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ما كمية ع�سري الفاكهة املنا�سبة لطفلك؟ 

النقي  الفاكهة  ع�صري  اأن  الأمل��ان��ي��ة  فاميليه"  "يوجنه  جملة  ذك��رت 
الكثري من  على  اأي�صاً  يحتوي  اأن��ه  اإل  وامل��ع��ادن،  بالفيتامينات  يزخر 

ال�صكر وال�صعرات احلرارية. 
من  ملليلرت   150 اأن  والأ���ص��رة  بال�صحة  املعنية  املجلة  واأو���ص��ح��ت 
ع�صري التفاح حتتوي على 5 مكعبات �صكر. لذا ينبغي على الوالدين 
تقليل كمية الع�صري املقدمة للطفل، وذلك لتجنب املخاطر املرتتبة 

على ال�صكر واملتمثلة يف ت�صّو�س الأ�صنان والبدانة وال�صكري. 
يكفي تقدمي كوب  اأن��ه  فاميليه" اإىل  "يوجنه  اأ�صارت  الغر�س  ولهذا 
من الع�صري للطفل اعتباراً من عمر عامني يومياً اأو تقدمي الع�صري 

املخفف باملاء، موزعاً على عدة اأكواب على مدار اليوم. 

ال ت�سرب القهوة على معدة خالية
اإذا كنت من ع�صاق القهوة وحتب اأن حت�صل على جرعة من الطاقة 
يف ال�صباح احذر من الوقوع يف فخ تناولها على معدة خالية. للقهوة 
فوائد عديدة، مثل حت�صني الذاكرة، وتخفيف اآلم الع�صالت، وت�صهيل 
الإفطار ينطوي على  تناول فنجان قهوة قبل  الإخ��راج. لكن  عملية 

اأ�صرار اأكرث من هذه الفوائد. اإليك ما حتتاج معرفته عن الأمر:
املعدة،  يف  احلم�س  زي��ادة  اإىل  خالية  معدة  على  القهوة  �صرب  ي��وؤدي 
اجلهاز  كان  واإذا  الكافيني.  منزوعة  القهوة  على  ذلك حتى  وينطبق 
احلرقة،  فتزداد  املعدة،  ج��دار  يت�صرر  قد  ما  نوعاً  �صعيفاً  اله�صمي 
عادة  ا�صتمرت  اإذا  الع�صبي  القولون  متالزمة  باأعرا�س  ت�صعر  وق��د 

�صرب القهوة قبل الإفطار.
ال�صباح  يف  القهوة  �صرب  ي��وؤدي  اله�صمي،  اجلهاز  اأ���ص��رار  جانب  اإىل 
على معدة خالية اإىل زيادة معّدل �صربات القلب، والإح�صا�س بالقلق، 

واإزعاج الغدة الكظرية.
هو  خالية  معدة  على  القهوة  ت�صرب  يجعلك  ال��ذي  ال�صبب  ك��ان  واإذا 
حماولة عالج الإم�صاك فعليك ا�صتبعاد هذه الفكرة من ذهنك، لأن 

املاء هو ال�صراب الذي ميكنك تناوله يف ال�صباح لهذا الغر�س.
لكن ميكنك �صرب القهوة اأثناء تناول طعام الإفطار، مع احلر�س على 

�صرب املاء يف البداية لأن القهوة تزيد اإدرار البول واجلفاف.

عالج ال�سرطان بالذهب
العالج  يف  ال��ذه��ب  م��ن  "نانوية"  ج�صيمات  ا�صتخدام  العلماء  ينوي 

الكيميائي لأمرا�س ال�صرطان.
ون�صرت �صحيفة "PNAS" اأن باحثني من جامعة راي�س وجامعة 
املن�صطة،  النانوية  الذهب  ج�صيمات  ا�صتخدام  ق��رروا  و�صرتن،  نورث 

لعالج اأ�صعب اأنواع اأمرا�س ال�صرطان.
مبا�صرة  الذهبية  النانوية  اجل�صيمات  تن�صيط  اأن  الباحثون  وي��رى 
دون  ال�صرطانية  الأدوي��ة  دخ��ول  بت�صريع  ي�صمح  امل�صابة،  اخلاليا  يف 
املعاجلة  ع��ادة  ت�صاحب  التي  اخل��ط��رية،  اجلانبية  ل��الآث��ار  التعر�س 

التقليدية لأمرا�س ال�صرطان.
�صامة،  غري  النانوية  اجل�صيمات  اأن  املخربية  الأبحاث  اأظهرت  وقد 
بالأورام،  امل�صابة  للخاليا  املعاجلة  ال�صرطان  اأدوي��ة  بدخول  وت�صمح 
جهاز  عرب  املري�س  ج�صم  يف  النانوية  اجل�صيمات  هذه  تن�صيط  ويتم 

ليزري خا�س.
ويوؤكد العلماء، اأن جناح اختبار هذه الطريقة اجلديدة على احليوانات 

يتيح للب�صرية اإمكانات كبرية لعالج الأمرا�س ال�صرطانية.

جراح خطريه مل�سرد ينام بحاوية قمامة
ذكرت ال�صرطة الأملانية اأن اأحد امل�صردين اأ�صيب بجروح خطرية بعد 
قيام  عند  الورقية  القمامة  حاويات  اإح��دى  يف  املا�صية  الليلة  نام  اأن 

العمال بنقلها للتخل�س منها.
وقام العاملون يف ق�صم اإزالة القمامة باإفراغ احلاوية من حمتوياتها 
اأحد  �صمع  ال�صيارة  حت��رك  وعند  اإن�����ص��ان.  داخلها  اأن  يعلموا  اأن  دون 
ال�صيارة  ���ص��ن��دوق  م��دخ��ل  عند  مفاجئة  ا�صتغاثة  اأ���ص��وات  العاملني 
اخللفي، ما دفع اأحد العاملني لإيقاف ال�صيارة واإيقاف حركة رافعة 

دفع القمامة التي تدفع الورق القدمي اإىل داخل ال�صيارة.
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الن�ساء يق�سني 4 اأ�سهر يف اختيار مالب�س العمل!
ك�صفت درا�صة حديثة اأن الن�صاء مي�صني، يف املتو�صط، اأربعة اأ�صهر يف التفكري 
يف ما يرتدينه طوال حياتهن العملية. واأ�صارت الدرا�صة اإىل اأنه يف يوم العمل 
الطبيعي، تفكر املراأة ملدة ل تقل يف املتو�صط عن 14 دقيقة قبل اختيار ما 
اأن  افرتا�س  الواحد.  ومع  العام  ون�صف يف  يعادل يومني  ما  ترتديه، وهو 
متو�صط الفرتة التي تعمل بها املراأة 47 عاما، فهذا يعني اأنها تق�صي 119 

يوما اأمام خزانة املالب�س.
املالب�س  اختيار  عند  بال�صغط  ي�صعرن  اأنهن  الن�صاء  ثلث  من  اأك��رث  ويدعي 
املالب�س  اختيار  يف  �صعوبة  با�صتمرار  يجدن  منهن   76% للعمل،  املنا�صبة 
املنا�صبة. واعرتف اأقل من ن�صف امل�صاركات يف ال�صتطالع باأنه لي�س لديهن 

قانون اإلزامي ب�صاأن مالب�س العمل وهو ما يجعل قراراتهن اأكرث �صعوبة.
وقال ديفيد كليفت، مدير للموارد الب�صرية يف الدرا�صة التي �صملت اأكرث من 
األفي موظف: هذه الدرا�صة ت�صري اإىل عدم وجود قواعد حاكمة للمالب�س يف 
مكان العمل، وهو ما يوؤدي اإىل قلق عدد اأكرب من املوظفات حول ما يرتدينه 
وما قد يقال عنهن. وي�صري تقريرنا اإىل اأن هوؤلء العامالت يتاأثرن اأكرث يف 
ما يتعلق بالغمو�س حول قواعد اللبا�س، وهن الأكرث عر�صة ملواجهة �صغوط 
غري �صرورية وغري مرغوب فيها اأو تعليقات من الزمالء. وتزعم اأكرث من 
امراأة واحدة من بني كل 10 ن�صاء اأنهن ي�صعرن بال�صغط يف اختيار اللبا�س 
ب�صبب الرجال يف ال�صركة، يف حني تلوم %19 من املوظفات ثقافة ال�صركة. 
ب�صبب  فيها  مرغوب  غري  تعليقات  تلّقني  اأنهن  الن�صاء  من  وذكرت 28% 
مظهرهن يف العمل، بل اإن %10 من العينة امل�صاركة عدن اإىل املنزل لتغيري 
مالب�صهن. ويف املقابل، ل يتعامل الرجال مع املالب�س بالطريقة ذاتها عندما 
يتعلق الأمر مبا يجب ارتداوؤه يف العمل، حيث اأعرب %66 منهم عن عدم 
وجود اأي �صعوبة لديهم يف اتخاذ قرار ب�صاأن الزي. و%88 من الرجال ل 
ي�صعرون بالقلق ب�صاأن الزي الر�صمي لل�صركة، ف�صال عن اأن الرجال مييلون 

اإىل ق�صاء اأقل من 10 دقائق لختيار اأي �صيء يرتدونه يف ال�صباح.

زجاجة مياه ال 
حتتاج للتنظيف 

اب��ت��ك��ر م�����ص��م��م اأم���ري���ك���ي زج���اج���ة مياه 
اأو  لي�صت بحاجة على الإط��الق للغ�صيل 
التنظيف، بل قادرة على تنظيف نف�صها 
مادة  اأو  م����اء  اإىل  احل���اج���ة  دون  ذات���ي���اً 
اع��ت��م��اده��ا على  بف�صل  وذل���ك  ُم��ن��ظ��ف��ة، 
البنف�صجية،  ف��وق  الأ���ص��ع��ة  تكنولوجيا 
امل�صتخدمة منذ عقد داخل امل�صت�صفيات.

واأو������ص�����ح امل�����ص��م��م ج���ا����ص���ن وان������غ ب����اأن 
عليها  اأطلق  التي  الزجاجة  اأو  ال��ق��ارورة 
البكترييا  على  تق�صي  "كوارتز"  ا���ص��م 
امل����وج����ودة داخ�����ل امل�����اء وال���زج���اج���ة معاً 
بن�صبة %100، خالل 60 ثانية. ومن 
امل����اء داخل  اأن ط��ع��م وط��ب��ي��ع��ة  امل���ع���روف 
ال����ق����ارورات ال��زج��اج��ي��ة ي��ت��غ��ري ك���ل 20 
دقيقة، ب�صبب البكترييا التي قد تتكون 
الزجاجة  ك��وارت��ز  تعترب  ل��ذا  ب��داخ��ل��ه��ا، 
الو�صوا�س  يعانون  من  رغبة  ُتلبي  التي 
م�صابيح  وتعمل  النظافة.  من  القهري 
تنظيف  على  البنف�صجية  ف��وق  الأ���ص��ع��ة 
البكترييا  م��ن  امل���اء  وت��ع��ق��ي��م  ال��زج��اج��ة 
اإ���ص��ب��ع على  واجل��راث��ي��م، مب��ج��رد كب�صة 
التقنية  ل���ت���ق���وم  اأع����ل����ى،  م����ن  ال���غ���ط���اء 

بوظيفتها يف دقيقة واحدة فقط.

