�صة.
القيادة  اإن  ال�صائقني  بع�ص  وق��ال 
ال�����ص��ارع م��ث��رية وكاأنها  ع��ل��ى ه���ذا 

مثل التزلج على الأمواج.

تقتل طفلها 
باأب�سع الطرق!

حمكمة  يف  املعار�صات  قا�صي  ق��ام 
ج��ن��وب اجل���ي���زة- م�����ص��ر، بتجديد 
����ص���ج���ن ب����ائ����ع����ة �����ص����اي مل�������دة 15 
بتهمة  التحقيق  ذم���ة  ع��ل��ى  ي��وم��اً 
تفا�صيل  ويف  ع���م���داً.  اب��ن��ه��ا  ق��ت��ل 
ك�صفت  ف��ق��د  امل����روع����ة،  اجل���رمي���ة 
التحقيقات اأن املتهمة، وهي بائعة 
بعدما  ح��رق��اً  طفلها  قتلت  ���ص��اي، 
اأ�صرمت النريان يف ال�صقة. ولفتت 
حملت  ال��وال��دة  اأن  اىل  املعلومات 
بطفلها هذا، الذي يبلغ من العمر 
�صرعية  غ��ري  بطريقة  �صنوات،   3
من رجل ل تعلم عنه �صيئاً، وبعد 

معايرتها بالطفل قررت قتله.

ت��ع��ت��ر ال��ك��زب��رة اأح����د ال��ت��واب��ل 
اإعداد  يف  ت�ستخدم  التي  ال�سهرية 
بلدان  مبختلف  ال�سهية  الأط��ب��اق 
رائحة  م��ن  ب��ه  تتميز  مل��ا  ال��ع��امل، 
وفوائد  �سهي  ومذاق  ذكية  عطرية 

�سحية عديدة.
على  الكزبرة  ف��وائ��د  تقت�سر  ول 
واإمن��ا  فح�سب،  اخل�سراء  اأوراق��ه��ا 
ذو  طيار  زيت  بذورها  من  ي�ستخرج 
فيما  واإليكم  مميزة.  �سحية  فوائد 
الكزبرة  بذور  لزيت  ميزات   9 يلي 
تناوله  على  حتر�سون  �ستجعلكم 
بانتظام، وفق ما جاء يف موقع "ديلي 

هيلث" املعني بال�سحة:

الن�صاط تعزيز   -  1
كمن�صط  القدمية  الع�صور  منذ  الكزبرة  ب��ذور  ت�صتخدم 
وذلك لإحتوائها على م�صادات لالأك�صدة تعمل على حت�صني 
بالدم،  الكولي�صرتول  تنظيم  طريق  عن  الدموية  ال��دورة 

وزيادة م�صتويات هرمون الذكورة "الت�صتو�صتريون".
الوزن اإنقا�ص   -  2

على  يعمل  الكزبرة  ب��ذور  زي��ت  اأن  اإىل  الدرا�صات  خل�صت 
واحل��د من  والأن�صولني  ال��دم  ال�صكر يف  م�صتويات  تنظيم 
الكولي�صرتول ال�صار، كما اأنه يعزز حرق الدهون، ف�صاًل 

عن امل�صاهمة يف التقليل من امت�صا�ص الدهون باجل�صم.
عام مهدئ   -  3

جتعله  للت�صنج،  امل�����ص��ادة  ال��ك��زب��رة  ب���ذور  زي���ت  خ�صائ�ص 
كما  الع�صبي،  القولون  ومتالزمة  لل�صعال  فعاًل  مهدئاً 
من  واحل��د  الأرق  لعالج  ال�صعبي  الطب  يف  ي�صتخدم  اأن��ه 

التوتر.
النتفاخ من  التخل�ص   -  4

الأمر  الغازات،  البطن وجتمع  انتفاخ  كثريون من  يعاين 
ب�صهولة،  م��ن��ه  التخل�ص  يف  ال��ك��زب��رة  زي���ت  ي�صاعد  ال���ذي 
حيث يعمل على تنظيم اله�صم وطرد الغازات عو�صاً عن 
على  ال�صلبي  التاأثري  ذات  احلمو�صة  م�صادات  ا�صتخدام 

املدى البعيد.
ال�صموم من  اجل�صم  تنقية   -  5

الكزبرة  يف  امل���وج���ودة  ال��ن��ب��ات��ي��ة  الكيميائية  امل����واد  تعمل 
واأظهرت  تامة.  بفاعلية  اجل�صم  من  ال�صموم  �صحب  على 

زيت  اأن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل���ع���ادن  بت�صمم  اخل��ا���ص��ة  ال���درا����ص���ات 
ب����ذور ال���ك���زب���رة ي��ع��زز ب�����ص��ك��ل ف��ع��ال ال��ق�����ص��اء ع��ل��ي��ه��ا من 
والأملنيوم  واحلديد  الزئبق  املعادن،  هذه  وت�صمل  اجل�صم. 

والر�صا�ص.
لالآلم م�صكن   -  6

اللينالول، وهو  ال��ك��زب��رة على م��رك��ب  ب���ذور  زي��ت  اح��ت��واء 
اأحد م�صادات الأك�صدة القوية، يجعله م�صكناً فعاًل لالأمل 
ال�صحري  امل��ك��ون  ه��ذا  يتميز  كما  ل��الل��ت��ه��اب��ات،  وم�����ص��اداً 
تنظيم  خ���الل  م��ن  ال��ط��م��ث  اآلم  م��ن  احل���د  يف  بفعاليته 

م�صتويات هرمون الأ�صرتوجني باجل�صم.
حت�صني عمل اجلهاز اله�صمي  -  7

اأثبتت الدرا�صات اأن الكزبرة حت�صن ب�صكل عام عمل اجلهاز 
املعدة،  اآلم  تهدئ  الإ���ص��ه��ال،  م��ن  تخفف  فهي  اله�صمي، 
كاملغ�ص وع�صر اله�صم، ف�صاًل عن دورها يف طرد الغازات 

امل�صببة لالنتفاخ.
الفطرية العدوى  مكافحة   -  8

القوية، مبا  للميكروبات  امل�صادة  الكزبرة  بذور  خ�صائ�ص 
اأنواع  بفاعلية خمتلف  الفطريات جتعلها حتارب  يف ذلك 

العدوى الفطرية.
اجل�صم الكريهة رائحة  من  التخل�ص   -  9

زيت  يعترب  ب��ه،  امل��وج��ودة  لالأك�صدة  امل�صادة  امل��واد  بف�صل 
بذور الكزبرة م�صادا للجراثيم، فهو يعمل على التخل�ص 
من البكترييا امل�صببة لرائحة اجل�صم غري املرغوب فيها، 
عن  العرق عو�صاً  لرائحة  كمزيل  با�صتخدامه  ين�صح  لذا 

امل�صتح�صرات املليئة باملواد الكيميائية.

الكزبرة اخل�سراء: 
الكزبرة اخل�صراء هي نوع من النباتات الع�صبّية احلولية، 
من  ال��ع��دي��د  عليها  وُت��ط��ل��ق  اخل��ي��م��ي��ة،  للف�صيلة  تنتمي 
امل�صميات، ومنها؛ القزبز، اأو الق�صرب، اأو الك�صربة، اأو القدة، 
اأو الك�صرية، اأو الكبزرة، اأو �صعر الغول، ي�صل ارتفاعها اإىل 
50 �صنتيمرتاً، وتتميز باأوراقها �صغرية احلجم، واأزهارها 
تت�صف  دائرية  وثمارها  القرنفلي،  اأو  الأبي�ص  اللون  ذات 
رائ��ح��ة عطرية  ولها  والأ���ص��ف��ر،  البني  ب��ني  امل��ائ��ل  بلونها 
و�صمال  اآ�صيا  اإىل  اخل�صراء  الكزبرة  اأ�صل  يرجع  ن��ف��اذة.  
الهند،  ومنها؛  ال��دول،  من  العديد  يف  وتتواجد  اإفريقيا، 
بالبحر  املُحيطة  وال����دول  اجل��ن��وب��ي��ة،  واأم��ري��ك��ا  واأوروب�����ا، 
الأبي�ص املتو�صط.  تتكون الكزبرة اخل�صراء من؛ الدهون، 
والدهون امل�صبعة، والكربوهيدرات، والربوتينات، والألياف 
البورنيول،  ومنها؛  ومركبات،  ط��ي��ارة،  وزي��وت  الغذائية، 
واجلريانيول،  ���ص��امي��ن،  وب�����ارا  وال���ك���اف���ور،  وال��ل��ي��ن��ال��ول، 
دهنية،  وزي���وت  وك��وم��اري��ن��ات،  والليمونني،  والفاباينني، 
والبوتا�صيوم،  والكال�صيوم،  والفالفونيدات،  والفثاليدات، 

واحلديد، واملغني�صيوم، وفيتامني �صي. 
فوائد الكزبرة اخل�صراء للتخ�صي�ص ُت�صعر بامتالء املعدة؛ 
املتناول. ُتخّل�ص من الغازات  ُيقّلل من كمّية الطعام  مّما 
الدهنّية  امل��واد  اح��رتاق  الناجت عن  البول  ت��دّر  والنتفاخ. 

املرتاكمة يف اجل�صم.

حل يخل�سك من اآلم 
الظهر بخم�س دقائق فقط

اآلم ال��ظ��ه��ر والإره������اق م��ن ال�����ص��ك��اوى الأك���رث 
"تاي �صي"  �صيوعاً لدى املوظفني، لكن ريا�صة 
ب�����ال���ص��رتخ��اء يف ح��رك��ة بطيئة قد  وامل��ع��روف��ة 
ت��ك��ون احل���ل وت�����ص��اع��دك��م ع��ل��ى ال����ص���رتخ���اء يف 
املكتب بدون الذهاب اإىل مراكز اللياقة البدنية. 
جتمع اأغلب الدرا�صات على اأن التنف�ص املن�صبط 
يف  الأداء  حت�صني  ميكنها  الب�صيطة  واحل��رك��ات 
والراحة  ال��ه��دوء  واإ�صفاء  وا�صح  ب�صكل  العمل 
يف يوم العمل. لكن رمبا ين�صى البع�ص اأنف�صهم 
ط��وي��ل��ة يف  ل�����ص��اع��ات  ال��ع��م��ل، فيجل�صون  اأث���ن���اء 
مكاتبهم اأمام �صا�صات الكمبيوتر بدون حتريك 
اأج�صادهم، وهو ما يزيد من �صدة الإرهاق ويوؤثر 
�صلباً على الأداء. لذا يعترب بع�ص خرباء ال�صحة 
اأن ريا�صة "تاي ت�صي" هي احلل الأمثل مل�صكلة 

قلة احلركة يف املكتب، ح�صبما ما نقل موقع بيلد 
الأملاين. 

من املعروف اأن تاي ت�صي هي اإحدى الريا�صات 
الروحية التي تطورت عن اأحد فنون الدفاع عن 
النف�ص يف ال�صني. وهي الآن و�صيلة ت�صاعد النا�ص 
على التغلب على الإرهاق. وميكن ممار�صة هذه 
الريا�صة يف اأي مكان حتى يف املكتب، ما ي�صاعد 

على تخفيف الإرهاق والتوتر. 
"بناء ج�صر" لال�صرتخاء وبح�صب فيديو ن�صره 
وهي  ���ص��وت��ريلن��د،  لبيتي  الأمل����اين  بيلد  م��وق��ع 
خبرية بريا�صة تاي ت�صي وتدر�ص هذه الريا�صة 
على مدار ع�صرين عاماً، فاإن من املمكن ممار�صة 
هذه الريا�صة دون احلاجة للوقوف واأن القيام 

بالتمارين ل ي�صتغرق اأكرث من خم�ص دقائق.

مطبخك! يفارق  ل  جتعله  الكزبرة  لزيت  فوائد   9
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�ش�ؤون حملية

خالل م�ساركتها يف فعاليات عام اخلري

الثقافة.. تنظم اأكرث من 31 مبادرة لكافة فئات املجتمع
فعاليات خا�سة لفئات ذوي الهمم والعمال ونزلء املوؤ�س�سات الإ�سالحية

جامــعة الإمـــارات ت�ســتقبل 86 طــالـب دكـتـوراه

بهدف حت�سني عملية �سنع القرار

بلدية مدينة العني تطلق م�سروع ا�ست�سراف امل�ستقبل

•• اأبوظبي- الفجر

ن��ه��ي��ان وزير  اآل  ب��ن م��ب��ارك  ن��ه��ي��ان  اأك���د م��ع��ايل ال�صيخ 
ون�صر اخلري  العطاء  ثقافة  اأن  املعرفة  وتنمية  الثقافة 
ال�صخ�صية الإماراتية منذ  للجميع جتذرت وتعززت يف 
تاأ�صي�ص الدولة على يد املغفور له باإذن اهلل تعايل ال�صيخ 
املوؤ�ص�ص  ال��وال��د  ك��ان  نهيان، حيث  اآل  �صلطان  ب��ن  زاي��د 
وي�صري  الدولة وخارجها،  داخ��ل  اأينما حل  ي��زرع اخلري 
ب��ع��ده وك��ذل��ك ك��اف��ة مواطني  اأب���ن���اوؤه م��ن  ع��ل��ى نهجه 
ال�صيخ  ال��وال��د  ال�صمو  �صاحب  اإع���الن  وج���اء   ، ال��دول��ة 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
العام 2017 عاماً للخري، بال�صتناد اإىل ثالثة حماور 
وخدمة  والتطوع،  الجتماعية،  امل�صوؤولية  هي  اأ�صا�صية 
التي  والعطاء  اخل��ري  لثقافة  فعلية  كرتجمة  ال��وط��ن، 
قامت عليها روؤية الدولة، امل�صتندة اإىل هويتها العربية 
الدولة  موؤ�ص�ص  اأر���ص��اه  ال��ذي  النهج  واإىل  والإ�صالمية، 
اآل نهيان،  �صلطان  زاي��د بن  ال�صيخ  ب��اإذن اهلل  له  املغفور 
مو�صحا اأن وزارة الثقافة قامت برتجمة روؤية حكومتنا 
الواقع  اأر���ص  على  واملعريف  الثقايف  املجال  يف  الر�صيدة 
من خالل اأكرث من 31 مبادرة وفعالية على مدار العام 
�صملت كافة فئات املجتمع، وو�صلت باخلدمات الثقافية 

واملعرفية اإىل كل مكان على اأر�ص الدولة.
يف  الثقافة  وزارة  تنظمها  ال��ت��ي  الفعاليات  اأه���م  وع��ن 
اأنها تقوم على تعزيز وتنمية  اأو�صح معاليه  عام اخلري 
دور امل�صوؤولية املجتمعية لدى كل من يعي�ص على هذه 
الأر������ص ال��ط��ي��ب��ة وذل����ك ل��ل��م�����ص��ارك��ة يف خ��دم��ة الوطن 
اإ�صافة  امل�صتقبل،  يف  التنموية  م�صريته  يف  والإ���ص��ه��ام 
العمرية  الفئات  كافة  عند  اخل��ري  مفهوم  تر�صيخ  اإىل 
اأهم  من  اأن  م�صيفاً  الجتماعي،  التكافل  قيم  لتعزيز 
زاي���د اخلري"  "قافلة  امل��ق��دم��ة منها  ت��اأت��ي يف  امل��ب��ادرات 
احتادية  جهة   160 يقارب  ما  فيها  ي�صارك  قافلة  هي 
ن�صر  اإىل  وتهدف  اخلا�ص  القطاع  وموؤ�ص�صات  وحملية 
كافة  اإىل  للو�صول  وامل��ع��ريف  وال��ف��ك��ري  الثقايف  ال��وع��ي 
الأ���ص��ر والأف�����راد ع��ل��ى م���دى ي��وم��ني وت�����ص��ل للمناطق 

العديد من  القافلة  الدولة، وت�صم هذه  البعيدة داخل 
الأن�����ص��ط��ة ال��ت��ي مت��ح��ور م��و���ص��وع��ه��ا ح���ول ق��ي��م اخلري 
اإع��الن رئي�ص الدولة  والعطاء، وذل��ك ح�صب ما ورد يف 
حفظه اهلل، ومنها الفحو�صات الطبية، ت�صجيل بطاقة 
�صعبية،  واأه��ازي��ج  تراثية  فعاليات  م�صرحيات،  الهوية، 
التدريبية  دورات  ثقافية،  م�صابقات  �صعرية،  اأم�صية 
الأ�صر  ت�صجيع  واملبدعني،  املوهوبني  اكت�صاف  لل�صباب، 
املنتجة، تزويد املدار�ص بالكتب والعديد من الفعاليات 

الرتفيهية لالأطفال.
اأن وزارة الثقافة قامت باإنتاج اإعالنات  واأ�صاف معاليه 
تهدف  اخل��ري  ع��ام  مبنا�صبة  �صاملة  اإعالمية  وحمالت 
واحلفاظ  للقيادة  وال��ولء  للوطن  النتماء  تعزيز  اإىل 
التعاي�ص  ق��ي��م  وغ���ر����ص  امل��وؤ���ص�����ص��ني،  الآب������اء  اإرث  ع��ل��ى 
واجلن�صيات  ال��ث��ق��اف��ات  ك��اف��ة  ب��ني  والت�صامح  امل�����ص��رتك 
من  املجتمع  فئات  لكافة  التطوع  واأه��م��ي��ة  دور  واإب����راز 
كافة  عب�ر  الإعالنات  هذه  وتن�صر  ومقيمني،  مواطنني 
القنوات الإعالمية وو�صائل التوا�صل الجتماعي ودور 

ال�صينما.
وقال معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اإن الوزارة نظمت 
مبادرة جمال�ص الأحياء القرائية كاأحد فعالياتها يف عام 
اخلري لت�صل باملعرفة اإىل عدد كبري من الأحياء بكافة 
الإمارات من خالل اختيار 12 �صخ�صية ثقافية وفكرية 
املو�صيقى   - )امل�����ص��رح  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  جم���الت  يف 
لل�صباب  خربتهم  لنقل  الآداب(   - الفنون   - ال�صعر   -
اآثرهم الإيجابي يف املجتمع من خالل جل�صات  وتعزيز 
مت تنظيمها بالتعاون جمال�ص الأحياء وحظيت مبتابعة 
ال�صباب وطالب  2000 م�صارك من  زادت على  كبرية 
ال�صارقة،  اإم��ارة  الأم��ور، يف جمال�ص  واأولياء  اجلامعات 
الفجرية-  اإم����ارة  وجم��ال�����ص  م��وي��ل��ح،  �صاحية  جمل�ص 
اإمارة عجمان- مركز عجمان  جمل�ص احلنية، جمال�ص 
ال�صيدة  جمل�ص  القيوين-  اأم  اإم���ارة  املجال�ص،  الثقايف 
�صعاد ربيع البدور"، وجمال�ص اإمارة دبي - موؤ�ص�صة دبي 
الإم���ارات،  طفل  رو�صة  قاعة  العني  وجمال�ص  للمراأة، 
تعتزم  كما  امل�صرف،  مبجل�ص  اأبوظبي  اإم���ارة  وجمال�ص 

الوزارة تنظيم مزاد ي�صارك فيه جمموعة من الفنانني 
واملقتنيات  ال��ت��ح��ف  م��ن  مبجموعة  وال��ك��ت��اب  والأدب�����اء 
ل�صالح هيئة  امل��زاد  عائد  يكون  اأن  النادرة على  والكتب 

الهالل الأحمر الإماراتي . 
واأ�صار معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اإىل اأن فئات ذوي 
وزارة  قبل  م��ن  كبري  باهتمام  ح��ظ��وا  وال��ع��م��ال  الهمم 
ال��ث��ق��اف��ة يف ع���ام اخل���ري ح��ي��ث ق��ام��ت ال�����وزارة بطباعة 
الثقافة  وزارة  اإ�����ص����دارات  م��ن  ك��ت��اب   500 م��ن  اأك����رث 
ق�صرية  ق�ص�ص   - ثقافية   - )اأدب���ي���ة  امل��ع��رف��ة  وتنمية 
العليا  زاي���د  موؤ�ص�صة  م��ع  بال�صراكة  ب��راي��ل  بلغة   ) ال��خ 
والتي  اخلا�صة  الحتياجات  وذوي  الإن�صانية  للرعاية 
تركز على اإثراء وتنمية املحتوى املعريف لفئة املكفوفني 
وت�صجيعهم على القراءة ، كما نظمت املعر�ص اخلريي 
لتجميع الكتب امل�صتعملة املتب�رع بها واإعادة بيعها مببلغ 
ال��ه��الل الأح���م���ر ، كما  ال��ع��ائ��د لهيئة  رم���زي وت��ق��دمي 
حر�صت الوزارة على اكت�صاف وتبني مواهب ذوي الهمم 
مع  بالتعاون  املجتمع  �صرائح  كافة  مع  دجمهم  بهدف 
اجلهات واملوؤ�ص�صات الحتادية واملحلية، وقامت بتقدمي 
ور�ص معرفية وثقافية وترفيهية وفقا لحتياجات فئة 
العمال بالتعاون مع كافة اجلهات واملوؤ�ص�صات الحتادية 

واملحلية ورجال الأعمال.
فعاليات  م��ن  ن�صيب  لها  ك��ان  الآث����ار  اإن  معاليه  وق���ال 
لتنظيف  داع��م��ة  م��ب��ادرات  ع��ام اخل��ري حيث مت تنظيم 
ورعاية املواقع الرثية وحمايتها بالتن�صيق مع الهيئات 
واملوؤ�ص�صات الثقافية بالدولة، كما اأطلقت الوزارة مبادرة 
بنك الكتاب والذي يهتم بتجميع الكتب امل�صتعملة من 
التابعة  الثقافية  املراكز  خالل  من  واملوؤ�ص�صات  الأف��راد 
للوزارة بكافة اإمارات الدولة وفرزها واختيارها من قبل 
جلنة عمل خمت�صة ومن ثم اإعادة توزيعها على مكتبات 
كما قدمت  الدولة،  وخ��ارج  داخل  وموؤ�ص�صات  وجامعات 
وزارة الثقافة جمموعة من امل�صرحيات الهادفة جلمهور 
من الأطفال وال�صباب لتعزيز ثقافة التطوع وامل�صاهمة 
ال�صخ�صية  �صمات  اأهم  اأحد  باعتبارها  اخلري  اأعمال  يف 

الإماراتية.

املعرفة  وت��ن��م��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  واأ����ص���اف 
مبادراتها  م��ن  العقابية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ن���زلء  ت�صقط  مل 
تنا�صب ظروف هذه  ثقافية ومعرفية  لتقدمي خدمات 
اأطلقتها  ال��ت��ي  معكم"  "بدايتنا  م��ب��اردة  وت��اأت��ي  الفئة 
والإن�صاين  واملجتمعي  امل��ع��ريف  ال��وع��ي  لتنمية  ال����وزارة 
�صلوكهم  وتعزيز  ثقافيا  العقابية  املوؤ�ص�صات  نزلء  لدى 
الإيجابي بهدف دعم قبولهم جمتمعيا التزاما بقيمنا 
املجتمعية الرا�صخة التي حتث على الت�صامن والتكافل 
الج��ت��م��اع��ي، وذل���ك م��ن خ��الل ال��ت��ع��اون م��ع املوؤ�ص�صات 
ثقافة  اإث���راء  ب��ه��دف  ب��ال��دول��ة،  والإ���ص��الح��ي��ة  العقابية 
ال���ن���زلء واأط�����الق ط��اق��ات��ه��م اإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ت��دف��ع اإىل 
القراءة  قيمة  بتعزيز  ال��ن��زلء  م��ه��ارات  و�صقل  الإب���داع 
واإث����راء  الآداب وال��ف��ن��ون يف دع���م  ب��اأه��م��ي��ة  وت��وع��ي��ت��ه��م 

ال�صخ�صية وتطوير الذات.
اأنه مت بالفعل تنفيذ املبادرة يف املوؤ�ص�صات  وقال معاليه 
اخليمة  وراأ����ص  وال��ف��ج��رية  ال�صارقة  م��ن  بكل  العقابية 
املوؤ�ص�صات  م��ع  بالتعاون  عمل  ور����ص  تنفيذ  خ��الل  م��ن 
الأدبية،  النزلء  مهارات  ل�صقل  والإ�صالحية  العقابية 
تاأهيل ال�صجناء ثقافياً وتعزيز �صلوكهم الإيجابي ودعم 
الجتماعي،  والتكافل  بالت�صامن  جمتمعياً  قبولهم 
ودعم مواهب النزلء الأدبية، اإ�صافة اإىل اإثراء مكتبات 
اإ�صدارات  م��ن  وامل��وؤل��ف��ات  الكتب  م��ن  ب��ع��دد  امل��وؤ���ص�����ص��ات 
ال���وزارة. واأو���ص��ح معاليه اأن كل ه��ذه امل��ب��ادرات مل يكن 
الكرمية من  النجاح بدون الدعم والرعاية  ليكتب لها 
الوالد  ال�صمو  ب�صاحب  ممثلة  الر�صيدة  قيادتنا  جانب 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، رئي�ص الدولة، حفظه 
اهلل ورعاه، واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
الوزراء،  الدولة، رئي�ص جمل�ص  نائب رئي�ص  اآل مكتوم، 
حاكم دبي، واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�صلحة، 
امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ل���الحت���اد، ح��ك��ام الإم������ارات، لدعمهم 
الكبري وجهودهم املباركة لتعزيز ثقافة اخلري والعطاء 

وتنمية الفكر واملعرفة لكافة فئات املجتمع الإماراتي.

•• العني – الفجر

نظمت كلية الدرا�صات العليا بجامعة الإمارات ، اللقاء 
باحلرم   ،PhD الفل�صفة  دك��ت��وراه  لطلبة  التعريفي 
اجلامعي، بح�صور الأ�صتاذ الدكتور غالب احل�صرمي-
الأكادميية-والأ�صتاذ  لل�صوؤون  اجلامعة  مدير  نائب 
العليا  الدرا�صات  كلية  عميد   – واكيم  ناجي  الدكتور 
التدري�ص  هيئة  واأع�صاء  الكليات  عمداء  من  وع��دد   –
وطلبة دكتوراه الفل�صفة اجلدد والذي بلغ عددهم 86 

املعلومات،  تقنية  )الطب،  الكليات  خمتلف  من  طالباً 
الأغذية  الإن�����ص��ان��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة،  ال��ع��ل��وم  ال��رتب��ي��ة، 
الدكتور  الأ�صتاذ  واأك��د  العلوم(.  الهند�صة،  وال��زراع��ة، 
غ��ال��ب احل�����ص��رم��ي: ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي يف 
الأبحاث  من  ر�صيدها  ورف��ع  واجلامعة  الدولة  خدمة 
اإىل  اإ�صافة  والعاملية،  الوطنية  الأهمية  ذات  العلمية 
دعم الدولة بالكفاءات واخلربات العالية، حيث يتطلع 
اكت�صبوها  التي  خرباتهم  م��ن  ال�صتفادة  اإىل  ال��وط��ن 
ال��دك��ت��ور ناجي واكيم  يف اجل��ام��ع��ة.  م��ن جانبه رح��ب 

الدكتوراه  امللتحقني بربنامج  الطلبة  دفعة من  باأكرب 
2010، مم��ا يعك�ص  ال��ربن��ام��ج يف ع���ام  ان��ط��الق  م��ن��ذ 
الطلبة  رغ��ب��ات  تلبي  ال��ت��ي  املتنوعة  ال��ربام��ج  فعالية 
العملية  يف  الأول  امل��ح��ور  ب��اع��ت��ب��اره��م  واه��ت��م��ام��ات��ه��م، 
التعليمية باجلامعة". وقدمت الدكتور خريه اأول من 
كلية الهند�صة بع�ص الر�صادات لطلبة الدكتوراه اجلدد 
بالربنامج  لاللتحاق  اأه��داف��ه��م  حتديد  م��ن  انطالقا 
ال��دك��ت��ورة منى  ق��دم��ت  كما  بعد تخرجهم.  م��ا  وح��ت��ى 
الرتبية"  كلية  م��ن  دك��ت��وراه  خريجة  "اأول  اجل��ن��اح��ي 

الن�صائح  بع�ص  مع  الربنامج  يف  جتربتها  ح��ول  كلمة 
العرو�ص  اإىل عدد من  اإ�صافة  اجل��دد.   للطلبة  املهمة 
القبول  واإدارة  املكتبات  عمادة  قدمتها  التي  التعريفية 
والت�صجيل ومكتب �صوؤون طلبة الدرا�صات العليا، التي 
حملت التوجيهات وو�صائل امل�صاعدة التي ميكن اأن تعني 
الطلبة على اإجناز ر�صالتهم العلمية ب�صال�صة و�صهولة. 
الأ�صتاذ  قدمها  عمل  بور�صة  التعريفي  اللقاء  واختتم 
ال�صحية  والعلوم  الطب  كلية  من  علي  ب�صام  الدكتور 
بعنوان "عوامل التفوق والبداع يف درا�صة الدكتوراة". 

•• العني   - الفجر

م�صروع  ال���ع���ني  م���دي���ن���ة  ب���ل���دي���ة  اط���ل���ق���ت 
ا�صت�صراف امل�صتقبل والذي جاء حتت �صعار 
–ا�صت�صرف -، بهدف حت�صني عملية �صنع 
نوعه  من  الأول  امل�صروع  ،باعتباره  القرار 
التطورات  املنطقة، وال��ذي ي�صعى لفهم  يف 
ن�صبة  وتقليل  امل�صتقبل،  يف  �صتحدث  التي 
ال�صتعداد  بغر�ص  اليقني  وعدم  الغمو�ص 
والتخطيط لتلك التطورات ملدة تزيد على 
ع�صرين عاماً  ، مبا يرتجم  الروؤية العامة 
لدائرة ال�صوؤون البلدية والنقل املتمثلة يف 

متكني الأر�ص لإ�صعاد املجتمع .
�صعادة  وم�������ص���ارك���ة  ب��ح�����ص��ور  ذل����ك  وج�����اء 
ال���دك���ت���ور م��ط��ر حم��م��د ال��ن��ع��ي��م��ي مدير 
املدراء  العني وع��دد من  بلدية مدينة  ع��ام 
واأع�صاء  القطاعات  وم���دراء  التنفيذيني 
فرق ا�صت�صراف امل�صتقبل بقطاعات البلدية 
والإدارات  الفرق  جميع  ا�صتفادة  ل�صمان   ،
اأ�صول  ا���ص��ت��ث��م��ارات  ي��ع��زز  مب��ا  املوؤ�ص�صة  يف 
املوؤ�ص�صة وفق منهجية ومعايري ا�صت�صرافية 

عاملية،  ليخدم بدوره امل�صاريع التطويرية 
وال���ف���ر����ص ال��ت��ح�����ص��ي��ن��ي��ة جل��م��ي��ع اخلطط 

واملبادرات احلالية وامل�صتقبلية. 
ممار�صات  ع��دة  تطبيق  امل�����ص��روع  وت�صمن 
بلورتها  مت  ع��امل��ي��ة  م��ع��اي��ري  وف����ق  ع��م��ل��ي��ة 
لبلدية مدينة  على اجلانب ال�صرتاتيجي 
ال�صت�صراف  ور���ص  وناق�صت  كما    ، ال��ع��ني  
لأ�ص�ص  العملي  التطبيق  اإىل  تهدف  التي 
الأمثل  ال�صتثمار  ال�صت�صراف،  واإج��راءات 
وتاأهيل   ، وال���ب�������ص���ري���ة  امل����ادي����ة  ل���ل���م���وارد 
معايري  لتطبيق  املواطنة  الب�صرية  امل��وارد 
اأف�صل  وا���ص��ت��خ��راج  امل�صتقبل  ا���ص��ت�����ص��راف 
النتائج واملعطيات،  فيما و �صيتم يف املرحلة 
ال��ث��ان��ي��ة م���ن امل�������ص���روع ا���ص��ت��ع��را���ص نتائج 
والأفكار  للحالت  املجموعات  ا�صت�صراف 
خا�صة  بها  املعمول  العاملية  املعايري  وف��ق 
نه�صة  ح��ال��ي��اً  ت�����ص��ه��د  ال��ع��ني  م��دي��ن��ة  واإن 
والربامج  امل��ب��ادرات  عليها  ت��ربه��ن  ك��ب��رية 
وامل�صاريع الطموحة التي تقام على اأر�صها 
تطلعات  وحتقيق  ال�صعادة  جمتمع  لبناء 

املواطنني واملقيمني. 