التدريب على املهارات 
االجتماعية لتقليل 

اأعرا�س الف�سام
اأظهرت درا�صة جديدة اأجريت من 
اإح�صائي  وحتليل  مراجعة  خ��الل 
على  التدريب  اأن  قائمة  لدرا�صات 
امل�����ه�����ارات الج���ت���م���اع���ي���ة ف���ع���ال يف 
والف�صام  للذهان  اأعرا�س  حت�صني 
طرفا  املري�س  فيها  يكون  ل  التي 
فاعال والتي تو�صف باأنها اأعرا�س 

�صلبية.
ت��ي. ترينر  ال��دك��ت��ور ديفيد  وق���ال 
اأم�������ص���رتدام وهو  م���ن ج��ام��ع��ة يف 
ال���درا����ص���ة اجلديدة  ب��اح��ث��ي  اأح����د 
مقابلة  يف  هيلث  روي���رتز  خل��دم��ة 
عرب الهاتف "فيما يخ�س التدخل 
ملعاجلة  الج���ت���م���اع���ي  ال���ن���ف�������ص���ي 
الأعرا�س ال�صلبية للذهان يبدو اأن 
التدريب على املهارات الجتماعية 

ياأتي باأف�صل تاأثري".
وفريق  ت���رين���ر  ال���دك���ت���ور  واأ�����ص����ار 
�صكت�صوفرينيا  دورية  يف  الباحثني 
اأن  اإىل  الإن�����رتن�����ت  ع���ل���ى  ب���ول���ن 
التدريب على املهارات الجتماعية 
�صمن جمموعة يهدف اإىل تطوير 
وعادة  ال�صخ�صي  التوا�صل  قدرات 
ما يقدم ملن يعانون من ا�صطرابات 

ت�صنف �صمن الذهان والف�صام.
الأعرا�س  اإن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��ق��ول 
امل�صابني  الأ���ص��خ��ا���س  يف  ال�صلبية 
ب�����ال�����ذه�����ان ت�������ص���م���ل الن�������ص���ح���اب 
الجتماعي ومواجهة �صعوبات يف 
الآخرين  م��ع  والتفاعل  الت�����ص��ال 
النمطية  والأف��ك��ار  امل�صاعر  وتبلد 
اأغلب  رك���زت  وق��د  التغيري  �صعبة 
ال����ع����الج والأب������ح������اث على  ط������رق 
الأعرا�س التي تو�صف بالإيجابية 
طرفا  امل���ري�������س  ف��ي��ه��ا  ي���ك���ون  اأي 
ف��اع��ال مثل ال�����ص��اللت والأوه����ام 

وت�صارع الأفكار.
وف���ح�������س ت���رين���ر وزم���������الوؤه 27 
جتريبية  ع���������ص����وائ����ي����ة  درا��������ص�������ة 
املهارات  على  للتدريب  من�صبطة 
الإجمال  يف  �صملت  الج��ت��م��اع��ي��ة 

�صخ�صا.  1437
حجم  اأن  ال����درا�����ص����ة  واأظ������ه������رت 
على  التدريب  عن  الناجت  التاأثري 
حت�صني  على  الجتماعية  املهارات 
الأعرا�س ال�صلبية تت�صاوى تقريبا 
ال�صلوكي  ال��ع��الج  يحققه  م��ا  م��ع 

املعريف يف الأعرا�س الإيجابية. 
النتيجة  تلك  اإن  الباحثون  وق��ال 
اأن  م�����ن  ال�����رغ�����م  "على  ظ����ه����رت 
التدريب على املهارات الجتماعية 
ل��ي�����س ه���و ال���ع���الج ال����ذي ع����ادة ما 
التدخل  اإر�����ص����ادات  يف  ب���ه  ي��و���ص��ى 
العالج  خالف  على  ال�صيكولوجي 

ال�صلوكي املعريف".

فوائد ال حت�سى لوجبة 
االإفطار.. فال تهملها اأبدًا

اأظ���ه���رت درا����ص���ة ع��ل��م��ي��ة ح��دي��ث��ة اأن 
الأ���ص��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ح��ر���ص��ون على 
اأقل عر�صة  تناول وجبة الإفطار هم 
والأوعية  القلب  باأمرا�س  لالإ�صابة 

الدموية وال�صكري.
الدرا�صة ن�صرتها �صحيفة علم النف�س 
 Journal of Psychology اأو
ح���ول اأه��م��ي��ة ت���ن���اول ال��ط��ع��ام خالل 
ال�صوم  اأو  ال�صتيقاظ  م��ن  �صاعتني 

عن الطعام حتى الظهر.
�صخ�صاً   49 اخل����������رباء  اأخ���������ص����ع 
اأ���ص��اب��ي��ع وتركوا   6 ل��ل��درا���ص��ة خ���الل 
وفقاً  الطعام  اأطباق  اختيار  حق  لهم 

لرغباتهم.
وت��راوح��ت اأع��م��ار الأ���ص��خ��ا���س الذين 
�صجل العلماء معدلت الأي�س لديهم 

عاماً. و60  بني 21 
الأي���������س لدى  م����ع����دلت  ق���ي���ا����س  مت 
امل�صاركني قبل وبعد الختبار، واأخذت 
خزعة للخاليا الدهنية ملعرفة كيفية 
والربوتينات  اجلينات  من   44 عمل 

امل�صوؤولة عن عمل الأي�س.
الإفطار  وجبة  اأن  ال��درا���ص��ة  ووج���دت 
املرتبطة  اجل��ي��ن��ات  ن�صاط  م��ن  تقلل 
الوجبة  اأن  كما  الن�صولني،  مبقاومة 
تزيد من تركيز ال�صكر يف الدم، ومع 
اأن حتمي اجل�صم  مرور الوقت ميكن 
من مر�س ال�صكري واأمرا�س القلب.

ال�صعرات  اأن  كذلك  ك�صفت  ال��درا���ص��ة 
احلرارية الإ�صافية التي قد يكت�صبها 
من يتناولون وجبة الإفطار، ل ت�صبب 

�صرراً كبرياً للج�صم.

املنا�صب الوقت   .1
اأهم قاعدة هي اختيار الوقت املنا�صب ملناق�صة امل�صكلة مع 
فاختيار  اأي�صا.  اخلا�صة  ظروفه  ومراعاة  احلياة  �صريك 
وقت غري منا�صب له ل ي�صمن التو�صل اإىل حل، بل ميكن 

اأن يدفع للت�صعيد.
الهدوء على  احلفاظ   .2

كعدم  احل��ي��اة  �صريك  ع��ن  ���ص��ادر  �صلوك  يغ�صبك  عندما 
ف��اأول خطوة هي احلفاظ على  ال��رد على مكاملاتك مثال، 
نندم  اأ�صياء  نقول  اأن  ميكن  غا�صبني  نكون  فلما  الهدوء. 
عليها فيما بعد. وميكن اتباع تقنيات ال�صرتخاء قبل فتح 

احلديث مع ال�صريك حول مو�صوع اخلالف.
احلديث اأثناء  احلياة  �صريك  عيني  يف  النظر    .3

اإح�����دى ال���ط���رق امل��ب��ا���ص��رة لإظ���ه���ار ال��رتك��ي��ز م���ع الآخ����ر 
والهتمام مبا يقوله هو اإمعان النظر يف عينيه. لكن يجب 
احلذر لأنه اإذا دام ذلك فرتة طويلة جدا �صي�صعر الطرف 
مع  ثانيتني  جت��اوز  بعدم  وُين�صح  الرت��ي��اح.  بعدم  الآخ���ر 

الغرباء وخم�س ثوان مع املعارف.
الإن�صات  ح�صن   .4

ال��ط��رف الآخ���ر يف �صرح موقفه دع��ه يتكلم حتى  ي��ب��داأ  مل��ا 
ن��ظ��ره م��ه��م حلل  ت��ق��اط��ع��ه. فمعرفة وج��ه��ة  ال��ن��ه��اي��ة ول 

امل�صكلة ودليل على اهتمامك به.
لغة ج�صد الطرف الآخر تقليد   .5

ا�صتعمال نف�س لغة اجل�صد التي ي�صتخدمها الطرف الآخر 
تخلق ال�صعور لديه باأنكما على نف�س اخلط. كما ل يجب 

اأن تتحدث بنربة اأعلى من نربة �صوته.
عنها  والتعبري  ت����راودك  ال��ت��ي  امل�صاعر  على  ال��ت��ع��رف   .6

بو�صوح
يجب اأن تعرف هل �صبب امل�صكلة هي �صعورك بخيبة الأمل 
اأم الغ�صب اأو اأن الطرف الآخر جرح م�صاعرك. كل �صخ�س 
الفهم  ���ص��وء  جتنب  ي�صتطيع  م�صاعره  معرفة  يف  ينجح 

وخلط الأمور.
الكالم ما قل ودل خري   .7

اأثناء احلديث يف كالمك واخرت كلماتك بعناية  تبالغ  ل 
وباخت�صار �صديد. فالكثريون يركزون على ما يقولونه 

ل  و
يهتمون 

مب�����������������������������ا 
����ص���ي���ق���ول���ه 

ال����ط����رف الآخ������ر، 
وهذا ل يحل امل�صكلة.

املخاطب ب�صمري  حتدث   .8
عندما يزعجك ت�صرف ما �صغ اجلملة ب�صمري املخاطب، 
تتجاهل  اأن��ت  ال��ق��ول:  بل  تتجاهلني  باأنك  "اأ�صعر  مثال: 

الآخرين اأو اأنت اأناين.
الآخر م�صاعر  جرح  جتنب   .9

ال�����ص��ت��ائ��م وك���ل م��ا ي��ج��رح م�����ص��اع��ر الآخ����ر ي��ج��ب تفاديه. 
الآخ��ر لفرتة  ذاك��رة  يبقى يف  الكلمات اجل��ارح��ة  فمفعول 
وت�صيطر  اأك��رث  تتما�صك  اأن  الغ�صب يجب  ورغ��م  طويلة. 

على م�صاعرك.
واملرح الدعابة  روح   .10

اأحيانا �صحكة اأو ابت�صامة واحدة تكفي لنزع فتيل ال�صراع. 
وال�صخرية  الدعابة  �صلوكياته بروح  انتقاد  ي�صتطيع  ومن 

ل يرتك املجال للطرف الآخر من اأجل التهجم عليه.
اإلقاء اللوم على الآخر بدل  حلول  عن  البحث   .11

ال��ت��ه��م وامل�صوؤولية  ت��ب��ادل  ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى  ي��ت��م  غ��ال��ب��ا م��ا 
وب���دل من  الأزم����ة.  تعمق  ال��ت��ي  التفا�صيل  وال��دخ��ول يف 
ذلك من الأف�صل البحث عن حلول والتفكري يف امل�صتقبل، 

ي�صيف املوقع الأملاين "بيلد دير فراو".
ال��ع��الق��ة ب��ني ال�صريكني،  ت��ع��ك��ر ���ص��ف��و  ال��ت�����ص��رف��ات  ه���ذه 

فاجتنبوها!
ل تتوقف ال��درا���ص��ات والأب��ح��اث ع��ن حم��اول��ة ف��ك �صفرة 
العالقة املعقدة بني الرجل واملراأة. درا�صة حديثة ر�صدت 
الختالف  ب��دا  وهنا  العالقة،  يف  اجل��ارح��ة  الأ�صياء  اأك��رث 

الكبري بني اأ�صد الأمور املزعجة للرجال والن�صاء.

مت���������������ي���������������ل 
عادة  ال��ن�����ص��اء 
للف�صف�صة"  "
ال�صديقات  مع 
امل�صكالت  ح�����ول 
التي قد تواجهها مع 
الكثريات  لكن  زوج��ه��ا، 
هذه  اأن  غ��ال��ب��ا  ي��ع��ل��م��ن  ل 
امل�صاألة من اأكرث الأمور التي جترح 
"فيتكاو"  م��وؤ���ص�����ص��ة  واأج�����رت  ال���رج���ل.  ك��رام��ة 
لأبحاث الراأي درا�صة ل�صالح اأحد مواقع التعارف الأملانية، 
بالنزعاج  ي�صعرون  ال��رج��ال  م��ن  باملئة   27 اأن  اأظ��ه��رت 
اخلا�صة  حياتهما  اأ���ص��رار  زوج��ت��ه  ت��خ��رج  عندما  ال�صديد 

ل�صديقاتها.
ووفقا للدرا�صة فاإن حديث املراأة مع اأي طرف، عما يدور 
احلياة  تفا�صيل  حتى  اأو  خالفات  من  �صواء  البيت  داخ��ل 
وب���ررت خبرية علم  للرجل.  املزعجة  الأم���ور  اأك��رث  م��ن   ،
ل�صحيفة  ت�صريحات  يف  الأم��ر  ه��ذا  في�صباخ  ليزا  النف�س 
"دي فيلت" الأملانية بقولها: "يهتم الرجل كثريا ب�صورته 
هذه  ح��ول  احل��دي��ث  ي���وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  م�صتقل  ك�صخ�س 
ال�صيطرة على �صورته  يفقد  باأنه  الرجل  ل�صعور  الأم��ور، 

اأمام الآخرين".
اأم���ا اأك���رث الأم����ور اجل��ارح��ة ل��ل��م��راأة يف ال��ع��الق��ة، فجاءت 
خمتلفة متاما، اإذ ذكرت ن�صف امل�صاركات يف الدرا�صة )اأقل 
ر�صالتها  ع��دم رد �صريك احل��ي��اة على  اأن  ع��ام��ا(،   30 م��ن 
"وات�س اآب"، هو اأكرث الأم��ور املزعجة لها. واأظهرت  عرب 
اأن عدم  األف �صخ�س،   11 اأكرث من  التي �صملت  الدرا�صة 
30 عاما( على رد �صريع على  18 و  امل��راأة )بني  ح�صول 
ر�صائلها من �صريك احلياة، يولد لديها النطباع باأنه رمبا 

لي�س على ثقة تامة من م�صاعره جتاهها.
واأرجعت في�صباخ هذا الأمر اإىل اأن الن�صاء خا�صة يف تلك 
بثقة مع  وال��ت��ع��ام��ل  ل��ل��ه��دوء  يفتقدن  ال��ع��م��ري��ة،  امل��رح��ل��ة 
الرجل  رد  عدم  اأن  الفور  على  يدركن  ول  احلياة،  �صريك 
على ر�صالتها، ل يعني بال�صرورة رغبته يف اإنهاء العالقة.

قواعد ذهبية حلل 
اخلالفات مع �سريك احلياة

�شواء يف العمل اأو يف العائلة اأو يف ال�شارع يواجه 
فيها  ي�شطر  مواقف  اليومية  حياته  يف  الإن�شان 
للدخول يف خالف مع الآخر. والأهم هي العالقة 
ع��ادل  ح��ل  اإىل  ول��ل��و���ش��ول  احل��ي��اة.  �شريك  م��ع 
وعقالين للخالف معه يجب اتباع بع�ض القواعد 

الأ�شا�شية.
حول  احلياة  �شريك  مع  نقا�ض  يف  الدخول  قبل 
البداية  منذ  التفكري  يجب  القائمة  اخل��الف��ات 
القائمة.  للم�شاكل  حل  اإيجاد  وهي  النتيجة  يف 
القواعد  بع�ض  تراعى  ل  عندما  يتاأتى  ل  وه��ذا 
فراو"  دي��ر  "بيلد  موقع  ي�شري  كما  الأ�شا�شية، 

الأملاين. ومن بني تلك القواعد:
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�ش�ؤون حملية

�سل�سلة تراثي م�سوؤوليتي ت�سهد تفاعاًل متميزًا من قبل اجلمهور

تخ�شي�ض �شاعات تطوعية جلميع موظفي ال�شركة  

�سحة تطلق من�سة فر�سان االإح�سان لتمكني التطوع بامل�ست�سفيات

من وحي معر�ض "احلج: رحلة يف الذاكرة"

احل�سارة االإ�سالمية واحلرف اليدوية يف ور�س عمل مب�ساركة ال�سباب

اجتماع جمل�ض اأمناء جائزة �شامل بن حم للتميز العلمي

اجلائزة تعلن عن تخ�سي�س عام 2018 الأوائل خريجي كليات القانون يف الدولة

•• العني - الفجر

من  م�صوؤوليتي"  "تراثي  فعاليات  �صل�صلة  انطلقت 
8 دي�صمرب  7 و  اأم��ام باحة متحف ق�صر العني يومي 
الربنامج  من  احل��ايل  املو�صم  �صمن  وذل��ك  املا�صيني، 
الثقافة  دائ����رة  تنظمه  ال���ذي  ال��ع��ني  ملنطقة  ال��ث��ق��ايف 

وال�صياحة - اأبوظبي للعام الثاين على التوايل. 

تعك�س  التي  ال�صعبية  الفنون  على  الفعاليات  ورك��زت 
البيئات  ���ص��م��ن  ال���ت���ع���ب���ريي  الأداء  اأ����ص���ال���ي���ب  ت���ن���وع 
وجبال  �صحراء  من  ال��دول��ة،  يف  املختلفة  الجتماعية 
ال�صعبية  الفنون  ف��رق  اأداء  خ��الل  م��ن  وواح���ة.  وبحر 
فن  م��ن  لكل  املميزة  اجلماعية  الفلكلورية  للعرو�س 

"العازي" و"الرواح" و"الندبة".
تعليمية  فنية  عمل  ور����س  اأرب���ع  الفعاليات  وت�صمنت 

م�صممة ملختلف الفئات العمرية، حيث تعلم امل�صاركون 
�صوتية  مقاطع  ت�صجيل  كيفية  "�صجلها"  ور���ص��ة  يف 
ور�صة  ويف  امل��ت��ح��ف،  يف  امل��ق��دم��ة  الأداء  ف��ن��ون  ل��و���ص��ف 
ت�صكيل  يف  ال�صلوب  هذا  ا�صتخدام  يتاح  "الديكوباج" 
جتربة  وات��اح��ت  ال�صعبية،  ال��ف��ن��ون  ع��ن  فنية  ل��وح��ات 
طرع الطبول والتعرف على الفروقات بينها يف ور�صة 
يف  التقليدية  الطبول  �صنع  مت  الطبل" فيما  "�صرب 

ور�صة "ا�صنع طبلك" با�صتخدام مواد معاد تدويرها. 
يذكر اأّن �صل�صلة فعاليات "تراثي م�صوؤوليتي" تقام يف 
اأجواء احتفائية، حيث يرافقها اأك�صاك لإعداد الأكالت 
بالإ�صافة  اجلمهور،  اأم��ام  مبا�صرة  اخلفيفة  ال�صعبية 
اأ�صرار فنون  ال�صغار  اإىل ور�صات عمل م�صغرة لتعليم 
الأداء يف اأجواء مرحة، و�صرح اأ�صول وخلفيات كل فن 

�صعبي حتت اإ�صراف متخ�ص�صني يف الرتاث. 

•• العني - الفجر

"�صحة"  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي  �صركة  اأطلقت   
من�صة فر�صان الإح�صان والتي ت�صتهدف خدمة موظفي 
فعاليات  �صتخ�ص�س  فئات  اأربعة  ابوظبي عرب  حكومة 
حم����ددة ل��الأط��ف��ال وامل��ر���ص��ي ت��ت�����ص��م��ن ق�����راءة ق�صة 
الراغبني  وح�صر  معانا،  وعيد  مري�س  وعيادة  لطفل 
ومتكني  التطوعية  اخل��ريي��ة  الأع���م���ال  يف  ب��امل�����ص��ارك��ة 
امل���وظ���ف ل��ل��ع��م��ل اخل����ريي ، وط����الب امل���دار����س الذين 
لديهم �صاعات تطوعية لك�صب اخلربات ومتكينهم يف 
اإدارة الفعاليات واجلل�صات احلوارية، كما ت�صمل فئات 
اخلريجني  والأف����راد  اخلا�صة  ال�صركات  مثل  اأخ���رى 
واملتقاعدين والفئات غري العاملة التي ترغب يف خدمة 
املجتمع، جاء ذلك خالل ملتقى ا�صرتاتيجية ال�صركاء 
�صركة  والب��ت��ك��ار يف  التميز  ق�صم  ب��اإ���ص��راف  تتم  وال��ت��ي 

الوطنية لعام زايد اخلري  املبادرة  مع  "�صحة" متا�صياً 
العمل الجتماعي  املبادرات  لدعم  و�صمن حزمة من 
اأفراد وموؤ�ص�صات  والتطوعي والتي متكن املجتمع من 
الجتماعية  امل�صئولية  موا�صلة  يف  وخا�صة  حكومية 
وا�صتثمارها  ا�صتدامتها  ي�صمن  ب�صكل  والتطوعية 
بال�صكل الأمثل لغر�س هذه املبادرة كاأ�صلوب حياة �صواء 

كان يف املوؤ�ص�صات اأو يف الأفراد.
التنفيذي  الرئي�س  الدرمكي  را�صد  الدكتور مطر  قال 
ل�صركة "�صحة" "ت�صعى دائما �صحة اإىل اإتباع خطتها 
وفق  املتعاملني  اإ���ص��ع��اد  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
وال��ه��ادف��ة حيث  القيمة  املجتمعية  امل��ب��ادرات  م��ن  ع��دد 
خلدمة  الأمثل  املنطلق  الإح�صان  من�صة  مبادرة  كانت 
املجتمع للتوا�صل مع جميع اجلهات والأفراد امل�صجلة 
ا�صتباقي  ب�صكل  التطوعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جميع  ح���ول  
لها  احلاجة  الب�صرية يف حال  الطاقات  اإىل  والو�صول 

بدون ت�صريب الوقت على الإجراءات. 
وتخ�ص�س من�صة فر�صان الإح�صان خدمات مق�صمة اإىل 
اأربعة فئات وهي خدمات اإىل موظفي حكومة اأبوظبي 
والتي �صتخ�ص�س فعاليات حمددة لالأطفال واملر�صى 
ال��راغ��ب��ة باملبادرة  ب��ه��ا اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة  ل��ت�����ص��ارك 
الهيئات  جلميع  ر�صمية  دع��وة  خ��الل  م��ن  والت�صجيل 
والدوائر وال�صركات ال�صبه حكومية، دعماً منهم لدور 
امل�صئولية املجتمعية يف املوؤ�ص�صات عن طريق 3 فعاليات 
هي قراءة ق�صة لطفل وعيادة مري�س و وعيد معانا، 
ثانيا خدمات لفئة موظفي �صركة ابوظبي عن طريق 
اأعداد املوظفني الراغبني بامل�صاركة يف الأعمال  ح�صر 
ال�صنة  يف  معينة  �صاعات  خ�ص�صت  حيث  التطوعية. 
لدعم ومتكني املوظفني للعمل التطوعي، الداخلي اأو 

اخلارجي، ح�صب لئحة املوارد الب�صرية.
اجلامعات  ط��الب  وه��ي  الثالثة  الفئة  املن�صة  وت��خ��دم 

الإلزامية،  التطوعية  ال�صاعات  لديهم  ممن  واملدار�س 
انتهجت  فقد  وامل��ع��ارف،  اخل��ربات  لك�صب  الطوعية  اأو 
�صركة �صحة بع�س املبادرات التطوعية كفر�صة لدعم 
�صباب امل�صتقبل ومتكينهم من خالل اإك�صابهم املهارات 
واجلل�صات  الفعاليات  اإدارة  يف  والتمكينية  القيادية 
اخلا�صة  ال�صركات  ت�صمل  الرابعة  والفئة  احل��واري��ة، 
الأخرى  وال��ف��ئ��ات  واملتقاعدين  اخل��ري��ج��ني  والأف����راد 
غري عاملة، وترغب يف خدمة املجتمع وك�صب خربات 
النخراط  يتم  التي  املبادرات  معرفية خمتلفة ح�صب 
من  انطالقاً  امل��ب��ادرات  ه��ذه  ت��اأت��ي جميع  ، حيث  فيها 
روؤية ور�صالة �صركة �صحه والتزامها بالقيم املوؤ�ص�صية 
وعلى راأ�صها الإح�صان، وحتقيقاً خلطة اأبوظبي 2030 
لإر�صاء روؤية وا�صحة املعامل وتطوير املجتمع والرتقاء 
به، والرتويج لنمط جديد من التفكري حموره العطاء 

والتطوع والتكافل الجتماعي.

•• اأبوظبي - الفجر

�صمن الفعاليات امل�صاحبة ملعر�س "احلج: 
من  جمموعة  ���ص��ارك  الذاكرة"،  يف  رح��ل��ة 
ا�صتك�صفت  عمل  ور�صة  يف  اليافع  ال�صباب 
اليدوية  احل���رف  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
التقليدية التي ازدهرت يف حقبة احل�صارة 
الإ�صالمية، والتي مت ت�صميمها من وحي 
امل��ق��ت��ن��ي��ات  ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل��ع��ر���س الذي 
زايد  ال�صيخ  ج��ام��ع  م��رك��ز  ح��ال��ي��اً  ينظمه 
الكبري بالتعاون مع دائرة الثقافة وال�صياحة 
–اأبوظبي. ويف هذا ال�صياق، اأقيمت ور�صة 
عمل بعنوان "البالط والنحت الإ�صالمي" 
ا�صتك�صفت كيفية ابتكار عملني فنيني على 
غ����رار احل����رف ال��ي��دوي��ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة التي 
نحت  مثل  الإ���ص��الم��ي،  العامل  يف  انت�صرت 
وا�صتخدام  الطني،  من  املزخرف  البالط 

بنقو�س  امل�صممة  املنحوتة  الطباعة  اأدوات 
ور�س  برنامج  يهدف  م��ت��ك��ررة.    هند�صية 
يف  رح��ل��ة  "احلج:  ملعر�س  امل��راف��ق��ة  العمل 
عمر  من  اجلمهور  تثقيف  اإىل  الذاكرة"، 
خم�س �صنوات وما ف��وق، على ما تزخر به 
احل�صارة الإ�صالمية من علوم وفنون، وما 
لها  ك��ان  اأ�صيلة،  قيم  عليه  من  تنطوى  
كبري الأثر يف خدمة الب�صرية وال�صمو بها، 
كما ي�صعى مركز جامع ال�صيخ زايد الكبري 
اأن�صطة متنوعة  من خالل ما يقّدمه من 
ا�صتثمار  اإىل  وتثقيفية،  تعليمية  وب��رام��ج 
ط��اق��ات ال��ن�����سء وت��ط��وي��ر ق��درات��ه الفنية 
والعملية من خالل اإطالعه على مهارات 
احل�صارة  ظ���ل  يف  من���ت  وح���رف���ي���ة  ف��ن��ي��ة 
املبذولة  اجل��ه��ود  ت�صتند  و  الإ���ص��الم��ي��ة، 
املجتمعية  امل�صوؤولية  على  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
ال��ت��ي ي�صطلع ب��ه��ا امل��رك��ز، وا���ص��ت��ث��م��اره يف 