تتنوع بني الآثار و الفيزياء و ال�ستدامة
حديقة احليوانات بالعني ت�ستقبل العام الدرا�سي 
اجلديد بباقة من برامج التعليم التفاعلي البحثي

••  العني – الفجر

 2018-2017 اجلديد  الدرا�صي  العام  بالعني  احليوانات  ت�صتقبل حديقة 
جمال  يف  املتخ�ص�صة  والرتبوية  التعليمية  واملناهج  الربامج  من  مبجموعة 
علم الآثار والتاريخ واجليولوجيا والعلوم الطبيعية والفيزياء وال�صتدامة و 
علم احليوان و البيطرة و النبات ، م�صتهدفة جميع املراحل الدرا�صية بدًء من 
و  الباحثني  و  لالكادمييني  بال�صافة  اجلامعات  طلبة  حتى  الأطفال  ريا�ص 
اأ�صحاب الخت�صا�ص .  و ت�صم مرافق احلديقة و براجمها التعليمية رحالت 
ال�صفاري املخ�ص�صة للطلبة و املخيمات املو�صمية و م�صاريع التطوع و التدريب 
و غريها من باقات التعليم التفاعلي، بال�صافة حلديقة الطفال ال�صت�صكافية 
التي تقدم مفهوما جديدا يف للتعليم التفاعلي عن طريق العاب املياه و الرمل 
و الألعاب احل�صية ، بالإ�صافة ملنطقة احليوانات الأليفة  ،فيما يت�صدر مركز 
ال�صيخ زايد لعلوم ال�صحراء مقدمة م�صتقبلي الطالب و املخت�صني من خالل 
ما يفوق 10 الف م�صدر معريف ورقي و ماليني امل�صادر املعرفية اللكرتونية 
�صمن اأكرب مكتبة متخ�ص�صة يف العلوم البيئية  بدولة الإم��ارات ، كما يقدم 
العربي يف جمال حدائق  العامل  الول على م�صتوى  التعليمي  ال�صرح  املركز 
احليوان رحالت تعليمية و برامج تفاعلية وو�صائط متعددة انتجت خ�صي�صاً 
لهذا املركز بالإ�صتعانة بخرباء ومتخ�ص�صني عامليني. تتنوع برامج مركز ال�صيخ 
زايد لعلوم ال�صحراء بني املا�صي و احلا�صر و امل�صتقبل يف معار�ص متنوعة و 
جتارب �صينمائية تعليمية و ثقافية م�صوقة تختلف ح�صب املرحلة الدرا�صية ، 
فهناك برامج متخ�ص�صة مثل ا�صكال و انواع احليوانات و خ�صائ�صها و مواطن 
النباتات و املجموعات الغذائية ملرحلة ريا�ص الطفال ، فيما يقدم املركز لطلبة 
ال�صف الول حتى اخلام�ص ان�صطة عن املواطن الطبيعية و الكائنات احلية و 
غري احلية وحوا�ص احليوانات و التنوع البيولوجي و حدائق احليوان و جهود 
�صون الطبيعة و تاريخ الحافري و ال�صخور و نظام الفالج و ال�صل�صة الغذائية 
و النباتات واحليوانات يف ال�صحراء و طبيعة درجات احلرارة و التعرف على 
انواع جديدة من احليوانات و غريها. ويعلم املركز طلبة ال�صف ال�صاد�ص حتى 
التا�صع كيفية ت�صكل ال�صحراء العربية و الب�صمة الكربونية و تكيف اخلاليا 
النباتية واحليوانية ال�صحراوية وظاهرة البيت الزجاجي والكثبان الرملية 
خمتلفة  بان�صطة  ع�صر  ال��ث��اين  حتى  العا�صر  طلبة  امل��رك��ز  ي�صتهدف  فيما   ،
ت�صم الفيزياء بقوانينها املختلفة و ظاهرة الحتبا�ص احلراري و علم الأثار 
املوؤ�ص�صي  الت�صال  و  الت�صويق  اإدارة  مدير  البلو�صي  عمر  وذك��ر   . والتنقيب 
بالنابة يف حديقة احليوانات بالعني ان البحث و التفاعل و ال�صتك�صاف من 
اهم ركائز التعليم لدى احلديقة بهدف حت�صني خمرجات التعليم التي تدعم 
التنمية التعليمية يف الدولة ،فبال�صافة ملا ن�صعى اليه من �صون احلياة الربية 
و تعزيز ال�صياحة الوطنية ، نعمل بالتوازي مع منظومة التعليم فنحن نقدم 
تتوافر  حيث  للطالب،  نوعها  من  فريدة  خطط  و  منهجية  تعليمية  برامج 
من  متنوعة  جمموعة  خ��الل  م��ن  املعلومات  واكت�صاب  للتعلم  لهم  الفر�ص 
اأ�صاليب التعلم املبتكرة واملمتعة، تختلف عن البيئة املدر�صية املعتادة.  واأ�صاف 
نحن نقدم جتارب و برامج تعليمية م�صممة با�صاليب حديثة تالئم خمتلف 
 ، العلمي لدى الطالب  اإث��راء املخزون  ،ما ي�صهم يف  العمرية  املناهج والفئات 
ول يقت�صر دورنا على طلبة املدار�ص فح�صب امنا نقدم ثروة معرفية ورقية 
 ، و الكرتونية من خالل اكرب مركز ابحاث متخ�ص�ص على م�صتوى الدولة 
تخدم جميع املعنيني و املهتمني يف جمال �صون البيئة والتنوع البيولوجي و 

احلفاظ على احليوانات املهددة بالإنقرا�ص.

مبادرة ابت�سامة تهنئ موؤ�س�سات 
الدولة بالعام الدرا�سي اجلديد

•• العني – الفجر

بتوجيهات من ال�صيخة الدكتورة �صما بنت حممد بن خالد اآل نهيان رئي�ص 
جمل�ص اإدارة موؤ�ص�صات ال�صيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية 
التعليمي  ال��ع��ني  مكتب  اإىل  اأم�����ص  ابت�صامة"  "مبادرة  ع��م��ل  ف��ري��ق  ت��وج��ه 
وجمموعة من مدار�ص مدينة العني وريا�ص الأطفال احلكومية واخلا�صة 
الرعاية  وموؤ�ص�صة  والأي��ت��ام  الهمم  اأ�صحاب  رعاية  يف  املتخ�ص�صة  وامل��راك��ز 
لعودة  الأول  ال��ي��وم  مبنا�صبة  التهاين  بتقدمي  للم�صاركة  وذل���ك  الأ���ص��ري��ة 
الطلبة اإىل مقاعد الدرا�صة بهدف ر�صم البت�صامة واإدخال البهجة وال�صرور 
من خالل تقدمي هدية رمزية تعرب عن امل�صاركة يف هذا اليوم حيث ا�صتملت 
الهدية على كتاب من اإ�صدارات ال�صيخة الدكتورة �صما بنت حممد بن خالد 
اآل نهيان اإ�صافة اإىل بطاقة تهنئة مزينة بالورود ومذيلة بتغريدات جاء فيها  
: اإن املدر�صة هي حدود احلياة للطفل ال�صغري فعودوا اأبناءكم حب املدر�صة؛ 
ليتقنوا حب احلياة .  كما وجهت  تغريدة للمعلمني بقولها : اإىل املعلمني 
اأن تبذروا العلم يف عقولهم  الأجالء ازرعوا البهجة يف قلوب الأطفال قبل 
، هذا وقد تفاعل مدراء املكاتب واملدار�ص مقدمني جل �صكرهم وتقديرهم 
لرئي�ص جمل�ص الإدارة موؤكدين على اأن املبادرة جاءت يف وقتها املنا�صب حيث 

اأ�صعدتهم يف خ�صم عمل اليوم الأول وخففت عنهم اأعباءه . 



تاأثريات التمارين
وقدراتك  ذاك��رت��ك  الريا�صية  التمارين  ت��ع��زز 

التفكريية بطرق مبا�صرة وغري مبا�صرة.
اجل�صدية،  التغيريات  املبا�صرة  ال��ط��رق  ت�صمل 

من  احل��ّد  الأن�صولني،  مقاومة  خف�ص  مثل 
اللتهاب، حتفيز اإنتاج عوامل النمو، وهي 
ت��وؤث��ر يف �صحة  ال��دم��اغ  م��واد كيماوية يف 
فيه،  جديدة  دموية  اأوعية  ومن��و  خالياه 

وحتى وفرة خاليا الدماغ اجلديدة 
وق������درت������ه������ا 

على ال�صتمرار.
اأن مناطق الدماغ التي  ت�صري درا�صات عدة اإىل 
تتحكم يف التفكري والذاكرة )الق�صرة اجلبهية 
تكون  الو�صطى(  ال�صدغية  والق�صرة  الأمامية 

اأك���رب يف ح��ال��ة َم��ن ي��ت��م��رن��ون، م��ق��ارن��ة مب��ن ل 
الدكتور  اأي متارين ريا�صية. يو�صح  ميار�صون 
اتباع  اأن  ماكغيني�ص: )الأهم من ذلك اكت�صاف 
برنامج من التمارين املنتظمة معتدلة احلدية 
بزيادة يف  يرتبط  �صنة  اإىل  اأ�صهر  �صتة  ط��وال 

حجم مناطق الدماغ املحددة(.
تعزيز  اأي�صاً،  الريا�صية،  للتمارين  ميكن 
التفكري والذاكرة، بطريقة غري مبا�صرة، 
وب��احل��د من  وال��ن��وم  امل����زاج  بتح�صني 
اأن  الإج�����ه�����اد وال����ق����ل����ق، ع���ل���م���اً 
ه���ذه  يف  ال������ص�����ط�����راب�����ات 
املجالت توؤدي عادًة اإىل 

م�صاكل معرفية.

بع�ض التمارين 
اأف���������س����ل م��ن 

غريها؟
ل ن��ع��رف اجل���واب 
ع��ن ه���ذا ال�����ص��وؤال لأن 
تناولت  الأب����ح����اث  م��ع��ظ��م 
يو�صح  ل���ك���ن  امل�������ص���ي.  ري���ا����ص���ة 
الدكتور ماكغيني�ص )اأن اأنواعاً اأخرى 
م��ن مت��اري��ن الإي��روب��ي��ك ال��ت��ي جتعل 
القلب ي�صخ الدم بقوة، قد توؤدي، على 

الأرجح، اإىل فوائد مماثلة(.
اإىل  اأي�����ص��اً  ماكغيني�ص  ال��دك��ت��ور  ي�صري 
الأمريكية  امل��ج��ل��ة  يف  ُن�����ص��رت  درا����ص���ة 
فقد   .)2014 )ي��ن��اي��ر  امل�صنني  ل��ط��ب 
)تاي  مترين  اأن  الدرا�صة  ه��ذه  اأظهرت 
الوظائف  حت�صني  يف  ي�صاهم  ق��د  ت�صي( 
خ�صو�صاً  امل�����ص��ن��ني،  ح��ال��ة  يف  امل��ع��رف��ي��ة 
التي ت�صبط، تدير،  التنفيذية  الوظائف 
اأخ��رى، مثل  وتتحكم يف عمليات معرفية 
التخطيط، الذاكرة العملية، النتباه، حل 
يعود  وق��د  اللفظي.  وال�صتنتاج  امل�صاكل، 
ذلك اإىل اأن ال� )تاي ت�صي( )نوع من الفنون 

القتالية ي�صمل حركات بطيئة مركزة( يتطّلب 
خمتلفة  حركة  واأمن���اط  جديدة  م��ه��ارات  تعّلم 

وحفظها.

ما عليك فعله:
ممار�صة  بتحويل  ماكغيني�ص  ال��دك��ت��ور  ين�صح 
الأدوية.  تناول  �صاأن  �صاأنها  عادة،  اإىل  الريا�صة 
اأن���ك ت�صتطيع  اأظ��ه��رت  اأن درا���ص��ات ع��دة  ومب��ا 
طوال  التمرن  خ��الل  من  معرفية  فوائد  جني 
بال�صرب  التحلي  ب�صرورة  يذّكرنا  اأ�صهر،  �صتة 
كي ننال النتائج املرجوة ومتابعة التمرن طوال 

احلياة.
ليكن هدفك ممار�صة متارين معتدلة احلدية 
دقيقة   150 م�����دة  ال�������ص���ري���ع(  امل�������ص���ي  )م���ث���ل 
يوم،  كل  دقائق  لب�صع  بالتمرن  اب��داأ  اأ�صبوعياً. 
ث��م اأط���ل ه��ذه ال��ف��رتة مب��ق��دار خم�ص اإىل 10 
دقائق كل اأ�صبوع اإىل اأن تبلغ هدفك. ابحث عن 
وتعتمد على  اإ�صرتاتيجية  تعّلم مهارات  برامج 

بع�ص النماذج الإلكرتونية. 
الوحيد  ال�صبيل  الريا�صية  التمارين  ت�صّكل  ل 

اإىل �صحذ قدراتك التفكريية.
حتدي  اإىل  احل��اج��ة  اإىل  ك��ث��رية  اأدل����ة  فت�صري   
دماغك للحفاظ على قدراته، وذلك من خالل 

ن�صاطات مثل القراءة والكلمات املتقاطعة. 
التي تهدف  املعرفية   التمارين  ولكن ماذا عن 

اإىل حت�صني مهاراتك الفكرية؟
ُتظهر الدرا�صة التي ن�صرت يف  املجلة الأمريكية 
لطب امل�صنني )يناير 2014 ( اأن 10 جل�صات 
م��ن ال��ت��م��اري��ن امل��ع��رف��ي��ة ك��ان��ت ك��اف��ي��ة مل�صاعدة 
التحليل،  على  ق��درت��ه��م  حت�صني  على  امل�صنني 
و����ص���رع���ة م��ع��اجل��ت��ه��م الأف�����ك�����ار، م����ا ق���ل���ل من 
مهامهم  اأداء  يف  يواجهونها  ال��ت��ي  ال�صعوبات 

اليومية.
على  ه��ذه  ال��ت��دري��ب  جل�صات  غالبية  اعتمدت   
اإ�صرتاتيجيات حمددة )مثل بع�ص احليل التي 
ت�صّهل تذكر لوائح حتتوي كلمات عدة( وبع�ص 

دام����ت فوائدها  وق���د  الإل���ك���رتون���ي���ة.  ال��ن��م��اذج 
اأن عليك  اإذاً، هل يعني ذلك  �صنوات.   10 نحو 
تو�صح  امل��ع��ريف؟  للتدريب  برنامج  يف  امل�صاركة 
يف  متخ�ص�صة  اأ�صتاذة  ويلمنت،  كيم  الدكتورة 
علم النف�ص يف كلية الطب يف جامعة هارفارد: 
اأن  )اأن�صح بذلك. ولكن قد يكون من الأف�صل 

تختار برامج تعّدل العالج وفق اأهداف ال�صخ�ص 
ونقاط قوته و�صعفه(.

 كذلك تو�صي بالبحث عن برامج تعّلم مهارات 
اإلكرتونية  من���اذج  على  وتعتمد  اإ�صرتاتيجية 
مثل  امل��ع��رف��ي��ة،  ال��وظ��ائ��ف  بع�ص  حت�صني  بغية 

الرتكيز والنتباه.

يف ما يلي اأبرز املغذيات التي تفيد اجل�صم واحلالة النف�صية 
للوقاية من التعب واحلفاظ على الطاقة.

الكربوهيدرات
ب�صكل  لتعمل  الغلوكوز  اإىل  جميعها  اجل�صم  خاليا  حتتاج 
هذا  يطالب  اجل�����ص��م،  م��ن  ال��غ��ل��وك��وز  ينق�ص   ح��ني  �صليم. 
الأخري به عرب ال�صعور باجلوع. لكن اإذا مل يح�صل على كمية 
اإذاً تزويد اجل�صم  كافية منه، ي�صتقّر التعب فيه. من املهّم 
بالغلوكوز ب�صكل دائم. لذا، يجب ا�صتهالك الكربوهيدرات 

املرّكبة التي ت�صل ببطء اإىل الدم خالل عملية اله�صم. 
يجب  والقرنيات...  والبطاطا،  احل��ب��وب،  يف  وجندها 
اإىل  ب�صيطة، ثم  اإىل كربوهيدرات  اأن يجّزئها اجل�صم 

غلوكوز �صاٍف، قبل اأن يتمّكن من ا�صتعمالها. ت�صاهم 
الدم.  يف  ال��غ��ل��وك��وز  دف���ق  ت��اأخ��ري  يف  العملية  ه���ذه 
حتتوي الفاكهة على �صكريات �صريعة توفر طاقة 

ال�صكريات  جتنب  يجب  املقابل،  يف  للج�صم.  كبرية 
قوالب  ���ص��ك��اك��ر،  اأب��ي�����ص،  )���ص��ك��ر  ج���داً  ال�صريعة 

حلوى م�صّنعة، �صودا...( التي توفر الطاقة بوترية �صريعة 
وفورية لكن يليها تراجع يف احليوية.

الأوميغا
ُي��ط��لَ��ق ع��ل��ى بع�ص الأحما�ص  ال���ذي  الأوم��ي��غ��ا ه��و ال���ص��م 
النظام  اإليها  يفتقر  التي  امل�صبعة  غري  الأ�صا�صية  الدهنية 
الغذائي الع�صري. بدل ا�صتهالك منتجات مدّعمة بالأوميغا 
ل تناول  3 اأو الأوميغا 6، ُيف�صّ
طبيعياً  حتتوي  ماأكولت 
العنا�صر،  ه���ذه  ع��ل��ى 
حت������دي������داً ال�����زي�����وت 
النباتية والأ�صماك.

الدهون

يتاألف ج��زء م��ن ح��واج��ز اخل��الي��ا يف اجل�صم م��ن الدهون، 
حت���دي���داً ده����ون اخل���الي���ا ال��ع�����ص��ب��ي��ة. ت��ت��ي��ح ه���ذه الدهون 
على  وقابليتها  نعومتها  على  احل��ف��اظ  اخل��الي��ا  حل��واج��ز 
الخرتاق. تت�صّلب هذه احلواجز حني تفتقر اإىل الدهون 
وب��ال��ت��ايل مت��ّر املعلومات ب��وت��رية اأب��ط��اأ ب��ني اخل��الي��ا. على 
املدى الطويل، تتاأثر الطاقة الع�صبية والفكرية، ثم الطاقة 
اجل�صدية. نحتاج اإذاً اإىل ا�صتهالك الدهون، لي�ص ع�صوائياً، 
بل عرب تناول اأنواع معينة منها. ترتّكب الدهون املوجودة 
يف الزيوت النباتية من ن�صبة كبرية من الأحما�ص الدهنية 
املفيدة التي ت�صتعملها اخلاليا. يف املقابل، ت�صبح الأحما�ص 
حال  يف  م�صّرة  احليوانية  املنتجات  م��ن  امل�صتقة  الدهنية 
الإفراط يف ا�صتهالكها لأنها تتكّد�ص على ال�صرايني )حلم 
م��ده��ن، زب�����دة...(. ن�صتثني م��ن ه��ذه الأن����واع ث��م��ار البحر 
اأحما�ص  على  حتتوي  التي  ���ص��دف...(  ق�صريات،  )�صمك، 

دهنية ذات نوعية جيدة.

الروتينات
اإنها مكّونات الع�صالت الأ�صا�صية. للحفاظ على الكتلة 
ن�صبة  ا�صتهالك  اإىل  الع�صلية و�صمان جتّددها، نحتاج 
اأحما�ص  �صل�صة  م��ن  امل��وؤل��ف��ة  ال��ربوت��ي��ن��ات  م��ن  ي��وم��ي��ة 
يف  الربوتينات  اإن��ت��اج  لإع���ادة  اجل�صم  ي�صتعملها  اأمينية 
الأحما�ص  من  نوعاً   22 ثمة  اإليها.  يحتاج  ال��ذي  املكان 
يجيد  ل  اجل�����ص��م  لأن  اأ���ص��ا���ص��ي��ة  ثمانية  منها  الأم��ي��ن��ي��ة، 
الربوتينات  يف  وجندها  دونها  من  الربوتينات  تركيب 
احلليب...  م�صتقات  بي�ص،  �صمك،  احليوانية: حلم، 
يف  امل��وج��ودة  النباتية  الربوتينات  تكون  ما  غالباً 
اخل�صار،  وبع�ص  الفطر،  القرنيات،  احل��ب��وب، 
عدة  اأن���واع  ا�صتهالك  ل��ذا يجب  كاملة.  غ��ري 
الثمانية  الأن��واع  املاأكولت جلمع  من هذه 
الأ�صا�صية:  الأم��ي��ن��ي��ة  الأح��م��ا���ص  م��ن 
ميكن  وحّم�ص...  ك�صك�ص  ورز،  عد�ص 
امل�صتهلكة  الربوتينات  ن�صبة  تنويع 

لتفادي تعب الع�صالت.

الفيتامينات
ت��دخ��ل ه���ذه ال��ع��ن��ا���ص��ر امل���وج���ودة يف 
ع��م��ل��ي��ة احلفاظ  ���ص��ل��ب  ال��ط��ع��ام يف 
على الن�صاط واحليوية. لكّن بع�صها 

ُيعترب اأكرث اأهمية من غريه.
- الفيتامني C: اإنه فيتامني الطاقة بامتياز، فهو ي�صاهم 
يف اإن��ت��اج ال��ط��اق��ة يف اخل��الي��ا، وي��ح��م��ي ه���ذه الأخ����رية من 

اعتداءات العنا�صر ال�صارة امل�صوؤولة عن �صيخوختها. 
كذلك، يحّفز جهاز املناعة الذي ي�صعف عند ال�صعور بالتعب، 
اأخ��رى، حتديداً احلديد  امت�صا�ص اجل�صم مغذيات  ويعزز 
 C الفيتامني  ن�صبة  مراقبة  املدّخنني  على  والكال�صيوم. 
التي ي�صتهلكونها يومياً، لأن �صيجارة واحدة تبطل مفعول 
فراولة،  كيوي،  النباتات:  يف  وجنده  منه،  ميلليغراماً   25

برتقال، ملفوف، بقدون�ص...
الطاقة  اإنتاج  ي�صاهم يف  بامتياز، فهو  الطاقة  فيتامني  اإنه 
العنا�صر  اع��ت��داءات  يف اخلاليا، ويحمي هذه الأخ��رية من 

ال�صارة امل�صوؤولة عن �صيخوختها. 
ال�صعور  ع��ن��د  ال���ذي ي�صعف  امل��ن��اع��ة  ي��ح��ّف��ز ج��ه��از  ك��ذل��ك، 

بالتعب، ويعزز امت�صا�ص اجل�صم مغذيات اأخرى، 
ن�صبة  املدّخنني مراقبة  والكال�صيوم. على  احلديد  حتديداً 
الفيتامني C التي ي�صتهلكونها يومياً، لأن �صيجارة واحدة 
النباتات:  يف  وجن��ده  منه،  ميلليغراماً   25 مفعول  تبطل 

كيوي، فراولة، برتقال، ملفوف، بقدون�ص... 
- الفيتامني E: ي�صاهم يف تراجع ال�صعور بالتعب ويعطي 

حلماية   A و   C فيتاميَني  مع  ُجمع  ما  اإذا  جيداً  مفعوًل 
اجل�صم من العنا�صر ال�صارة ومن اآثار التلوث التي ت�صّبب 
الزيوت  يف   E الفيتامني  جن��د  احل����الت.  بع�ص  يف  التعب 
النباتية، احلبوب الكاملة، وبع�ص اأنواع الفاكهة واخل�صار.

الربوتينات  ي�����ص��ّه��ل حت����ّول   :B ن���وع  م���ن  ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات   -
والدهون والكربوهيدرات اإىل طاقة.

وي��وؤث��ر على عملية  الن�صاط،  ���ص��روري للحفاظ على   وه��و 
الأي�������ص ال��ع�����ص��ب��ي وال���دم���اغ���ي م���ن خ����الل ت��ع��دي��ل امل����زاج 
 B2 ومكافحة التعب الذهني. كذلك، ي�صاهم الفيتامينان

وB3 يف اإنتاج الطاقة. 
 B5 ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د اآخ�����ر، ُي���رتَج���م ال��ن��ق�����ص يف ال��ف��ي��ت��ام��ني
بال�صعور بالتعب، لذا من ال�صروري ا�صتهالك ن�صبة يومية 

منه للحفاظ على احليوية.
 اأما الفيتامني B9، فهو مهّم اأي�صاً، ل �صيما بالن�صبة اإىل 
املراأة التي تعاين نق�صاً فيه يف غالبية الأحيان، كونه مينع 
فقر الدم وال�صعور بالتعب عرب حت�صني قدرة اجل�صم على 

امت�صا�ص احلديد.
B12 يف تخّطي فرتات التوتر   اأخ��رياً، ي�صاعد الفيتامني 
النف�صي اأو الإجهاد. جند هذه الفيتامينات ب�صكل اأ�صا�صي يف 

ال�صمك، اللحم، احلبوب الكاملة، وبع�ص اأنواع اخل�صار. 

�شحة وتغذية
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ميكن للتمارين املعتدلة اأن ت�ساعدك يف حت�سني قدراتك التفكريية وذاكرتك يف 
غ�سون �ستة اأ�سهر. 

تدرك اأن التمرن �سروري كي حتافظ على قوة ع�سالتك، حتمي قلبك، تتخل�ض 
ولكن  ال�سكري.  مثل  املزمنة  الأمرا�ض  وتتفادي  الزائدة،  الكيلوغرامات  من 
يذكر  التفكريية.  مهاراتك  تعزيز  يف  اأي�سًا،  ت�ساعدك،  قد  الريا�سية  التمارين 
الدكتور �سكوت ماكغيني�ض، اأ�ستاذ متخ�س�ض يف علم الأع�ساب يف كلية الطب يف 
هارفارد: )ندرك اأن التمارين ت�سّكل عالجًا لتح�سني املهارات التفكريية. وثمة 

اأدلة علمية كثرية تدعم ذلك(.

مغذيات تفيد اجل�سم وتقي من التعب

متارينك الريا�سية ت�ساعدك يف تعزيز مهاراتك التفكريية
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املال والأعمال

تباين حركة اأ�سواق الأ�سهم 
الإماراتية مع بداية الأ�سبوع 

•• اأبوظبي-وام:

بداأت اأ�صواق املال الإماراتية تعامالت اأول اأيام الأ�صبوع على تباين ،ويف ما 
ارتفع املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل بن�صبة %0.09 بالغا 3647 نقطة 
 0.18% املالية بن�صبة  اأبوظبي لأوراق  العام ل�صوق  املوؤ�صر  فقد انخف�ص 
مغلقا عند م�صتوى 4445 نقطة . ويظهر التحليل اليومي للتعامالت اأن 
عمليات ال�صراء تركزت خالل جل�صة اأم�ص على اأ�صهم منتقاة م�صنفة �صمن 
التي تقل قيمتها يف الغلب عن الدرهم يف حني نفذت  الأ�صهم ال�صغرية 
ارتفاعات  �صجلت  والتي  القيادية  الأ�صهم  بع�ص  على  ارب��اح  جني  عمليات 

قوية يف الأ�صبوع ال�صابق .
وقال و�صطاء يف ال�صوق اإنه من املعتاد �صيطرة الهدوء على التعامالت ب�صكل 
عام يف اول ايام ال�صبوع وذلك باإنتظار معرفة امل�صتثمرين الوجهة احلقيقة 
توجه  عليه  املتعارف  و�صع من  هكذا  انه ويف ظل  اىل  ،م�صريين  لالأ�صعار 
ال�صيولة املتداولة نحو ال�صهم ال�صغرية بهدف حتقيق املكا�صب ال�صريعة .

العقارية  الرابحة يف �صوق دبي املايل �صهم الحتاد  و�صملت قائمة الأ�صهم 
0.385 درهم  �صكل  اند  دريك  بالإ�صافة اىل  0.889 درهم  املرتفع اىل 
ال�صهم  م��ن  القليل  ال��ع��دد  �صمن  م��ن  ال���ص��الم��ي  دب��ي  بنك  �صهم  ،وك���ان 
ارابتك  �صهم  اىل جانب  درهم   6.18 بالغا  ارتفاعا  �صجلت  التي  القيادية 
اىل  غ��از  دان��ة  �صهم  ارتفع  العا�صمة  �صوق  .  ويف  دره��م   3.16 املغلق عند 
83 فل�صا وتبعه يف نف�ص الإجت��اه �صهم طاقة اىل 67 فل�صا. وبلغت قيمة 
ال�صفقات  قيمة  بلغت  دره��م.  مليون   52 نحو  ال�صهمني  على  ال��ت��داولت 
املربمة يف ال�صوقني نحو 330 مليون درهم مقارنة مع 615 مليون درهم 
يوم اخلمي�ص املا�صي وو�صل عدد الأ�صهم املتداولة 293 مليون �صهم نفذت 
تداولها  جرى  62�صركة  ا�صهم  اجمايل  ومن  �صفقة.   3657 خالل  من 
 28 ا�صهم  ا�صعار  انخفا�ص  مقابل  �صركة   25 ا�صهم  ا�صعار  ارتفعت  اليوم 

�صركة وا�صتقرت ا�صهم 9 �صركات عند م�صتوياتها ال�صابقة.

م�سرف الهالل ي�سدر �سكوكا 
خا�سة بقيمة 100 مليون دولر

•• اأبوظبي-وام:

بهدف  دولر  مليون   100 بقيمة  خا�صة  �صكوكا  الهالل  م�صرف  اأ�صدر 
برنامج  من  الثالث  الإ���ص��دار  ه��ذا  ويعد  وامتيازاته  متويله  قاعدة  تنويع 

امل�صرف لليورو متو�صط الأجل والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولر.
100 مليون  وقد مت ت�صعري الفائدة العائمة لل�صكوك التي تبلغ قيمتها 
دولر و�صالحيتها عامني - بح�صب معدل ليبور ملدة 3 اأ�صهر + 90 نقطة 
اإن  ال��ه��الل  مل�صرف  التنفيذي  الرئي�ص  كويلو  األيك�ص  وق���ال   .- اأ�صا�صية 
امل�صرف ا�صتفاد من الطلب القوي على الورق عايل اجلودة باأ�صعار ال�صوق 
اأن البنك �صينظر يف  اإىل  امل�صجعة.. معربا عن �صعادته بالنتيجة . م�صريا 
التمويل لديه  يتما�صى مع متطلبات  ال�صكوك مبا  املزيد من  اإ�صدار  اأمر 
بح�صب فر�ص ال�صوق. وجنح م�صرف الهالل يف اإمتام ت�صوية هذه ال�صفقة 
اليورو  اإط��ار برنامج  الأول يف  الإ���ص��دار  وك��ان   .. املا�صي  اأغ�صط�ص   14 يف 
متو�صط الأجل هو خم�ص �صنوات من ال�صكوك غري املوؤمنة البالغ قيمتها 
يف  ت�صجيلها  ومت   2018 اأك��ت��وب��ر  يف  ت�صتحق  وال��ت��ي  دولر  مليون   500
دولر  مليون   225 بلغ  فقد  الثاين  الإ���ص��دار  اأم��ا  الأيرلندية.  البور�صة 
من اأ�صهم الكتتاب اخلا�ص ملدة 2.7 �صنة والتي ت�صتحق يف يناير 2019 
حيث كانت �صفقة تاريخية وعالمة فارقة كاأول اإ�صدار ل�صكوك الكتتاب 

اخلا�صة من قبل موؤ�ص�صة مالية يف دولة الإمارات.

»دبي للعقارات« تعر�س م�ساريعها 
العقارية خالل »�سيتي �سكيب غلوبال« 

•• دبي-وام:

ت�صلط “دبي للعقارات” خالل م�صاركتها يف معر�ص “�صيتي �صكيب غلوبال” 
الذي تنطلق فعالياته اليوم الثنني ال�صوء على جمموعتها من الوجهات 
الع�صرية التي تطورها يف اإطار املخطط الرئي�صي ملنطقة اخلليج التجاري 
بجانب عر�ص مناذج ملرحلة القرية الثقافية اجلديدة اإ�صافة اإىل م�صروع 
املنازل العائمة يف مرا�صي. وت�صارك يف املعر�ص - الذي يقام يف مركز دبي 
التجاري العاملي - مبحفظة مميزة من امل�صاريع العقارية اإىل جانب �صركات 
دبي القاب�صة ومن �صمنها حي دبي للت�صميم d3 . وتك�صف دبي للعقارات 
خالل املعر�ص عن م�صروعني �صكنيني جديدين بجانب اإطالق الربج الأول 
اإن�صاوؤها يف مرا�صي اخلليج التجاري على قناة دبي  اأب��راج �صيتم  اأربعة  من 
املائية اإ�صافة اإىل اإطالق مرحلة جديدة من م�صروع فيالنوفا مع منازل 
اأماراتنا يف اإطار املرحلة التالية من خطتها التطويرية لدبي لند.  واأعرب 
تطلع  عن  للعقارات  دب��ي  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�ص  لح��ج  بن  اهلل  عبد 
16 ل�معر�ص �صيتي �صكيب لعر�ص روؤيتها  ال�  �صركته للم�صاركة يف الدورة 

مل�صتقبل مدينة دبي وامل�صاركة يف حتولها اإىل وجهة عاملية. 

تريليون دولر قيمة نحو22 الف   2.4
م�سروع اإن�سائي بدول التعاون 

•• دبي-وام:

التعاون  جمل�ص  ب���دول  اإن�����ص��ائ��ي��ا  م�����ص��روع��ا   21893 قيمة  اإج��م��ايل  ب��ل��غ 
اخلليجي 2.4 تريليون دولر يف بداية �صبتمرب 2017 ت�صتحوذ املناطق 
احل�صرية على 1.18 تريليون دولر . وقالت �صبكة بي اإن �صي اأكرب مزود 
خلدمات اأبحاث واأخبار امل�صاريع مبنطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 
ان عقود الإن�صاء يف املناطق احل�صرية متثل 80 % من العقود املمنوحة يف 
جميع القطاعات بدول جمل�ص التعاون اخلليجي . واأو�صح اأفني جدواين 
الرئي�ص التنفيذي ل�صركة بي ان �صي “يبدو اأن احلكومات ومطوري القطاع 
اخلا�ص بدول جمل�ص التعاون اخلليجي ات هذا اخلرب �صار جداً لل�صركات 
التي تراقب القت�صاد العاملي العام يف البلدان التي حتاول دفع معدل النمو 

القت�صادي اإىل الأمام قليال .