الكبري كنقطة جذب  ال�صرح  به  ما يتمتع 
خمتلف  م��ن  امل��الي��ني  اإليها  يتوافد  ثقايف 
بقاع الأر�س على مدار العام.   وتقام يومي 
بعنوان  عمل  ور���ص��ة  دي�صمرب  و11   10
تخ�ص�صية"  ور���ص��ة   – البحرية  "املالحة 
القدمية  املالحة  اأدوات  اإح��دى  ت�صتك�صف 
كانت  مل��ا  "ال�صطرلب"  ب��ا���ص��م  امل��ع��روف��ة 
الرحالت،  يف  ك��ب��رية  اأه��م��ي��ة  م���ن  مت��ث��ل��ه 
وخا�صًة يف رحلة احلج عندما كان ي�صافر 
يف  املكرمة  مكة  اإىل  امل�صلمني  من  الآلف 
فري�صة  لأداء  ع��ام  ك��ل  العربية  اجل��زي��رة 
رحلة  "احلج:  م��ع��ر���س  وي��ح��ت��ف��ي  احل����ج. 
واحل�صاري  الرتاثي  بالغنى  الذاكرة"  يف 
لرحلة احل��ج اإىل بيت اهلل احل��رام يف مكة 
182 قطعة  امل��ك��رم��ة، م��ن خ��الل  عر�س 
نادرة ملقتنيات ت�صم خمطوطات اإ�صالمية 
وتذكارات  واآث������اراً  ف��وت��وغ��راف��ي��ة  و����ص���وراً 

للرحلة  الغني  ب���الإرث  احتفاًء  �صخ�صية، 
ويقام  احل�������رام.  اهلل  ب��ي��ت  اإىل  امل��ق��د���ص��ة 
بالذكرى  الحتفال  بالتزامن مع  املعر�س 

زايد  ال�صيخ  العا�صرة لفتتاح مركز جامع 
الكبري، وي�صتمر حتى 19 مار�س من العام 

القادم. 

••  العني – الفجر

العلمي  للتميز  بن حم  �صامل  اأمناء جائزة  عقد جمل�س 
العامري  حم  �صامل  بن  م�صلم  ال�صيخ  برئا�صة  اجتماعاً 
ع�صو املجل�س ال�صت�صاري لإمارة ابوظبي رئي�س جمل�س 
امناء اجلائزة وح�صور ال�صيخ الدكتور مبارك �صامل بن 
اأم��ني ع��ام اجل��ائ��زة  و ال�صيخ الدكتور عبد اهلل بن  ح��م 
ب��ن حم  ال��دك��ت��ور حممد م�صلم  ال�صيخ  ب��ن ح��م و  ���ص��امل 
الأمناء  جمل�س  اع�صاء  نور�س  ع��الء  الدكتور  وال�صتاذ 
العني.  امل��رخ��ان��ي��ة مبدينة  ح��م يف  ب��ن  وذل���ك مبجل�س   ،
لإعالن  اتخاذها  الواجب  ال�صتعدادات  الجتماع  ناق�س 
العام املقبل هو عام اجلائزة. على ان تخ�ص�س اجلائزة 
كليات  خريجي  م��ن  الأوائ���ل  للطلبة  الثانية  دورت��ه��ا  يف 
الإج�تماع  ن�اق��س  كما   - ال�دولة  يف  والقانون  ال�صريعة 
الأم�ور التنظيمية اخلا�صة بال�جائزة اإ�صهاماً يف ت�ك�رمي 
ال�مبدعني يف امل�صرية ال�تعليمية مب�ا يتواف�ق وت�وجيهات 
اأ�صاد ال�صيخ م�صلم بن حم   القيادة الر�صيدة. من جانبه 
رئي�س جمل�س اأمناء اجلائزة مبا توليه القيادة الر�صيدة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بقيادة �صاحب 
رئي�س الدولة حفظه اهلل و رعاه واأخيه  �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة و اإخوانهم حكام الإمارات 
من اهتمام بالتعليم ودوره فى بناء الن�صان لنة الرثوة 

احلقيقية لهذا الوطن املعطاء.

"اإن  ابوظبي  لم��ارة  ال�صت�صاري  املجل�س  ع�صو  واأ�صاف 
اجلميل  رد  ال  م��اه��و  امل��ت��م��ي��زي��ن  للخريجني  تكرمينا 
فى  املتميزين  الطلبة  م��ن  للمتفوقني  ودع���م  لدولتنا 
التناف�س والتفوق فى  العلمى وخلق جو من  حت�صيلهم 

حت�صيلهم العلمى لهم ولالأجيال القادمة"..
العلمي  للتميز  حم  بن  �صامل  جائزة  ان  حم  بن  واو�صح 
2018 لأوائ��ل خريجي  املقبل  العام  �صتكون خم�ص�صة 

كليات ال�صريعة والقانون بالدولة.
ب��ن��اء جيل  ت��دخ��ر ق��ي��ادت��ن��ا احلكيمة ج��ه��دا يف  ح��ي��ث مل 

خالل  م��ن  يت�صح  ال���ذي  والأم����ر  وم��ث��ق��ف  وواع  متعلم 
عملها الدءوب واجلاد لت�صبح الإمارات منارة من منارات 
التنمية الب�صرية. واأ�صاف بن حم اأن تعاونا مع جامعات 
امل�صاركة  الدولة يقدم منوذجا عمليا لتج�صيد مقومات 
وموؤ�ص�صاته  املجتمع  اأف���راد  ت�صتقطب  ال��ت��ي  املجتمعية 
ل��ل��ع��م��ل م��ع��ا ل��دع��م خ��ط��ط وب���رام���ج ال��ت��ن��م��ي��ة وترجمة 
لروؤية وجهود قيادتنا الر�صيدة والهادفة لتاأهيل اأجيالنا 
اجلديدة للم�صاهمة وحتمل م�صوؤولياتهم يف بناء الوطن 
التي  احل�����ص��اري��ة   النه�صة  مل�صرية  النوعية  والإ���ص��اف��ة 

ت�صهدها الدولة م�صريا اإيل اأن هذا الدعم ياأتي يف اإطار 
لتحقيق  واجلامعات  التعليمية  املوؤ�ص�صات  مع  التعاون 

الأهداف املن�صودة لربامج التنمية.
وق���ال ال�صيخ ال��دك��ت��ور م��ب��ارك ���ص��امل ب��ن ح��م اأم���ني عام 
اجل��ائ��زة اأن��ه ج��اء ان��ط��الق ج��ائ��زة �صامل ب��ن ح��م للتميز 
ال��ع��ل��م��ي  يف ع����ام اخل����ري ، امي��ان��ن��ا ب��اأه��م��ي��ة ال��ت��ع��ل��ي��م ، 
للم�صاهمة  املتفوقني  لأبنائنا  الدعم  بتقدمي  وامل�صاركة 
ال��غ��ال��ي��ة ، و م��ن منطلق واج��ب��ن��ا لأن  ب��ن��اء دول��ت��ن��ا  ف��ى 
التعليم يعد الركيزة الأ�صا�صية لتقدم ال�صعوب والدول. 
لتواكب  العلمي جاءت  للتميز  بن حم  �صامل  "اأن جائزة 
والجتماعي  الوطني  البناء  معاين  كل  كبري  حد  واإىل 
عليها  تعمل  ال��ت��ي  الوطنية  التنمية  معايري  وبجميع 
الأوىل  املراكز  لبلوغ  والجتماعية  احلكومية  الأج��ه��زة 
البناء  ���ص��وؤون  من  �صاأن  كل  ويف  العاملية  امل�صتويات  على 
احل�صاري الذي يجعل دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
مقدمة ال�صفوف الأوىل بني اأف�صل الدول املتقدمة على 
امل�صتويات العاملية. واأ�صار بن حم " اأنه ياأتي فعل جائزة 
ال�صعي  هذا  ليجعل  اليوم  العلمي  للتميز  حم  بن  �صامل 
ال�صعي  لهذا  العام  الإط��ار  يف  متكامال  اجلليل  الوطني 
احل�صاري الكبري الذي و�صعته القيادة الر�صيدة للدولة 
اأج��ه��زت��ه��ا احلكومية  وت��ع��م��ل ع��ل��ى جت�����ص��ي��ده وت��ن��ف��ي��ذه 
الوفاء  على  معتمدة  املختلفة  والوطنية  والجتماعية 
اأبناء  وثقافة  وف��ك��ر  واأرواح  ق��ل��وب  يعمر  ال���ذي  وال���ولء 

وبنات هذا الوطن الغايل والعزيز.

تعاون علمي م�سرتك بني كلية العلوم بجامعة 
االإمارات وموؤ�س�سات رائدة داخل وخارج الدولة

•• العني - الفجر

وقعت كلية العلوم بجامعة الإمارات اتفاقية تعاون علمي مع كلية هند�صة 
مراد  اأحمد  اأ.د.  كل من  قام  – باإيطاليا، حيث  �صالينتو  بجامعة  البتكار 
اأ.د. جيوزبي جرا�صي -عميد كلية هند�صة البتكار  العلوم-و  -عميد كلية 

بجامعة �صالينتو-، بتوقيع اتفاقية للتعاون العلمي بني الطرفني.
جامعة  يف  احلياة  علوم  ق�صم  بني  العلمي  التعاون  على  التفاقية  وتن�س 
الإمارات ، وق�صم هند�صة ال�صواحل لكلية هند�صة البتكار بجامعة �صالينتو 

الإيطالية، يف جمالت الدرا�صات البحرية وال�صاحلية. 
 وت�صمل الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ع���دة ب��ن��ود من 
اأه��م��ه��ا: اإع������داد اأب���ح���اث م�����ص��رتك��ة بني 
ال��ب��اح��ث��ني م��ن اجل��ام��ع��ت��ني يف جمالت 
ال�صاحلية،  والهند�صة  البحرية  البيئة 
وتبادل الطلبة للتدريب اأو الدرا�صة بني 
اجل��ام��ع��ت��ني، وال����ص���راف امل�����ص��رتك بني 
اجلامعتني  من  التدري�س  هيئة  اأع�صاء 
ع��ل��ى ط��ل��ب��ه ال���درا����ص���ات ال��ع��ل��ي��ا، وتبادل 
البيانات والربامج التكنولوجية خلدمة 
الأبحاث والدرا�صات البحرية، بالإ�صافة 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�������ص���اء  ت���ب���ادل  اإىل 
امل�صروعات  خ��الل  والطلبة  والباحثني 
ال��ب��ح��ث��ي��ة امل�����ص��رتك��ة، واإق���ام���ة ال����دورات 
البيئة  امل�����ص��رتك��ة يف جم���ال  ال��ت��دري��ب��ي��ة 

البحرية وهند�صة ال�صواحل ح�صب احلاجة يف اأي من اجلامعتني.
لدرا�صة  الطرفني  بني  م�صرتك  بحثي  م�صروع  تنفيذ  يتم  اأن��ه  اإىل  ي�صار 
تاأثري التيارات ال�صاحلية الطولية على تاآكل وتر�صيب ونوعية الر�صوبيات 
اإطار  ويف  ال�صعديات.  ج��زي��رة  �صواطئ  على  ظبي  اأب���و  مدينة  �صواحل  يف 
حر�س الكلية على بناء ال�صراكات التي من �صاأنها تعزيز مكانتها العلمية، 
الأكادميي  للعام  الأول  اجتماعه  العلوم  لكلية  ال�صت�صاري  املجل�س  عقد 
2017-2018 بعد اإعادة ت�صكيله، حيث مت اعتماد اأوىل مبادرات املجل�س 
اإىل  "مهارات" ال��ذي يهدف  زاي��د، وهو برنامج  للكلية يف عام  ال�صت�صاري 
تعزيز مهارات الطالب منذ ان�صمامه للكلية حتى التخرج وذلك من خالل 

تقدمي ور�س عمل واأن�صطة ل �صفية ت�صهم يف ذلك. 