حتت رعاية ويل العهد نائب حاكم ال�سارقة 

مركز ال�سارقة للتحكيم التجاري الدويل ينظم ملتقى التحكيم ال�سناعي
ويناق�س واقع التاأمني الئتماين ودوره يف خف�س النزاعات �سمن القطاع ال�سناعي

حت���ت رع���اي���ة ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ���ص��ل��ط��ان بن 
العهد  القا�صمي، ويل  �صلطان  بن  حممد 
ي��ن��ظ��م مركز  ال�������ص���ارق���ة،  ن���ائ���ب ح���اك���م 
ال�����ص��ارق��ة ل��ل��ت��ح��ك��ي��م ال���ت���ج���اري ال����دويل 
يف  وذل���ك  ال�����ص��ن��اع��ي«،  التحكيم  »ملتقى 
ق��اع��ة اجل��واه��ر ي���وم الأح����د امل��واف��ق 25 
ال�صوء  ت�صليط  ب��ه��دف  ال���ق���ادم،  اأك��ت��وب��ر 
القانونية  واحللول  التطبيقات  اأهم  على 
املخ�ص�ص  ال��ت��ج��اري  التحكيم  جم��ال  يف 
الدولة  م�صتوى  على  ال�صناعي  للقطاع 

واملنطقة.
من  ع��دداً  يجمع  ال��ذي  امللتقى،  ويناق�ص 
احلكومية  ال���دوائ���ر  ومم��ث��ل��ي  م�����ص��وؤويل 
وممثلي  املحلية،  واملوؤ�ص�صات  وال�صركات 
���ص��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل���ا����ص، اإ���ص��اف��ة اإىل 
ورجال  والقانونيني  املخت�صني  من  ع��دد 

ودوره  الئتماين  التاأمني  واقع  الأعمال، 
يف عمل القطاع ال�صناعي ومدى ارتباطه 
العمل لذلك القطاع، اىل جانب  يف �صري 
القطاع  ت��واج��ه  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��ات  مناق�صة 
وال���ع���ام���ل���ني ف���ي���ه، وم����ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا من 
ب�صكل  ال�صناعي  بالقطاع  ت�صر  معوقات 
عام. ويت�صمن امللتقى جل�صتني حواريتني، 
حتمل الأوىل عنوان “التاأمني الئتماين 
ال�صناعي”،  القطاع  عمل  �صري  يف  ودوره 
“النزاعات  الثانية  اجلل�صة  تناق�ص  فيما 
حيث  ال�صناعي”،   القطاع  ت��واج��ه  التي 
من  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  اجل��ل�����ص��ت��ني  ت�صتمل 
التاأمني  اآلية عمل  التي �صتناق�ص  املحاور 
ت�صجيع  يف  م�صاهمته  وم���دى  الئ��ت��م��اين 
ال��ق��ط��اع ال�����ص��ن��اع��ي وف���ائ���دت���ه، وج���دوى 
ال�صناعي،  القطاع  يف  الئتماين  التاأمني 

وال������رتاب������ط م�����ع ال���ت���ح���ك���ي���م ال���ت���ج���اري 
التاأمني  م����ن  وال����ف����ائ����دة  واإي����ج����اب����ي����ات، 
الئتماين  الت�صنيف  واأهمية  الئتماين، 
املالية  القدرات  حتديد  واآلية  لل�صركات، 
واآل����ي����ة حتديد  ال�����ص��ن��اع��ي،  ال���ق���ط���اع  يف 
اإ�صافة  منه،  وال��ف��ائ��دة  امل��وردي��ن  وانتقاء 
تواجهها  ال��ت��ي  ال��ن��زاع��ات  م��ن��اق�����ص��ة  اإىل 

املوؤ�ص�صات ودور التحكيم يف تقليلها.
�صعادة  ق��ال  الإع����الن،  ه��ذا  على  وتعقيباً 
عبداهلل دعيف�ص، رئي�ص اللجنة التنفيذية 
ملركز ال�صارقة للتحكيم التجاري الدويل: 
الذي  امل��ل��ت��ق��ى  ه���ذا  خ���الل  م��ن  “نهدف 
اإىل  يوم كامل،  م��دار  �صيتم تنظيمه على 
واآلياته  ال��ت��ج��اري  بالتحكيم  ال��ت��ع��ري��ف 
اإىل  اأوج���د م��ن خاللها،  التي  والأه����داف 
جانب التعريف مبركز ال�صارقة للتحكيم 

التجاري الدويل والدور الذي يقوم فيه، 
بها،  يعمل  التي  الخت�صا�صات  ه��ي  وم��ا 
املخت�صني  اأم����ام  ال��ب��اب  ف��ت��ح  ج��ان��ب  اإىل 
من  وال�صتفادة  الآراء  لتبادل  واملهتمني 
جتارب الغري يف كل ما له عالقة بالتحكيم 
التي  بالتحديات  والتعريف  ال�صناعي، 
واحللول  ال�����ص��ن��اع��ي  ال��ق��ط��اع  ي��واج��ه��ه��ا 
تنظيم  “ياأتي  واأ���ص��اف:  بها”.  الكفيلة 
ال���دوؤوب  ل�صعينا  ا���ص��ت��م��راراً  امللتقى  ه��ذا 
يف ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ت��ح��ك��ي��م ال��ت��ج��اري على 
وموا�صلة  والإقليمي،  املحلي  امل�صتويني 
والتي  ال��رام��ي��ة  ال�صرتاتيجية  خلطتنا 
القت�صادية  القطاعات  ك��اف��ة  ت�صتهدف 
بالذكر  جدير  وال�صناعية”.  والتجارية 
التجاري  للتحكيم  ال�����ص��ارق��ة  م��رك��ز  اأن 
ال�����دويل ق���د ن��ظ��م وع��ل��ى م����دار العامني 

وور�ص  امللتقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  امل��ا���ص��ي��ني 
ال��ع��م��ل وال������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة، ح��ي��ث مت 
تنظيم ملتقى التحكيم العقاري يف العام 
امل�����ص��ريف يف  ٢٠١٦، وال��ت��ح��ك��ي��م وال��ق��ط��اع 
مطلع ال��ع��ام اجل���اري، مب��ا يعزز م��ن دور 
التحكيم  التعريف بقطاع  الهام يف  املركز 
ب�صكل  “حتكيم”  وم���رك���ز  ع�����ام،  ب�����ص��ك��ل 
يف  متخ�ص�صاً  رائ��داً  مركزاً  كونه  خا�ص، 
جمال التحكيم التجاري على ال�صعيدين 

املحلي والإقليمي.

الإمارات ت�سارك يف موؤمتر »احلزام والطريق« يف هوجن كوجن

مئات املطورين العقارين ي�ستعدون لإطالق وا�ستعرا�س وبيع م�ساريعهم يف �سيتي �سكيب جلوبال 

خرباء واأكادمييون: 33 مليار درهم ا�ستثمارات الإمارات يف الذكاء ال�سطناعي بنهاية العام اجلاري 
•• اأبوظبي-وام:

���ص��ه��د ال����ص���ت���ث���م���ار الإم������ارات������ي يف ال���ذك���اء 
خالل   70% ب��ن��ح��و  من�����واً  ال���ص��ط��ن��اع��ي 
ت�صل  اأن  ويتوقع  املا�صية  الثالث  ال�صنوات 
 33 اإىل  امل��ج��ال  ه��ذا  ال��دول��ة يف  ا�صتثمارات 
اجل����اري بح�صب  ال��ع��ام  بنهاية  دره���م  م��ل��ي��ار 
خ���رباء واك��ادمي��ي��ني. وتعك�ص ه���ذه الأرق����ام 
دخول الإم��ارات عامل التكنولوجيا احلديثة 
وال���ذك���اء ال���ص��ط��ن��اع��ي م���ن اأو����ص���ع اأب���واب���ه، 
مرحلة  م��ن  قليلة  ���ص��ن��وات  خ��الل  فتحولت 
احلكومة  اإىل  الإلكرتونية”  “احلكومة 
����ص���ب���ي���ل ذل������ك كل  ال����ذك����ي����ة. و�����ص����خ����رت يف 
الإمكانيات التي ت�صاعد على الو�صول اإىل ما 
ترنو اإليه باأن تكون من اأوىل الدول يف العامل 
التي تطبق و�صائل التكنولوجيا احلديثة يف 
باأن  التوقعات  اإىل  دف��ع  م��ا  امل��ج��الت،  جميع 
اإىل  املجال  ه��ذا  يف  الدولة  ا�صتثمارات  ت�صل 
اأي  اجل���اري،  ال��ع��ام  بنهاية  دره��م  مليار   33
موؤ�ص�صة  بح�صب  دولر  مليارات   9 يعادل  ما 
“اآي دي �صي” لأبحاث تقنية املعلومات. ومل 
تدع دولة الإم��ارات العربية املتحدة باباً من 
اإل وطرقته، ومن  النهو�ص بالإن�صان  اأب��واب 
احلديثة،  التكنولوجيا  الأب�����واب  ه���ذه  اأه���م 
ال���ت���ي ي��ك��ت�����ص��ف��ه��ا ال���ع���امل ي���وم���اً ب��ع��د ي�����وم، . 
ال�صام�صي وكيل  الفن  ويوؤكد �صعادة عبداهلل 
ال�صناعة  ل�����ص��وؤون  امل�صاعد  القت�صاد  وزارة 
باعتباره  اليوم  ال�صطناعي يربز  الذكاء  اأن 
ع�����ص��ب ب���ن���اء امل�����ص��ت��ق��ب��ل، ل���ص��ي��م��ا اأن�����ه اأح���د 
التي  الرابعة”  ال�صناعية  “الثورة  دع��ائ��م 

والتنويع  النمو  لدفة  رئي�صاً  حمركاً  تعترب 
والع�صرين.  احل���ادي  ال��ق��رن  يف  القت�صادي 
وق���ال اإن دول���ة الإم�����ارات ق��د اأدرك����ت اأهمية 
ال�صطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  يف  ال�صتثمار 
للجهود  م��ه��م��اً  راف�������داً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ب����اك����راً، 
معريف  اقت�صاد  ب��ن��اء  اإىل  ال��رام��ي��ة  الوطنية 
البتكار  الإنتاجية، قائم على  تناف�صي عايل 
احلديثة،  والتكنولوجيا  العلمي  وال��ب��ح��ث 
 .»2021 الإم�����ارات  “روؤية  مل��ح��ددات  وف��ق��اً 
امل�صاعد  الق��ت�����ص��اد  وزارة  وك���ي���ل  واأ�����ص����اف 
القت�صادية،  التوقعات  اأن  ال�صناعة  ل�صوؤون 
يف  ال�صتثمار  حجم  اإج��م��ايل  بو�صول  تفيد 
اإىل  الإم���ارات  دول��ة  املعلومات يف  تكنولوجيا 
33 مليار درهم بحلول نهاية العام اجلاري، 
لتعك�ص الهتمام الالفت الذي توليه القيادة 
الر�صيدة لتوظيف التكنولوجيا احلديثة، مبا 
فيها الذكاء ال�صطناعي، يف تعزيز تناف�صية 
�صّيما  احل��ي��وي��ة، ل  ال��ق��ط��اع��ات  وا���ص��ت��دام��ة 
التحويلية  وال�صناعات  الت�صنيع  جم��ال  يف 
املتقدمة. واأ�صار �صعادته اإىل اأن الإح�صائيات 

البحث  م�صاهمة  ب��و���ص��ول  تفيد  الر�صمية 
ال��ع��ل��م��ي يف ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل اإىل 
%0.87، ما يفتح اآفاقاً رحبة اأمام حتقيق 
واإط���الق م��ب��ادرات طموحة  اإجن����ازات مهمة 
الذكاء  ت��ق��ن��ي��ات  الب���ت���ك���ار يف  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع 
يف  ال��دول��ة  جهود  تخدم  التي  ال�صطناعي، 
واأكرث  اأف�����ص��ل  م�صتقبل  و���ص��ن��ع  ا���ص��ت�����ص��راف 
الإم��ارات. من جانبه  وا�صتدامة لدولة  اأمناً 
ق���ال ع��ل��ي ���ص��الح، رئ��ي�����ص وح���دة الدرا�صات 
للدرا�صات  امل�صتقبل  م��رك��ز  يف  القت�صادية 
الإمارات  دول��ة  اإن  ال�صرتاتيجية  والأبحاث 
بتمكني  اهتماماً  الأك���رث  ال���دول  م��ن  تعترب 
الب��ت��ك��ار، ودع���م الأف��ك��ار اجل��دي��دة والبناءة 
يف  جلياً  ذلك  يظهر  حيث  فيها،  وال�صتثمار 
خمتلف اخلطط الروؤى امل�صتقبلية والتنموية 
الوطنية، والتي ت�صع الإمارات يف �صادرة دول 
بالتحول  املتعلقة  امل��وؤ���ص��رات  �صمن  املنطقة 
ال�صطناعي  وال���ذك���اء  وا���ص��ت��خ��دام  ال��رق��م��ي 
واأ�صاف  ع��ام.  ب�صكل  التكنولوجي  والتطور 
اأن حتول حكومة دولة الإم��ارات من مرحلة 

مرحلة  اإىل  الإلكرتونية”  “احلكومة 
“احلكومة الذكية” خالل ال�صنوات املا�صية، 
وت�صدرها حكومات دول العامل يف هذا املجال، 
اخلدمات  معظم  حت��وي��ل  م��ن  متكنها  ع��رب 
على  املعتمد  الذكي  الأ�صلوب  اإىل  احلكومية 
عري�صاً  عنواناً  ميثل  الرقمية،  التطبيقات 
لهذا النهج الذي تتبعه الدولة. واأ�صار �صالح 
لتكنولوجيا  العاملي  للتقرير  وف��ق��اً  اأن��ه  اإىل 
القت�صادي  “املنتدى  عن  ال�صادر  املعلومات 
فاإن الإم��ارات تاأتي يف �صدارة دول  العاملي”، 
اأفريقيا،  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط  ال�����ص��رق  منطقة 
مواكبة  موؤ�صر  يف  عاملياً  الثانية  املرتبة  ويف 
العديد من  اأن  للتقنية، مو�صحا  احلكومات 
الإماراتي يف  ال�صتثمار  اأن  توؤكد  التقديرات 
اإىل  ي�صل  من���واً  �صهد  ال�صطناعي  ال��ذك��اء 
نحو %70 خالل ال�صنوات الثالث املا�صية، 
الأعوام  خ��الل  ي�صتمر  اأن  املتوقع  م��ن  واأن���ه 
ال��ث��الث��ة ال��ق��ادم��ة ب��ن��ف�����ص ال���وت���رية. ولفت 
رئي�ص وحدة الدرا�صات القت�صادية يف مركز 
امل�صتقبل للدرا�صات والأبحاث ال�صرتاتيجية 

ورجال  حكومي  م�صوؤول  و400  األفني 
وفدا   60 بجانب  دول��ة   48 اأعمال من 
و40  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  ر�صميا 
اإ�صافة  داع��م��ة  منظمة  و160  عار�صا 
ور�ص  م�����ص��ارك يف   400 م��ن  اأك���رث  اإىل 

عمل املوؤمتر.
 2013 ع��ام  ال�صيني  الرئي�ص  واأط��ل��ق 
مبادرة “احلزام والطريق” التي تهدف 
اإىل تطوير واإن�صاء طرق جتارية وممرات 

اقت�صادية تربط اأكرث من 60 دولة.
واأكد �صعادة عبد اهلل اأحمد اآل �صالح اأن 
ملا  ن��ظ��را  ك��ب��رية  اأهمية  يكت�صب  امل��وؤمت��ر 
اهتمام كبري  الإم���ارات من  دول��ة  توليه 

مببادرة “احلزام والطريق« .
م�صريا اإىل اأن الدولة تعترب اأهم �صريك 
ال�صعبية  ال�����ص��ني  جل��م��ه��وري��ة  جت����اري 
وهوجن كوجن يف منطقة ال�صرق الأو�صط 

و�صمال اأفريقيا.
ولفت اإىل اأن ال�صني تربعت على قائمة 
اأهم ال�صركاء التجاريني لدولة الإمارات 

خالل العام املا�صي بحجم تبادل جتاري 
170 مليار درهم .. فيما بلغ  بلغ نحو 
حجم التبادل التجاري مع هوجن كوجن 

خالل العام ذاته 32.1 مليار درهم.
القت�صاد  وزارة  م�صاركة  اأن  اإىل  واأ���ص��ار 
العاملي  احل������دث  ه�����ذا  يف  رف���ي���ع  ب���وف���د 
ال��ه��ام ي��اأت��ي ت��اأك��ي��دا ع��ل��ى ال����دور الهام 
ال��ذي ميكن اأن تلعبه دول��ة الإم���ارات يف 
وال��ط��ري��ق نظرا  م��ب��ادرة احل���زام  تنفيذ 
حيث  من  املتطورة  التحتية  بنيتها  اإىل 
املوانئ واملطارات و�صبكات الطرق اإ�صافة 
من  التي  احلديدية  ال�صكك  �صبكة  اإىل 
املقرر اأن تربط بني خمتلف دول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربي.
م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د حم��م��د ن��ا���ص��ر حمدان 
التجاري  الرتويج  اإدارة  مدير  الزعابي 
اأهمية  القت�صاد  وزارة  يف  وال�صتثمار 
وال����ط����ري����ق يف ظل  احل���������زام  م�����وؤمت�����ر 
اله��ت��م��ام ال���ذي ت��ول��ي��ه دول���ة الإم����ارات 
مببادرة “حزام واحد .. طريق واحد “ 

ال�صراكة  تعزيز عالقات  على  واحلر�ص 
والتعاون القت�صادي امل�صرتك مع هوجن 
امل�صارك  ال��وف��د  اأن  اإىل  واأ����ص���ار  ك����وجن. 
38 مم��ث��ال من  ن��ح��و  امل��وؤمت��ر ي�صم  يف 
ع���دد م��ن امل��وؤ���ص�����ص��ات وال��ه��ي��ئ��ات املحلية 

والحتادية يف الدولة .
فر�ص  ي�صتعر�ص  احل��دث  اأن  اإىل  لفتا 
تعزيز التبادل التجاري كما �صيبحث عدد 
م��ن رج��ال الأع��م��ال م��ن دول��ة الإم���ارات 
ال�صتثمارية  ال��ف��ر���ص  ك����وجن  وه�����وجن 

املتاحة.
ومت����ث����ل م�����ب�����ادرة احل���������زام وال���ط���ري���ق 
طرحها  تنموية  ا�صرتاتيجية  بالأ�صا�ص 
الرئي�ص ال�صيني تتمحور حول التوا�صل 
وال��ت��ع��اون ب��ني ال����دول وخ�����ص��و���ص��ا بني 
وتت�صمن  واآ���ص��ي��ا  اأوروب����ا  ودول  ال�صني 
ف��رع��ني رئ��ي�����ص��ي��ني وه��م��ا ح����زام طريق 
ال�����ربي وطريق  الق���ت�������ص���ادي  احل���ري���ر 
ب��ك��ني من  وت�صعى   .. ال��ب��ح��ري  احل��ري��ر 
الروابط  توثيق  اإىل  املبادرة  خالل هذه 

•• هوجن كوجن-وام:

“موؤمتر  يف  الإم��������ارات  دول�����ة  ت�������ص���ارك 
اليوم  الذي يعقد   - احلزام والطريق” 
الثنني يف مركز هوجن كوجن للموؤمترات 
وامل���ع���ار����ص- ل��ب��ح��ث ف��ر���ص ال��ت��ق��دم يف 
واحد  “حزام  والطريق  احل��زام  م��ب��ادرة 
لتطوير  ت�صعى  التي  واحد”  طريق   ..
امتداد  على  الواقعة  ال��دول  اقت�صاديات 
ما يعرف قدميا بطريق احلرير وتنمية 
فيما  والقت�صادية  التجارية  العالقات 
القت�صاد  يف  اقت�صاداتها  ودم���ج  بينها 
ال���ع���امل���ي. ي����رتاأ�����ص ال���وف���د امل�������ص���ارك يف 
املوؤمتر .. �صعادة عبد اهلل اأحمد اآل �صالح 
التجارة  لقطاع  القت�صاد  وزارة  وك��ي��ل 
اخلارجية وال�صناعة .. فيما ي�صم عددا 
ورجال  احلكوميني  امل�صوؤولني  كبار  من 
الأع���م���ال. وع��ق��دت وزارة الق��ت�����ص��اد - 
اأع�صاء  �صم  تن�صيقا  اجتماعا  م��وؤخ��را- 
الوفد امل�صارك وذلك ل�صتعرا�ص خطط 

العمل خالل هذا احلدث املهم.
والطريق  احل����زام  م��وؤمت��ر  وي�����ص��ارك يف 
اأكرث  مل��دة ي��وم واح���د -  ال���ذي ي�صتمر   -
40 متحدثا دوليا بارزا واأكرث من  من 

التجارية والقت�صادية بني اآ�صيا واأوروبا 
واأفريقيا.

وجمهورية  الإم�������ارات  دول����ة  وت���ت���ع���اون 
لتح�صني  وثيق  ب�صكل  ال�صعبية  ال�صني 
ب���ني منطقة  ال���ت���ج���ارة  ط����رق ومم�����رات 
التجارية  ال���ك���ت���ل  وخم���ت���ل���ف  امل�����ب�����ادرة 
ا�صتنادا  وذل��ك  ال��ع��امل  يف  والقت�صادية 
ال�صرتاتيجي  اجل����غ����رايف  امل���وق���ع  اإىل 
اآ�صيا  ل���الإم���ارات ال���ذي ي��ت��و���ص��ط ق����ارات 
واأوروب�������ا واأف��ري��ق��ي��ا وب��ال���ص��ت��ف��ادة من 
خربتها الكبرية كمركز اأ�صا�صي ومتميز 
ل��ل��خ��دم��ات ال��ل��وج�����ص��ت��ي��ة. وب���ات���ت دولة 
الإم���������ارات ال���ي���وم حم��ط��ة حم���وري���ة يف 
جويا  وج�صرا  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
بالغرب  ال�����ص��رق  ي��رب��ط  حيويا  وب��ح��ري��ا 
وذلك نتيجة ملجموعة من العوامل ياأتي 
توافر  اإىل جانب  ال�صتقرار  راأ�صها  على 
التحتية  البنية  م��ن  متطورة  منظومة 
الأعمال  مناخ  تدعم  التي  والت�صريعية 
يف ال��دول��ة ف�صال ع��ن وج���ود اأك���رث من 
التخ�ص�صات  متنوعة  حرة  منطقة   34
تر�صخ من خالل الدولة مكانتها كوجهة 
مميزة لال�صتثمار لي�ص فقط على �صعيد 

املنطقة واإمنا على م�صتوى العامل.

300 ع����ار�����ص م����ن داخ����ل  ي�����ص��ت��ع��د ح������وايل 
نخبة  ل����ص���ت���ع���را����ص  وخ����ارج����ه����ا  الإم�����������ارات 
املعر�ص  جلوبال،  �صكيب  �صيتي  يف  م�صاريعهم 
العقاري الأك��رب والأك��رث ري��ادة على م�صتوى 
الإثنني  يوم غد  اأبوابه  يفتتح  وال��ذي  العامل، 

�صبتمرب.   11
تاريخ  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة  ال��ب��ي��ع  ات���اح���ة  وم���ع 
الإم����ارات،  داخ���ل  امل��ق��ام��ة  للم�صاريع  امل��ع��ر���ص 
العقارية  ال���دار  بينهم  م��ن  ع��ار���ص��ون  ي�صتعد 
للتطوير  ودي����ار  ودم����اك  للتطوير  وع��زي��زي 
اإ�صتيت  غ���ول���ف  وج����م����ريا  ال���ع���ق���اري���ة  ودب������ي 
العقارية  والحت��اد  ونخيل  ميدان  وجمموعة 
لط���الق م�����ص��اري��ع ج��دي��دة وت��ق��دمي عرو�ص 

ح�صرية بهدف ا�صتمالة امل�صتثمرين. 
وم��ن ب��ني ال��ع��دي��د م��ن الإط���الق���ات اجلديدة 
اإمكان  �صركة  قيام  املعر�ص،  �صي�صهدها  التي 
الإم����ارت����ي����ة ل��ل��ت��ط��وي��ر ال����ع����ق����اري ب���اإط���الق 
م�صروعها ميكرز د�صرتكت، املجمع املوؤلف من 
جزيرة  يف  املياه  على  باإطاللت  هكتار   118
�صكنية  باأبوظبي، والذي ي�صم وحدات  الرمي 
وم�صت�صفى وم�صاحات جتارية ومتاجر للبيع. 
الهندي،  ول��ي��د  ق���ال  امل�����ص��روع،  ع��ل��ى  وتعليقا 
م�صروع  اإم��ك��ان:  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص 
’ميكرز د�صرتكت‘ ميثل توجهنا ال�صاعي خللق 
مناطق حيوية ترتقي بحياة الأ�صخا�ص، وقد 
اخرتنا �صيتي �صكيب جلوبال لإطالقه. �صوف 

على  للتعرف  لالأفراد  فر�صة  املعر�ص  ي�صكل 
�صركة اإمكان ونهجها الرائد يف بناء جمتمعات 

جديدة متكاملة. 
من جهته يعود العار�ص الرتكي غرانتي كوزا 
جلوبال  �صكيب  �صيتي  يف  للم�صاركة  هولدينغ 
ال���ع���ام مب�����ص��روع��ني ج���دي���دي���ن: �صوفيا  ه����ذا 
�صكوير، وهو عبارة عن م�صروع مبتكر متعدد 
اأول بحرية م�صطنعة يف  ال�صتخدامات ي�صم 
عبارة  وه��و  اأوت��ي��ل،  �صوي�ص  وم�صروع  بلغاريا؛ 
ع���ن ب����رج م���ن 50 ط��اب��ق��ا ي�����ص��م ف��ن��دق��ا من 
خمدومة  فندقية  و�صققا  جنوم  اخلم�ص  فئة 
مدينة  يف  النمو  ال�صريع  اإ���ص��ي��ن��ي��ورت  ح��ي  يف 

اإ�صطنبول.

اإىل اأن هذا يتوافق مع ما ذهبت اإليه موؤ�ص�صة 
املعلومات،  تقنية  لأب��ح��اث  �صي”  دي  “اآي 
الإماراتية  ال���ص��ت��ث��م��ارات  حجم  ت��ق��در  ال��ت��ي 
عام  خالل  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  على 
2017 بنحو 33 مليار درهم “9 مليارات 
لتت�صدر بذلك دول املنطقة يف هذا  دولر”، 
اأن كل  النوع احليوي من ال�صتثمار، موؤكدا 
هذه املوؤ�صرات توؤهل الإم��ارات اإىل املحافظة 
وع��ل��ى مرتبتها  امل��ن��ط��ق��ة  دول  ����ص���دارة  ع��ل��ى 
العاملية املتقدمة اأي�صاً يف جمال دعم البتكار 
ومتكينه، وكذلك دع��م الأف��ك��ار اجل��دي��دة يف 
خمتلف املجالت والأن�صطة. وذكر اأن النهج 
الذي تتبناه حكومة دولة الإم��ارات العربية 
الدولة  ج��ع��ل  اإىل  ي�����ص��ع��ى  وال�����ذي  امل��ت��ح��دة 
م�صتوى  على  اب��ت��ك��اراً  الأك���رث  ال���دول  �صمن 
ج��زء ل  ه��و  املقبلة،  ال�صنوات  خ��الل  ال��ع��امل 
التي   ،”2021 “روؤية الإم��ارات  يتجزاأ من 
والتطور  البتكار  روح  ت�صجيع  على  حتر�ص 
والأن�صطة،  القطاعات  كافة  يف  وال�صتدامة 

ويف كافة جوانب احلياة.
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املال والأعمال

الإمارات وكوريا اجلنوبية تعتمدان دليل 
العمليات لتفعيل “امل�سغل القت�سادي املعتمد« 

•• اأبوظبي- وام:

اعتمدت دولة الإمارات وجمهورية كوريا اجلنوبية دليل العمليات اخلا�صة 
بني  املعتمد  القت�صادي  امل�صغل  بنظام  املتبادل  الع���رتاف  اتفاق  بتطبيق 

الهيئة الحتادية للجمارك واجلمارك الكورية اجلنوبية.
مت الت��ف��اق ع��ل��ى ال��دل��ي��ل خ���الل زي����ارة ق���ام ب��ه��ا م���وؤخ���راً وف���د م��ن الهيئة 
العالقات  اإدارة  العقروبي مدير  �صامل  �صعود  برئا�صة  للجمارك  الحتادية 

الدولية، و�صم الوفد يف ع�صويته ممثلني عن دوائر اجلمارك املحلية.
بني  املتبادل  الع��رتاف  اتفاق  بتطبيق  اخلا�صة  العمليات  دليل  ويت�صمن 
الطرفني الآلية التقنية اخلا�صة بالتطبيق، وكيفية التعرف على ال�صركات 
اإ���ص��اف��ة اإىل ت��ب��ادل القيا�ص  امل��ع��ت��م��دة يف ال��ربن��ام��ج م��ن ال��غ��ري م��ع��ت��م��دة، 
لتحديد  الربنامج  �صمن  املعتمدة  لل�صركات  املقدمة  لالمتيازات  الفني 
بكيفية  اجلانبني  من  ال�صركات  وتوعية  تطبيقها  وتبادل  المتيازات  تلك 

ال�صتفادة منها.
واتفق الطرفان خالل الزيارة على عقد اجتماعات م�صرتكة بالتناوب مرة 
�صنوياً على اأن يعقد الجتماع الأول يف دولة الإم��ارات بهدف مناق�صة اأثر 
تطبيق اتفاق العرتاف املتبادل بني الطرفني، كما مت التفاق على اأن يتم 
عقد اجتماعات مع ال�صركات املعتمدة من اجلانبني �صمن الربنامج لتوعية 
التي ميكن احل�صول عليها من خالل تطبيق  بالمتيازات  ال�صركات  تلك 

الربنامج واآلية ال�صتفادة منه.
املحلية  ودوائ��ر اجلمارك  للجمارك  الحتادية  الهيئة  تبداأ  اأن  املقرر  ومن 
تطبيق املرحلة التجريبية من برنامج امل�صغل القت�صادي املعتمد يف الدولة 
اأكتوبر املقبل، حيث �صيتم تطبيق تلك املرحلة من الربنامج مع �صركتني 
التطبيق  يتم  اأن  على  التجربة،  �صبيل  على  الربنامج  �صمن  معتمدتني 
اأبريل  يف  الدولة  م�صتوى  على  املعتمد  القت�صادي  امل�صغل  الكلي لربنامج 

.2018
الحتادية  الهيئة  رئي�ص  الكعبي،  �صبيح  ب��ن  علي  امل��ف��و���ص  م��ع��ايل  وق���ال 
يف  الكورية  للجمارك  املحلية  واجلمارك  الهيئة  وفد  زي��ارة  اإن  للجمارك، 
املتعلقة  العمل  خطة  مالمح  على  الت��ف��اق  اإىل  هدفت  �صيوؤول  العا�صمة 
املطلوبة  الزمنية  وامل��دة  املتبادل بني اجلانبني  الع��رتاف  اتفاقية  بتنفيذ 
للم�صغل  امل�����ص��رتك  التطبيق  ت�صمن  ال��ت��ي  وامل���ب���ادرات  والآل���ي���ات  للتنفيذ 

القت�صادي املعتمد يف الدولتني.
واأ�صاف معاليه اأن كوريا اجلنوبية متثل �صريكاً جتارياً ا�صرتاتيجياً لدولة 
للهيئة  مهماً  جمركياً  �صريكاً  متثل  اأنها  كما  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
العام  النفطية  غ��ري  التجارة  حجم  اأن  اإىل  م�صرياً  للجمارك،  الحت��ادي��ة 
التجارة املبا�صرة وجتارة املناطق احلرة لدولة الإمارات مع كوريا اجلنوبية 

بلغ 106 مليارات درهم خالل الفرتة من 2014 وحتى نهاية 2016.
القت�صادي  امل�صغل  برنامج  اأن  اإىل  الهيئة  رئي�ص  املفو�ص  معايل  ولفت 
املعتمد ميثل نقلة نوعية يف العمل اجلمركي بالدولة ملا له من اأهمية بالغة 
واملتو�صطة  ال�صغرية  وال�صركات  اخلا�ص  القطاع  مع  ال�صراكة  تعزيز  يف 
والتخلي�ص  والنقل  اللوج�صتية  واخلدمات  التجارة  جمال  يف  تعمل  التي 

اجلمركي.
واأو�صح �صعادة حممد جمعة بوع�صيبه، مدير عام الهيئة، اأن برنامج امل�صغل 
العملية  يف  امل�صاركة  والأط���راف  ال�صركات  من  يجعل  املعتمد  القت�صادي 
اجلمركية �صريكاً فاعاًل يف انتقال ال�صلع والب�صائع على امل�صتوى الدويل، 
كما اأنه ي�صاهم يف الرتقاء مب�صتوى التزام تلك ال�صركات والأطراف مبعايري 
منظمة اجلمارك العاملية واأمن �صل�صلة الإمداد والتوريد والتجارة العاملية. 
و�صيلة  يعترب  املعتمد  القت�صادي  امل�صغل  برنامج  اأن  اإىل  �صعادته  واأ���ص��ار 
وي�صتهدف  اجلمركية  والتعليمات  بالأنظمة  الطوعي  الل��ت��زام  لت�صجيع 
اجلهات املرتبطة ب�صل�صلة التوريد الدولية كامل�صتوردين وامل�صدرين، حيث 
الهيئة  عن  ال�صادرة  الر�صمية  والتعليمات  الأنظمة  جت��اوز  بعدم  يلزمهم 
على  ح�صولهم  مقابل  املحلية  اجل��م��ارك  واإدارات  للجمارك  الحت��ادي��ة 
بالإ�صافة  املقررة،  التف�صيلية  واملعاملة  الإ�صافية  اجلمركية  الت�صهيالت 
امل�صغل  لربنامج  املتبادل  الع���رتاف  ق��وائ��م  �صمن  للدخول  تاأهيلهم  اإىل 
الأع�����ص��اء مبنظمة  ال���دول  م��ن  العديد  ل��دى  املطبق  املعتمد  الق��ت�����ص��ادي 
امل�صغل  برنامج  اأن  بوع�صيبه  حممد  �صعادة  واأ���ص��اف  العاملية.  اجل��م��ارك 
ويقلل  اجلمركية  املخاطر  اإدارات  تطوير  يف  ي�صاهم  املعتمد  القت�صادي 
يف  لل�صركاء  امل��زاي��ا  من  العديد  يوفر  اأن��ه  كما  اجلمركي،  التخلي�ص  زم��ن 
�صل�صلة التوريد، منها اإمكانية النتهاء من اإجراءات التخلي�ص قبل و�صول 
املتبادل، ومنحهم  اتفاقيات الع��رتاف  امل�صاركني يف قوائم  ال�صحنة، و�صم 
�صل�صلة  يف  خمتلفة  اأطرافاً  الربنامج  وي�صمل  تف�صيلية،  جمركية  معاملة 
التوريد من امل�صتوردين، وامل�صدرين، وامل�صّنعني، واملَخل�صني اجلمركيني، 

والناقلني، وو�صطاء ال�صركات الناقلة، والو�صطاء، واملوانئ واملطارات.

 ا�ستهالك القهوة باملنطقة ينمو 
بوترية اأعلى من معدله عامليا

•• دبي-وام:

ينمو  فيما  ال�صوق  حجم  يف  ملحوظة  زي��ادة  العاملي  القهوة  قطاع  ي�صجل 
عامليا  منوه  معدل  من  مرتني  اأ�صرع  مبعدل  املنطقة  يف  القهوة  ا�صتهالك 
والثقافة  والتقاليد  بالعادات  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  م�صروبا  باعتبارها 
املحلية يف وقت ت�صري توقعات باأن ت�صل قيمة القطاع عامليا اإىل 4.4 مليار 

دولر بحلول العام 2021 .
وتقول �صركة يورومونيرت اإنرتنا�صونال ان القطاع �صهد تغريا يف ال�صلوك 
ال�صتهالكي بداأ معه كثري من امل�صتهلكني يتجهون اإىل القهوة املمتازة التي 
م�صروبا  لت�صبح  عالية  بحرفية  واإع��داده��ا  وت�صنيعها  حبوبها  زراع��ة  تتم 

متخ�ص�صا بدل من جمرد بيعها ك�صلعة عادية .
التجاري  دب��ي  مبركز  حاليا  املنعقد  لل�صيافة  ال��دويل  دب��ي  اأ�صبوع  وي��اأت��ي 
اأر�صية مثالية ويوؤمن  لي�صكل  �صبتمرب اجلاري   20 العاملي وي�صتمر حتى 
من�صة للو�صول اإىل جمموعة كاملة من م�صادر القهوة من جميع اأنحاء 
العامل اذ ي�صم �صتة معار�ص جتارية حتت مظلته تتيح للزوار من �صركات 
اأنواع  اأج��ود  على  احل�صول  وغريهم  وامل��وزع��ني  وال�صراب  الطعام  خدمات 

النب واأف�صل اآلت اإعداد القهوة من جميع اأنحاء العامل .
واأ�صارت تريك�صي لوه مريماند النائب الأول للرئي�ص يف مركز دبي التجاري 
بكثري من  بعيد م�صروبا مرتبطا  اأمد  تزال منذ  القهوة ل  اأن  اإىل  العاملي 

الثقافات، واإحدى ال�صلع التي حتقق اأرباحا جيدة للمطاعم واملقاهي .

حتت رعاية وزارة القت�ساد وبدعم من احتاد غرف التجارة وال�سناعة يف الدولة

معر�س اأ�سبوع ال�سني للتجارة 2017 ينطلق  يف اأبوظبي نهاية ال�سهر اجلاري 
•• اأبوظبي – الفجر

ال�صينية  اإي  اآي  اإم  جم��م��وع��ة  اأع��ل��ن��ت 
للفعاليات واملوؤمترات عن حتديد موعد 
انطالقة الدورة اخلام�صة ملعر�ص اأ�صبوع 
ال�صني للتجارة 2017 ،والذي تنطلق 
اأبوظبي  م��رك��ز  اأر������ص  ع��ل��ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���ص اع���ت���ب���اراً م���ن 25 
 2017 �صبتمرب   27 ولغاية  �صبتمرب 
اأيامه  خ���الل  امل��ع��ر���ص  ي�صهد  و���ص��وف   ،
ال��ث��الث��ة ه���ذا ال��ع��ام م�����ص��ارك��ة اأك���رث من 
300 �صركة ُم�صّنعة �صينية تغطي اأهم 
القطاعات ،والتي بدورها �صوف تعر�ص 
ل����زوار امل��ع��ر���ص اأك���رث م��ن 1000 من 
العالية  التقنية  ذات  ال�صينية  املنتجات 

وال�صناعة املبتكرة.
اأ����ص���ب���وع ال�صني  ه����ذا وي���ع���ود م��ع��ر���ص 
ا�صتعداد  ل��ي��وؤك��د  ال���ع���ام  ه����ذا  ل��ل��ت��ج��ارة 
كاأكرب  مكانتها  ع��ل��ى  للحفاظ  ال�����ص��ني 
����ص���ري���ك جت������اري م����ع دول������ة الإم��������ارات 
الوقت  يف  مي��ر  ،ح��ي��ث  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال��راه��ن م��ا ق���دره 60 % م��ن اإجمايل 
الإم���ارات  ال�صينية ع��رب دول���ة  ال��ت��ج��ارة 
العربية املتحدة، ليتم اإعادة ت�صديره اإىل 
اأفريقيا واأوروبا، كما ت�صري التقارير اإىل 
كاأكرب  ال�صني حافظت على مكانتها  اأن 
�صريك جتاري غري نفطي مع الإمارات 
 ،2017 ع���ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  خ���الل 
حيث بلغت قيمة التجارة غري النفطية 
مليار   44.15 والإم����ارات  ال�صني  ب��ني 
من   13.5% بن�صبة  اإم���ارات���ي  دره����م 
اخلارجية  للتجارة  الإجمالية  القيمة 
متقدمة  ب��ذل��ك  لتحل  ال��ن��ف��ط��ي��ة،  غ��ري 
 7.8 بن�صبة  �صاهمت  ال��ت��ي  الهند  على 
% من اإجمايل التجارة اخلارجية غري 

النفطية مع الإمارات. 
وك����ان م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان اأحمد 
اجل��اب��ر، وزي���ر ال��دول��ة ورئ��ي�����ص جمل�ص 
اإدارة موانئ اأبوظبي قد اأعلن موؤخراً عن 
يف  عملياتها  �صينية  �صركات  خم�ص  بدء 
املنطقة ال�صناعية يف اأبوظبي با�صتثمار 
اإماراتي،  دره��م  مليار   1.1 ق��دره  اأويل 
وهو ما يوؤكد على ال�صراكة طويلة الأمد 

بني ال�صني والإمارات. 

ال�صني  اأ����ص���ب���وع  م��ع��ر���ص  يف  وي�������ص���ارك 
وم�صانع  ����ص���رك���ات   2017 ل��ل��ت��ج��ارة 
الثقيلة  ب��امل��ع��دات  متخ�ص�صة  �صينية 
الطاقة  م��ع��دات  ج��ان��ب  ،اإىل  واخلفيفة 
والقوالب  والتغليف  الطباعة  واآلت   ،
ال��ب��ال���ص��ت��ي��ك��ي��ة ،وم���ن���ت���ج���ات الإ�����ص����اءة 
،ومعدات ومواد البناء ،ومنتجات الفنون 
،والآلت  ال�صينية  ال��ي��دوي��ة  واحل����رف 
ال�صناعية والأجهزة الإلكرتونية املنزلية 
والتجهيزات  العالية  التقنية  ،واأج��ه��زة 
واإك�ص�صوارات  ال���ذك���ي���ة،  الإل���ك���رتون���ي���ة 
والأن�صجة،  الأقم�صة  ومنتجات  الأزي��اء، 
الغذائية  امل���واد  ���ص��رك��ات  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
وامل�����ص��روب��ات وامل��ن��ت��ج��ات ال�����ص��روري��ة يف 
معر�ص  ي�صم  و�صوف   ، اليومية  احلياة 
اأ�صبوع ال�صني للتجارة بدورته اخلام�صة 
’املعر�ص  اإط���الق���ه  م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة 
يف  ال�صتهالكية  لالإلكرتونيات  العاملي 
العربية‘ )ICEEA(، ليقدم  املنطقة 
اأحدث منتجات التكنولوجيا من ال�صني 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول����ة  اإىل 
وذلك بعد النجاح الذي حققه يف ال�صني 
والربازيل واإندوني�صيا،لي�صكل ان�صمامه 
للتجارة  ال�����ص��ني  اأ���ص��ب��وع  م��ع��ر���ص  اإىل 

ال�صرق  منطقة  يف  م�����ص��ارك��ات��ه  ب���اك���ورة 
املعر�ص  ي�����ص��م  ����ص���وف  ك��م��ا  الأو������ص�����ط، 
بنظارات  جم��ه��زة  ذك��ي��ة  األ��ع��اب  منطقة 
جانب  اإىل  الف��رتا���ص��ي،  ال��واق��ع  تقنية 
عن  بها  التحكم  يتم  كهربائية  �صيارات 
بتجربتها  ال�صتمتاع  للزوار  لتتيح  بعد، 
وتطمح  م��ب��ا���ص��ر،  ب�����ص��ك��ل  واخ���ت���ب���اره���ا 
اإقامة  اإىل  باملعر�ص  امل�����ص��ارك��ة  اجل��ه��ات 
التجزئة  جت����ار  م���ع  جت���اري���ة  ع���الق���ات 
والوكالء  وامل����وزع����ني  اجل��م��ل��ة  ،وجت�����ار 

و�صركات ال�صترياد والت�صدير.  
وم���ع حت��دي��د م��وع��د ان��ط��الق��ة معر�ص 
قال   ،  2017 للتجارة  ال�صني  اأ���ص��ب��وع 
’اإم  جمموعة  اإدارة  مدير  وان���غ،  ديفيد 
تنظيم  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة  اجل��ه��ة  اإي‘،  اآي 
اأطلقنا  “لقد  ال�����ص��ن��وي:  امل��ع��ر���ص  ه���ذا 
عام  يف  امل���ع���ر����ص  م���ن  الأوىل  ال�������دورة 
عار�صة  �صركة   70 مب�صاركة   2013
ف��ق��ط، وال��ي��وم نعلن ع��ن م��وع��د اإطالق 
املعر�ص مب�صاركة  ال��دورة اخلام�صة من 
300 ج��ه��ة ع��ار���ص��ة تغطي  اأك����رث م���ن 
وترغب  القطاعات،  من  متنوعة  جملة 
اجلهات امل�صاركة اأن حتقق ال�صتفادة من 
الفر�صة التي يقدمها املعر�ص يف دخول 

اأ����ص���واق ج��دي��دة ع��رب الإم�����ارات ، وذلك  
متا�صياً مع ا�صتمرار تعزيز العالقات بني 
البلدين، وحمافظة ال�صني على مكانتها 
التجاريني  ال�صركاء  اأك��رب  م��ن  ك��واح��دة 
ومن  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
ال�صني  اأ�صبوع  يلعب معر�ص  اأن  املتوقع 
تعزيز  يف  ه��ام��اً  دوراً   2017 ل��ل��ت��ج��ارة 
البلدين  بني  التجاري  التعاون  عالقات 
، ل�صيما واأنه يحظى برعاية ودعم من 
احتاد  وم��ن  الإم��ارات��ي��ة  القت�صاد  وزارة 
الإماراتية  وال�����ص��ن��اع��ة  ال��ت��ج��ارة  غ���رف 
ومن غرفة التجارة الدولية ال�صينية “ 
الإمارات  دول��ة  تعترب   : ديفيد  واأ���ص��اف 
العربية املتحدة مرتكزاً اأ�صا�صياً للتجارة 
اإقليمية  من�صة  غ��دت  ،ف��ق��د  ال�صني  يف 
لتمركز اأكرث من 4200 �صركة م�صّنعة 
ال�صني مع  �صراكة  ،وم��ن خالل  �صينية 
اأ�صحى  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
من ال�صهل على ال�صركات يف دول اخلليج 
ال��ع��رب��ي ب��ن��اء ال��ع��الق��ات ال��ت��ج��اري��ة مع 
جميع ال�صركات واملوؤ�ص�صات ال�صينية اإىل 
امل�صتثمرين  اأم��ام  العقبات  اإزال���ة  جانب 

من اجلانبني. 
للتجارة  ال�صني  اأ�صبوع  معر�ص  وي�صكل 

زائر   4500 اأكرث من  ي�صتقطب  الذي 
اأي���ام���ه ال��ث��الث��ة ف��ر���ص��ة فريدة  خ����الل 
املحلية لاللتقاء  وال�صركات  للموؤ�ص�صات 
الذين  ال�����ص��ي��ن��ي��ني  امل�����ص��ّن��ع��ني  ب����اأه����م 
تقنية  ذات  �صينية  منتجات  يعر�صون 
يتخلل  و�صوف  مناف�صة،  وباأ�صعار  عالية 
املعر�ص جل�صات عمل تعقدها عدد  اأي��ام 
اإىل  ال�صينية  وال�صركات  املوؤ�ص�صات  من 
وال�صناعة،والتي  التجارة  غ��رف  جانب 
تبحث يف الطريقة املثالية لبناءعالقات 
واآلية  ال�صينيني  املنتجني  م��ع  ال��ع��م��ل 
ان��ت��ق��اء امل��ن��ت��ج��ات م���ن ال�����ص��ني ،وح����ول 
مع  ال��ت��ج��اري��ة  ال�صفقات  اإج����راء  كيفية 

امل�صّنعني ال�صينيني. 
ل�صتقبال  اأب��واب��ه  املعر�ص  وي�صرع  ه��ذا 
الإثنني  ي��وم  من  اعتباراً  جماناً  ال���زّوار 
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�صبتمرب 2017  من ال�صاعة 10 �صباحاً 
ول��غ��اي��ة ال�����ص��اع��ة 6 م�����ص��اًء ،وذل����ك على 
اأبوظبي الوطني للمعار�ص  اأر�ص مركز 
القاعة  و   3 رق��م  القاعة  �صمن  اأدن��ي��ك 
الفتتاح  حفل  يت�صمن  و�صوف   ،4 رق��م 
فرقة  تقدمها  �صينية  تقليدية  عرو�صاً 
بيت الطبل ال�صيني التي تعك�ص الثقافة 
ال�صينية ،وتعترب واحدة من اأكرث الفرق 
ال�صني،كما  يف  �صهرة  ال�صينية  ال�صعبية 
تراثية  ع��رو���ص��اً  امل��ع��ر���ص  ي�صهد  ���ص��وف 
ن�صاأت  التي  التقليدي  ال�صيني  للبخور 

يف ال�صني قبل األف عام.  

اول قمة ا�سالمية للعلوم تقرتح اإن�ساء منظمة ت�سبه جمموعة الع�سرين 

اجلائزة ال�سنوية الوحيدة املقدمة عن اخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية على م�ستوى ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا 

 بنك اأبوظبي الأول يح�سد جائزة »اأف�سل بنك ا�ستثماري مبتكر« يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا من جملة ذا بانكر
بنك  اأك��رب  الأول،  اأبوظبي  بنك  ح�صد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة  يف 
اأكرب املوؤ�ص�صات املالية يف العامل،  واأحد 
مبتكر«  ا�صتثماري  بنك  »اأف�صل  جائزة 

و�صمال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة  يف 
اأف���ري���ق���ي���ا ���ص��م��ن ج����وائ����ز اخل���دم���ات 
من  امل��رم��وق��ة  ال�صتثمارية  امل�صرفية 
2017. وت�صّلم  جملة »ذا بانكر« لعام 

اجلائزة  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  ممثلي 
الوحيدة للمجلة املقدمة عن اخلدمات 
منطقة  يف  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة  امل�����ص��رف��ي��ة 
ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا، وذلك 
خالل حفل توزيع اجلوائز الذي اأقيم 

موؤخراً يف لندن.    
امل�صرفية  اخل����دم����ات  ج����وائ����ز  ت���ق���وم 
بانكر«  »ذا  ملجل��������ة  ال���ص��������������������ت��ث��م��اري��ة 
بت�صليط ال�صوء على امل�صارف الرائدة 
ومبتك��������رة  نوعي���������ة  حلوًل  تقدم  التي 
ل��ل��ع��م��الء والأ����ص���������������������������واق ع���ل���ى مدى 
م��ن خ��الل القيام  وذل���ك  ���ص��ه��راً،   12
ومنتجات  اإر���ص��ادات  وتقدمي  ب�صفقات 
رائ��������دة ت�������ص���اه���م يف ت����وف����ري خ���دم���ات 
اأكث�����ر قوة واأماناً  م�صرفية ا�ص�تثمارية 

و�صمولية.  
الرئي�ص  نائب  ال�صايغ،  اأن��دري��ه  وق��ال 
قطاع  رئ��ي�����ص  للمجموعة،  التنفيذي 

للموؤ�ص�صات  امل�������ص���رف���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
ال�صتثمارية  امل�����ص��رف��ي��ة  واخل����دم����ات 
على  بح�صولنا  نفخر  نحن  ب��الإن��اب��ة: 
هذه اجلائزة للعام الثاين على التوايل، 
الأمر الذي يعك�ص قدرتنا على البتكار 
يف قطاع اخلدمات امل�صرفية للموؤ�ص�صات 
ال�صتثمارية،  امل�����ص��رف��ي��ة  واخل���دم���ات 
ويوؤكد على املكانة الرائدة التي يتمتع 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  البنك  بها 

و�صمال اأفريقيا.
العام  خ��الل  حققنا  ال�صايغ:  واأ���ص��اف 
املا�صي جمموعة من ال�صفقات الكربى 
يف  ال�صركات  اأب���رز  م��ن  لعدد  الناجحة 
ق���ي���ادة عدة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ة، 
اأنحاء  ���ص��ف��ق��ات ل��ع��م��الء م��ن خم��ت��ل��ف 
ال��ع��امل مم��ن ي��رغ��ب��ون ب��ال��و���ص��ول اإىل 
اأ�صواق ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا 

وامل�صتثمرين فيها.

دعم  م���وا����ص���ل���ة  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع  ون���ح���ن   
ال�صعيد  ع���ل���ى  ع��م��الئ��ن��ا  ط���م���وح���ات 
وال�����دويل وتلبية  امل��ح��ل��ي والإق��ل��ي��م��������ي 
التي  املنتجات  خالل  من  احتياجاتهم 
ننمو  لكي  ال���دول  خمتلف  يف  نقدمها 

معاً.
ق��د ح�صد  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وك���ان 
ع���دداً م��ن اجل��وائ��ز منذ الن��دم��اج بني 
اأبوظبي  وب���ن���ك  الأول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك 
الوطني الذي مت مطلع العام احلايل، 
حيث ياأت�ي ح�صوله على هذه اجلوائز 

ا�صتناداً اإىل اإجنازات كال البنكني.
الأول  اأب��وظ��ب�����������������������ي  ب��ن��ك  وي��ف��خ��������������������ر   
للموؤ�ص�صتني  ال��ع��ري�����������ق  ب��ال��ت��اري��������������������خ 
ح��ي��ث يحتفل  ال���رائ���دت���ني،  امل��ال��ي��ت��ني 
امل�صرتكة  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  ب��ه��وي��ت��ه  ال��ب��ن��ك 
»ننمو  و����ص���ع���اره  وب���روؤي���ت���ه  اجل����دي����دة، 

معاً«.

•• ا�ستانا-وام:

الإ�صالمي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ق��م��ة  اأك����دت 
التي  والتكنولوجيا  ال��ع��ل��وم  ح��ول  الأوىل 
الكازاخية  العا�صمة  يف  اأعمالها  اختتمت 
باملبادئ  التزامهما  جم��ددا  ام�����ص،  اأ�صتانا 
منظمة  م��ي��ث��اق  يف  ال��������واردة  والأه���������داف 
اأج����ل لتحقيق  م���ن  الإ����ص���الم���ي،  امل���وؤمت���ر 
ال��ت��م��ي��ز ال��ف��ك��ري وت��ع��زي��ز وت��ط��وي��ر العلم 
وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا وال����ت����ع����اون ب����ني ال�����دول 

الأع�صاء يف هذه املجالت.
واأكدت البيان اخلتامي على �صرورة اإيجاد 
احللول املنا�صبة مل�صكلة الفقر يف املجتمعات 
الإ�صالمية مبا يف ذلك فقر العقل والإبداع 
املعرفة  بجعل  الل��ت��زام  واأي�صا  والب��ت��ك��ار، 
وتطبيقها �صمة اأ�صا�صية من �صمات املعي�صة 

والعمل على و�صع قرارات هامة.
الأمم  ال����ت����زام  ���ص��ي��اغ��ة  اأي�������ص���ا  وق�����د مت 
العلم  جم��ال  يف  الكاملة  ق��درات��ه��ا  بتعزيز 
الجتماعية  والآث����������ار  وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 

والق��ت�����ص��ادي��ة الإي��ج��اب��ي��ة ال��ن��اج��م��ة عن 
اأ���ص��ت��ان��ا خالل  اإع���الن  ال��ذك��ي يف  تطبيقها 
الأوىل.  الإ���ص��الم��ي  امل��وؤمت��ر  منظمة  قمة 
زي�����ادة  اإىل  ب���احل���اج���ة  امل����ن����دوب����ون  واأق�������ر 
ال�صتثمار يف جمالت العلم والتكنولوجيا 
والبتكار، واأن نقل العلم والتكنولوجيا هو 
بالتنمية  للتعجيل  الرئي�صية  الطرق  اأحد 

القت�صادية للبلدان النامية.
الأع�������ص���اء يف منظمة  ال������دول  ك��م��ا ح��ث��ت 
اأجل  م��ن  العمل  الإ���ص��الم��ي على  ال��ت��ع��اون 
�صيا�صات  وت��ن��ف��ي��ذ  وا���ص��ت��ع��را���ص  ت��ط��وي��ر 
وبرامج وخطط عمل للعلوم والتكنولوجيا 
الإقليمية  دون  امل�صتويات  على  والب��ت��ك��ار 
اإمكانيات  ت�����ص��خ��ري  اأج����ل  م���ن  وال��وط��ن��ي��ة 
اأجل  م��ن  والب��ت��ك��ار  والتكنولوجيا  العلوم 
العمالة املربحة وتنمية راأ�ص املال الب�صري 
تدابري  اأي�����ص��ا  وات��خ��ذت  من��و.  وال�صمولية 
اأعمال  ج��دول  لتو�صيات  العملي  للتنفيذ 
منظمة التجارة العاملية 2026 يف جمال 

العلوم والتكنولوجيا.

التعليم  ثقافة  ���ص��رورة  اإىل  ال��ب��ي��ان  ودع���ا 
وال���ع���ل���وم، وخ��ا���ص��ة ل��ل�����ص��ب��اب وال��ن�����ص��اء يف 
الإ����ص���الم���ي، مم���ا مي��ه��د الطريق  ال���ع���امل 
لتحقيق التحديث القت�صادي الجتماعي 
لل�صعوب  والزده������ار  ال��ت��ق��دم  اإىل  وي�����وؤدي 
والبلدان. كما طلب من املندوبني ت�صجيع 
التعليم  موؤ�ص�صات  من  وغريها  اجلامعات 
العايل، ول �صيما حمطات البحث العلمي. 
التمويل على تطوير  توزيع  زي��ادة  كما مت 
لتحقيق  واملياه  وال�صحة  والعلوم  التعليم 
منظمة  يف  ع��ل��ي��ه��ا  امل��ن�����ص��و���ص  الأه�������داف 

التعاون الإ�صالمي 2025.
و مت و�صع اإطار م�صرتك لل�صيا�صة العامة 
وتوظيفهم،  امل��ه��ن��ي��ني  ت��ن��ق��ل  ل��ت�����ص��ه��ي��ل 
والع����رتاف امل��ت��ب��ادل ب��ال�����ص��ه��ادات، وتدفق 
كما  اجل��دي��دة.  وامل�����ص��اري��ع  التكنولوجيات 
تعزيز  على  بن�صاط  العمل  اإىل  البيان  دعا 
التعاونية يف جمال  البحوث  برامج  ودع��م 
ال��زراع��ة والأم���ن ال��غ��ذائ��ي وح��ف��ظ النظم 
الإيكولوجية مبا يف ذلك مكافحة الكوارث 

ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة. ك��م��ا اأ����ص���اد ب����دور امل��ن��ظ��م��ة يف 
التعاون  وت��ع��زي��ز  ال��غ��ذائ��ي  الأم���ن  حتقيق 
فيما بني بلدان منظمة املوؤمتر الإ�صالمي 
يف جمال العلم والتكنولوجيا والبتكارات.

ل�صتعرا�ص  ن�����داء  ع��ق��د  ال��ق��م��ة  خ����الل  و 
اأم���ن امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي م��ن خ��الل درا�صة 
احلالية  وال�صيا�صات  ال��ق��وان��ني  وم��واءم��ة 
ال�صيرباين  ب��الأم��ن  املتعلقة  وال�صتجابة 
اآثارها  م���راع���اة  م���ع  الأع�������ص���اء  ال�����دول  يف 
ال��ع��م��ي��ق��ة. واأع������رب الأع�������ص���اء اأي�����ص��ا عن 
تقديرهم ملا قدموه من دعم مايل لإطالق 
والبتكار.  والتكنولوجيا  العلوم  �صندوق 
ال��ب��ي��ان بعر�ص  ن��ف�����ص��ه، رح���ب  ال��وق��ت  ويف 
القمة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة  اأوزب���ك�������ص���ت���ان  ح��ك��وم��ة 
ب�صاأن  الإ���ص��الم��ي  التعاون  ملنظمة  الثانية 
اخلطوات  احالة  ومت  والتكنولوجيا  العلم 
العامة  الأم��ان��ة  اإىل  للرتتيبات  ال��الزم��ة 

ملنظمة التعاون الإ�صالمي والكوم�صتيك.
ويف الوقت نف�صه اقرتح رئي�ص كازاخ�صتان 
اإن�������ص���اء منظمة  ن���زارب���اي���ف  ���ص��ل��ط��ان  ن����ور 

العامل  يف  والق���ت�������ص���اد  ال���ع���ل���وم  ل��ت��ط��وي��ر 
على  والقت�صاد  العلوم  لتعزيز  الإ�صالمي 

غرار جمموعة الع�صرين.
األ��ق��اه��ا خالل  ن��زارب��اي��ف، يف كلمة  ق���ال  و 
للعلم  الإ���ص��الم��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ق��م��ة 
الأول  اأم�����ص  اختتمت  التي  والتكنولوجيا 
يف اأ�صتانا: اأعتقد اأنه من ال�صروري اإن�صاء 
جمموعة غرير�صمية - على غرار جمموعة 
يف  والقت�صاد  العلوم  لتطوير  الع�صرين- 
اأن ت�صم  املمكن  وم��ن  الإ���ص��الم��ي،  ال��ع��امل 
من  م��ت��ط��ورة  دول����ة  ه���ذه امل��ج��م��وع��ة 15 
موؤكدا  الإ�صالمي  التعاون  منظمة  اأع�صاء 
اأمر  والتكنولوجيا  العلم  تطوير  ان  على 
اأنه يجب  اأ�صاف  بالن�صبة لنا. و  مهم جدا 
�صيكون  امللمو�صة  ل��الأع��م��ال  خ��ط��ة  اإع����داد 
من املمكن يف اإطارها اإن�صاء جمل�ص خا�ص 
ملنظمة التعاون الإ�صالمي ل�صوؤون التطور 
احل��دي��ث م��ع��رب��ا ع��ن اع��ت��ق��اده ب���اأن اإن�صاء 
����ص���ن���دوق ع��ل��م��ي م���وح���د ���ص��ي��ك��ون خطوة 

�صحيحة.
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املال والأعمال

البيئية، كما منت القيمة امل�صافة للمنتجات احلالل 
 ،2016 يف   1.2% ب��ن��ح��و  دب����ي  يف  الإ����ص���الم���ي���ة 
ومنحت 24 �صركة جديدة �صهادة “حالل” ملطابقة 
منتجاتها لل�صريعة الإ�صالمية. وعلى �صعيد املبادرات 
 70 اإط���الق  ع��ن  ال�صرتاتيجية  ك�صفت  امل��ط��روح��ة، 
امل�صتهدفة  الفرعية  ال�صناعية  القطاعات  يف  مبادرة 
م���ب���ادرة يف  ال���ط���ريان و13  م���ب���ادرة يف   14 ب���واق���ع 
ال�صفن البحرية و5 مبادرات يف ال�صناعات الدوائية 
امل�صنعة  امل��ع��ادن  يف  م���ب���ادرات  و8  الطبية  وامل���ع���دات 
ال�صتهالكية  ال�صلع  يف  م��ب��ادرات  و9  والأل��وم��ن��ي��وم 
واملعدات،  الآلت  يف  م��ب��ادرات  و8  ال��ت��داول  �صريعة 
بالإ�صافة اإىل 13 مبادرة اأخرى جلميع ال�صناعات، 

•• دبي-وام:

 3.4% بلغ  من���واً  دب��ي  يف  ال�صناعي  القطاع  �صجل 
ح�صته  لت�صل   2015 يف   0.6% م��ن   2016 يف 
ل��الإم��ارة فيما  الإج��م��ايل  املحلي  الناجت  %9.5 من 
من  التحويلية  لل�صناعة  امل�صافة  القيمة  ارتفعت 
 ،2016 يف   31.2% اإىل   2015 يف   29.9%
بحوايل  ال�صناعي  الإج���م���ايل  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  ي��ق��در 
اإنتاجية  35.6 مليار درهم يف 2016. كما �صجلت 
يف   3.2% بلغ  من��واً  ال�صناعي  القطاع  يف  العمالة 
2016، حيث يعمل بالقطاع ال�صناعي %8.4 من 
األ��ف موظف يف حني   250 دب��ي  العاملة يف  ال��ق��وى 

قدر الإنفاق على البحث والتطوير بحوايل 0.5% 
من الناجت املحلي للقطاع ال�صناعي.

واأظ�����ه�����رت ن���ت���ائ���ج ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة من����و اإج���م���ايل 
 2016 يف   8.6% مب��ع��دل  ال�صناعية  ال�����ص��ادرات 
بالإ�صافة  دره���م،  مليار   143 الإج��م��ايل  بلغ  حيث 
اأكرب  افتتاح  مثل  عامليني  م�صنعني  ا�صتقطاب  اإىل 
م�صنع ملنتجات العناية ال�صخ�صية يف املنطقة ل�صركة 
ال�صناعي.  دب���ي  جم��م��ع  يف  ال��ع��امل��ي��ة  “يونيليفر” 
موؤ�صرات  يف  انخفا�صاً  اأي�����ص��اً  النتائج  اأظ��ه��رت  كما 
ا�صتهالك القطاع ال�صناعي للطاقة وانبعاثات ثاين 
اأك�صيد الكربون خالل 2016، وتتوافق %93 من 
املن�صاآت ال�صناعية يف دبي مع القوانني وال�صرتاطات 

ويجري العمل حالياً على تنفيذ جميع هذه املبادرات 
متكنت  كما  ال�صناعي.  القطاع  تناف�صية  يخدم  مبا 
من  ع��دد  حتقيق  م��ن  ال�صناعية  دب��ي  ا�صرتاتيجية 
امل�صتهدفة  القطاعات  جممل  �صعيد  على  املنجزات 
اجلنوب  لدبي  اللوج�صتي  املمر  تفعيل  اإجن��از  ومنها 
لتي�صري حركة ال�صادرات ال�صناعية، واإطالق “�صكاي 
كمن�صاأة  اجل��وي  لل�صحن  الإم���ارات  قبل  من  فارما” 
وافتتاح  الأدوي�������ة،  وم��ن��اول��ة  ل��ت��خ��زي��ن  متخ�ص�صة 
املنطقة  يف  ال�صخ�صية  العناية  ملنتجات  م�صنع  اأك��رب 
ل�صركة “يونيليفر” العاملية يف جممع دبي ال�صناعي 
وظيفة   400 وخ��ل��ق  دره���م  م��ل��ي��ار  يبلغ  با�صتثمار 

وت�صدير %80 من املنتجات لالأ�صواق اخلارجية.