بالتزامن مع احتفالت اليوم العاملي للغة العربية
مهرجان اأدبي ومو�سيقي جديد تطلقه دائرة 

الثقافة وال�سياحة باأبوظبي دي�سمرب املقبل
•• اأبوظبي - الفجر

اأعلنت دائرة الثقافة وال�صياحة – اأبوظبي ، اطالق مهرجان اأدبي ومو�صيقي 
جديد، خالل �صهر دي�صمرب القادم احتفاًء باليوم العاملي للغة العربية. 

يقدم "مهرجان الأدب واملو�صيقى"  حتية للغة العربية التي حتمل الرتاث 
ال��ع��رو���س التي  ال��ه��وي��ة م��ن خ��الل �صل�صلة م��ن  ال��ع��رب��ي الغني وم��ك��ون��ات 
الربنامج حفل  يت�صمن  اإذ  املو�صيقى.  املتداخلة مع  اللغة  تظهر جماليات 
ال�صوء،  وع��رو���س  ال��ع��ود،  وال��ع��زف على  العرائ�س  وع��رو���س م�صرح  غنائي 
املواقع  من  ع��دد  يف  �صتقام  التي  الحتفالت  �صمن  وذل��ك  ال�صعر،  واإل��ق��اء 
ذات  ويف  والأ�صالة،  الإب��داع  حتفيز  اإىل  املهرجان  يهدف  العا�صمة.   حول 
الوقت اإطالع قاطني العا�صمة والزوار على العالقة الوثيقة بني املو�صيقى 
عرب  منهما،   كل  على  واإلهام  تاأثري  م�صدر  يكونا  اأن  لهما  وكيف  والأدب، 

تقدمي عرو�س فنية خمتارة بعناية. 
وكانت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة قد اأ�صدرت قراراً يوم 18 دي�صمرب 

1973 يق�صي باعتماد اللغة العربية �صمن 
اللغات الر�صمية للمنظمة الدولية. ومن 
ثم تبعتها منظمة الأمم املتحدة للرتبية 
عام  يف  )اليون�صكو(   وال��ث��ق��اف��ة  وال��ع��ل��وم 
دي�صمرب   18 ي���وم  ب��ت��ح��دي��د   ،2010
م��ن ك��ل ع���ام م��ن��ا���ص��ب��ة ع��امل��ي��ة لالحتفاء 
ب��ال��ل��غ��ة ال���ع���رب���ي���ة.  وق�����ال ���ص��ع��ادة �صيف 
الثقافة  دائ���رة  ع��ام  مدير  غبا�س،  �صعيد 
وال�صياحة – اأبوظبي: اللغة العربية هي 
الأمم  يف  املعتمدة  ال�صت  ال��ل��غ��ات  اإح���دى 
املتحدة اإىل جانب ال�صينية والإجنليزية 
والفرن�صية والرو�صية والأ�صبانية. وياأتي 
واملو�صيقي  الأدب����ي  للمهرجان  اط��الق��ن��ا 

املكون  ت��ع��ت��رب  ال���ت���ي  الأم  ب��ل��غ��ت��ن��ا  اح���ت���ف���اًء 
مهمتنا  مع  ين�صجم  وهذا  الثقايف.  تراثنا  ودرع  العربية  لهويتنا  الأ�صا�صي 
الأ�صا�صية يف دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي الرامية اإىل حفظ و�صون 
تراثنا وثقافتنا ونقله اإىل الأجيال القادمة، حيث اأ�صبحت اأبوظبي مركزاً 
ثقافياً حيوياً وموؤثراً، و ميكن اأن يوفر م�صادر الإلهام ومن�صات للتثقيف 
وامل�صاركة املجتمعية. واأ�صاف غبا�س: اإن اطالق مهرجان  الأدب واملو�صيقي، 
ين�صجم مع روحية املنا�صبة، للتعبري عن وفائنا للغتنا واإبراز دورها الثقايف 
املهرجان  و�صيقدم  واملو�صيقية،  الأدب��ي��ة  امل��وروث��ات  خ��الل  م��ن  التاريخي 
برناجماً ثقافياً وترفيهياً عرب العديد من األوان الفنون، من بينها الغناء 
واملو�صيقى وال�صعر وم�صرح العرائ�س.  وتقام فعاليات املهرجان خالل الفرتة 
من 18 اإىل 23 دي�صمرب  القادم يف كل من منارة ال�صعديات، وحديقة اأم 
الإمارات. يفتتح برنامج املهرجان باأم�صية �صعرية يقراأ فيها كل من حامد 
�صعرية حتتفي باللغة العربية، على  اأبياتاً  املناعي  علوي الها�صمي واأحمد 
اأنغام العود من عازيف "بيت العود"، وتقام على م�صرح منارة ال�صعديات يوم 
18 دي�صمرب، وي�صبقه عر�س بالأ�صواء م�صتوحى من املنا�صبة. ويقام حفل 
"اأدٌب  للمهرجان للفنانة جاهدة وهبة حتت عنوان  مت ت�صميمه خ�صي�صاً 
ي�صتك�صف  دي�صمرب،   21 ي��وم  اأي�صاً  ال�صعديات  منارة  م�صرح  على  َطِرب"، 
احلفل مدى التفاعل والتداخل بني الأدب واملو�صيقى. ويت�صمن غناء اأ�صعار 
لكبار الكتاب وال�صعراء العرب من خمتلف الع�صور، مثل املتنبي والرومي 
واخليام وحممود دروي�س وجربان واأحالم م�صتغامني، اإىل جانب ترجمات 
ل�صعراء عامليني مثل غونرت غرا�س وبابلو نريودا ولوركا وغريهم، ويرافق 
الإم���ارات  م��ن  مو�صيقيني   10 ح��وايل  م��ن  مكونة  مو�صيقية  فرقة  وهبة 
23 دي�صمرب يف حديقة  الدمى يوم   مل�صرح  وفرن�صا ولبنان. ويقام عر�س 
اأم الإم��ارات. يتناول العر�س ق�صة الفيل الذي قدمه  الأطفال يف حديقة 

اخلليفة العبا�صي هارون الر�صيد هدية اإىل ملك الفرجنة �صارملان.



ال�شعال مفيد غالبًا
من  الهوائّية  املجاري  لتنظيف  طبيعياً  فعٍل  رّد  ال�صعال  ُيعترب 
الفريو�صات واجلراثيم واأنواع التلّوث كاّفًة التي تع�صع�س فيها. 
اأو املاّدة املخاطّية، اأي الإفرازات  ي�صاعد اأي�صاً يف �صرف البلغم 
يف  وف��رًة  اأك��رث  وت�صري  الهوائّية  ال�صعبات  دائ��م��اً  تنتجها  التي 
مر�صاً  ال�صعال  ُيعترب  ل  ه��ذا،  اإىل  بالإ�صافة  اللتهاب.  حالة 
اأو  اأو رب��و  ال�صبب )زك��ام  ل��ذا يجب البحث عن  بل هو ع��ار���س، 

ح�صا�صّية...( لإيجاد العالج املنا�صب.

املعنّيني  اأك���ر  ه��م  �شنوات  ال��ث��الث  دون  م��ا  الأط��ف��ال 
بال�شعال

لأن نظامهم املناعي مل ين�صج بعد، فيكونون عر�صًة اأكرث من 
واجلراثيم.  الفريو�صات  على  التح�ص�صي  الفعل  ل��رد  غريهم 
امليكروبات  فتنتقل  ا�صات،  وامل�صّ الأل��ع��اب  يتبادلون  ك��ان��وا  ومل��ا 
ب�صهولٍة اأكرب يف ما بينهم. لذا يجب اللتزام ببع�س اخلطوات 
بانتظاٍم  اليدين  كغ�صل  البكترييا  تف�ّصي  من  للحّد  الب�صيطة 
ال�صعال  اأّن حلقات  ورغ��م  ك��ث��رياً...  املق�صودة  الأم��اك��ن  وجتّنب 
تزعج الأطفال )كما الوالدين( اإّل اأّنها مراحل حمّتمة يف بناء 

مناعتهم.

يف احلالت كاّفة يجب ا�شت�شارة الطبيب
ل �صرورة اإىل التوّجه فوراً اإىل الطبيب عند 

ولكن  ال�صعال.  من  الطفل  معاناة 
البالغ  ال�صغري  كان  حال  يف 

م����ن ال���ع���م���ر اأق��������ّل من 
يعاين  اأ����ص���ه���ر  ث���الث���ة 

�صعوباٍت يف الأكل اأو 
ارتفاعاً يف حرارته، 
ا�صت�صارة  ل  فُيف�صّ
كذلك  ال��ط��ب��ي��ب. 
ل بّد من التوّجه 
اإىل  ������ص�����ري�����ع�����اً 
اإذا كان  الأخري 
اأ�صبه  ال�صعال 
اإذ  ب����ال����ن����واح، 
وجود  ُيخ�صى 

ال����ت����ه����اٍب يف 

احلنجرة. اأو اإذا كان الطفل ي�صعل با�صتمراٍر على �صكل نوباٍت: 
اإذا مل يتلقَّ بعد  بال�صعال الديكي، خ�صو�صاً  فقد يكون م�صاباً 
لقاحاً �صّده. يف النهاية، على الوالدين ا�صطحاب طفلهما فوراً 
اإىل غرفة الطوارئ يف حال كان يواجه �صعوبات يف التنّف�س اأو 

ازرقاقاً على ال�صفتني، اأو اإذا راح ي�صعل بعد ابتالعه غر�صاً ما.

اإذا ا�شتمّر ال�شعال فثمة خطب
15 يوماً  اأو   10 اأحياناً نحو  تطول مدة ال�صعال لدى الطفل 
احلالة.  �صوء  على  ال��دلل��ة  دون  من  مثاًل،  ال��زك��ام  انتهاء  بعد 
يف ال����واق����ع، ي�����ص��ع��ف ���ص��ط��ح امل���ج���اري ال��ه��وائ��ّي��ة ف��ي��ح��ت��اج اإىل 
اللتهابات  اأحياناً  ت�صتمّر  ه��ذا،  اإىل  بالإ�صافة  للتجّدد.  وق��ٍت 
طوال  ي�صعلون  وكاأّنهم  فيبدون  �صّناً  الأ�صغر  لدى  الفريو�صّية 
الوقت. اأخرياً، اإذا ا�صتمّر ال�صعال اأكرث من �صهٍر فهذا يعني اأّن 
التهاب اجليوب  اإّما عن  الناجت  بال�صعال املزمن  الطفل م�صاب 
اأو الربو يف حالٍت نادرٍة، اأو عن الرجتاع املعدي املريئي ولهذا 

ل ا�صت�صارة الطبيب لتحديد الأ�صباب. ال�صبب ُيف�صّ

اإذًا ما احلل؟
حذاري الأدوية امل�صاّدة لل�صعال اأو امل�صّيلة للمخاط.

التطبيب الذاتي ممنوع. ميكن احل�صول على الأدوية ال�صائلة 
من دون و�صفٍة طبيٍة لكّنها مل تثبت فاعلّيتها بعد، ف�صاًل عن 
للتخّل�س  �صروري  فال�صعال  جانبية.  اأعرا�صاً  حتمل  اأّنها 
�صيما  ل  ُت��ه��ّدئ��ه،  ال�صعال  اأدوي���ة  فيما  البلغم،  م��ن 
اجل����اف م��ن��ه. اأّم�����ا ب��ال��ن�����ص��ب��ة اإىل الأدوي�����ة 
ف��ُي��ف��رت���س منها  ل��ل��م��خ��اط،  امل�����ص��ّي��ل��ة 
لكّنها  �صيولًة.  اأك��رث  الإف����رازات  جعل 
ال�صعبات  امتالء  تزيد  العك�س،  على 
لهذه  �صناً.  الأ�صغر  ل��دى  الهوائية 
الوكالة  ت��ن�����ص��ح  ك��ل��ه��ا،  الأ����ص���ب���اب 
بعدم  ال��������دواء  لأم������ن  ال���وط���ن���ي���ة 
اإع��ط��اء ه���ذه الأدوي�����ة ل��ط��ف��ٍل مل 

يتجاوز ال�صنتني من العمر.

الن�����ت�����ب�����اه م��ن 
الأدوي����������������������ة 
من  امل�����ش��ن��وع��ة 
املنثول والكافور.

ُت��ب��اع ه���ذه الأدوي����ة 
حتاميل  ���ص��ك��ل  ع��ل��ى 
اأقرا�س  اأو  م��راه��م  اأو 
ل�����ال������ص�����ت�����ن�����������ص�����اق 

وحت��ت��وي ع��ل��ى ن��ب��ات��اٍت م��ث��ل الأوك��ال��ي��ب��ت��و���س وال��ك��اف��ور وزيت 
اأو الزعرت، فت�صاعد يف التخفيف من جتّمع املخاط يف  النعناع 
املجاري الهوائّية. لكّن الأطّباء ين�صحون باأّل يتناولها الأطفال 
الذين مل يتجاوزوا الثالثني �صهراً من العمر تفادياً لالإ�صابة 
الأدوية  هذه  الكبار  يتناول  اأّل  ُي�صتح�صن  كذلك  با�صطرابات. 