»موؤمتر ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا لتطوير املوانئ« ينعقد للمرة الأوىل يف دبي 

م�ساركون اإقليميون وعامليون بارزون يناق�سون اأحدث م�ساريع وعمليات تو�سعة املوانئ يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا
عامر علي: »املوؤمتر اإ�سافة مميزة ملجموعة الأحداث البحرية الهامة التي ت�ست�سيفها دبي«

»م�ساندة «تنجز 17 % من اأعمال »م�سروع الهري ال�سكني« يف العني

% يف 2015  % يف 2016 من 0.6  القطاع ال�سناعي يف دبي ي�سجل منوا بلغ 3.4 

التحتية للموانئ.
فيه منطقة  ت�صهد  وق��ت  امل��ع��ر���ص يف  وي��ق��ام 
م��ن��ذ عدة  الأو����ص���ط من���واً ملحوظا  ال�����ص��رق 
م�صغلي  مواجهة  اإىل  اأدى  م��ا  وه��و  ���ص��ن��وات، 
امل����وان����ئ م��ن��اف�����ص��ة ك���ب���رية يف ه�����ذا امل���ج���ال. 
بناها  تو�صيع  ع��ل��ى  املنطقة  م��وان��ئ  وت��ع��م��ل 
التحتية وتطوير اأنظمتها لت�صغيل املحطات 
واحللول  املعلوماتي  الأم���ن  يف  وال�صتثمار 

تعتزم �صلطة مدينة دبي املالحية اإلقاء ال�صوء 
على ج��ه��وده��ا وم��ب��ادرات��ه��ا يف جم��ال تعزيز 
ال�صالمة البحرية واملالحة الآمنة والكفاءة 
الت�صغيلية يف مياه دبي، خالل م�صاركتها يف 
فعاليات دورة العام احلايل من موؤمتر ال�صرق 
املوانئ  لتطوير  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط 
 Port Development MENA(
دبي  يف  �صتقام  وال��ت��ي   )Conference
بحرية  وج��ه��ات  امل���وان���ئ  م�صغلي  مب�����ص��ارك��ة 
�صلطة  و�صتقوم  ودول��ي��ة.  واإقليمية  حملية 
م��دي��ن��ة دب���ي امل��الح��ي��ة خ���الل ه���ذا املوؤمتر، 
املقبل،  �صبتمرب  و28   26 ب��ني  ي��ق��ام  ال���ذي 
ب��ا���ص��ت��ع��را���ص جت��ارب��ه��ا وخ��ربات��ه��ا يف جمال 
تطبيق قوانني ال�صالمة يف القطاع البحري 
املحلي و�صبل تعزيز القدرة التناف�صية لدبي 
على امل�صتوى الدويل لتعزيز مكانتها كواحدة 

من اأف�صل العوا�صم البحرية يف العامل.
�صلطة  التنفيذي،  امل��دي��ر  ع��ل��ي،  ع��ام��ر  وق���ال 
مدينة دبي املالحية: �صي�صكل موؤمتر ال�صرق 
املوانئ  لتطوير  اأف��ري��ق��ي��ا  و���ص��م��ال  الأو���ص��ط 
البحرية  الأح���داث  ملجموعة  مميزة  اإ�صافة 
الهامة التي ت�صت�صيفها دبي،  وميثل من�صة 
مثالية ملناق�صة مدى ا�صتفادة اجلهات املعنية 

من الفر�ص املتنامية باطراد يف هذا القطاع 
احللول  اإي��ج��اد  م��ع  امل��ن��ط��ق��ة،  م�صتوى  ع��ل��ى 
ل��ل��م�����ص��اك��ل وال��ق�����ص��اي��ا امل��ل��ح��ة. والأه�����م من 
لنا فر�صة هامة  �صيتيح  املوؤمتر  اأن  ذلك هو 
اأح���دث الجتاهات  ل��الط��الع ع��ن ق��رب على 
الأن�صطة  م��ع  ب��ال��ت��وازي  وتقييمها  العاملية 
ال���ق���وي���ة يف حم���ط���ات امل����وان����ئ ال��ب��ح��ري��ة يف 
اأهمية  على  التعرف  اإىل  بالإ�صافة  املنطقة، 
والتطوير  وال���ت���ح���ول  ال��ت��و���ص��ع��ة  ع��م��ل��ي��ات 
ال�صرق  منطقة  يف  التحتية  للبنية  امل�صتمر 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا.
رفيعو  ممثلون  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  و�صي�صارك 
املالحية  دب���ي  م��دي��ن��ة  �صلطة  م��ن  امل�����ص��ت��وى 
خمتلف  م���ن  ك���ب���ار  م�������ص���وؤول���ني  ج���ان���ب  اإىل 
البحرية  املحطات  وم�صغلي  املوانئ  �صلطات 
وال���ص��ت�����ص��اري��ني وك��ب��ار امل��ق��اول��ني وم����زودي 
احللول من منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
مدى  على  املجتمعون  و�صيبحث  اأف��ري��ق��ي��ا. 
ثالثة اأيام املوا�صيع املتعلقة باأحدث م�صاريع 
وعمليات التو�صعة يف موانئ ال�صرق الأو�صط 
مناق�صة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  اأف��ري��ق��ي��ا،  و���ص��م��ال 
املتبعة  املمار�صات  باأف�صل  املتعلقة  املنهجيات 
البنية  وت�����ص��غ��ي��ل  وب���ن���اء  ت���اأم���ني  جم����ال  يف 

قيمة م�صافة  ذات  وتقدمي خدمات  الذكية، 
ال��ف��ر���ص احلقيقية  امل�����ص��ت��م��ر ع��ن  وال��ب��ح��ث 

لزيادة ن�صاطاتها. 
واأ����ص���اف ع��ل��ي: ت��ل��ع��ب دب���ي وب��ق��ي��ة اإم�����ارات 
الدولة دوراً حمورياً يف منو القطاع البحري 
على  الكبري  تركيزها  خ��الل  م��ن  الإقليمي 
والبتكار،  امل�����ص��ت��م��رة  ال��ت��ح�����ص��ني  ع��م��ل��ي��ات 
خالل  الأم��ري��ن  هذين  مناق�صة  �صتتم  حيث 
بتنظيم  املعنية  اجل��ه��ة  اأن��ن��ا  ومب���ا  امل���وؤمت���ر. 
ن�صاطات  ك��اف��ة  ع��ل��ى  والإ�����ص����راف  وت��ن�����ص��ي��ق 
القطاع البحري يف اإمارة دبي، �صنقوم خالل 
املوؤمتر بت�صليط ال�صوء على هذا الدور الهام 
من خالل مناق�صة التقدم املحرز فيما يتعلق 
جعل  اإىل  والهادفة  الهامة  امل��ب��ادرات  بطرح 
اإم��ارة دبي واح��دة من اأكرث املراكز البحرية 
املمار�صات  اأف�صل  تقدماً يف العامل؛ وتطبيق 
ال����دول����ي����ة؛ وخ���ل���ق جم��ت��م��ع ب���ح���ري حملي 
القطاع  م�صاهمة  وزي�����ادة  وم�����ص��ت��دام؛  اآم���ن 
يتما�صى  مب��ا  القت�صاد  يف  املحلي  ال��ب��ح��ري 
الر�صيدة.  لقيادتنا  ال�صديدة  التوجيهات  مع 
و�صيقوم امل�صاركون يف موؤمتر ال�صرق الأو�صط 
للم�صاركني  املوانئ  لتطوير  اأفريقيا  و�صمال 
بجولة يف ميناء جبل علي، اأحد اأكرب موانئ 

احلاويات يف العامل والذي تديره موانئ دبي 
العاملية. و�صت�صمل اجلولة حمطتي احلاويات 
اأ�صئلة  الإجابة عن كافة  �صتتم  و2، حيث   1
ال�صرق  ب��ح��ري يف  اأك���رب ميناء  ال����زوار ح��ول 
دبي  م��دي��ن��ة  �صلطة  ج��ان��ب  واإىل  الأو����ص���ط. 
املالحية، ت�صم قائمة اأهم املوؤ�ص�صات امل�صاركة 
يف املوؤمتر كاًل من موؤ�ص�صة املوانئ الكويتية، 
وميناء �صحار، وميناء الدقم، و�صركة تطوير 
العقبة، والهيئة العامة ملنطقة قناة ال�صوي�ص 
القت�صادية، و�صلطة ميناء هامبورغ. و�صيتم 
خالل اليوم الأول من هذا احلدث الرتكيز 
على مناق�صة اأهم امل�صاريع وال�صرتاتيجيات 
واملحطات  املوانئ  تطوير  جم��ال  يف  الفعالة 
بحث  الثاين  اليوم  يف  �صيتم  فيما  البحرية، 
وال�صالمة  والرقمنة  الآيل  الت�صغيل  م�صائل 
التجارية  امل���ع���ار����ص  وب���خ���الف  امل����وان����ئ.  يف 
التقليدية، �صي�صتمل موؤمتر ال�صرق الأو�صط 
اأفريقيا لتطوير املوانئ والذي يقام  و�صمال 
نقا�ص  جل�صات  على  اأي���ام،  ثالثة  م��دى  على 
حالة،  ودرا�صات  رئي�صية،  وعرو�ص  تفاعلية، 
جميعها  �صتقام  مفتوحة  عمل  واجتماعات 
على  الأع���م���ال  ع��ل��ى  ت��رك��ز  م�صجعة  بيئة  يف 

م�صتوى املوؤ�ص�صات.

مليار درهم القيمة ال�سوقية   104.3
لأ�سهم الأجانب خالل اغ�سط�س 

•• اأبوظبي-وام:

الأ�صهم  اأ���ص��واق  يف  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين  لأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت 
اأغ�صط�ص املا�صي، حمافظة بذلك  104.3 مليار درهم خالل  الإماراتية 
على م�صتوياتها امل�صجلة تقريبا يف �صهر يوليو . ووفقا لالإح�صاءات التي 
يظهرها الر�صد ال�صهري حلركة هذه ال�صريحة من امل�صتثمرين مبختلف 
اأجانب من غري عرب ،خليجيون ،عرب فقد لوحظ ا�صتمرار  ت�صنيفاتهم 
يف  النتقائي  ال�����ص��راء  عمليات  يف  ال��ع��رب  غ��ري  م��ن  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين 
�صوق دبي املايل ،بعدما نفذوا عمليات جني ارباح طبيعية يف �صوق اأبوظبي 
التي  لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  ارتفعت  فقد  وتف�صيال   . املالية  ل���الأوراق 
تعود ملكيتها لالأجانب من غري العرب يف �صوق دبي املايل اىل نحو 42.2 
مليار درهم مع نهاية �صهر اغ�صط�ص بنمو ن�صبته %1.5 تقريبا مقارنة 
�صوق  . ويف  دره��م  41.6 مليار  القيمة  ال��ذي و�صلت فيه  �صهر يوليو  مع 
 30.56 امل�صتثمرين  الفئة من  لنف�ص  ال�صوقية  القيمة  و�صلت  العا�صمة 
مليار درهم خالل �صهر اأغ�صط�ص باإنخفا�ص ن�صبته اي�صا %1.5 باملقارنة 
امل�صتثمرين  اإن  ال�صوق  . وقال خرباء يف  31.1 مليار درهم يف يوليو  مع 
الأجانب غري العرب اقتن�صوا فر�صة انخفا�ص عدد من الأ�صهم القيادية 
وقاموا بال�صراء الأمر الذي اأ�صهم يف ارتفاع الأ�صعار. موؤكدين اأنه وبعك�ص 
الأرباح  جني  بدافع  للبيع  اخلليجيني  امل�صتثمرين  بع�ص  جل��اأ  فقد  ذل��ك 
وحتقيق اأكرب قدر ممكن من املكا�صب . ويف اطار احلديث عن حركة بقية 
امل�صتثمرين فقد بلغت القيمة ال�صوقية ل�صهم امل�صتثمرين اخلليجيني يف 
24.9 مليار  نف�ص ال�صهر24.842 مليار درهم يف ال�صوقني مقارنة مع 
درهم يف �صهر يوليو . وتوزعت ملكية اخلليجيني بواقع 10.396 مليار 
درهم يف �صوق اأبوظبي ونحو 14.44 مليار درهم يف دبي . اأما على �صعيد 
القيمة ال�صوقية لأ�صهم للم�صتثمرين العرب يف ال�صوقني فقد بلغت 6.7 
القيمة  فيه  ال��ذي و�صلت  يوليو  اغ�صط�ص مقارنة مع  دره��م خالل  مليار 

نحو 6.86 مليار درهم .

جمارك راأ�س اخليمة تختتم دورة 
تخ�س�سية حول التعرفة اجلمركية املوحدة 

•• راأ�س اخليمة-وام:

اختتمت دائرة جمارك راأ�ص اخليمة دورة تدريبية تخ�ص�صية حول التعرفة 
موظفي  من  موظفا   14 مب�صاركة  املن�صق”  “النظام  املوحدة  اجلمركية 
العمليات اجلمركية واإدارة ال�صوؤون اجلمركية بالدائرة. وا�صتهدفت الدورة 
�� التي قدمها يو�صف اأبو رومي اأخ�صائي التدريب بالدائرة وا�صتمرت على 
���� تطوير ق���درات وم��ه��ارات وزي����ادة معلومات امل�����ص��ارك��ني يف  م��دى ي��وم��ني 
لت�صنيف  امل��وح��دة  اجلمركية  بالتعرفة  املتعلق  املن�صق  النظام  ا�صتخدام 
وتبويب ال�صلع. وت�صمنت الدورة عدة حماور اأهمها مفهوم جدول النظام 
املن�صق  النظام  وا�صتخدامات  املوحدة  اجلمركية  بالتعرفة  املتعلق  املن�صق 
واأق�صام وف�صول النظام املن�صق والقواعد التف�صريية للنظام. وياأتي تنظيم 
وقدراتها  م��وارده��ا  تطوير  اإىل  ال��دائ��رة  م��ن  �صعيا  التخ�ص�صية  ال���دورة 
الب�صرية ملواكبة امل�صتجدات املتعلقة بالعمل اجلمركي وكل ما من �صاأنه اأن 

ي�صهم يف بناء قدرات املوظفني و�صقلها.

دبي يف  العقارات  ت�سرفات  درهم  مليون   764
•• دبى-وام:

اكرث  دب��ي  يف  والأم����الك  الأرا���ص��ي  دائ���رة  يف  العقارية  الت�صرفات  حققت 
بقيمة  157 مبايعة  ت�صجيل  ام�ص  �صهدت  دره��م حيث  764 مليون  من 
37 مليون درهم  12 مبايعة لالأرا�صي بقيمة  346 مليون درهم، منها 
اأهم  309 ماليني دره��م. وج��اءت  145 مبايعة لل�صقق والفلل بقيمة  و 
مبايعات الأرا�صي بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة املركا�ص تليها مبايعة 
تليها  الثاين  لال�صتثمار  دب��ي  جممع  منطقة  يف  دره��م  ماليني   5 بقيمة 
مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن را�صد. 
وت�صدرت منطقة احلبيه الرابعة املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 
بقيمة 5 ماليني درهم وتلتها منطقة حدائق ال�صيخ حممد بن  مبايعة   2
را�صد بت�صجيلها 2 مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم وثالثة يف مدينة املطار 
بت�صجيلها 2 مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم. اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�صقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 102 مليون درهم مبنطقة نخلة 
منطقة  يف  دره��م  مليون   13 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  جمريا 
9 ماليني درهم يف منطقة املركا�ص.  اأخ��ريا مبايعة بقيمة  برج خليفة و 
ال�صقق و  املناطق من حيث عدد مبايعات  املطار  وت�صدرت منطقة مدينة 
الفلل اإذ �صجلت 37 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق 
درهم  مليون   34 بقيمة  مبايعة  بت�صجيلها22  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ 
وثالثة يف اخلريان الأوىل بت�صجيلها 18 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

و�صجلت الرهونات 418 مليون درهم منها 20 رهن اأرا�صي بقيمة 385 
مليون درهم و 26 رهن فلل و�صقق بقيمة 33 مليون درهم، وكان اأهمها 
مبنطقة املركا�ص بقيمة 196 مليون درهم واأخرى يف منطقة جبل علي 

الأوىل بقيمة 87 مليون درهم.

الإمارات الإ�سالمي ينجز �سفقة متويل م�سرتك بـ 
الأملاين ـ  ال�سعودي  للم�ست�سفى  درهم  مليون   370

•• دبي-وام:

امتامه �صفقة متويل م�صرتك  اأم�ص  الإ�صالمي  الإم��ارات  اأعلن م�صرف   
الرعاية  لتطوير  الإم�����ارات  ���ص��رك��ة   ل�صالح  دره���م  مليون   370 بقيمة 
ال�صحية  �� املالكة للم�صت�صفى ال�صعودي الأملاين �� يف دبي. وي�صارك الإمارات 
�� يف ال�صفقة بنكا  �� امل�صرف املن�صق ووكيل ال�صتثمار وال�صمان  الإ�صالمي 
اإىل  اإ�صافة  الأول  الرئي�صي  املنظم  باعتبارهما  الإ�صالمي  دب��ي  و  امل�صرق 
البنك العربي الإفريقي الدويل املنظم الرئي�صي املفو�ص لعملية التمويل 
�صيتم  فيما  الإ�صالمية  ال�صريعة  اأحكام  مع  امل�صرتك  التمويل  ويتوافق   ..
ا�صتخدام راأ�ص املال لت�صغيل وتو�صعة مبنى امل�صت�صفى ال�صعودي �� الأملاين يف 

دبي مما يتيح توفري مزيد من اخلدمات والعالج التخ�ص�صي لعمالئه.

•• العني- وام :

اأب��وظ��ب��ي ل��ل��خ��دم��ات العامة  اأجن����زت ���ص��رك��ة 
“م�صروع  اأع��م��ال  م��ن   17% “ “م�صاندة 
الهري ال�صكني “ يف مدينة العني وذلك وفق 
اجل����دول ال��زم��ن��ي واخل��ط��ة امل��ت��ب��ع��ة متهيدا 
لالإ�صكان  اأب��وظ��ب��ي  لهيئة  امل�����ص��روع  لت�صليم 
انطالقا  امل�����ص��روع  وي��اأت��ي   .  2019 ب��داي��ة 
على تنفيذ م�صاريع  “م�صاندة”  من حر�ص 
�صكنية رائ��دة ت�صهم يف حتقيق اأه��داف خطة 
التنمية الجتماعية نحو  اأبوظبي يف جمال 
وتاأمني  للمواطنني  ال��ك��رمي  العي�ص  توفري 
اأف�صل  ل��ه��م وت���ق���دمي  ال���ص��ت��ق��رار الأ����ص���ري 
اخلدمات الإ�صكانية للمواطنني مبا يعزز من 
ا�صتقرار الفرد واملجتمع وي�صهم يف الرتقاء 

بامل�صتوى املعي�صي لالأ�صرة الإماراتية.
مدير  علي  اآل  حممد  يحيى  املهند�ص  وق��ال 
اإن  “م�صاندة”  يف  امل�����ص��اك��ن  م�����ص��اري��ع  اإدارة 
مليون  م�صاحة  على  ميتد  ال��ذي   - امل�صروع 
الإ�صكانية  امل�صاريع  من  يعترب   - مربع  مرت 
املتكاملة وجنح يف احل�صول على درجة تقييم 
اللوؤلوؤتني املعتمدة من قبل جمل�ص اأبوظبي 
للتخطيط العمراين للمباين وامل�صاريع التي 
واملحافظة  ال�صتخدام  كفاءة  رف��ع  يف  ت�صهم 

على موارد الطاقة املتعددة.
ولفت اإىل اأن “م�صاندة” تتوىل تنفيذ حزمة 
من م�صاريع الإ�صكان يف خمتلف اأرجاء اإمارة 
اأبوظبي ومنها م�صروع الهري ال�صكني والذي 
يتكون من 300 وحدة �صكنية م�صاحة اأر�ص 
ك��ل وح���دة ح���وايل األ��ف��ني و25 م��رتا مربعا 
اأر���ص مب�صاحة ثالثة  30 قطعة  بينها  من 

اآلف و600 مرت مربع لكل وحدة �صكنية.
امل�صروع  يف  ال�����ص��ك��ن��ي��ة  ال���وح���دة  اأن  واأو����ص���ح 

غرف  خم�ص  عن  عبارة  طابقني  من  تتكون 
نوم وجمل�ص رئي�صي وغرفة معي�صة ومطبخ 

وغرفة خادمة وغرفة خارجية لل�صائق. 
واأ�صاف اأن امل�صروع يت�صمن مرافق جمتمعية 
مرتا   360 مب�صاحة  جتارية  حمالت  منها 
مربعا اإ�صافة اإىل م�صجدين مب�صاحة األفني 
و 700 مرت مربع و 900 مرت مربع وتبلغ 

درهم  م��ل��ي��ون   687 امل��ق��اول��ة  ع��ق��د  تكلفته 
متكاملة  حتتية  بنية  تنفيذ  اأعماله  وت�صمل 
اأن  اآل علي اإىل  ومرافق خدمية عدة. واأ�صار 
�صكنية  م�صاريع  حاليا  تنفذ  م�صاندة  �صركة 
متعددة  اأماكن  تغطي  العني  مدينة  يف  ع��دة 
بناء  مبوا�صفات  م�صاكن  للمواطنني  لتوفر 
تتوافر  امل�����ص��اك��ن  اأن  واأك����د  اجل�����ودة.  ع��ال��ي��ة 

فيها متطلبات ال�صتدامة ح�صب ا�صرتاطات 
حيث  العمراين  للتخطيط  اأبوظبي  جمل�ص 
مع  للم�صاكن  ال��ل��وؤل��وؤت��ني  ن��ظ��ام  تطبيق  مت 
الأخذ بعني العتبار تلبية احتياجات جميع 
ال�صتدامة  ال�صكنية من متطلبات  املجمعات 
وال��ت��خ��ط��ي��ط احل�����ص��ري اجل��ي��د م���ن خالل 
توفري م�صارات وممرات للدراجات الهوائية.

امل��ه��ن��د���ص خ���ال���د �صلطان  اأك�����د  م���ن ج��ان��ب��ة 
يف  ال�صكني  ال��ه��ري  م�����ص��روع  م��دي��ر  الرميثي 
هيئة اأبوظبي لالإ�صكان اأن م�صاريع الإ�صكان 
واملتابعة من  الدعم  تلقى  اأبوظبي  اإم��ارة  يف 
ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة ح��ي��ث حت��ر���ص احلكومة 
على حتقيق كل ما يحتاجه مواطنو الدولة 

لتاأمني الرفاهية والرخاء.

مطارات دبي تفوز بثالث جوائز دولية يف جمال ا�ستمرارية العمال واملرونة املوؤ�س�سية للعام 2017 

احمد بن �سعيد: ت�سويت دويل نعتز به وح�ساد م�سرية من اجلهود امل�ستدامة وال�سرتاتيجيات ال�سائبة 

على هذا ال�صعيد.
ام���ا اجل���ائ���زة ال��ث��ان��ي��ة ف��ق��د ف���از ب��ه��ا ماجد 
لل�صمان  الأول  ال��رئ��ي�����ص  ن��ائ��ب  اجل���وك���ر 
الذي  دبي  مطارات  يف  واحلوكمة  املوؤ�ص�صي 
مت اختياره �صخ�صية العام 2017 يف جمال 
املوؤ�ص�صية،  وامل���رون���ة  الع��م��ال  ا���ص��ت��م��راري��ة 
ت��ق��دي��را جل��ه��وده ع��ل��ى ه���ذا ال�����ص��ع��ي��د. اما 
اجلائزة الثالثة فقد فاز بها الدكتور مروان 

وا�صتمرارية  املخاطر  اإدارة  مدير  اإبراهيم 
العمال يف مطارات دبي، حيث ح�صل على 
يف  لإ�صهاماته  نظرا  خا�صة  تقدير  �صهادة 
جمال ا�صتمرارية العمال يف القطاع العام. 
تفوز  موؤ�ص�صة  اول  دب���ي  م��ط��ارات  وت��ع��ت��رب 
ب��ه��ذا ال���ن���وع م���ن اجل���وائ���ز ال�����ص��ن��وي��ة على 
يوؤهلها  الأو�����ص����ط، مم���ا  ال�����ص��رق  م�����ص��ت��وى 
للرت�صح للفوز بها على امل�صتوى الدويل يف 

املقبلة. كما يعترب ماجد اجلوكر  ال��دورات 
اول مواطن اماراتي يح�صل على هذا النوع 
م���ن اجل���وائ���ز، وه���و مي��ت��ل��ك خ���ربة وا�صعة 
يف ق��ط��اع ال��ط��ريان وي��ق��ود وح���دة ال�صمان 
املوؤ�ص�صي واحلوكمة يف مطارات دبي املعنية 
ذات  وال���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  ال�صيا�صات  ب��و���ص��ع 
ال�صلة بق�صايا الأمن وال�صالمة واحلوكمة 
الوطنية.  وال��ه��وي��ة  احل��ك��وم��ي��ة  والج���ن���دة 

اأ�صاد �صمو ال�صيخ احمد بن �صعيد ال مكتوم 
امل���دين رئي�ص  ل��ل��ط��ريان  دب���ي  رئ��ي�����ص هيئة 
م��ط��ارات دب���ي، ب��ف��وز م��ط��ارات دب���ي بثالث 
ج����وائ����ز يف جم�����ال ا����ص���ت���م���راري���ة الع���م���ال 
ال�صرق  م�صتوى  ع��ل��ى  املوؤ�ص�صية  وامل���رون���ة 
�صموه  واأ�����ص����ار    .2017 ل��ل��ع��ام  الأو�����ص����ط 
ل��ل��ف��وز بهذه  اىل ان اخ��ت��ي��ار م��ط��ارات دب���ي 
م�صتدامة  جهود  ثمرة  هو  الدولية،  الثقة 
و�صيا�صات وا�صرتاتيجيات مالئمة و�صعناها 
متوقعة  اح����داث  اي���ة  م��ع  ال��ك��فء  للتعامل 
املليئة  وغري متوقعة، �صمن بيئة الطريان 

بالتحديات على مدار ال�صاعة.  
ج����اءت ت�����ص��ري��ح��ات ���ص��م��وه مب��ن��ا���ص��ب��ة فوز 
م��ط��ارات دب���ي ب��اجل��وائ��ز ال��ث��الث��ة، مقدمة 
من املعهد الربيطاين ل�صتمرارية العمال 
واملرونة املوؤ�ص�صية ومركزه لندن، وهو املعهد 
الوحيد من نوعه يف العامل الذي مينح مثل 

هذه النوعية من اجلوائز. 
اف�صل  ه�����ي: ج����ائ����زة  ال����ث����الث  واجل�����وائ�����ز 
ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ح����ادث يف مطار،  ا���ص��ت��ج��اب��ة 
والحرتافية  ال��ع��ال��ي��ة  ل��ل��ك��ف��اءة  ت���ق���دي���را 
مطار  يف  العاملة  اجل��ه��ات  بها  تتمتع  التي 
النموذجي  تعاملها  وكيفية  ال����دويل  دب���ي 
م��ع ح��ادث��ة ط��ريان الم���ارات رق��م 521 يف 
وجناحها   ،  2016 ال��ع��ام  م��ن  اأغ�����ص��ط�����ص 
الطائرة  م��ن  امل�����ص��اف��ري��ن  جميع  اخ���الء  يف 
ب�صالم، مما  اأهل مطار دبي لي�صبح منوذجا 

ام��ا ال��دك��ت��ور م���روان اإب��راه��ي��م فهو ميتلك 
املوؤ�ص�صية،  امل��رون��ة  جم��ال  يف  وا�صعة  خ��ربة 
�صهادة  على    2016 ال��ع��ام  يف  ح�صل  وق��د 
الأمريكية   املتحدة  الوليات  الدكتوراة من 

يف جمال اإدارة املخاطر.
وهناأ �صمو ال�صيخ احمد بن �صعيد، كال من 
م��اج��د اجل��وك��ر وال��دك��ت��ور م���روان اإبراهيم 
على جهودهما اىل جانب بقية اأع�صاء فريق 
دبي  مطارات  منح  يف  �صاهمت  التي  العمل، 
هذه اجلوائز الثالث، موؤكدا امل�صي قدما يف 
كل ما من �صاأنه تعزيز �صمعة مطارات دبي 

كجهة رائدة يف اإدارة املطارات. 
وم������ن ج���ان���ب���ه���م���ا اع��������رب  ك����ل م����ن ماجد 
اجل��وك��ر وال��دك��ت��ور م����روان اإب���راه���ي���م، عن 
بن  اح��م��د  ال�صيخ  ل�صمو  ت��ق��دي��ره��م��ا   ب��ال��غ 
الدائمة  وت��وج��ي��ه��ات��ه  دع���م���ه  ع��ل��ى  ���ص��ع��ي��د 
لفريق عمل م��ط��ارات دب��ي، وا���ص��ارا اىل ان 
ه���ذا ال��دع��م، اث��م��ر ع��ن ال��ف��وز ب��ه��ذه الثقة 
ال��ع��م��ل املعتمدة  اآل���ي���ة  ال���دول���ي���ة.  وح�����ص��ب 
ل�صتمرارية  ال��ربي��ط��اين  امل��ع��ه��د  ق��ب��ل  م��ن 
لندن،  ومركزه  املوؤ�ص�صية  واملرونة  العمال 
لنتقاء  اخل������رباء  م���ن  ف���ري���ق  ت�����ص��ك��ي��ل  مت 
والأكرث  الأق��وى  الرت�صيح  طلبات  واختيار 
قدرة على املناف�صة، وبعد درا�صة م�صتفي�صة 
وبحث طلبات الرت�صيح مت اختيار مطارات 
دبي للرت�صح اىل املراحل النهائية، ومن ثم 

الفوز باجلوائز الثالث.  

�صمو ال�صيخ احمد بن �صعيد واىل جانبه بول غريفيث الرئي�ص التنفيذي ملطارات دبي، يف لقطة تذكارية مع اجلوكر والدكتور اإبراهيم 

االثنني   11   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12118  
Monday  11   September   2017  -  Issue No   12118
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العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2253 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/١- واي��دوول لالن�صاءات - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
: �صعيد مبارك عبيد  م  وميثله  م  ذ  البناء - �ص  مل��واد  الإم���ارات  التنفيذ/مدار  طالب 
احمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٦87٠84( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ثانيا : ب�صحة 
احلجز التحفظي رقم ٢٠١٦/58١ جتاري املوقع بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢8 وبتثبيت احلجز 
اخليمة  راأ���ص  بنك  لدى  وار�صدتها  وح�صاباتها  عليها  املدعي  علىمركبات  التحفظي 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   - الوطني 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

 اعالن ن�صرا        
اإىل املدعي عليه /بالت عزيز مويدين كوتي 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ حممد �صعيد ماجد النقبي 
قد اأقام �صدكم دعوى ايجارية بالرقم ٢٠١7/84  تنفيذ لدى جلنة ف�ص  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صيا اأو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة ١5 يوم من تاريخ الإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�صوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان
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   يف  الدعوى 2017/792  جتاري كلي    

ال�صادة املدعي عليهم / ١- �صركة رزان للتجارة العامة - ذ م م 
٢- ح�صني نياز علي جاليل بور 3- امري ح�صني ح�صني جاليل بور 

مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / بنك �صادرات ايران 
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�صادر به فاننا ندعوكم 
حل�صور اجتماع خربة    وذلك يوم الحد املوافق ٢٠١7/9/١7 يف متام ال�صاعة الواحدة ظهرا مبقر 
مكتبنا انرتا لال�صت�صارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�صنة - �صارع بريوت - بناية 
امليزان - الطابق الثالث - مكتب  3٠3 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�صيارات -  وبذات البناية 
يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : ٠4٢٢٠٦899 ، فاك�ص : ٠4٢٢٠٦877 - يرجى الطالع و اإح�صار 

كافة ما لديكم من م�صتندات واحلر�ص على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    د. علي را�صد الكيتوب 

 اإعالن بالن�صر
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  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
احلو�صني   ا�صماعيل  حممد  جا�صم  �صكينه  املواطنة/  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  اأبوظبي  بطلب اىل حمكمة 

ا�صمها من )�صكينه( اىل) �سيخه(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�صر العالن .
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2593   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/١- مريزا ح�صن عبدالرحمن العلي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )١٠٦3٦79(  به  املنفذ  املبلغ 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2596   تنفيذ جتاري  
�صعبان  جمهول  �صبت  غ��ازي غامن علي  املنفذ �صده/١-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )453845.5٦( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة وعنوانها : الف�صل للمجوهرات  )�ص.ذ.م.م.(
.  رقم  :   �صركة ذات م�صئولية حم��دودة  القانوين  ال�صكل  الرخ�صة / 7٢74١3    رق��م 
القيد بال�صجل التجاري : ١١55٠١٦  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكورة اأعاله وذلك 
الكاتب  لدي  واملوثق   ٢٠١7/٠8/٠3 بتاريخ  لل�صركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب 
املذكور  امل�صفي  وبتعيني    ٢٠١7/٠8/٠3 بتاريخ   )٢٠١7/١/١7٢479 رق��م/  حتت  العدل 
اأعاله للقيام بت�صفية ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل 
. وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكاتبة الكائنة 
يف – ديرة – بور�صعيد – ت /٢955٢48  �ص ب/854٠  ، م�صطحبا معة كافة امل�صتندات 

والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

ا�صم امل�صفي وعنوانه : �صفيان الغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون
ا�صم ال�صركة وعنوانها : الف�صل للمجوهرات )���ص.ذ.م.م.( رقم الرخ�صة / 7٢74١3  العنوان: مكتب 
رقم  )٢35( ملك غيث هامل خادم ال غيث القبي�صي – ال�صغاية - ديره - ال�صكل القانوين : �صركة 
ذات م�صئولية حم��دودة  . رقم القيد بال�صجل التجاري : ١١55٠١٦ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة بتاريخ ٢٠١7/٠8/٠3 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت 
رقم املحرر  ٢٠١7/١/١7٢479 -  بتاريخ ٢٠١7/٠8/٠3  وبتعيني امل�صفي املذكور اأعاله للقيام بت�صفية 
اأو  اأي اعرتا�ص  العدل.  وعلى من لديه  الكاتب  املوثق لدي  العمومية  ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية 
 – – مكتب رق��م/٢٠4  – بور�صعيد  – ديرة  اإىل امل�صفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف  مطالبة التقدم 
الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: ٢955٢48 – �ص ب : 854٠  م�صطحبا معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن  

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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ترغب ال�صادة / نيل�صن )الرخ�صة رقم: ١7439( ، الواقعة يف مدينة دبي لالإعالم، مبنى 
الإمارات  دب��ي،  رق��م: 4١٠-4١٢، ���ص.ب:  33٦75،  املكتب  ال��راب��ع،  الطابق   ،٢ رق��م  لوفت 
الإبداعية )“ال�صركة”( يف  للمجمعات  دبي  �صلطة  لها لدى  واملرخ�ص  املتحدة  العربية 
الإعالن عن القرار ال�صادر بخ�صو�ص ت�صفيتها واإلغاء ترخي�صها مبوجب قرار جمل�ص 
اإدارة �صركة/ ايه �صي نيل�صن �صايرب�ص )ال�صركة الأم( بتاريخ دي�صمرب ٢١ دي�صمرب ٢٠١٦.

مطالباته  يقدم  اأن  ال�صركة  على  مطالبة  ل��ه  ط��رٍف  اأي  م��ن  مبوجبه  ُيطلب  وعليه،   
امل�صتحقة يف غ�صون 45 يوًما من الإعالن عرب الربيد امل�صجل اأو التوا�صل مع:

ال�صيدة/ ماري بوري
ا�صم ال�صركة: نيل�صن

�ص.ب: 33٦75، دبي، الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم: ٠43٠9١٠١8

m.borye@taylorwessing.com :الربيد الإلكرتوين
ل ُيعتد باملطالبات امل�صتلمة بعد انتهاء فرتة الإعالن البالغة 45 يوًما

اإعالن ت�صفية / اإلغاء ترخي�س
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ترغب ال�صادة / �صركة مايتل نتورك�ص ليميتد )الرخ�صة رقم: ١93٢٦(، الواقعة يف مدينة دبي 
لالإنرتنت، بزن�ص �صنرتال تاور، BT1604A & 1606A، الطابق ال�صاد�ص ع�صر، �ص.ب:  
33٦75، دبي،  الإمارات العربية املتحدة واملرخ�ص لها لدى �صلطة دبي للمجمعات الإبداعية 
)“ال�صركة”( يف الإعالن عن القرار ال�صادر بخ�صو�ص ت�صفيتها واإلغاء ترخي�صها مبوجب 
 قرار جمل�ص اإدارة �صركة/  مايتل نتورك�ص ليميتد )ال�صركة الأم( بتاريخ ١5 اأغ�صط�ص ٢٠١7. 
 وعليه،  ُيطلب مبوجبه من اأي طرٍف له مطالبة على ال�صركة اأن يقدم مطالباته امل�صتحقة يف 

غ�صون 45 يوًما من الإعالن عرب الربيد امل�صجل اأو التوا�صل مع: 
ال�صيدة/ ماري بوري

ا�صم ال�صركة: مايتل نتورك�ص ليميتد
�ص.ب: 33٦75، دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم : ٠43٠9١٠١8
 m.borye@taylorwessing.com :الربيد الإلكرتوين
ل ُيعتد باملطالبات امل�صتلمة بعد انتهاء مدة الإعالن البالغة 45 يوًما

اإعالن ت�صفية / اإلغاء ترخي�س
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : دي ار ا�ض كابيتال للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 4٠4 ملك ديفيد غرانت - بردبي - اخلليج التجاري - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رقم    73٦77٢  : الرخ�صة  رقم  م�صوؤولية حم��دودة.  ذات  القانوين: 
التجاري: ١١7733٦ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠١7/3/٦  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
٢٠١7/3/٦ وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الفهد 
 - �صنرت  بيزن�ص  ليدينغ   -  38-8٠١ رقم  مكتب   : العنوان  القانونية   للمحا�سبة 
اخلليج التجاري ، بردبي - هاتف       فاك�ص:         م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/الفهد للمحا�سبة القانونية  
العنوان : مكتب رقم 8٠١-38 - ليدينغ بيزن�ص �صنرت - اخلليج التجاري ، بردبي - 
هاتف       فاك�ص:           مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
دي ار ا�ض كابيتال للو�ساطة  اأع��اله لت�صفية  املذكور  قد مت تعيني امل�صفي 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ ٦/٢٠١7/3  التجارية - �ض ذ م م  
لديه  وعلى من    ٢٠١7/3/٦ بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية
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مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1443  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ ١-معاذ عبدالرحمن حممد عبدالرحمن الزرعوين  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ص 
م ع وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ ٢8/9/٢٠١٦   رق��م   ٢٠١5/٢٢٠8 جتاري جزئي  بالدعوى  ال�صادر 
 ١٠.٠٠ ال�صاعة    ٢٠١7/١٠/١8 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صه  وح��ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3681 عمايل جزئي                                                

فردية   موؤ�ص�صة   - العامة  والتجارة  املكاتب  لث��اث  الريامي  عليه/١-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  حكمت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  الق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول 
٢٠١7/8/١3 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ حيدرو�ص جابر كوتي بالزام املدعي 
او  عينا  لوطنه  العودة  وبتذكرة   ، دره��م   )8794٢( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
وبالنا�صب   ، ه��ذا احلكم  تنفيذ  عند  اآخ��ر  يلتحق بخدمة �صاحب عمل  ما مل  نقدا 
من الر�صوم وامل�صروفات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1544  جتاري كلي               

�صالح  احمد  ٢-�صميح  م  م  ذ  ���ص   - البناء  مل��ق��اولت  الظاهر  ١-�صميح   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
العربي )�صركة م�صاهمة عامة(  البنك  املدعي/  ان  القامة مبا  حميدات  جمهويل حمل 
وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بان يدفعوا للمدعي   مبلغ وقدره  بالت�صامن والتكافل فيما بينهم  املدعي عليهم  بالزام 
)94٢٠8٦7.9٦ درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ  رفع 
النزاع  ملف  �صم  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى 
رقم ٢٠١7/45٠ نزاع جتاري.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١7/١٠/٢  ال�صاعة 
9.3٠ �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/5924  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/١- فري�صت لين لتو�صيل الطلبات   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/حممد عادل عبدالفتاح حممد -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   ٢5٠٠( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   ٢٦3٠٠( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
  )MB172676676AE( والر�صوم وامل�صاريف  واتعاب املحاماة  رقم ال�صكوى
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق ٢٠١7/9/١3  ال�صاعة 8.3٠ �صباحا  بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما    Ch1.A.2
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/6130   
املنذر : بي جي اإ�ص اخلليج للمقاولت - ذ م م 

املنذر اليه : لينك�ص بروبريتيز انف�صتمنت ليمتد 
درهم  وق��دره )٢٠7.895.5(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�صدة بذمته ل�صالح املنذره وذلك خالل 3٠ يوم من تاريخ الن�صر وال 
القانونية يف مواجهتكم  القيام باتخاذ الإج��راءات  املنذرة اىل  �صت�صطر 
لكافة  حتملكم  عن  ف�صال  البيان  �صالفة  باملديونية  بالوفاء  ملطالبتكم 

التعوي�صات والر�صوم وامل�صاريف ومقابل التعاب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/6131   
املنذر : بي جي اإ�ص اخلليج للمقاولت - ذ م م 
املنذر اليه : �صركة اإنديجو بروبرتيز - ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة جتديد الرخ�صة على الفور ودفع ر�صوم 
جتديدها وا�صدار اتفاقيات البيع وال�صراء يف غ�صون ١5 يوم من تاريخ 
القانونية  الإج����راءات  باتخاذ  القيام  اىل  امل��ن��ذرة  �صت�صطر  وال  الن�صر 
عن  ف�صال  البيان  �صالفة  باملديونية  بالوفاء  ملطالبتكم  مواجهتكم  يف 

حتملكم لكافة التعوي�صات والر�صوم وامل�صاريف ومقابل التعاب. 
  الكاتب العدل

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3188  تنفيذ عمايل 
���ص   جمهول حمل  املنفذ �صده/١- �صاورماتي غورميه - م د م  اىل 
اأقام  ا�صلم -  قد  ا�صلم  اي��وب  التنفيذ/ حممد  القامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )١٠44١( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   ١٠٦٢ مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�صية رقم 2017/478 جتاري جزئي  - ال�صارقة
اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 

اىل املدعى عليه : ١- الدخيل ل�صناعة الثاث - ذ م م  ٢- حممد �صليم حممد ح�صني   
حيث ان املدعي / مريك هو�صبيتاليتي بروكيور منت للتجارة العامة - �ص ذ م م 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالبك فيها باأداء مبلغ وقدره )١١٦735 
درهم( ، بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة ، بال�صافة للزامك بالر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  وبتاريخ ٢٠١7/9/5 م ورد تقرير اخلربة واأودع ملف الدعوى. 
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الرابعة( يف متام الثامنة والن�صف من �صباح 
من  ن�صختكم  ول�صتالم   ، بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك  م   ٢٠١7/9/٢٦ يوم 
فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر�صال  او عدم  تخلفك عن احل�صور  ، ويف حالة  عليه  والتعقيب  التقرير 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.

  مكتب اإدارة الدعوى 
 اأمــــــني ال�صر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

  اعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
  يف الدعوى رقم   2017/1250  مدين 
بناء علي طلب امل�صتاأنف / بنك الحتاد الوطني  

اىل امل�صتاأنف �صدها / �صلطان علي حممد احمد البلو�صي 
مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
ال�صارقة ال�صتئنافية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 

بتاريخ ١9/٢٠١7/9   
مديرة ادارة الدعوى
ندى حممد حممود         

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/530  ا�صتئناف جتاري    
للو�صاطة  انرتنا�صيونال  نيواإجنالند  موؤ�ص�صة   -١ �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ال��ع��ق��اري��ة ٢- خ��ال��د ح�صن ا���ص��د فهد - جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
القرار/  ا�صتاأنف  قد  ذ.م.م    - العامة  للتجارة  الكنز  �صركة   / امل�صتاأنف 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم ٢٠١٢/39٦ جتاري كلي بتاريخ ١5/٢٠١7/3     
 ١٠.٠٠ ال�صاعة   ٢٠١7/9/٢7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/445 عقاري كلي                

ان  الق��ام��ة مب��ا  زاده جمهول حم��ل  ا�صغر في�صي  يا�صر علي   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4.834.85٢.7١ درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�صداد التام مع حفظ كافة حقوق 
املدعي ب�صائر انواعها مبا يف ذلك ما ي�صتجد وي�صتحق من اق�صاط اجرة.   وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني   املوافق  ٢٠١7/9/١8  ال�صاعة ١١.٠٠ �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2059  جتاري جزئي                                              

�صافعي  حممد  الدين  ٢-ج�صيم  م  م  ذ  �ص   - والفواكه  للخ�صار  م��ربوك  عليه/١-  املدعي  اىل 
3-عبدالعهد بول بول طيب علي 4-حممد روح الأم��ني حممد طيوب علي - جمهويل حمل 
 - املو�صى احلمادي  ابراهيم علي   : الدين عبدالدائم وميثله  / جمال  املدعي  اأن  القامة مبا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١7/8/١4  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بان  بينهما  والتكافل فيما  بالت�صامن  املدعي عليهم  بالزام  الدين عبدالدائم  ل�صالح/ جمال 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 3٠٠.٠٠٠ درهم )ثالثمائة الف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
بالر�صوم  الزامهم  التام مع  ال�صداد  �صيك علي حدة وحتى  ا�صتحقاق كل  تاريخ  �صنويا من   %9
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ   وامل�صاريف 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  11  �صبتمرب 2017 العدد 12118

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3146  عمايل  جزئي 
ان  مبا  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل  جمهول  لل�صحن  علي  غريب  عليه/١-  املدعي  اىل 
املدعي/حممد عرفان منظور احمد بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 
٢٠١7/٦/١5 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/حممد عرفان منظور احمد بالزام 
املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )7١٦7( درهم وبقيمة تذكرة عودة ملوطنه 
عينا او مقابلها نقدا ما مل يكون قد التحق بالعمل لدى رب عمل اخر والزمتها 
باملنا�صب من امل�صاريف والر�صوم واعفت املدعي من ن�صيبه فيها ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6206  عمايل جزئي
املدعي / ان  ����ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / ١-جاليبي  اىل 

مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  احمد  �صيفا  اكليلو 
والر�صوم  دره���م   )3٠٠٠( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)٢٦4٦7  عمالية 
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت    MB174466472AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.5:بالقاعة �ص   ٠8.3٠ ال�صاعة  امل���واف���ق:١7/٢٠١7/9  الح��د 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8022  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-اي ا�ص ل�صالح الجهزة اللكرتونية والكهربائية جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /احمد رازة �صهباز منظور قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)857٦ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( درهم 
ال�صكوى:MB174955105AE  وحددت لها جل�صة  والر�صوم وامل�صاريف رقم 
فاأنت  لذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   ٠8.3٠ ال�صاعة  امل��واف��ق:١7/٢٠١7/9  الح��د  يوم 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8365  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-حممد لقمان خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد عادل فيدا حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وق��دره��ا)١٦.٠٠٠ دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠( درهم 
لها  وح��ددت    MB176496485AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  والر�صوم 
 ch1.A.1:بالقاعة ال�صاعة ٠8.3٠ �ص  امل��واف��ق:١7/٢٠١7/9  يوم الحد  جل�صة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا 
الأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  او م�صتندات  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/6936  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-مهنتي للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ثاقب ا�صيت حممد ا�صيت قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها)8٠5١ درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE173515220MB:8٠٠( درهم وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى(
وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق:٢٠١7/9/١7 ال�صاعة ٠8.3٠ �ص مبكتب 
القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، 

ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5437  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-�صم�ص العا�صمة للنقل وال�صحن �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  مبا ان املدعي /�صيبا جان مري دراز  قد 
مب�صتحقات عمالية وقدرها)١١١85 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )8٠٠( درهم 
وبالر�صوم وامل�صاريف يف ال�صكوى:AE174289049MB  وحددت لها جل�صة 
يوم الحد املوافق:٢٠١7/9/١7 ال�صاعة ٠8.3٠ �ص مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون 

مبثابة ح�صوري ، وامرت املحكمة بتق�صري مدة العالن .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/5048  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-جنمة اجلداف خلدمات ال�صفن جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حافظ حممد عدنان افتخار احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )٢933٦ درهم( وتذكرة عودة مببلغ )٢٠٠٠ 
ال�صكوى:MB173577049AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
 ch1.A.2:لها جل�صة يوم الثنني املوافق ٢٠١7/9/٢5 ال�صاعة ٠8.3٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/7540  عمايل جزئي
م.د.م.����ص جمهول حمل القامة مبا  �صتاندز  املدعي عليه / ١-اغ���ورا  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  ان املدعي /جوزيل هوجايفا قد 
 4٠٠٠( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   9٠٠٠٠( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
دره����م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف  وح����ددت ل��ه��ا جل�صة ي���وم الرب���ع���اء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة ���ص   ٠8.3٠ ال�صاعة   ٢٠١7/9/٢7
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3429  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/١- كون�صوليدايتد انترينا�صيونال للمقاولت �ص.ذ.م.م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/لل �صينغ مالهو �صينغ قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )١١٢٦8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره���م   )98٢( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3176  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/١- بنك دوت للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد و�صيم حممد ا�صقر قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢٠٠٠( 
او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )5٢٠(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/2632  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/١- �صيمونا كري�صتينا �صرييو  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ / البنك التجاري ال��دويل - �ص م ع وميثله : 
حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املنفذ به وقدره )٠8.١88١84(  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2253 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/١- واي��دوول لالن�صاءات - �ص ذ م م   جمهول حمل القامة مبا ان 
: �صعيد مبارك عبيد  م  وميثله  م  ذ  البناء - �ص  مل��واد  الإم���ارات  التنفيذ/مدار  طالب 
احمد الزحمي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )٦87٠84( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة - ثانيا : ب�صحة 
احلجز التحفظي رقم ٢٠١٦/58١ جتاري املوقع بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٢8 وبتثبيت احلجز 
اخليمة  راأ���ص  بنك  لدى  وار�صدتها  وح�صاباتها  عليها  املدعي  علىمركبات  التحفظي 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه   - الوطني 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

 اعالن ن�صرا        
اإىل املدعي عليه /بالت عزيز مويدين كوتي 

ومقرها مدينة خور فكان وذلك حيث اأن املدعي/ حممد �صعيد ماجد النقبي 
قد اأقام �صدكم دعوى ايجارية بالرقم ٢٠١7/84  تنفيذ لدى جلنة ف�ص  املنازعات 
اليجارية ببلدية مدينة خور فكان فيقت�صي ح�صوركم �صخ�صيا اأو وكيال عنكم 
لتقدمي طلباتكم اأو تنفيذ احلكم ال�صادر يف مدة ١5 يوم من تاريخ الإعالن . ويف 
حالة تخلفكم عن احل�صور اأو عدم اإر�صال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فاإن اللجنة 

�صوف تقوم بنظر الدعوى يف غيابكم
جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
قلم التنفيذ 

 المارات العربية املتحدة
 حكومة ال�صارقة

  بلدية مدينة خورفكان

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
   يف  الدعوى 2017/792  جتاري كلي    

ال�صادة املدعي عليهم / ١- �صركة رزان للتجارة العامة - ذ م م 
٢- ح�صني نياز علي جاليل بور 3- امري ح�صني ح�صني جاليل بور 

مبا ان هناك دعوى مرفوعة �صدكم من قبل املدعي / بنك �صادرات ايران 
اأمام حماكم دبي اأونه مت تعيينا خبريا م�صرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�صادر به فاننا ندعوكم 
حل�صور اجتماع خربة    وذلك يوم الحد املوافق ٢٠١7/9/١7 يف متام ال�صاعة الواحدة ظهرا مبقر 
مكتبنا انرتا لال�صت�صارات املالية  وذلك بالعنوان التايل : دبي - حمي�صنة - �صارع بريوت - بناية 
امليزان - الطابق الثالث - مكتب  3٠3 مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�صيارات -  وبذات البناية 
يوجد بنك دبي  التجاري تليفون : ٠4٢٢٠٦899 ، فاك�ص : ٠4٢٢٠٦877 - يرجى الطالع و اإح�صار 

كافة ما لديكم من م�صتندات واحلر�ص على احل�صور  يف املوعد اق�صاه. 
اخلبري املح�صابي وامل�صريف  
    د. علي را�صد الكيتوب 

 اإعالن بالن�صر

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

  اعـــــــــالن تغيري ا�صم
احلو�صني   ا�صماعيل  حممد  جا�صم  �صكينه  املواطنة/  تقدمت 
بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  اأبوظبي  بطلب اىل حمكمة 

ا�صمها من )�صكينه( اىل) �سيخه(  
فمن لديه اعرتا�ص يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل ١5 يوما 

من تاريخ ن�صر العالن .
ا�صماعيل ابراهيم احلو�صني  - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق
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 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2593   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/١- مريزا ح�صن عبدالرحمن العلي  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
التنفيذ  اىل طالب  دره��م  وق��دره )١٠٦3٦79(  به  املنفذ  املبلغ 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2596   تنفيذ جتاري  
�صعبان  جمهول  �صبت  غ��ازي غامن علي  املنفذ �صده/١-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك الحتاد الوطني  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املبلغ املنفذ به وقدره )453845.5٦( درهم اىل طالب التنفيذ 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة وعنوانها : الف�صل للمجوهرات  )�ص.ذ.م.م.(
.  رقم  :   �صركة ذات م�صئولية حم��دودة  القانوين  ال�صكل  الرخ�صة / 7٢74١3    رق��م 
القيد بال�صجل التجاري : ١١55٠١٦  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي 
باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها بانحالل ال�صركة املذكورة اأعاله وذلك 
الكاتب  لدي  واملوثق   ٢٠١7/٠8/٠3 بتاريخ  لل�صركة  العمومية  اجلمعية  ق��رار  مبوجب 
املذكور  امل�صفي  وبتعيني    ٢٠١7/٠8/٠3 بتاريخ   )٢٠١7/١/١7٢479 رق��م/  حتت  العدل 
اأعاله للقيام بت�صفية ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية العمومية املوثق لدي الكاتب العدل 
. وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف مكاتبة الكائنة 
يف – ديرة – بور�صعيد – ت /٢955٢48  �ص ب/854٠  ، م�صطحبا معة كافة امل�صتندات 

والوراق الثبوتية ،وذلك خالل )45( يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن
 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي

ا�صم امل�صفي وعنوانه : �صفيان الغا و�صركاه – حما�صبون قانونيون
ا�صم ال�صركة وعنوانها : الف�صل للمجوهرات )���ص.ذ.م.م.( رقم الرخ�صة / 7٢74١3  العنوان: مكتب 
رقم  )٢35( ملك غيث هامل خادم ال غيث القبي�صي – ال�صغاية - ديره - ال�صكل القانوين : �صركة 
ذات م�صئولية حم��دودة  . رقم القيد بال�صجل التجاري : ١١55٠١٦ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية 
اأعاله  امل��ذك��ورة  ال�صركة  بانحالل  لديها  التجاري  ال�صجل  يف  التاأ�صري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�صادية 
وذلك مبوجب قرار اجلمعية العمومية لل�صركة بتاريخ ٢٠١7/٠8/٠3 واملوثق لدي الكاتب العدل حتت 
رقم املحرر  ٢٠١7/١/١7٢479 -  بتاريخ ٢٠١7/٠8/٠3  وبتعيني امل�صفي املذكور اأعاله للقيام بت�صفية 
اأو  اأي اعرتا�ص  العدل.  وعلى من لديه  الكاتب  املوثق لدي  العمومية  ال�صركة ح�صب قرار اجلمعية 
 – – مكتب رق��م/٢٠4  – بور�صعيد  – ديرة  اإىل امل�صفي املعيني يف مكاتبة الكائنة يف  مطالبة التقدم 
الطابق الثاين - بناية الغامن اجلديدة – ت: ٢955٢48 – �ص ب : 854٠  م�صطحبا معه كافة امل�صتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل 45 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن  

 دائرة التنمية القت�صادية 

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
ترغب ال�صادة / نيل�صن )الرخ�صة رقم: ١7439( ، الواقعة يف مدينة دبي لالإعالم، مبنى 
الإمارات  دب��ي،  رق��م: 4١٠-4١٢، ���ص.ب:  33٦75،  املكتب  ال��راب��ع،  الطابق   ،٢ رق��م  لوفت 
الإبداعية )“ال�صركة”( يف  للمجمعات  دبي  �صلطة  لها لدى  واملرخ�ص  املتحدة  العربية 
الإعالن عن القرار ال�صادر بخ�صو�ص ت�صفيتها واإلغاء ترخي�صها مبوجب قرار جمل�ص 
اإدارة �صركة/ ايه �صي نيل�صن �صايرب�ص )ال�صركة الأم( بتاريخ دي�صمرب ٢١ دي�صمرب ٢٠١٦.

مطالباته  يقدم  اأن  ال�صركة  على  مطالبة  ل��ه  ط��رٍف  اأي  م��ن  مبوجبه  ُيطلب  وعليه،   
امل�صتحقة يف غ�صون 45 يوًما من الإعالن عرب الربيد امل�صجل اأو التوا�صل مع:

ال�صيدة/ ماري بوري
ا�صم ال�صركة: نيل�صن

�ص.ب: 33٦75، دبي، الإمارات العربية املتحدة
هاتف رقم: ٠43٠9١٠١8

m.borye@taylorwessing.com :الربيد الإلكرتوين
ل ُيعتد باملطالبات امل�صتلمة بعد انتهاء فرتة الإعالن البالغة 45 يوًما

اإعالن ت�صفية / اإلغاء ترخي�س

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
ترغب ال�صادة / �صركة مايتل نتورك�ص ليميتد )الرخ�صة رقم: ١93٢٦(، الواقعة يف مدينة دبي 
لالإنرتنت، بزن�ص �صنرتال تاور، BT1604A & 1606A، الطابق ال�صاد�ص ع�صر، �ص.ب:  
33٦75، دبي،  الإمارات العربية املتحدة واملرخ�ص لها لدى �صلطة دبي للمجمعات الإبداعية 
)“ال�صركة”( يف الإعالن عن القرار ال�صادر بخ�صو�ص ت�صفيتها واإلغاء ترخي�صها مبوجب 
 قرار جمل�ص اإدارة �صركة/  مايتل نتورك�ص ليميتد )ال�صركة الأم( بتاريخ ١5 اأغ�صط�ص ٢٠١7. 
 وعليه،  ُيطلب مبوجبه من اأي طرٍف له مطالبة على ال�صركة اأن يقدم مطالباته امل�صتحقة يف 

غ�صون 45 يوًما من الإعالن عرب الربيد امل�صجل اأو التوا�صل مع: 
ال�صيدة/ ماري بوري

ا�صم ال�صركة: مايتل نتورك�ص ليميتد
�ص.ب: 33٦75، دبي، الإمارات العربية املتحدة

هاتف رقم : ٠43٠9١٠١8
 m.borye@taylorwessing.com :الربيد الإلكرتوين
ل ُيعتد باملطالبات امل�صتلمة بعد انتهاء مدة الإعالن البالغة 45 يوًما

اإعالن ت�صفية / اإلغاء ترخي�س

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : دي ار ا�ض كابيتال للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 4٠4 ملك ديفيد غرانت - بردبي - اخلليج التجاري - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رقم    73٦77٢  : الرخ�صة  رقم  م�صوؤولية حم��دودة.  ذات  القانوين: 
التجاري: ١١7733٦ مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ ٢٠١7/3/٦  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  
٢٠١7/3/٦ وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني الفهد 
 - �صنرت  بيزن�ص  ليدينغ   -  38-8٠١ رقم  مكتب   : العنوان  القانونية   للمحا�سبة 
اخلليج التجاري ، بردبي - هاتف       فاك�ص:         م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/الفهد للمحا�سبة القانونية  
العنوان : مكتب رقم 8٠١-38 - ليدينغ بيزن�ص �صنرت - اخلليج التجاري ، بردبي - 
هاتف       فاك�ص:           مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
دي ار ا�ض كابيتال للو�ساطة  اأع��اله لت�صفية  املذكور  قد مت تعيني امل�صفي 
وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دبي بتاريخ ٦/٢٠١7/3  التجارية - �ض ذ م م  
لديه  وعلى من    ٢٠١7/3/٦ بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/1443  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ ١-معاذ عبدالرحمن حممد عبدالرحمن الزرعوين  
جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ص 
م ع وميثله : احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم 
بتاريخ ٢8/9/٢٠١٦   رق��م   ٢٠١5/٢٢٠8 جتاري جزئي  بالدعوى  ال�صادر 
 ١٠.٠٠ ال�صاعة    ٢٠١7/١٠/١8 املوافق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صه  وح��ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/3681 عمايل جزئي                                                

فردية   موؤ�ص�صة   - العامة  والتجارة  املكاتب  لث��اث  الريامي  عليه/١-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�صتها  حكمت  امل��ح��ك��م��ة  ب���ان  نعلنكم  الق���ام���ة  حم��ل  جم��ه��ول 
٢٠١7/8/١3 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ حيدرو�ص جابر كوتي بالزام املدعي 
او  عينا  لوطنه  العودة  وبتذكرة   ، دره��م   )8794٢( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��ان  عليها 
وبالنا�صب   ، ه��ذا احلكم  تنفيذ  عند  اآخ��ر  يلتحق بخدمة �صاحب عمل  ما مل  نقدا 
من الر�صوم وامل�صروفات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1544  جتاري كلي               

�صالح  احمد  ٢-�صميح  م  م  ذ  ���ص   - البناء  مل��ق��اولت  الظاهر  ١-�صميح   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
العربي )�صركة م�صاهمة عامة(  البنك  املدعي/  ان  القامة مبا  حميدات  جمهويل حمل 
وميثله : حبيب حممد �صريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بان يدفعوا للمدعي   مبلغ وقدره  بالت�صامن والتكافل فيما بينهم  املدعي عليهم  بالزام 
)94٢٠8٦7.9٦ درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة ١٢% من تاريخ  رفع 
النزاع  ملف  �صم  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  التام  ال�صداد  وحتى  الدعوى 
رقم ٢٠١7/45٠ نزاع جتاري.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  ٢٠١7/١٠/٢  ال�صاعة 
9.3٠ �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/5924  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/١- فري�صت لين لتو�صيل الطلبات   جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي/حممد عادل عبدالفتاح حممد -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   ٢5٠٠( مببلغ  ع��وده  وتذكرة  دره��م(   ٢٦3٠٠( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
  )MB172676676AE( والر�صوم وامل�صاريف  واتعاب املحاماة  رقم ال�صكوى
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق ٢٠١7/9/١3  ال�صاعة 8.3٠ �صباحا  بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما    Ch1.A.2
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/6130   
املنذر : بي جي اإ�ص اخلليج للمقاولت - ذ م م 

املنذر اليه : لينك�ص بروبريتيز انف�صتمنت ليمتد 
درهم  وق��دره )٢٠7.895.5(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اليها  املنذر  املنذر  ينذر 
املرت�صدة بذمته ل�صالح املنذره وذلك خالل 3٠ يوم من تاريخ الن�صر وال 
القانونية يف مواجهتكم  القيام باتخاذ الإج��راءات  املنذرة اىل  �صت�صطر 
لكافة  حتملكم  عن  ف�صال  البيان  �صالفة  باملديونية  بالوفاء  ملطالبتكم 

التعوي�صات والر�صوم وامل�صاريف ومقابل التعاب. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

انذار عديل بالن�صر
 رقم 2017/6131   
املنذر : بي جي اإ�ص اخلليج للمقاولت - ذ م م 
املنذر اليه : �صركة اإنديجو بروبرتيز - ذ م م  

ينذر املنذر املنذر اليها ب�صرعة جتديد الرخ�صة على الفور ودفع ر�صوم 
جتديدها وا�صدار اتفاقيات البيع وال�صراء يف غ�صون ١5 يوم من تاريخ 
القانونية  الإج����راءات  باتخاذ  القيام  اىل  امل��ن��ذرة  �صت�صطر  وال  الن�صر 
عن  ف�صال  البيان  �صالفة  باملديونية  بالوفاء  ملطالبتكم  مواجهتكم  يف 

حتملكم لكافة التعوي�صات والر�صوم وامل�صاريف ومقابل التعاب. 
  الكاتب العدل

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3188  تنفيذ عمايل 
���ص   جمهول حمل  املنفذ �صده/١- �صاورماتي غورميه - م د م  اىل 
اأقام  ا�صلم -  قد  ا�صلم  اي��وب  التنفيذ/ حممد  القامة مبا ان طالب 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )١٠44١( وق���دره  ب��ه 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   ١٠٦٢ مبلغ  اىل  بال�صافة 
املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية       

يف الق�صية رقم 2017/478 جتاري جزئي  - ال�صارقة
اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 

اىل املدعى عليه : ١- الدخيل ل�صناعة الثاث - ذ م م  ٢- حممد �صليم حممد ح�صني   
حيث ان املدعي / مريك هو�صبيتاليتي بروكيور منت للتجارة العامة - �ص ذ م م 

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اأعاله لدى هذه املحكمة ، ويطالبك فيها باأداء مبلغ وقدره )١١٦735 
درهم( ، بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة ، بال�صافة للزامك بالر�صوم 

وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  وبتاريخ ٢٠١7/9/5 م ورد تقرير اخلربة واأودع ملف الدعوى. 
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الرابعة( يف متام الثامنة والن�صف من �صباح 
من  ن�صختكم  ول�صتالم   ، بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  الدعوى  على  لالجابة  وذلك  م   ٢٠١7/9/٢٦ يوم 
فان  املحدد  الوقت  وكيل عنك يف  اإر�صال  او عدم  تخلفك عن احل�صور  ، ويف حالة  عليه  والتعقيب  التقرير 

املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك.