من دون و�صفة طبية.

خطوات ب�شيطة حتّد من النزعاج
اأن���ف الطفل م�����ص��دود؟ ل  اأن���ه مفيد. ه��ل  ال�صعال م��زع��ج رغ��م 
م�صل  بوا�صطة  الأنفّية  اجليوب  غ�صل  يجب  تنظيفه.  من  ب��ّد 
فيزيولوجي وجهاز �صحب املخاط اإذا اقت�صت ال�صرورة. ول بّد 
من اإعادة هذه اخلطوة مّرات عّدة يومياً، خ�صو�صاً بالتزامن مع 
تناول الوجبات والنوم. اأّما مل�صاعدة الطفل يف اإفراز املخاط فال 
بّد من اإعطائه كثرياً من املاء خالل اليوم. هل يواجه �صعوباٍت 
يف  املخاط.  جريان  لت�صهيل  قلياًل  راأ�صه  رف��ع  ميكن  النوم؟  يف 
هذه احلالة، ن�صع املخّدة بني اأ�صا�صات ال�صرير والفرا�س لتجّنب 
دقائق   10 نحو  املنزل  تهوئة  يجب  كذلك  اختناق.  خطر  اأّي 
املنزل  داخ��ل  التدخني  مُينع  وبالطبع  ال��ه��واء.  لتجديد  يومّياً 
التدخني  فيوؤّدي  باملالب�س  يلت�صق  الدخان  لأّن  ال�صرفة  وعلى 
اأن تالم�س حرارة غرفة  اإىل �صوء حالة الطفل. يحب  ال�صلبي 
جاّفاً،  ال��ه��واء  ك��ان  واإذا  تقريباً.  مئوّية  درج��ة   19 الطفل  ن��وم 

ل ا�صتخدام اآلة مرّطبة للجو. ُيف�صّ

ابتداًء من عمر ال�شنة الع�شُل ُيهّدئ ال�شعال.
وكبقية  وبنيته.  م��ذاق��ه  بف�صل  ف���وراً  ال�صعال  الع�صل  ُيخّفف 
ي�صمح  ما  الفم،  يف  اللعاب  كمية  من  يزيد  ال�صّكرّية،  ال�صوائل 

بتليني البلعوم واحلنجرة من ثم احللق.
التي  الأك�صدة  م�صاّدات  على  باحتوائه  الع�صل  يتمّيز  كذلك   

ت�صاعد يف حماربة اللتهابات.
اإ�صافة ملعقًة �صغريًة من الع�صل اإىل  انطالقاً من هنا، ميكن 

زجاجة احلليب اأو اللنب.
ال�صنة من  ال��ذي مل يتجاوز  اأن يتناول الطفل   ولكن ل يجب 
عمره الع�صل رغم اأّنه ماّدة طبيعّية، فقد يحتوي على جرثومٍة 
مطثّية و�صيقّية، م�صوؤولٍة عن الت�صّمم ال�صجقي لدى الأطفال 

)مر�س نادر وخطري(.

ماذا عن العالج الطبيعي لل�شدر؟
يف  التهاباً  يعانون  الذين  ع  الر�صّ اليدوّية  التقنّية  ه��ذه  تنفع 
تريح  ممتلئًة.  الهوائّية  ال�صعبات  كانت  اإذا  الهوائّية  الق�صبات 
الطفل وت�صمح بخروج الإف��رازات لكّنها ل ت�صفيه فوراً وُتعترب 

عدمية الفائدة يف حالة الزكام الب�صيط.

تاألف هايلي روثمان البالغة من العمر �صبع �صنوات 
الرف�س جيداً. اأجرت هذه الفتاة املليئة باحلما�صة 
اأداء  12 جت���رب���ة  ن��ح��و  ���ص��ي��ك��اغ��و  م���ن  وال��ن�����ص��اط 
لإعالنات وعرو�س اأزياء خالل ال�صنة املا�صية، غري 
اأنها مل حت�صل اإل على ثالثة عقود. �صحيح اأن هذا 

اأمر مذهل، اإل اأن الإخفاق موؤمل اأي�صاً.
نتيجة ل��ذل��ك، ط����ّورت م��رون��ة م��ذه��ل��ة، ف��م��ا عادت 
حمرتف  ك�صخ�س  متحدثًة  تقول  للرف�س.  ت��اأب��ه 
اأدرك  ب��اأ���س.  )ل  خا�صتها:  التي  الأداء  جت��ارب  عن 
الأدوار.  ه��ذه  على  احل�صول  يحاولون  كثريين  اأن 
يختاروين  فلم  ل.  اأو  عليها  حل�صويل  اأهمية  ول 
لأنهم راأوا اأن �صخ�صاً اآخر يتحلى بال�صخ�صية التي 

يريدونها، ولي�س لأنهم ل يحببوين(.
بفاعلية،  الرف�س  م��ع  تتعاطى  هايلي  اأن  �صحيح 
لكن الأولد خمتلفون. وميكنك اأن تتوقعي فاعلية 
بلوغه  م��ع  مماثلة  م�صائل  م��ع  التعاطي  يف  ال��ول��د 

ب�صعة اأ�صهر من عمره.
عندما  امل�����ص��ا���ص��ة  اأو  اإب��ه��ام��ه  اإىل  ال��ط��ف��ل  جل���اأ  اإذا 
الليل، فهو بارع على  يتعّر�س للرف�س يف منت�صف 
الأرجح يف التو�صل اإىل حلول لتهدئة نف�صه عندما 
النف�س  علم  يف  ال��ربوف�����ص��ورة  وف��ق  م�صكلة،  ي��واج��ه 
املهارات  كانت  مهما  ولكن  ماكينغفال.  اإليزابيث 

التي يتحلى بها، �صيواجه كل ولد الرف�س.
تذكر مي�صال بوربا، خبرية تربية اأ�صدرت 22 كتاباً 

 :UnSelfie اآخرها  والتعليم  الرتبية  جمال  يف 
)ي�صكل ه��ذا الأم��ر ج��زءاً من واق��ع احل��ي��اة. لذلك 

يبقى اأف�صل حل حماولة تخفيف الأمل(.
تقرتح ماكينغفال تعليم الولد كيفية التعاطي مع 
الرف�س قبل مواجهته حالت كبرية يف هذا املجال. 
ي�صتطيع  يهدئه،  ما  اإىل  حقاً  يحتاج  عندما  وهكذا 
بدا  ل��و  ل��دي��ه، حتى  امل��ت��واف��رة  ب����الأدوات  ال�صتعانة 
اأي  دون  من  الرف�س  مع  التعاطي  يف  ب��ارع��اً  الولد 

مهارات مكت�صبة.
ت�����ص��ي��ف: )ع��ن��دم��ا ت�����ص��ع��ر ب���اأن���ك ���ص��ع��ي��ف، ي�صعب 
الأمر  ه��ذا  يحدث  امل��ه��ارات.  تلك  ا�صتغالل  عليك 
مع اجلميع. من ال�صعب التفكري يف امل�صائل بتعّقل 
اأن متارين  على  وت�صّدد  للرف�س(.  تتعر�س  عندما 

التنف�س ت�صاعد بع�س الأولد.
ل��ي�����ص��ع ول�����دك اإح�����دى ي���دي���ه ع��ل��ى م��ع��دت��ه واليد 
بطنه  مالئاً  بعمق  وليتنف�س  �صدره،  على  الأخ��رى 
ليتابع  فح�صب.  ���ص��دره  م��ن  التنف�س  ب��دل  بالهواء 
تن�صح  ح�صبما  ج�صمه،  يهداأ  اأن  اإىل  العملية  ه��ذه 

ماكينغفال.
ينجح اأولد اآخرون يف التعاطي مع الرف�س بفاعلية 
اأكرب اإذا متكنوا من التخل�س من ا�صتيائهم بالتمرن 
)مت���ام���اً م��ث��ل ال��ب��ال��غ��ني ال��ذي��ن ي��رك�����ص��ون م�صافة 
طويلة بغية تهدئة في�س امل�صاعر يف داخلهم(، وفق 

ماكينغفال.
يف املقابل، ي�صتطيع بع�س الأولد ا�صتعادة هدوئهم 
بحمل مكعب ثلج يف يدهم، موجهني اأفكارهم نحو 

الأحا�صي�س التي تنتابهم.
فبهذه  الأدوار،  لعب  اأهمية  على  اأي�صاً  بوربا  ت�صدد 
التعر�س  على  التمرن  من  الولد  يتمكن  الطريقة 
للرف�س. ت�صيف اأنك ت�صتطيعني القيام بذلك اأثناء 
ت�صمحي  ل  اللوحية.  الأل��ع��اب  ب��اإح��دى  ال�صتمتاع 
وحددا  �صافحيه  يخ�صر،  وعندما  بالفوز.  لولدك 

موعد اللعب املقبل.

خطوات  3
ال���ول���د  ي���ت���ع���ّر����س  - ع���ن���دم���ا 

املهم  فمن  ف��ع��اًل،  للرف�س 
ات�����ب�����اع ث������الث خ����ط����وات. 
حدود  ل��ه  اأو���ص��ح��ي  اأوًل، 

�صبيل  ع���ل���ى  ال����رف���������س. 
املثال، اإذا مل تخرت املدّر�صة 

ولدك لدور ما يف م�صرحية 
ي��وؤث��ر هذا  امل��در���ص��ة، فلن 

حب  ويف  ع���الم���ات���ه،  يف 
امل��دّر���ص��ة ل��ه، ويف مدى 

فخرك واعتزازك به.
ولدك  عّلمي  ثانياً،   -
كيفية تف�صري الرف�س. 
ي����و�����ص����ح ب���رن�������ص���ن: 
اأن  ال���ب���ح���وث  )ُت���ظ���ه���ر 

ُتعترب  ل  التجربة  ه��ذه 
ما  ب����ق����در  اإل  ���ص��ل��ب��ي��ة 

نفّكر فيها، ما يعزز بالتايل تاأثريها ال�صيئ فينا من 
الناحية النف�صية(.

بطريقة  التفكري  ول��دك  تعلمي  اأن  ميكنك  لذلك 
البالغة من  هايلي  مثل  اإيجابية يف جتاربه، متاماً 
يتعّر�س  الأداء،  جت���ارب  يف  ���ص��ن��وات:  �صبع  ال��ع��م��ر 

اجلميع للرف�س با�صتثناء �صخ�س واحد.
- اأخرياً، اأخربي ولدك األ م�صكلة اإن �صعر باحلزن اأو 

واأو�صحي  ال�صتياء،  اأو  الغ�صب 
فعل  ردود  ه��ذه  اأن  ل��ه 

طبيعية.

احر�صي بعد ذلك على األ يعتقد اأن الرف�س موجه 
النتائج  )تعتمد  برن�صن:  ي�صيف  �صخ�صياً.  اإليه 
ومن  ال��ع��وام��ل.  م��ن  وا�صعة  جمموعة  على  عموماً 
املهم م�صاعدة الولد على اإعداد لئحة بهذه العوامل 
الأخرى كلها. وهكذا يدرك اأن عيوبه الظاهرية ل 

ت�صّكل �صوى جزء من اأحجية اأكرب(.
ورمبا يف املرة املقبلة �صيكون جزوؤه من هذه الأحجية 

يف مكانه املالئم.

مـــنــ�عـــات
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فيقلق  غالبًا،  بال�شعال  الأطفال  ُي�شاب 
طبيعّية،  ظاهرة  اأّنه  رغم  كثريًا  الأهل 

بل نظاُم دفاٍع عن اجل�شم،
 ل���ذا ي��ج��ب ع���دم اإي��ق��اف��ه يف ح��الت 

كثرية.
هذا  يف  املنت�شرة  املعلومات  بع�ض  اإليك   

ال�شاأن ومدى �شحتها.

 �شحيح اأن التعّر�ض للرف�ض جارح يف �شتى الأعمار، اإل اأن من ال�شروري اأن تعّلمي ولدك كيفية التعاطي معه، مبا اأن هذا الأمر �شيلقنه مهارات تكّيف مهمة 
 Popular: The Power of ال�شمالية له كتاب  ال�شريري يف جامعة كارولينا  النف�ض  يوؤكد ميت�شل برن�شنت، مدير ق�شم علم  ز مرونته، ح�شبما  و�شيعزِّ

باملكانة(. مهوو�ض  عامل  يف  حمبوبًا  تكون  اأن  قوة  )�شعبي:   Likability in Status-Obsessed World

ز مرونته �شيلقنه مهارات تكّيف مهمة و�شيعزِّ

علمي طفلك التكيف مع اأ�سلوب الرف�س؟

ُيعترب رّد فعٍل طبيعيًا لتنظيف املجاري الهوائّية من الفريو�شات واجلراثيم

�سعال طفلك.. بع�س املعلومات املنت�سرة ومدى �سحتها
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العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعـــــــالن       

 املرجع  2017/982  ك.ع.ت
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- عجمان  ال�صيد/ ر�صوانه 
 : نازبيبي خان حممد - اجلن�صية  ال�صيدة/   ، باك�صتان   : �صهزاد منور �صهزاد - اجلن�صية 
)�صهزاد  با�صم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�صمن  حم��رر  علي  الت�صديق  طلب   - الإم���ارات 
للتجارة العامة - ذ م م( واملرخ�صة من دائ��رة التنمية القت�صادية يف عجمان حتت رقم 
اك��رام فريد -  ال�صيد/  امللف 76389 وامل�صجل لدى غرفة جت��ارة و�صناعة عجمان.   اىل 
اجلن�صية : بريطانيا ، ال�صيد/ حممد امل جان �صلطان حممود خانا ، اجلن�صية : الإمارات 
، ال�صيد/ يو�صف بن حممد بن متعب القحطاين ، اجلن�صية : ال�صعودية -  ليكن معلوما 
بان الكاتب العدل بعجمان �صيقوم بالت�صديق على  التوقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�صاء ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
الدعوى  رقم 2017/1638 جتاري جزئي- دبي  

املدعية : ماترييال لب 
اإعالن اخل�صم املدخل : تريا�صريت�س جلف - موؤ�ص�صة فردية 

بالن�صر يف الدعوى رقم 2017/1638 جتاري جزئي - دبي 
مبوجب احلكم التمهيدي ال�صادر من املحكمة البتدائية املوقرة فقد مت ندبي 
خبريا يف الدعوى املذكورة اأعاله وقد تقرر النتقال اىل مقر املدعية لالطالع 
على الدفاتر التجارية املنتظمة لديها وذلك يوم الثالثاء املوافق 2017/12/12 
الكائن يف دبي مبنطقة ديرة - مركز  التحرك من مكتب اخلبري  ان يتم  على 
ال�صاعة  : )FL-05( يف متام  الأول - مكتب رقم  الطابق   - التجاري  اأبوهيل 

العا�صرة �صباحا 
اخلبري الهند�صي  
زكريا حممود عبد العليم  

 اجتماع خربة
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اىل املدعي عليها / فان�صيا لل�صياحة - �س ذ م م  - وميثلها مديرها/معمر خمي�س حممد 
اجلعفري - عنوانها : الإمارات - اإمارة دبي - دبي - بور�صعيد - ديره 

جتاري   2017/2674 رقم  الدعوى  يف  اخلربة  مبهمة  تكليفنا  مت  بانه  مبوجبه  نعلمكم 
جزئي - حمكمة دبي الإبتدائية واملقامة �صدكم من قبل املدعي / فندق جلوريا وال�صقق 
الفندق / حممد احمد فريد -  ندعوكم  ذ م م وميثله مدير  الفندقية منطقة حرة - 
ب�صفتكم طرفا يف الق�صية امل�صار اليها اعاله للح�صور اىل مكتبنا الكائن يف ال�صقة رقم 
�صباح  من  العا�صرة   10.00 ال�صاعة  يف  وذلك  دبي  ديرة  الرقة  �صارع  العوي�س  بناء   co8
يوم اخلمي�س املوافق 21 دي�صمرب 2017  وذلك لالإجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم 
اأو عدم ار�صال وكيل قانوين عنكم خالل  من م�صتندات.  يف حال تخلفكم عن احل�صور 
املهلة املحددة فاإن اخلبري �صيبا�صر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع 

امل�صتندات املتاحة.
اخلبري احل�صابي  د . ب�صام يحيي عجول   

تبليغ ح�صور جل�صة خربة 
�صادرة عن اخلبري احل�صابي

د. ب�صام يحيى عجول  
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية       

يف الق�صية رقم )2017/6886( مطالبات ب�صيطة -  ال�صارقة
اىل املدعى عليه / نومان اديل امان اوله خان 

حيث ان املدعي / موؤ�ص�صة اجرة ال�صارقة  
باأداء مبلغ  ، ويطالبك فيها  املذكورة رقمها  اعاله لدى هذه املحكمة  الدعوى  اقام عليك  قد 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(   7340.03( وقدره 

ال�صداد ، بال�صافة للزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات الب�صيطة( قاعة رقم 154 يف متام 
ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم 2017/12/20 م - وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك
  مكتب اإدارة الدعوى  
اأمني ال�صر 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية       

يف الق�صية رقم )2017/6884( مطالبات ب�صيطة -  ال�صارقة
اىل املدعى عليه / نافيد عابد عابد ح�صني 

حيث ان املدعي / موؤ�ص�صة اجرة ال�صارقة  
مبلغ  باأداء  فيها  ويطالبك   ، املحكمة  لدى هذه  اعاله  رقمها  املذكورة  الدعوى  عليك  اقام  قد 
متام  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %5 بواقع  القانونية  والفائدة  درهم(   14701.07( وقدره 

ال�صداد ، بال�صافة للزامكم بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  
لذلك يقت�صي ح�صورك امام هذه املحكمة )دائرة املطالبات الب�صيطة( قاعة رقم 154 يف متام 
ال�صاعة الثامنة والن�صف من �صباح يوم 2017/12/20 م - وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ، ويف حال تخلفك عن احل�صور او عدم ار�صال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �صتبا�صر نظر الدعوى يف غيابك
  مكتب اإدارة الدعوى  
اأمني ال�صر 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�صارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/7511
املنذر : ح�صن حممد عبدالرحمن خان�صاحب 

املنذر اليها : موؤ�ص�صة كار مارت - موؤ�ص�صة فردية - رخ�صة جتارية )566575( دبي 
يخطر املنذر / املنذر اليها ان القيمة اليجارية عن الفرتة اجلديدة التي تبداأ من تاريخ 
2018/3/25 ولغاية 2019/3/24 �صوف ي�صاف اليها الزيادة القانونية - ان وجدت - كما 
الأ�صول  ح�صب  وذل��ك  حينه  يف  العقاري  التنظيم  موؤ�ص�صة  مبوؤ�صر  عليه  من�صو�س  هو 
عقود  يف  عليه  من�صو�س  هو  كما  العقد  بنود  ان  كما   ، املفعول  ال�صاري  بالقانون  املتبعة 
املعمول بها يف دولة الإمارات  التجارية والقوانني والنظمة  اإيجارات �صركة خان�صاحب 
العربية املتحدة - اإمارة دبي - علما بانه يف حالة عدم اإ�صعار املوؤجر خطيا بالرغبة بعدم 

جتديد العقد احلايل خالل الفرتة القانونية فان العقد يعترب جمدد تلقائيا. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1046 جتاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- متني للكهربائيات - �س ذ م م 2- جاي كي�صان مورواين ا�س دا�س موروانى 
- ب�صفته كفيل و�صامن ملديونية متني للكهربائيات - �س ذ م - جمهويل حمل القامة - جمهول 
الدعوى  بتاريخ  2017/10/11 يف  املنعقدة  بجل�صتها  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
املذكورة اعاله ل�صالح/ بنك ابوظبي التجاري بحكمت املحكمة / اول : بالزام املدعي عليهما 
بالت�صامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للبنك املدعي مبلغ اربعة ماليني وثمامنائة و�صتة 
وع�صرون الفا ومائتني واحدى ع�صر درهما وع�صرة فلو�س والفوائد القانونية بواقع 9% �صنويا 
من تاريخ قيد النزاع يف 2017/3/2 وحتى متام ال�صداد. - ثانيا : بعدم قبول طلب �صحة احلجز 
لرفعه قبل الوان - ثالثا : الزام املدعي عليهما بالت�صامن بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.   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 االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/1785 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  م   م  ذ  �س   - للمقاولت  �صمان  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/8/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
الردهة للتجارة - �س ذ م م - اول يف طلب املدعية الوىل : بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
تاريخ  م  مبلغ 249224 دره��م��ا وف��ائ��دة 9% م��ن  م  ذ  ���س  ال��رده��ة للتجارة -  املدعية /  اىل 
ومبلغ ثالثمائة  الدعوى  بر�صوم وم�صروفات  والزمتها  ال�صداد  2017/5/20 وحتى متام 
املدعية  ثانيا :يف طلب   - املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  اتعاب  دره��م مقابل 
الثانية : بعدم قبول الدعوى لرفعها بغري الطريق الذي ر�صمه القانون والزمت املدعية 
بامل�صروفات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
بن  را�صد  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل  اليوم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1289 جتاري جزئي                                              
اىل امل���دع���ي ع���ل���ي���ه/1- ���ص��م��رية ���ص��ع��ي��د ����ص���امل ال���ع���ب���دويل جم���ه���ول حم���ل الق����ام����ة مب���ا اأن 
نا�صر  علي  نا�صر  عبا�س   / وميثله  عامة  م�صاهمة  �صركة   - ال���ص��الم��ي  دب��ي  بنك   / امل��دع��ي 
الدعوى  يف    2017/9/6 ب��ت��اري��خ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم   - احل���واي 
ب���ال���زام املدعي  امل���ذك���ورة اع���اله ل�����ص��ال��ح/ ب��ن��ك دب���ي ال���ص��الم��ي - ���ص��رك��ة م�صاهمة ع��ام��ة - 
ع(  م  ت��وؤدي للمدعي ) بنك دبي ال�صالمي - �س  بان  العبدويل(  �صامل  �صعيد   عليها )�صمرية 
مبلغ وقدره 196.052.73 مائة و�صتة وت�صعون الف واثنان وخم�صون درهما وثالثة و�صبعون 
وامل�صاريف  ب��ال��ر���ص��وم  وال��زم��ت��ه��ا  ال�صكر  م��ن  ج���رام  كيلو   78.421.09 ثمن  ي��ع��ادل  مب��ا  فل�صا 
خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  وخم�صمائة 
ال�صيخ  ال�صمو  با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا العالن �صدر  اليوم  اعتبارا من  ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3420  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه /1-�صمارت لل�صرافة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
يونيفر�صال خلدمات احلرا�صة - �س ذ م م قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )9045 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم 
الثالثاء  املوافق  2017/12/19  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
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 االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/620  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- ليلى كيم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ متويل م�صاهمة 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية  خا�صة - قد 
مو�صوع  العقار  بت�صليم  وال��زام��ه��ا  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  ب��ني  ومالحقها  بالتملك 
امل�صلمة  املبالغ  يف  العجز  عن  تعوي�صا  دره��م(   76.014( وق��دره  مبلغ  و�صداد  الدعوى 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت 
 Ch1.B.8 لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/12/24  ال�صاعة 11.00 �س 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 االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/4898  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���ص��ده/1- موهيت رام��ي�����ص��ان��درا ت��ري��ف��ي��دى   جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ دان��وب ديكور - �س م ح   قد اأق��ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�صافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )37219(
�صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�صوم  دره��م   5268 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/3614   تنفيذ جتاري  
تا�صك - �س م ح  جمهول حمل القامة مبا  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
ح-  م  �صي�صتمز-�س  ميتل  اأن��د  جالزينج  التنفيذ/�صوبها  طالب  ان 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة  املعروفة �صابقا با�صم -قد 
درهم  وق��دره )441529.84(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

للمحا�صبة  اخلليج  مركز   - العبدويل  جا�صم  اأحمد  احل�صابي  اخلبري  يعلن   
والتدقيق واملعني من قبل حمكمة دبي البتدائية يف الق�صية رقم 2017/2745 
 جتاري جزئي املقامة من املدعني / 1- فاينرتيد ليميتد 2- فاين ملواد البناء - ذ م م 
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها/ مباين دملا للمقاولت العامة - ذ م م - فرع 
املوافق  الحد  يوم  عقده  املقرر  اخلربة  اجتماع  حل�صور  مدعوة   - ابوظبي 
2017/12/17 ال�صاعة احلادية ع�صر قبل الظهر مبكتب اخلبري - مركز اخلليج 
للمحا�صبة والتدقيق - الكائن يف دبي - ديرة - اخلبي�صي - �صارع �صالح الدين 
- بناية العبدويل )بناية معر�س �صرياميك راأ�س اخليمة( الطابق الأول - مكتب 