  مكتب اإدارة الدعوى 
 اأمــــــني ال�صر 

المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

  اعالن بالن�صر للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
  يف الدعوى رقم   2017/1250  مدين 
بناء علي طلب امل�صتاأنف / بنك الحتاد الوطني  

اىل امل�صتاأنف �صدها / �صلطان علي حممد احمد البلو�صي 
مبحكمة  ال���دع���وى  اإدارة  مكتب  ام���ام  ب��احل�����ص��ور  مكلف  ان���ت 
ال�صارقة ال�صتئنافية �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد وتقدمي 
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�صتندات وذلك 

بتاريخ ١9/٢٠١7/9   
مديرة ادارة الدعوى
ندى حممد حممود         

  وزارة العدل
حمكمة ال�صارقة  الحتادية ال�صتئنافية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/530  ا�صتئناف جتاري    
للو�صاطة  انرتنا�صيونال  نيواإجنالند  موؤ�ص�صة   -١ �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
ال��ع��ق��اري��ة ٢- خ��ال��د ح�صن ا���ص��د فهد - جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
القرار/  ا�صتاأنف  قد  ذ.م.م    - العامة  للتجارة  الكنز  �صركة   / امل�صتاأنف 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم ٢٠١٢/39٦ جتاري كلي بتاريخ ١5/٢٠١7/3     
 ١٠.٠٠ ال�صاعة   ٢٠١7/9/٢7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/445 عقاري كلي                

ان  الق��ام��ة مب��ا  زاده جمهول حم��ل  ا�صغر في�صي  يا�صر علي   -١  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/ بنك اخلليج الول - فرع دبي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )4.834.85٢.7١ درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�صداد التام مع حفظ كافة حقوق 
املدعي ب�صائر انواعها مبا يف ذلك ما ي�صتجد وي�صتحق من اق�صاط اجرة.   وحددت لها 
جل�صة يوم الثنني   املوافق  ٢٠١7/9/١8  ال�صاعة ١١.٠٠ �ص بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/2059  جتاري جزئي                                              

�صافعي  حممد  الدين  ٢-ج�صيم  م  م  ذ  �ص   - والفواكه  للخ�صار  م��ربوك  عليه/١-  املدعي  اىل 
3-عبدالعهد بول بول طيب علي 4-حممد روح الأم��ني حممد طيوب علي - جمهويل حمل 
 - املو�صى احلمادي  ابراهيم علي   : الدين عبدالدائم وميثله  / جمال  املدعي  اأن  القامة مبا 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١7/8/١4  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بان  بينهما  والتكافل فيما  بالت�صامن  املدعي عليهم  بالزام  الدين عبدالدائم  ل�صالح/ جمال 
يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 3٠٠.٠٠٠ درهم )ثالثمائة الف درهم( مع الفائدة القانونية بواقع 
بالر�صوم  الزامهم  التام مع  ال�صداد  �صيك علي حدة وحتى  ا�صتحقاق كل  تاريخ  �صنويا من   %9
قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�صمائة  ومبلغ   وامل�صاريف 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

االثنني   11   سبتمبر    2017  م   -   العـدد  12118  
Monday  11   September   2017  -  Issue No   12118



37

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/55  عقاري جزئي                 
اىل املدعي عليه / ١- علي عبداهلل جعفر حممود الزرعوين ٢-انور احمد عبداهلل 
امل��دع��ي/ فاطمة علي نقي جعفر  ان  ال��زرع��وين - جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
النزاع رقم  املطالبة ب�صم ملف  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  الزرعوين - قد 
٢٠١7/١ نزاع عقاري وفرز وجتنيب ح�صة املدعني ون�صيبهم ال�صرعي يف العقارات 
املبينة يف الالئحة والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة 
Ch1.B.8 لذا  بالقاعة  ال�صاعة 8.3٠ �ص  املوافق  ١9/٢٠١7/9   الثالثاء    يوم 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2915  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- �صركة البطال للخدمات الريا�صية  جمهول حمل القامة 
دروي�ص  اأم��ل خمي�ص   : بردبي موؤ�ص�صة فردية وميثله   - املدعي/ موفنبيك  ان  مبا 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - البلو�صي  حممد 
عليهم مببلغ وقدره )١343٢4 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
كفالة.    ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �صمول  و  ال��ت��ام  ال�صداد  وحتى  ت��اري��خ   م��ن   %١٢
بالقاعة  �ص   8.3٠ ال�صاعة   ٢٠١7/9/١9 امل��واف��ق   الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2537   تنفيذ جتاري  
بول   / ملالكه   - للتجميل  انرتكونتيننتال  مركز  ���ص��ده/١-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/�صركل  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول   - حجاز  مي�صال 
اأقام  ق��د   - احل��م��ادي  املو�صى  علي  اب��راه��ي��م   : م وميثله  م  ذ  ���ص   - دارت 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
او خزينة املحكمة.  وعليه  التنفيذ  وق��دره )4885١3( دره��م اىل طالب 
فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2466   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/١- زاهي ادمون اخلوري ٢-موؤ�ص�صة ٦ درجات لال�صت�صارات  
- ل�صاحبها / زاهي ادمون اخلوري - جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/البنك التجاري الدويل وميثله / ح�صني علي عبدالرحمن لوتاه - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٦5889٢8( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2343   تنفيذ جتاري  
او ون  جمهول حمل القامة  املنفذ �صده/١- مطعم ومقهي ون  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/�صركة هاي فوودز للتجارة العامة - ذ م م وميثله 
: احمد مهدي فهد بادي العتيبي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )٢8848.97( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2501  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / ١- �صلفر ليف للمفرو�صات - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة الطموح لال�صتثمارات - ذ م م وميثله : حمدان عبداهلل 
بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - الكعبي  �صيف  �صبيح 
واتعاب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   ١3٢٢5٠( وق���دره  مببلغ  عليها   امل��دع��ي 
املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.13 يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١7/9/٢٠  ال�صاعة 8.3٠ �ص بالقاعة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/1689  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / ١- برتك�صو للنفط والغاز - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة برتوفاك انرتنا�صيونال ليمتد وميثله : حمدان عبداهلل 
ب�صم  املطالبة   ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد    - الكعبي  �صيف  �صبيح 
و�صحة احلجز التحفظي رقم ٢٠١7/3٢٠ جتاري والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١7/9/٢٠  ال�صاعة 9.3٠ �ص بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
مذكرة اعادة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2017/969  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ ١- ماركو بولو جلوبل ليمتد  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  حمدان   : وميثله  بادينو  ب��اي  ليندرو  /ان��دري��ا  امل�صتاأنف  ان  مبا 
بالدعوى  ال�����ص��ادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�صتاأنف  ق��د   - الكعبي  �صيف  �صبيح 
بتاريخ ٢٠١7/5/١٦ وح��ددت لها جل�صه  : ٢٠١7/٢4١ جتاري جزئي  رقم 
ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا  بالقاعة رقم  املوافق ١٠/١8/٢٠١7   يوم الربعاء 
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/2739   تنفيذ جتاري  
بابو �صهو  م  ٢-�صهناز  م  ذ  امل��ري لتنظيم احلفالت - �ص  املنفذ ���ص��ده/١-  اىل 
لموجات - ب�صفته كفيل �صامن ملديونية املري لتنظيم احلفالت - �ص ذ م م  
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك اأبوظبي الوطني وميثله : 
حممد عي�صى �صلطان ال�صويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامكم بالت�صامن والتكافل بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8٠٢589.77( 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5  الج��راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/660 جتاري جزئي                                              
اىل املدعي عليه/١- اإي اإم دي للياقة البدنية - �ص ذ م م  وميثلها / ١- عي�صى حممد عبداهلل حممد 
الدح ٢/ احمد حممد عبداهلل الدح املطرو�صي ، ٢- احمد حممد عبداهلل الدح  املطرو�صي  جمهويل 
حمل القامة مبا اأن املدعي / �صركة تكنوجيم الإمارات - ذ م م وميثله : حمدان عبداهلل �صبيح �صيف 
الكعبي  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  ٢٠١7/5/3٠  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�صالح/ �صركة تكنوجيم الإمارات - ذ م م بالزام ا ملدعي عليهما بالت�صامن فيما بينهما بان يوؤديا 
للمدعية مبلغ اجمايل وق��دره 3٠٠.5٦١ درهم وفائدة 9% من تاريخ املطالبة يف ٢٠١7/٢/9 وحتى 
للمدعية  التكميلي  التعوي�ص  �صبيل  الف درهم علي  ب��اأداء مببلغ ع�صرين  وبالزامهما  التام  ال�صداد 
مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  بامل�صاريف  بالت�صامن  عليهما  املدعي  والزمت 
احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر 

با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1028 جتاري جزئي                                              

حمل  جمهول   - النعيمي  العطريز  ع��ب��داهلل  را���ص��د  احمد  ع��ب��داهلل  عليه/١-  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا اأن املدعي / دار التمويل - �ص م ع وميثله : �صيخه حممد �صيف علي املحرزي  
املذكورة  الدعوى  ٢٠١7/8/١3  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
اعاله ل�صالح/ دار التمويل - �ص م ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ للبنك 
املدعي مبلغ خم�صني الف واربعمائة و�صتة وع�صرين درهم وثالثة وخم�صني فل�صا والفائدة 
متام  وحتى   ٢٠١7/3/٢٦ يف  احلا�صل  الق�صائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
عدا  ما  ورف�صت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  الف  بامل�صروفات ومببلغ   والزمته  ال�صداد 
ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2757  جتاري جزئي              

اىل امل��دع��ي عليه / ١- علي يو�صف غ��الم ح��اج��ي  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املدعي/ دار التمويل - �ص م ع وميثله : �صيخه حممد �صيف علي املحرزي - قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )5.١589٠٦ 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  ١٢% �صنويا من تاريخ رفع 
الدعوى وحتى ال�صداد التام و �صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
 Ch1.C.14 جل�صة يوم الربعاء  املوافق  ٢٠١7/١٠/4  ال�صاعة 8.3٠ �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/761   احوال نف�س م�صلمني                 

اىل املدعي عليه / ١- عبداملناف ا�صماعيل الأحمدي  جمهول حمل القامة 
قد    - املال  اإبراهيم  اإبراهيم ح�صن   / ع يل وميثله  املدعي/ميوجن  ان  مبا 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها تطليق املدعية من املدعي عليه طلقة بائنة 
لل�صرر مع اأمره بعدم التعر�ص لها يف اأمور حياتها اخلا�صة.   وحددت لها 
جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  ٢٠١7/9/١٢  ال�صاعة 8.3٠ �ص بالقاعة رقم )9(  
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

كلي  جت��اري   ٢٠١7/8١٦ الق�صية  يف  ال�صادر  احلكم  مبوجب 
 / ال��ق�����ص��ائ��ي  امل�����ص��ف��ي  ي��ع��ل��ن   ٢٠١7/5/٢3 ب��ت��اري��خ  اب��وظ��ب��ي 
اأ�صرف اأحمد جنينه بحل وت�صفية ال�صركة املذكورة )فمن له 
اأو اعرتا�ص على حلها وت�صفيتها  م�صتحقات مالية يف ذمتها 
اأ�صلية  ( مراجعة امل�صفي موؤيدا مطالبته مب�صتندات ثبوتية 
ت��اري��خ ن�صر ه��ذا العالن  ي��وم��ا م��ن  قاطعة وذل���ك خ��الل 45 
انق�صاء  بعد  مطالبه  اأي  يف  حقه  �صقط  وال  نهائية  كمهلة 
املهلة املذكورة - لال�صتعالم : هاتف متحرك : 7١٢١١7٠/٠5٠ 

، فاك�ص : ٠٢/٦3٢7٢٦7

اإعالن حل وت�صفية �صركة  
رمال الإمارات لدارة العقارات - ذ م م  

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2130 تنفيذ جتاري
اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده���م/١- حم��م��د رام�����ني ع��ب��د ال���ك���رمي ���ص��ي��اء جمهول 
�ص.م.ع  الوطني  القيوين  ام  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني  قد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8495١.89( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة    خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3291  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �صده/١- رينجر�ص انرتنا�صيونال خلدمات احلرا�صه - موؤ�ص�صه 
فردية جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رفيق هولدر كال�صان 
والزامك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق����ام   ق��د  ه����ولدر 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )5474( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )9٠٠( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
مذكرة اعالن  متنازع �صده بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/122  نزاع تعيني خربة جتاري                      
ان  اأ�صوان للتطوير   جمهويل حمل القامة مبا  املتنازع ���ص��ده/١-   اىل 
�صعيد  ماجد   : وميثله  ال�صام�صي  النومان  علي  عبداهلل  ح�صن  املتنازع/ 
املطالبة بندب خبري  الدعوى  اق��ام عليك  ال�صويهي - قد  حمد اجل��الف 
متخ�ص�ص مع الزام املدعي عليه الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف 
وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.    وح��ددت لها جل�صة ي��وم الح��د  امل��واف��ق ٢4/٢٠١7/9  
ال�صاعة 8.3٠ �ص مبكتب امل�صلح  لذا فانت مكلف باحل�صور او من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة ايام على القل.  
رئي�س الق�صم                                                

حماكم دبي

الت�صويات الودية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/131  ا�صتئناف تظلم جتاري   

بيت   - القر�صي  �صامي  عبدال�صمد  حمالت  ١-�صركة  �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
العود والعنرب والعطور فرع دبي - ذ م م ٢-�صامي بن مظفر بن حممد عامل 
القر�صي جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ليفانت كتور - �ص ذ م م 
وميثله : يو�صف حممد ح�صن حممد البحر -  قد ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر 
بالدعوى رق��م   ٢٠١7/١5١ تظلم جت��اري وح��ددت لها جل�صه يوم الربعاء  
 ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����ص��اءا    ١7.3٠ ال�صاعة    ٢٠١7/9/٢7 امل��واف��ق 
وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

اعادة  مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2017/929  ا�صتئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ ١-كافترييا فرن وطاجني - �ص ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /�صعيد عبد اهلل ابراهيم �صريف   قد 
ا�صتاأنف   احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : ٢٠١7/١١9٠ عمايل جزئي 
بتاريخ ٢٠١7/5/9 وحددت لها جل�صه يوم الحد املوافق ١٠/١/٢٠١7  
ch2.D.18 وعليه يقت�صي  ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا  بالقاعة رقم 
�صتجري  ت��خ��ل��ف��ك��م  ق��ان��ون��ي��ا ويف ح����ال  م���ن مي��ث��ل��ك��م  او  ح�����ص��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/596  ا�صتئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ ١- درمتان غروب ٢-درمتان جي ام بي ات�ص  جمهويل 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /ديفي لليخوت - �ص ذ م م وميثله : ناجي 
ال�����ص��ادر بالدعوى  ا���ص��ت��اأن��ف احل��ك��م  ق��د  اب��راه��ي��م بي�صون -  علي احل���اج 
جل�صه  لها  وح���ددت   ٢٠١٦/4/٢4 بتاريخ  كلي  جت��اري   ٢٠١٢/١٦٢  : رق��م 
رقم  بالقاعة  ال�صاعة ١٠.٠٠ �صباحا   املوافق ٢7/٢٠١7/9   الربعاء   يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2717  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- جو�ص اليمري كجو لوبجوبان  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك الحتاد الوطني - �ص م ع وميثله : فهد �صلطان علي لوتاه -  قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )٢4١.٢3٦ 
القانونية بواقع ١٢% من  درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت  التام.   ال�صداد  ٢٠١7/7/٢٠ وحتى  ال�صتحقاق احلا�صل يف  تاريخ   
 Ch1.C.12 جل�صة يوم الحد   املوافق  ٢٠١7/9/٢4  ال�صاعة 8.3٠ �ص بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2713  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- املتخ�ص�صة خلدمات النقل - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
املعدات - �ص ذ م م وميثله : يو�صف حممد ح�صن  الفار�ص لتاأجري  مبا ان املدعي/ 
بالزام املدعي عليها  اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  البحر -  قد  حممد 
الفا واربعمائة  ت��وؤدي للمدعية مبلغ وق��دره )٢٢.4٠٠ دره��م( )اثنان وع�صرون  باأن 
درهما(    والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى متام  ال�صداد  
بال�صافة للر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  
٢٠١7/9/٢4  ال�صاعة 8.3٠ �ص بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2654  جتاري جزئي              

م  جمهول حمل  م  ذ  ���ص   - اي�صت  ميدل  كونتي�صنا  ١- هو�ص   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ رابيد اك�صي�ص - �ص ذ م م وميثله : يو�صف حممد ح�صن 
حممد البحر -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )٢39.١١٦.٦8 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
9% من تاريخ   رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�صاعة 8.3٠ �ص  املوافق  ٢٠/٢٠١7/9  
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12118 بتاريخ 2017/9/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/3280  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/١- ال�صرح للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/�صاوانت رام �صوكها رام هارجيان - قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١١579(
مبلغ )١٠١١( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

١5 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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وتخ�صع الأعمال الفنية املر�صحة للفوز اإىل عدد 
املعايري والأ�ص�ص املختلفة مثل فكرة العمل  من 
التنفيذ،  يف  امل�صتخدمة  واملعايري  منه،  والهدف 
العمل  يف  والإب����داع  البتكار  عنا�صر  جانب  اإىل 
امل�صتخدمة،  والتقنية  العر�ص،  وطريقة  الفني، 
والتنظيم، اإ�صافة اإىل عدد من املعايري اخلا�صة 

باملهرجان.
القا�صمي،  عبداهلل  بنت  جواهر  ال�صيخة  وقالت 
ال�صارقة  م��ه��رج��ان  و  )ف�����ن(  م��وؤ���ص�����ص��ة  م���دي���ر 
ال�صينمائي الدويل للطفل: ت�صم جلنة التحكيم 
ه�����ذا ال����ع����ام جم���م���وع���ة ك���ب���رية م����ن ال���ك���ف���اءات 
والتي  والإع������الم،  ال��ف��ن  جم���ال  يف  املتخ�ص�صة 
ت��رثي امل��ه��رج��ان ل��ه��ذا ال����دورة، وت��ق��دم ح�صيلة 
هذه  خ��الل  لنخرج  والعملية  العلمية  خربتها 
الدورة باأف�صل النتائج واأف�صل الأعمال الفنية، 
ي�����ص��ج��ل لر�صيد  ال��ت��ي ت�����ص��ك��ل اإجن�������ازاً ج���دي���داً 

املهرجان احلافل.
وت�������ص���م جل���ن���ة ال��ت��ح��ك��ي��م امل�������ص���ارك���ة اإب���راه���ي���م 
و�صينمائي  م�����ص��رح��ي  مم��ث��ل  وه����و  احل�������ص���اوي، 
وتلفزيوين ومنتج من اململكة العربية ال�صعودية، 
ي�صغل العديد من املنا�صب الإدارية منها رئي�ص 
جمل�ص اإدارة وكالة نون فن لالإنتاج الفني املرئي 
وامل�صموع، وم�صوؤول العالقات العامة يف مهرجان 
اأف����الم ال�����ص��ع��ودي��ة، وع�����ص��و م��وؤ���ص�����ص يف جمعية 
الثقافة  جمعية  وع�صو  ال�صعوديني،  امل�صرحيني 

والفنون بالأح�صاء.
كما ت�صم مرعي احلليان، رئي�ص اللجنة الثقافية 
جمعية  ع�صو  الم��ارات��ي��ة،  امل�صرحيني  بجمعية 
ال�صحفيني يف الإم��ارات، موؤلف وخمرج العديد 
من الأعمال امل�صرحية املوجهة جلمهور الطفل، 
الكبار  ت�����ص��ع ج���وائ���ز يف م�����ص��رح  وح��ا���ص��ل ع��ل��ى 
وم�����ص��رح ال��ط��ف��ل م��ن ع���دة م��ه��رج��ان��ات حملية 

وخليجية وعربية.
وحممد ح�صن اأحمد، كاتب و�صيناري�صت اإماراتي 
الإم����ارات،  ب��دول��ة  الفيلم  �صناعة  موؤ�ص�صي  م��ن 
م�����ص��ت�����ص��ار ف��ن��ي يف ���ص��رك��ة اأب���وظ���ب���ي ل���الإع���الم، 
ح�صدت جميع اأعماله ال�صينمائية اأهم اجلوائز 
جائزة   32 بلغت  وال��ت��ي  ك�صيناري�صت  ال��دول��ي��ة 
اأربع  وح�صل  فيلم،  واأف�صل  �صيناري�صت  كاأف�صل 
مرات على التوايل على جائزة اأف�صل �صيناري�صت 
دول  ومهرجان  ال�صينمائي  اخلليج  مهرجان  يف 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي يف ق��ط��ر، وجوائز  جم��ل�����ص 
واملغرب  ورو���ص��ي��ا  ون��ي��وي��ورك  اإيطاليا  يف  دول��ي��ة 

والعراق ومهرجانات دولية اأخرى.
الأعمال  من  الكثري  فلديه  اجل�صمي  اأحمد  اأم��ا 
وال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وبع�ص  والإذاع����ي����ة  امل�����ص��رح��ي��ة 
اللجنة  يف  ع�صو  وه���و  ال�صينمائية،  ال��ت��ج��ارب 
العليا ملهرجان امل�صرح اخلليجي، وع�صو اللجنة 
�صنوات،  ل��ع��دة  امل�صرحية  ال�صارقة  لأي���ام  العليا 
مهرجانات  ع����دة  يف  ال��ت��ح��ك��ي��م  جل��ن��ة  وع�����ص��و 
م�����ص��رح��ي��ة وت��ل��ف��زي��ون��ي��ة و���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة حملية 
مهرجانات  ع��دة  يف  و���ص��ارك  وعربية،  وخليجية 

عربية وخليجية.
و���ص��ل��ط��ان ال��ن��ي��ادي ه��و م��وؤ���ص�����ص ���ص��رك��ة ظبيان 
ل���الإن���ت���اج ال���ف���ن���ي، ق����دم ال���ع���دي���د م���ن الأع���م���ال 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وامل�����ص��رح��ي��ة، وك��ت��ب ال��ع��دي��د من 
الأعمال التلفزيونية ومن اأهمها، دروب املطايا، 

وزمن طناف، و�صل�صلة طما�صة.
اأم����ا امل���خ���رج الإم����ارات����ي ع���ب���داهلل ال��ك��ع��ب��ي فبداأ 
حيث  دب��ي،  تلفزيون  يف  كمذيع  املهنية  م�صريته 
و�صعياً  الإن��ت��اج،  قّيمة يف جم��ال  اكت�صب خ��ربات 
الإخ����راج،  مب��ج��ال  امل��ت��وا���ص��ل  �صغفه  تلبية  وراء 
لإكمال  ب��اري�����ص   2009 ع��ام  يف  الكعبي  اخ��ت��ار 
م�صواره العلمي واحل�صول على درجة املاج�صتري 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي م��ن م��در���ص��ة �صناعة  يف الإخ������راج 

الأفالم الدولية يف باري�ص.
وخمرج  وم��وؤل��ف  ممثل  �صالح  ع��ب��داهلل  والفنان 
وباحث يف جمال الرتاث و�صاعر، �صاهم يف تاأ�صي�ص 
جمعية امل�صرحيني وم�صرح دبي ال�صعبي، وم�صرح 
ال�صباب للفنون و�صغل فيهم عدة منا�صب اإدارية، 
امل�صرحية يف عمله  اجل��وائ��ز  م��ن  ال��ع��دي��د  ون���ال 

كموؤلف مو�صيقي.
والدكتور حبيب غلوم، ممثل وخمرج حا�صل على 
امل�صرحي من جامعة  الأدب  الدكتوراه يف  درج��ة 
1999، ي�صغل حالياً  مان�ص�صرت بربيطانيا عام 
وتنمية  الثقافة  ب���وزارة  ثقايف  م�صت�صار  من�صب 
امل�صرحيني  جمعية  ع���ام  ���ص��ر  اأم����ني  و  امل��ع��رف��ة، 
ال�صباب  م�����ص��رح  اإدارة  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  ون���ائ���ب 
والإ�صدارات  امل��وؤل��ف��ات  م��ن  العديد  ل��ه  للفنون، 
امللتقيات  م��ن  ال��ع��دي��د  ���ص��ارك يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة، 
وامل��ه��رج��ان��ات مم��ث��اًل وك��ات��ب��اً وخم��رج��اً وناقداً 
العديد من  ق��ّدم  وتقومي،  وع�صو جل��ان حتكيم 

وتوىل  املتخ�ص�صة،  والفنية  امل�صرحية،  ال��دورات 
امل�صرح  ومهرجان  الطفل  م�صرح  مهرجان  اإدارة 

اجلامعي، ومهرجان امل�صرح اخلليجي.
وع���ب���داهلل ال�����ص��ره��ان، ه���و رائ����د اأع���م���ال وفنان 
لالإعالم  اأجيال  �صركة  ورئي�ص  موؤ�ص�ص  اإمارتي، 
الإعالم  العملية يف جم��ال  اخل���ربة  م��ن  ول��دي��ه 
وريادة الأعمال والبتكار ما يزيد عن 13 عاماً، 
حا�صل على ماج�صتري القيادة الريادية بتقدير 
امتياز مع مرتبة ال�صرف من جامعة حمدان بن 
من  واقت�صاد  اإدارة  كلية  خريج  الذكية،  حممد 
جامعة الإمارات العربية املتحدة، موؤلف ومبتكر 
الن�صخة  وخم��رج  »حمدون«   الكرتوين  امل�صل�صل 

اجلديدة من “افتح يا �صم�صم”.
وجنوم الغامن �صاعرة وكاتبة �صيناريو وخمرجة 
من  ع��دي��د  ع��ل��ى  ح��ا���ص��ل��ة  اإم���ارات���ي���ة  �صينمائية 
اأهم  م��ن  وتعترب  والإقليمية  ال��دول��ي��ة  اجل��وائ��ز 
امل��خ��رج��ات الإم��ارات��ي��ات وه��ي م��ن م��وال��ي��د دبي 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ص يف  اأن���ه���ت درج����ة   .1962 ع����ام 
الإنتاج التلفزيوين من جامعة اأوهايو بالوليات 
على  حا�صلة   ،1996 ع��ام  الأم��ري��ك��ي��ة  املتحدة 
درج����ة امل��اج�����ص��ت��ري يف الإن���ت���اج ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي من 
جامعة غريفيث باأ�صرتاليا عام 1999. ح�صدت 

كبرية  اأع���داد  على  الأخ���رية  الوثائقية  اأفالمها 
الأفالم  �صناع  م�صاف  يف  جعلتها  اجل��وائ��ز  م��ن 

الوثائقية يف منطقة اخلليج العربي.
اأردن��ي��ة مقيمة يف  اأخ��ب��ار  ال��ف��ار���ص مذيعة  وع��ال 
و   ،MBC قناة  برامج يف  و منتجة  الإم����ارات، 
متار�ص مهنة الإعالم من 14 عاماً، حيث بداأت 
يتجاوز  مل  مبكٍر  عمٍر  يف  الإعالمية  م�صريتها 
ال�صابعة ع�صرة، وتعترب اأ�صغر مرا�صلة يف ال�صرق 
“جملة  بح�صب  ع�صرة  ال�صابعة  بعمر  الأو���ص��ط 
اوك الربيطانية”،  التحقت بعدها اإىل الأخبار 
يف قناة اإم بي �صي 1 كمذيعة ومقدمة الربنامج 
اأ�صبوع(.  يف  �صي  ب��ي  )اإم  الإجتماعي  الإخ��ب��اري 
ح�صدت عال الفار�ص العديد من اجلوائز منها: 
جائزة ملتقى الإعالميني ال�صباب العرب كاأبرز 
و   ،)2009( م��وؤث��رة  �صابة  اإع��الم��ي��ة  �صخ�صية 
بت�صويت اجلمهور  اأردنية  اإعالمية  اأف�صل  لقب 

لعام 2009.
�صينمائي  ومنتج  خمرج  ال��ذوادي  حممد  وب�صام 
اإخراج  ق�صم  بكالوريو�ص  على  حا�صل  بحريني، 
اأول  واأن��ت��ج  اأخ����رج  لل�صينما،  ال��ع��ايل  امل��ع��ه��د  م��ن 
اأفالم روائية طويلة ململكة البحرين، مت  ثالثة 
الدورة  ال�صينمائي  اخلليج  مهرجان  يف  تكرميه 

اإجن������ازات  ت���ك���رمي  ب��ج��ائ��زة   2012 اخل��ام�����ص��ة 
تعزيز  يف  ال���ب���ارزة  مل�صاهمته  ت��ق��دي��راً  ال��ف��ن��ان��ني 
يف  ال��رائ��د  ودوره  املنطقة  يف  ال�صينما  �صناعة 
�صناعة ال�صينما البحرينية واإخراجه لأول فيلم 
1990 وهو  روائ��ي طويل ململكة البحرين عام 

فيلم احلاجز.
وال��ف��ن��ان ال��دك��ت��ور خ��ال��د اأم����ني احل��ا���ص��ل على 
املعهد  من  واإخ��راج  متثيل  البكالوريو�ص  �صهادة 
ع�صو  هو  الكويت،   – امل�صرحية  للفنون  العايل 
هيئة تدري�ص يف املعهد العايل للفنون امل�صرحي، 
املهرجانات  من  العديد  يف  حتكيم  جلان  وع�صو 
من  العديد  يف  ���ص��ارك  ال�صينمائية   - امل�صرحية 
الور�ص الفنية، حا�صل على العديد من اجلوائز 
املحرتفني  مهرجانات  يف  والإخ���راج  التمثيل  يف 
�صلطان  ال�صيخ  ج��ائ��زة  منها  ال��ع��رب��ي  واخل��ل��ي��ج 
املهرجان  يف  خم��رج  كاأف�صل  م��وؤخ��را  القا�صمي 

اخلليجي – ال�صارقة.
فت�صغل  اخل��اج��ة  نايلة  الإم��ارات��ي��ة  املخرجة  اأم��ا 
من�صب املدير التنفيذي ل�صركة دي �صيفن مو�صن 
اإنتاج الأفالم الوثائقية  بيكت�صرز املتخ�ص�صة يف 
التلفزيونية.  والإع���الن���ات  الق�صرية  والأف����الم 
ح������ازت اخل����اج����ة ع���ل���ى ال���ع���دي���د م����ن اجل���وائ���ز 

اختريت  حيث  املرموقة،  والأل��ق��اب  ال�صينمائية 
���ص��م��ن ق��ائ��م��ة اأف�����ص��ل 50 ام�����راأة ع��رب��ي��ة لعام 
بيزني�ص  اأراب��ي��ان  جملة  اختارتها  كما   ،2012
ال�صخ�صيات  اأق���وى  م��ن  �صخ�صية   100 �صمن 

العربية حتت �صن الأربعني عام 2015.
واأمي�������ن ج���م���ال ه����و م���وؤ����ص�������ص ����ص���رك���ة ب���ارج���ون 
الرائدة  ال���ص��ت��ودي��وه��ات  اإح�����دى  اإن��رتت��ي��م��ن��ت، 
يف جم���ال اإن���ت���اج اأف���الم الأن��ي��م��ي�����ص��ن وامل���وؤث���رات 
الب�صرية يف منطقة ال�صرق الأو�صط، قاده �صغفه 
وحبه لرواية الق�ص�ص والر�صوم املتحركة لإنتاج 
الفيلم الكرتوين بالل الذي يعد اأول فيلم روائي 
الأب��ع��اد، وجن��ح يف حتقيق  كرتوين كامل ثالثي 
�صهرة عاملية وا�صعة ونال العديد من اجلوائز يف 

خمتلف اأنحاء العامل.
على  الأم��ري��ك��ي��ة  املمثلة  اللجنة  اأع�����ص��اء  وب���ني 
م�صرحية  يف  ملمثلة  اأداء  لأف�����ص��ل  ت���وين  ج��ائ��زة 
اأن��ي��ك��ا ن���وين روز، وه���ي واح�����دة من  م��و���ص��ي��ق��ي��ة 
ال�صل�صلة  يف  رئي�صياً  دوراً  اللواتي لعنب  املمثالت 
ال�صهرية »ذا كواد«، كما لعبت دوراً يف فيلم >كل 
�صيء، كل �صيء< اإىل جانب العديد من الأفالم 

العاملية.
الإنتاج  جائزة  على  احلائزة  بولبوليا،  وف��ريدوز 

البث  موؤ�ص�صة  رئي�ص  الإع��الم��ي، هي  والإخ���راج 
�صغلت  اأفريقيا،  الأط��ف��ال يف  اأج��ل  م��ن  الإذاع����ي 
ال����دويل لأفالم  امل��رك��ز  رئ��ي�����ص  ف����ريدوز من�صب 
الأطفال وال�صباب ملدتني، كما اأنها ع�صو موؤ�ص�ص 
تلفزيونية  قناة  اأف�صل  وه��ي  �صي،  بي  اإي��ه  لقناة 
خم�ص�صة  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة  ق��ن��اة  وه���ي  اأفريقية– 

لالأطفال وال�صباب يف نيجرييا.
وحممد �صعيد حارب خمرج اإماراتي متخ�ص�ص 
ال��ك��رت��ون، وه��و مبدع وخمرج  اأف���الم  يف �صناعة 
الفريج،  ال�صهري  الكرتوين  التلفزيوين  امل�صل�صل 
يراأ�ص حممد حارب �صركة لمتارا لالإنتاج الفني، 
ويعكف حالياً على و�صع اللم�صات النهائية على 
فيلمه الروائي الأول »را�صد ورجب« بغية عر�صه 
حارب  �صعيد  حم��م��د  املقبل، حّل  ال��ع��ام  خ���الل 
تاأثرياً  الأك��رث  العرب  الأ�صخا�ص  قائمة  �صمن 
يف العامل بني 2008 و2012 التي ت�صدر عن 

جملة اأرابيان بزني�ص.
اإماراتي ورائ��د يف جمال  وعلي م�صطفى خمرج 
اأ���ص�����ص �صركته  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة،  ���ص��ن��اع��ة الأف�����الم 
 ،2007 ع����ام  ل����الأف����الم  اإم  اإف  اإي�����ه  اخل���ا����ص���ة 
واختارته جملة ا�صكواير كاأكرث املخرجني تاأثرياً 
لعام 2014  مل�صاهمته يف بناء وتطوير �صناعة 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  يف  املحلية  ال�صينما 
ويعد فيلمه الروائي اجلديد ذا وورثي اجلدير 
اأب����و ظ��ب��ي فيلم  اإمي����ج ني�صن  اإن���ت���اج ���ص��رك��ة  م��ن 
الرعب الأول الذي يتم اإنتاجه يف العامل العربي. 
وتهدف موؤ�ص�صة فن اإىل تن�صئة واإعداد جيل واعد 
من الفنانني وال�صينمائيني املبدعني، والرتويج 
لالأعمال الفنية والأفالم اجلديدة التي ينتجها 
الأطفال والنا�صئة يف دولة الإمارات، وعر�صها يف 
يف  الدولية  وامل��وؤمت��رات  ال�صينمائية  املهرجانات 
جميع اأنحاء العامل، كما تهدف اإىل دعم املواهب 
واملوؤمترات،  املهرجانات،  خالل  من  وت�صجيعها 
والدويل،  املحلي  ال�صعيدين  العمل على  وور���ص 
���ص��ب��ك��ة م���رتاب���ط���ة من  ت���وف���ري  اإىل  ب���الإ����ص���اف���ة 
من  ومتكينهم  وال��واع��دي��ن،  املوهوبني  ال�صباب 

تبادل التجارب واخلربات على نطاق عاملي.

مهرجان ال�سارقة ال�سينمائي الدويل للطفل يعتمد اأ�سماء جلنة التحكيم لدورته اخلام�سة

اخلام�سة،  بالدورة  اخلا�سة  التحكيم  جلنة  اأ�سماء  للطفل،  ال�سينمائي  ال�سارقة  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  اإدارة  اعتمدت 
واملكونة من 19 ع�سوًا، والتي �ستتوىل مهام تقييم الأعمال الفنية املتقدمة للم�ساركة �سمن فئات املهرجان ال�سبعة.

وتت�سمن جلنة التحكيم لهذه الدورة، عدد من الفنانني واملخرجني ال�سينمائيني والإعالميني العرب والأجانب، اإىل جانب 
عدد من العاملني يف خمتلف جمالت الفنون، من داخل دولة الإمارات العربية املتحدة وخارجها، حيث تتميز بتنوع الكفاءات 

التي ت�سمها، للم�ساهمة يف اإثراء عملية تقييم الأعمال املر�سحة للفوز.
وتتوزع جوائز املهرجان على الفئات ال�سبعة للمهرجان وهي: فئة اأف�سل فيلم خليجي ق�سري، وفئة اأف�سل فيلم طلبة، وفئة 
اأف�سل فيلم دويل ق�سري، وفئة اأف�سل فيلم ر�سوم متحركة، وفئة اأف�سل فيلم وثائقي، وفئة اأف�سل فيلم روائي طويل، وفئة 

اأف�سل فيلم من �سنع الأطفال. 

ثقافة وفن�ن
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فــن عــربـــي

39
منذ طفولتي اأحلم باأن اأكون ممثلة

�سمر مر�سي: اأعترب التمثيل هواية ولي�س مهنة
-اأمتنى تقدمي �سخ�سيات تاريخية وكوميدية وفانتازية

البحرية  الأك��ادمي��ي��ة  يف  تخ�ص�صت  ب��ع��دم��ا   •
ملاذا  ال�صحافة،  يف  وعملت  والتكنولوجيا  للعلوم 

قررت درا�صة الفن لحقاً؟
- كنت منذ طفولتي اأحلم باأن اأكون ممثلة، ولكن 
التحاقي مبعهد  ورف�ص  مقتنعاً  يكن  وال��دي مل 
البحرية للعلوم  الأكادميية  التمثيل، فدر�صت يف 

والتكنولوجيا، 
درا�صة  اأن قررت  اإىل  ال�صحافة،  وعملت فرتة يف 

التمثيل والإخراج يف اأمريكا. 
فنية  ور���ص  يف  �صاركت  م�صر،  اإىل  عودتي  وعند 

ل��رغ��ب��ت��ي يف درا�����ص����ة ال��ت��م��ث��ي��ل ق���ب���ل دخ����ويل 
اأنني  اأيقنت  وحينما  عموماً.  الفني  امل��ج��ال 

اأ���ص��ت��ط��ي��ع ال��ت��م��ث��ي��ل، ط��ل��ب��ت م��ن �صديقي 
وخ�صعت  م�صاعدتي،  اجلنايني  ط���ارق 

لتج�صيد  بقبويل  الختبارات وفوجئت 
وكانت  ع��ف��ري��ت(،  ك���ف  )ع��ل��ى  يف  دور 

بدايتي يف جمال التمثيل.
يف  ال�صحايف  املجال  �صاعدك  • كيف 

العمل الفني؟
- مل ي�صاعدين مبا�صرة، 

مل  اأدق  ب��ت��ع��ب��ري 
اأ����ص���ت���غ���ل���ه 

وجهة  تغيري  يف  ���ص��اه��م  ول��ك��ن��ه  ال��ف��ن،  يف  للعمل 
ن��ظ��ري ع��ن ه��ذا ال��و���ص��ط. ك��ان ل��دي ت��خ��وف من 

جمال الفن ب�صبب الإ�صاعات، 
ول���ك���ن ح��ي��ن��م��ا اق����رتب����ت م���ن���ه ب��ح��ك��م ع��م��ل��ي يف 
يت�صمن  اآخر  كاأي جمال  اأنه  اكت�صفت  ال�صحافة 
ال�صيئ واجليد، وعلى عك�ص الفكرة اخلاطئة التي 

جها  و ال�����ب�����ع�����������ص، ير

كثري من الفنانني والفنانات متوا�صعون.
حم�صن  ت��ام��ر  امل��خ��رج  م��ع  ع��م��ل��ك  ع��ن  • م����اذا 

للمرة الثانية يف )هذا امل�صاء(؟
املخرج  م��ع  بالتعاون  حمظوظة  نف�صي  اأع��ت��رب   -

العبقري تامر حم�صن.
م�����ص��ل�����ص��ل )حتت  ع���رب  ب��ي��ن��ن��ا  ت���ع���اون  اأول  ك����ان   
رم�صان  يف  ال���ن���ج���اح  ل���ق���ي  ال������ذي  ال�������ص���ي���ط���رة( 

 ،2016
ثم )هذا امل�صاء( يف املو�صم الأخري. 

اإظهار موهبة  القدرة على  ب�صدق، لدى حم�صن 
ممتاز،  ب�صكل  دوره  وتفا�صيل  احلقيقية  الفنان 
بالإ�صافة اإىل اأنه ل يتعامل مع امل�صل�صل على اأنه 
يت�صمن بطاًل واحداً، بل ينظر اإىل امل�صاركني 

كلهم بو�صفهم الأبطال، 
ويعرفه  ينجح  معه  يعمل  فنان  اأي  لذلك 

اجلمهور واملخرجون.
)هذا  يف  لدور)هند(  رت  حت�صّ كيف   •

امل�صاء(؟
كثرياً  ج�صدتها  التي  هند  ق�صة  ت�صبه 
لالأ�صف  ع��ا���ص��ت  يل،  ���ص��دي��ق��ة  ق�����ص��ة 

التجربة نف�صها تقريباً. 
يف  معها  اأتناق�ص  اأن  على  حر�صت  ل��ذا 
تفا�صيل حمددة ملعرفة ردود فعلها 
بها.  مرت  التي  التجربة  وفهم 
غري اأنني مل اأ�صتعن ب�صكلها 
و�صتظل  ح���رك���ات���ه���ا.  اأو 
���ص��خ�����ص��ي��ة ه���ن���د اإح�����دى 
ال�صخ�صيات  اأ�����ص����ع����ب 
الآن،  التي قدمتها حتى 
اأنها ج��اءت من  خ�صو�صاً 
خمتلفة  اجتماعية  طبقة 
وكنت  واأح���ب���ب���ت���ه���ا،  ع���ن���ي، 

اأ�صعر بال�صفقة عليها.
• ما املعايري التي تعتمدينها 

لقبول الدور؟
اأ�صا�صية  معايري  ثالثة  ثمة   -
ب��ن��اء عليها وهي:  ال���دور  اأق��ب��ل 
املخرج، واملنتج، واملوؤلف. املخرج 
هو ال�صخ�ص الوحيد القادر على 
اإخراج العمل الفني باأف�صل �صكل، 
واملوؤلف ي�صتطيع ربط خطوط 
تفا�صيل  واإظ������ه������ار  ال���ع���م���ل 

ال�صخ�صيات كافة، بالإ�صافة اإىل �صرورة اأن يكون 
املنتج كرمياً لأن كثرياً من املنتجني يبخلون على 

امل�صل�صل فيخرج �صعيفاً.
و)حتت  الن�صا(  )�صجن  يف  دوري��ك  عن  م��اذا   •

ال�صيطرة(، واأيهما الأحب اإليك؟
- )مايا( اإحدى اأحب ال�صخ�صيات اإىل قلبي. رغم 

�صهولة الدور،
الفعل،  ردود  جت�صيد  يف  �صعوبة  وج���دت  ف���اإين   
الطبيعية  �صخ�صيتي  عن  تختلف  اأنها  خ�صو�صاً 
الع�صبية، وهي تعربرِّ عن الواقع وتظهر الأخطاء 

يف الرتبية التي تت�صبب يف اإدمان البع�ص.
متاماً  خمتلف  الن�صا(  )�صجن  يف  )باكينام(  دور 

عن �صخ�صيتي احلقيقية،
 واأثناء عر�صه كان اجلمهور مقتنعاً باأين �صريرة، 
لدرجة اأن البع�ص كان يرا�صلني عرب )في�صبوك( 
ما  وعنيفة،  وطبقية  عدوانية  اأنني  اأ�صا�ص  على 

اأثبت جناحي يف جت�صيد ال�صخ�صية.
يف  دور  م��ن  اأك���رث  ت�صوير  جت��رب��ة  ع��ن  م���اذا   •

الوقت نف�صه؟
كانت  اإن  خ�����ص��و���ص��اً  ل��ل��غ��اي��ة،  ���ص��ي��ئ��ة  جت���رب���ة   -
وهادئة  ط��ي��ب��ة  الأوىل  خم��ت��ل��ف��ة،  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات 

والأخرى �صريرة وقوية.
اأكرث  ر  اأ���ص��ورِّ األ   ولكن بعد ه��ذه التجربة ق��ررت 
من دور يف الوقت نف�ص���ه ك����ي اأعط��ي ال�صخ�صية 
حقها، ل �صيما اأنني اأعترب التمثيل هواية ولي�ص 

مهنة.
جت�صيدها؟ تتمنني  التي  ال�صخ�صيات  • ما 

- اأحب التنوع يف جت�صيد الأدوار، فاملمثل الناجح 
هو من يج�صد ال�صخ�صيات املختلفة،

وكوميدية  تاريخية  �صخ�صيات  تقدمي  واأمتنى   
ال�����ص��ري��رة والطيبة  ب��ع��دم��ا ج�����ص��دت  وف��ان��ت��ازي��ة، 

واخلبيثة.
معهم؟ العمل  تتمنني  الذين  النجوم  • من 

- اأحلم بالتمثيل مع الفنان يو�صف ال�صريف، لأنه 
خمتلف عن بقية الفنانني، ويقدم ما مييزه من 

اأدوار، ول ينتهج منطاً معيناً يف الأداء.
ال�صينما؟ عن  • ماذا 

- مل ًتعر�ص عليَّ اأفالم حتى الآن، ولكني قررت 
راهناً  واأعمل  كتابة،  ور�صة  �صمن  ن�صو�ص  كتابة 
�صيكودراما،  والآخر  اأحدهما حركة  فيلمني  على 
يعتمدان على البطولة اجلماعية، وهو ما در�صته يف 
اأمريكا.

األبوم اآمال ماهر يف ال�ستاء
اتفقت الفنانة امل�صرية اآمال ماهر مع املنتج حم�صن جابر على طرح األبومها 

املقبل خالل ف�صل ال�صتاء بعد تاأّخرها يف النتهاء من اختيار الأغاين.
اآمال تعكف خالل الفرتة الراهنة على اختيار كلمات اأغاين الألبوم اجلديد 
الفعل حول  تتابع ردود  ال�صنة، فيما  راأ�ص  املتوقع طرحه خالل احتفالت 
اأغنيتها الدويتو اجلديدة )اعرتف( التي طرحتها اأخرياً مب�صاركة ماجد 

املهند�ص.

مايا دياب: حّولت اأحالمي اإىل خطط
ن�صرت الفنانة اللبنانية مايا دياب �صورة لها على )اإن�صتغرام(، واأ�صارت يف 
اأن  ق��ررت  بعدما  اليوم،  عليها  التي هي  املكانة  اإىل  و�صلت  اأنها  اإىل  تعليق 
اإىل تنفيذها فكتبت: )حّولت اأحالمي  حتّول اأحالمها اإىل خطط، ت�صعى 
)تبعد  باأغنيتها  خا�ص  كليب  فيديو  لإط���الق  ت�صتعد  وه��ي  خ��ط��ط(.  اإىل 
واأحلان  طعيمة،  اأم��ري  كلمات  من  تقريباً،  �صهر  منذ  طرحتها  التي  عني( 

زياد برجي، وتوزيع هادي �صرارة.

هل خ�سعت نورمان
 ا�سعد لعمليات جتميل؟

اأ���ص��ع��د اإىل دائرة  ع��اد ا���ص��م ن��ورم��ان 
ن�صطاء  ب��ك��رثة  وي��ت��داول��ه  ال�����ص��وء، 
الجتماعي  ال��ت��وا���ص��ل  م��واق��ع  ع��ل��ى 
وي��ن�����ص��رون ����ص���وراً ل��ه��ا ت��ب��دو فيها 

خمتلفة متاماً.
املمثلة ال�صورية التي ا�صتهرت بدور 
وهناء(،  )جميل  م�صل�صل  يف  )هناء( 
غابت عن ال�صاحة الفنية ومل ُتعرف 

الأ�صباب التي دفعتها اإىل ذلك، فيما 
بعائلتها  ان�صغالها  اأن  كثريون  رجح 

رمبا يكون اأحد الأ�صباب.
اأن��ه��ا كانت متزوجة  امل��ع��روف   وم��ن 
م��ن امل��م��ث��ل ال�����ص��وري اأمي���ن زي���دان، 
وه�����ي م���ت���زوج���ة راه�����ن�����اً م����ن رجل 

اأعمال.
الطبيعي  بجمالها  متّيزت  ن��ورم��ان 

بدور  فيها  ا�صتهرت  التي  الفرتة  يف 
)هناء(، 

جلراحات  لح���ق���اً  خ�����ص��ع��ت  ل��ك��ن��ه��ا 
فتغريت  ���ص��ك��ل��ه��ا  يف  اأث�����رت  جت��م��ي��ل 
رواد  وات���ه���م���ه���ا  ك����ث����رياً  م���الحم���ه���ا 
الإنرتنت باأنها اأفرطت يف التجميل 
حتى باتت كاأنها امراأة اأخرى فاأ�صبح 

من ال�صعب التعرف اإليها.

رغم اأن م�سريتها الفنية لي�ست طويلة، فقد لفتت الأنظار اإىل موهبتها من خالل اأدوار متميزة 
ال�سيطرة، و7  الن�سا، وحتت  بداأتها يف )على كف عفريت(، ثم )�سرايا عابدين، و�سجن  عدة 
اإنها الفنانة �سمر مر�سي، وهي ممثلة م�سرية  اأرواح، ومولنا العا�سق(، واأخريًا )هذا امل�ساء(. 
البحرية  الأكادميية  يف  تخرجت  اإيطالية،  واأم  م�سري  لأب  الإ�سكندرية  مدينة  يف  ولدت 
للعلوم والتكنولوجيا، وعملت يف بداياتها يف ال�سحافة، حيث تولت من�سب رئي�ض حترير جملة 
CLEO ثم جملة London Runway لت�سافر بعدها اإىل الوليات املتحدة حيث در�ست 
الفن يف معهد الت�سميم والأزياء بنيويورك، ثم التحقت مبدر�سة Lee Strasberg للتمثيل، 

ثم بور�سة متثيل يف القاهرة. عن م�سوارها واأهم املحطات التقيناها.
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ك�سف  ثوري ي�سخ�س  مر�س 
ال�سرطان يف 10 ثوان

ابتكر علماء بجامعة "تك�صا�ص" الأمريكية، قلًما ثوريًّا ميكنه ك�صف اخلاليا 
اأن ي�صبح القلم متاًحا يف  10 ثوان فقط، ويتوقع العلماء  ال�صرطانية يف 

غرف العمليات بحلول عام 2018. بح�صب �صحيفة "تامي".
ما�صبيك"،  "قلم  امل�صمى  لل�صرطان،  "القلم" الت�صخي�صي  العلماء  و�صمم 
ل�"�صكاي  وفًقا  للجراحني.  الفوري  الت�صخي�ص  تقدمي  ق��ادًرا على  لي�صبح 
نيوز عربية". واأّكدت التجارب الأولية التي اأجريت، �صرعة ت�صخي�ص "قلم 
بها  املعمول  التقليدية  الطرق  150 مرة من  اأ�صرع  تعّد  التي  ما�صبيك"، 

حالًيا.
اإ�صابتها  يف  امل�صتبه  الأن�صجة  على  القلم  الأطباء  ي�صع  ا�صتخدامه  وعند 
الت�صخي�ص  بقراءة الرتكيب اجلزيئي لالأن�صجة، وتدوين  ليقوم  باملر�ص، 

على �صا�صة الكومبيوتر املو�صلة بالقلم.
وياأمل اخلرباء اأن ي�صاعد هذا القلم اجلراحني على اّتخاذ اإجراءات اأكرث 
اأماًنا ودقة، حيث ميكن اأن تزال جميع الأن�صجة ال�صرطانية من املري�ص دفعة 
اأن يخف�ص عدد املر�صى الذين ينتك�صون  اأن ذلك ميكن  واح��دة. موؤكدين 
بعد اإزالة الأن�صجة ال�صرطانية. واأّكد العلماء دقة القلم الت�صخي�صي، التي 
ت�صل ن�صبتها اإىل 96 يف املئة، يف التمييز بني الأن�صجة ال�صليمة واملري�صة، 
الكتلة  اآث��ار  اإزال���ة جميع  يتمكنوا من  اأن  ط��وروه  الذين  الباحثون  وي��اأم��ل 

اخلبيثة، ما يقلل خطر ترك اخلاليا ال�صرطانية وراءها.

على عك�س املعروف.. درا�سة كندية: 
الإكثار من الدهون يخّف�س معدلت الوفاة!

ال��ده��ون بخطر  ارت��ب��اط  درا���ص��ة كندية فر�صية  ب���ددت  امل��ع��ت��اد،  على غ��ري 
الإ�صابة بالنوبات القلبية؛ حيث ك�صف باحثون من جامعة )ماكما�صرت( يف 
اأونتاريو الكندية اأن الإكثار من تناول الدهون مرتبط بانخفا�ص خماطر 
لأ�صباب  الوفيات  معدلت  بارتفاع  مرتبط  ال�صكريات  تناول  واأن  الوفيات، 

غري الأمرا�ص القلبية.
من جهتها قالت الدكتورة ماه�صيد ديغان، الباحثة الرئي�صية يف الدرا�صة 
‘‘اإن احلد من اإجمايل ا�صتهالك الدهون من غري املرجح اأن يح�ّصن ال�صحة، 
املائة من جممل  35 يف  اإىل نحو  املتناولة  ال��ده��ون  اإج��م��ايل كمية  ورف��ع 
طاقة الغذاء اليومي مع م�صاحبة ذلك بخف�ص ا�صتهالك الكربوهيدرات، 

قد يقلل من اإجمايل خطر الوفيات‘‘.
وتدعو  بالدهون.  وا�صتبدالها  الكربوهيدرات  ا�صتهالك  بخف�ص  وطالبت 
نتائج الدرا�صة اإىل مراجعات علمية لبع�ص املعلومات الطبية التي ُت�صّنف 
باأنها من اأ�صا�صيات فهم اأ�صباب ن�صوء اأمرا�ص القلب، وكيفية التعامل معها 

يف و�صائل الوقاية.
الطبية،   Lancet )لن�صت(  ملجلة  اجلديد  العدد  �صمن  البحث  وُن�صر 
 )ESC( اأمام املوؤمتر ال�صنوي للجمعية الأوروبية لأمرا�ص القلب وقدم 

املنعقد يف بر�صلونة، بني 26 و30 اأغ�صط�ص املا�صي.

- ما ن�سبة امللح يف مياه البحر ؟
يحتوي ماء البحر على كمية كبرية من المالح ت�صل ن�صبتها اإىل 35 

جراما يف كل ليرت وي�صكل ملح الطعام منها 27 جراما .
- ما تاأثري خروج ثاين اك�سيد الكربون على اجل�سم ؟

عندما يخرج ثاين اك�صيد الكربون من ج�صم الن�صان فانه يفقد من 
. لذلك  نتجه  اليوم  يف  جراما   85 اإىل   75

- ما كمية املاء التي تتبخر من الرئتني ؟
يتبخر من الرئتني يوميا ما بني 150 - 500 جرام من املاء. 

يلتئم. حتى  مرات  عدة  جرحه  ي�صمد  �صائاًل  تفرز  بغدد  مملوء  فهو  الدائم  �صالحه  القط  • ل�صان 
وعيدان  ال��ط��ني  با�صتعمال  امل��ك�����ص��ورة  ق��دم��ه  بتجبري  ق��ام  ط��ائ��ر  ع��ن  �صمع  اأن���ه  الباحثني  اأح���د  روى   •

احلطب.
بق�صرها.  ناأكلها  اأن  ينبغي  ولذلك  ق�صرها  يف  يوجد  الفاكهة  فيتامينات  من  جزء  • اأكرب 

بع�ص  اأن  كما  الهواء  لأك�صدة  فيتاميناته  يعر�ص  فالأنتظار  ب�صرعه  تناولة  يجب  وحده  الفاكهة  • ع�صري 
الأنواع تف�صد ب�صرعه واأهمها اجلزر. 

عندما  املخ  يفرزها  لالأمل  م�صكنة  كيمائية  مواد  على  حتتوي  اأنها  تبني  الب�صر  دموع  حتليل  ال  خل  • من 
يبكي الأن�صان.

اأر�صا.  ي�صقط  اأن  قبل  �صاعات  لب�صع  واقفاً  يظل  فانه  واقف  وهو  الفيل  مات  • اإذا 
كيلومرتات   8 م�صافة  على  من  �صماعه  ميكن  الأ�صد  • زئري 

اخلم�صني.  �صن  حتى  التكاثر  على  قادرة  وتظل  عاما   75 حتى  تعي�ص  • النعامة 
اأيام.   10 من  يتاألف  الأ�صبوع  كان  الفرعونية  م�صر  • يف 

نف�صها.  �صته�صم  فاإنها  واإل  اأ�صبوعني  كل  جديدة  خماطية  بطانة  تفرز  اأن  الإن�صان  معدة  على  • يتعني 
النمل  م�صتعمرات  على  غ��ارات  ي�صن  لأنه  وذلك  ال�صفاح(  )النمل  با�صم  ي�صتهر  النمل  من  نوع  هناك   •
العمل  على  وي��ج��ربه  النمل  ذل��ك  م��ن  ع��ددا  يقتاد  ث��م  حمتوياتها  وينهب  ملكاتها  يقتل  حيث  ل��ه  امل��ج��اورة 

كعبيد لديه! 
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فوؤائد الباذجنان 

القاهرة،  العالجية، جامعة  التغذية  اأخ�صائي  اأحمد عو�ص،  الدكتور  قال 
لل�صحة، كما يعترب م�صدرا جيدا  املفيدة  اأحد اخل�صراوات  الباذجنان  اإن 
للح�صول على عن�صر احلديد نظرا لحتوائه على قدر كبري من احلديد 

والبوتا�صيوم والألياف الغذائية وم�صادات الأك�صدة.
ومن  للباذجنان،  ال�صحية  الفوائد  من  ع��دد  عن  عو�ص  الدكتور  وك�صف 
اأهمها، اأنه مفيد لالأ�صخا�ص الذين يعانون من اأنيميا احلديد وفقر الدم، 
العظام  تقوية  على  وي�صاعد  احلديد،  من  كبري  قدر  على  لحتوائه  نظرا 

نظرا لحتوائه على البوتا�صيوم املفيد للعظام.
وي�صاهم يف بطء ن�صاط خاليا ال�صرطانية، نظرا لحتوائه على قدر جيد 
وي�صاعد  الدموية،  ال��دورة  ن�صاط  لتح�صني  مفيد  الأك�صدة،  م�صادات  من 

على تخفي�ص ن�صبة الكول�صرتول باجل�صم.
بطهي  اله��ت��م��ام  الأم��ه��ات  على  ق��ائ��ال، يجب  ع��و���ص  ال��دك��ت��ور  وي�صتكمل 
الباذجنان بطريقة �صحية، لكي تتم ال�صتفادة الكاملة من فوائده، كال�صلق 
فقدان  يف  ت�صاهم  لأن��ه��ا  نظرا  القلي،  طريقة  ا�صتخدام  وع��دم  ال�صي،  اأو 

الباذجنان فوائده ال�صحية وجتعل من تناوله اأ�صرارا ولي�ص فائدة. 

اأظهرت درا�صة اإيطالية حديثة اأن تناول ال�صوكولتة الداكنة التي حتتوي 
القلب  ب��اأم��را���ص  الإ���ص��اب��ة  م��ن خماطر  البكر يقلل  ال��زي��ت��ون  زي��ت  على 

والأوعية الدموية.
الإيطالية هذه  بيزا  الأنا�صول يف جامعة  وكالة  باحثون ح�صب  واأج��رى 
الدرا�صة واأعلنوا نتائجها اأم�ص الثالثاء خالل املوؤمتر ال�صنوي للجمعية 

الأوروبية لطب القلب مبدينة بر�صلونة الإ�صبانية.
لديهم  كانت  ام���راأة(  و12  رج��اًل   14( متطوعاً   26 الدرا�صة  و�صملت 
ب��اأم��را���ص القلب مثل التدخني  ت��زي��د م��ن اح��ت��م��الت الإ���ص��اب��ة  ع��وام��ل 
الباحثون  واأعطى  مر�صي،  تاريخ  ووج��ود  الكولي�صرتول  ن�صبة  وارت��ف��اع 
هوؤلء امل�صاركني اأربعني غراماً من ال�صوكولتة الداكنة التي حتتوي على 

زيت الزيتون البكر يومياً ملدة 28 يوماً.
ت�صلب  ت��ط��ور  وتقييم  ملعرفة  وحتليلها  وال��ب��ول  ال���دم  عينات  جمع  ومت 

كتلة  وموؤ�صر  التدخني  حالة  ر�صد  مع  ال��دم،  �صغط  وقيا�صات  ال�صرايني 
اجل�صم للم�صاركني.

ووجد الباحثون اأن ال�صوكولتة الداكنة املمزوجة بزيت الزيتون خّف�صت 
م�صتويات ت�صلب ال�صرايني و�صغط الدم للمر�صى مقارنة بحالتهم قبل 

التجربة.
واأرجعت الدكتورة رو�صيال دي �صتيفانو طبيبة القلب والأوعية الدموية 
باجلامعة ال�صبب يف تقليل خماطر اأمرا�ص القلب عند تناول ال�صوكولتة 
الداكنة اإىل احتوائها على ن�صبة عالية من الربوتني الدهني عايل الكثافة 

ومادة البوليفينول الطبيعي.
ن��ظ��ام غ��ذائ��ي �صحي -ي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���واد م�صادة  ات��ب��اع  اأن  واأ���ص��اف��ت، 
والفواكه  اخل�����ص��راوات  يف  امل��وج��ودة  البوليفينول  م���ادة  مثل  لالأك�صدة 

والكاكاو والزيتون والتفاح الأحمر- يقي من اأمرا�ص القلب.

هذا النوع من ال�سيكولتة يقلل الإ�سابة باأمرا�س القلب

�سياح يتجمعون يف �ساحة برجي برتونا�ض التواأم يف كوال ملبور مباليزيا )رويرتز(

 ذات �صباح م�صرق جميل زاده هدوء البحر جمال جاء احد امل�صطافني مبكرا لينعم بهذا الهدوء فجل�ص على 
ال�صاطئ ي�صتمتع بكل ما حوله حني لفت نظره من بعيد ما ظنه �صمكة �صخمة لكنه كان دولفينا جميال رمادي 
اللون كان كمن يلهو يف عر�ص البحر فهو يقفز عاليا ثم يعود اإىل املاء فيطفو من جديد م�صدرا �صوتا وكاأنه 
املياه  املاء ووقف ينظر للدولفني وكانت  اإىل  ال�صاطئ وو�صل  ينادي على من يجل�ص هناك، قام الرجل فعرب 
تغطي و�صطه تقريبا وظل ينظر للدولفني وهو يظنه يلعب معه لكن الدولفني اقرتب واخذ يف هز راأ�صه ثم 
عاد اأدراجه اإىل املاء وهو ينظر اإىل الرجل فاأح�ص انه يريد ان يقول له �صيئا.. ورغم ده�صته قال ملاذا اأخاف انا 
�صباح ماهر، رمبا هو يف ماأزق لننظر فيما وراءه بالفعل نزل الرجل اإىل املاء وحيثما يختفي الدولفني غط�ص 
الرجل وراءه وعلى عمق لي�ص بكثري راأى الرجل دولفينا �صغريا جميال وقد انح�صر ج�صده و�صط حطام مركب 
�صغرية ول ي�صتطيع منها فكاكا ففهم ملاذا كان الدولفني يفعل ذلك انه يطلب النجدة، �صعد الرجل اإىل �صطح 
املاء لياأخذ نف�صا عميقا ثم نزل مرة اخرى اإىل املاء وقام بعمل �صعب لكنه جيد وانقذ على اثره ذلك امل�صكني 
كان  ف��رتة  وبعد  ي�صرتيح  وجل�ص  ال�صاطئ  اإىل  و�صبح  امل��اء  �صطح  اإىل  م�صرعا  و�صعد  لأم��ه  �صلمه  ثم  ال�صغري 
الدولفني و�صغريه يقفزان فرحا ويلقيان حتيتهما للرجل.. مر يوم قبل ان يعود الرجل اإىل مكانه مرة اخرى 
فو�صع كر�صيه وجل�ص لل�صيد ومل مي�ص وقت طويل حتى كان الدولفني يلقي عليه التحية ببع�ص القفزات 
اجلميلة ا�صعدت �صاحبنا وخففت عليه وطاأة جل�صته هذه التي مل يفز فيها ال بب�صع �صمكات �صغريات.. وبعد 
م�صي وقت فوجئ الرجل بالدولفني وقد قفز على �صطح املاء ويف فمه �صمكة كبرية �صبح بها قريبا من الرجل 
وكاأنه يقدمها هدية ف�صحك الرجل كثريا وقال اأ�صكرك كثريا لكن يا عزيزي هديتك هذه معناها اأنني بالفعل 

اأ�صتطيع ان اقول الدولفني �صديقي.