ف : 042688846   رقم )104(  - ت : 042684700  
اخلبري احل�صابي 
اأحمد جا�صم العبدويل 

اإعالن ح�صور
 اجتماع خربة ح�صابي بالن�صر 

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اإعالن 

اإعالن للح�صور اأمام مكتب اإدارة الدعوى 
رقم الدعوى 2017/170 احوال �صخ�صية

بناء على طلب مدعي / خديجة عنرب عبيد �صنقور املزروعي 
اىل مدعي عليه / خ�صيف بن مبارك بن عبيد ال�صعدي 

العنوان / �صلطنة عمان - م�صقط - �صويق 
هاتف متحرك : 0096894214797 

فانت مكلف باحل�صور امام مكتب ادارة الدعوى �صخ�صيا او بوا�صطة وكيل معتمد 
جريدتني  يف  بالن�صر   2017/12/17 املوافق  الحد  يوم  من   9.00 ال�صاعة  يف  عنك 

يوميتني باللغة العربية داخل الدولة. 
حرر يف 2017/12/10 م 

ادارة الدعوى : عالء الدين عبدالقادر حممد 
 مكتب اإدارة الدعوى 

    حكومة  را�س اخليمة 
دائرة املحاكم

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعادة اعالن للح�صور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية بالن�صر 

يف الدعوى رقم )2017/3097( جتاري جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

 اىل املدعى عليها : خمبز لفا�س - �س ذ م م  
اقامت املدعية / �صركة املتحدة لتاجري ال�صيارات فرع من وايف للنقل - ذ م م 

الدعوى رقم )2017/3097( جتاري جزئي - عجمان 
املو�صوع : دعوى مطالبة مببلغ 263.551.01 درهم 

انت مكلف باحل�صور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية يوم الربعاء  املوافق 
على  ج��واب��ي��ة  م��ذك��رة  وت��ق��دمي  معتمد  وك��ي��ل  بوا�صطة  او  �صخ�صيا     2018/1/10
املذكور رقمها اعاله  امل�صتندات وذلك للنظر يف الدعوى  الدعوى مرفقا بها كافة 

بو�صفك املدعي عليه  - حرر بتاريخ : 2017/12/5
 مكتب ادارة الدعوى

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : ك تي اند تي ال�شرق الو�شط للمقاولت - �ض ذ م م 
العنوان : مكتب رقم 807 ملك �صيدرا تاور - تيكوم - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
حم��دودة. رقم الرخ�صة : 730124  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1161478 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
بتاريخ 2017/6/6   اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/6  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
 : العنوان   - احل�شابات  لتدقيق  بل�ض  �شكور  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
بور   - دي��رة   - ال�صباب  م�صاريع  لدعم  را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  914 ملك  رق��م  مكتب 
امل�صتندات  �صعيد - هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04 - م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة : ك تي & تي ال�شرق الو�شط لدارة املن�شاآت - �ض ذ م م   
العنوان : مكتب رقم 807 ملك �صيدرا تاور - تيكوم - ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية 
حم��دودة. رقم الرخ�صة : 703695  رقم القيد بال�صجل التجاري : 1130535 مبوجب 
هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها 
بتاريخ 2017/6/6   اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2017/6/6  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
 : العنوان   - احل�شابات  لتدقيق  بل�ض  �شكور  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
بور   - دي��رة   - ال�صباب  م�صاريع  لدعم  را�صد  بن  موؤ�ص�صة حممد  914 ملك  رق��م  مكتب 
�صعيد - هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04 -  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/�شكور بل�ض لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور �صعيد - هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
ك تي اند تي ال�شرق الو�شط للمقاولت - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/6/6 بتاريخ  دبي  حماكم 
2017/6/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي 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�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/�شكور بل�ض لتدقيق احل�شابات
العنوان : مكتب رقم 914 ملك موؤ�ص�صة حممد بن را�صد لدعم م�صاريع ال�صباب - 
ديرة - بور �صعيد - هاتف  2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور اأعاله لت�صفية 
ك تي & تي ال�شرق الو�شط لدارة املن�شاآت - �ض ذ م م - وذلك مبوجب قرار 
بتاريخ    دبي  حماكم  العدل  كاتب  لدى  واملوثق   2017/6/6 بتاريخ  دبي  حماكم 
2017/6/6 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني يف 
مكتبه الكائن بدبي 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�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اخطار دفع بالن�صر

 يف الق�صية التنفيذية رقم 2017/1277
اىل املحكوم عليه: طارق يو�صف خلف الرفاعي - ، اجلن�صية : العراق ، العنوان : الإمارات را�س اخليمة منزل رقم 51 

الظيت ال�صمايل - راأ�س اخليمة  ، الهاتف املتحرك : 9710552906244+ 
الرفاعي للنقليات - �س ذ م م - العنوان : الإم��ارات راأ�س اخليمة الظيت اجلنوبي - مقابل حمطة ادنوك للبرتول - 

بناية �صيف عبداهلل علي عبداهلل - الهاتف املتحرك : 9710502045595+ 
ليكن معلوما لديك بان حمكمة را�س اخليمة قد ا�صدرت بحقك حكما بتاريخ 2017/1/17 يف ق�صية )2016/271(  

مدين كلي - بالزامك بدفع مبلغ وقدره 3316351.91  درهم �صامال الر�صوم وامل�صاريف  
املحكوم له : بنك راأ�س اخليمة الوطني - �س م ع ، اجلن�صية :    العنوان : الإمارات راأ�س اخليمة طريق ال�صيخ حممد 

بن �صالح - املخرج 11 - الظيت - بناية نا�صر ، الهاتف املتحرك : 9710504204026+ 
ومبا ان املحكوم له اعاله قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم و�صجل بالرقم امل�صار اعاله. 

مالحظات  : مت احت�صاب الفوائد من تاريخ 2016/8/4 حتى 2017/9/13 عدد 405 يوم بن�صبة %9 
يتم احت�صاب الفوائد حتى ال�صداد التام على ان ل يتعدى ا�صل املبلغ املحكوم به. 

فموجب هذا انت مكلف بتنفيذ ما جاء اعاله خالل مدة 15 يوم من تاريخ اليوم التايل للتبليغ ويف حالة تخلفك عن 
ذلك فان املحكمة �صتتخذ بحقك الجراءات القانونية املنا�صبة لتنفيذ احلكم، والر�صوم املرتتبة عليك.

 رئي�س ق�صم التنفيذ

        حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 مذكرة  اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�صر    

                       اىل املدعي عليه/ اي�س برق للتجارة العامة - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�صة 2017/12/19 ال�صاعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف 

حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 10231/2017/13 
 10232/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
 �صميتها جايا راو 

�صكينة ت�صاودهري ب�صري احمد 

مبلغ املطالبة
95700  درهم + تذكرة العودة 
80566  درهم + تذكرة العودة

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�صر    
                       اىل املدعي عليه/�صفوة الرواد للمقاولت - �س ذ م م   

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�صة 2017/12/20 ال�صاعة 8.30 

وكلفتكم املحكمة باحل�صور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدميا ما لديكم من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة ايام على القل بال�صافة اىل الر�صوم وامل�صاريف ويف 

حال تخلفكم �صوف ي�صدر احلكم مبثابة احل�صوري

ق�صم الق�صايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 11918/2017/13 
  11920/2017/13

م
1
2

ا�صم املدعي
ح�صان حممد توفيق عبداحلفيظ

علي م�صطفى كامل احمد 

مبلغ املطالبة
11173  درهم + تذكرة العودة 
13574  درهم + تذكرة العودة

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
انذار عديل بالن�صر

رقم 2017/8520
املنذرة : مركز دبي التجاري العاملي - �س ذ م م 

املنذر اليها : بيرت�س بينجامني 
نخطركم مبوجب هذا النذار العديل باخاللكم ببنود العقد املوؤرخ 2015/10/17 
وعدم التزامكم بالقانون ، ويتوجب عليكم وعلى وجه ال�صرعة القيام ب�صداد القيمة 
اليجارية املرت�صدة بذمتكم والبالغة 166.667.00 درهم )مائة و�صتة و�صتون الف 
و�صتمائة و�صبعة و�صتون درهم( يف مدة اق�صاها ثالثون )30( يوما من تاريخ هذا 
�صداد  لعدم  نتيجة  باملنذرة  تلحق  قد  التي  ال�صرار  كافة  و�صتتحملون   ، الع��الن 
الج���رة عنها ب��دون وج��ه ح��ق ، م��ع حفظ كافة حقوق امل��ن��ذرة يف  ال��رج��وع عليكم 

واتخاذ كافة الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

101.4 مليار درهم القيمة ال�سوقية 
الأ�سهم االأجانب يف نوفمرب املا�سي

•• اأبوظبي -وام:

الأ�صهم  اأ���ص��واق  يف  الأج��ان��ب  امل�صتثمرين  لأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت 
101.4 مليار درهم يف �صهر نوفمرب املا�صي وذلك وفقا  الإماراتية نحو 

لأحدث الآرقام ال�صادرة عن الأ�صواق.
اختالف  ع��ل��ى  الأج���ان���ب  امل�صتثمرين  ال�����ص��ه��ري حل��رك��ة  ال��ر���ص��د  وي��ظ��ه��ر 
املاليني  ودب��ي  اأبوظبي  �صوقي  يف  ،خليجيون”  “اأجانب،عرب  ت�صنيفاتهم 
من  ق��در  اأك���رب  لتحقبق  طبيعية  اأرب���اح  جني  عمليات  تنفيذ  نحو  ميلهم 
وقت  يف  جيدة  ارت��ف��اع��ات  حققت  التي  الأ�صهم  م��ن  �صريحة  على  املكا�صب 
�صابق. وكانت القيمة ال�صوقية لأ�صهم الأجانب بلغت اأعلى م�صتوياتها منذ 
اىل  قفزت  بعدما  املا�صي  اأكتوبر  �صهر  خ��الل  وذل��ك  اجل��اري  العام  بداية 
107.6 مليار درهم وهو ما �صجع على حتقيق املكا�صب قبل الدخول مرة 
اأ�صهم الأجانب من  الأ���ص��واق. وطبقا لالأرقام فقد بلغت قيمة  اخ��رى اىل 
غري العرب يف الأ�صواق 71.718 مليار درهم خالل �صهر نوفمرب يف حني 
 23.3 ونحو  درهم  مليار   6.355 العرب  للم�صتثمرين  بالن�صبة  و�صلت 

مليار درهم للم�صتثمرين اخلليجيني.
لالأ�صهم  ال�صوقية  القيمة  بلغت  فقد  الأ���ص��واق  م�صتوى  على  وتف�صيال 
42.101 مليار  العائدة ملكيتها لالأجانب ب�صكل عام يف �صوق دبي املايل 
درهم ونحو 4.102 مليار درهم للعرب و13.225 مليار درهم للم�صتثمر 
فقد  ال�صورة  الآخ��ر من  اجلانب  وعلى  نوفمرب.  �صهر  نهاية  اخلليجي يف 
بلغت قيمة ملكية الأجانب من غري العرب يف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
29.617 مليار درهم ونحو 2.252 مليار درهم للعرب يف حني و�صلت 

ملكية امل�صتثمرين من دول اخلليج العربي 10.75 مليار درهم.
ي�صار اىل اأن القيمة ال�صوقية لأ�صهم الأجانب وا�صلت ارتفاعها يف الفرتة 
من يونيو وحتى اأكتوبر من العام اجلاري قبل اأن تقرر هذه ال�صريحة من 
اأ�صهم  �صراء  بعد  الأ���ص��واق  اىل  وال��ع��ودة جم��ددا  الأرب���اح  امل�صتثمرين جني 

العديد من ال�صركات املتداولة باأ�صعار مغرية.

احتاد الغرف اخلليجية ينظم ور�سة 
عمل حول �سريبة القيمة امل�سافة

•• اخلرب-وام: 

ينظم احتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي بالتعاون مع مركز ه�صاب 
املعرفة للتدريب ور�صة عمل حول �صريبة القيمة امل�صافة من 24 اإىل 26 

دي�صمرب اجلاري يف مدينة الريا�س.
وال�صوؤون  املحا�صبه  موظفي  م��ه��ارات  م�صتوى  رف��ع  اإىل  ال��ور���ص��ة  ت��ه��دف 
وكل  امل�صافه  القيمة  �صريبة  ح��ول  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  ال�����ص��رك��ات  يف  القانونية 
امل�صافه  القيمة  �صريبة  واإ�صرتجاع  البيانات  واإدخ��ال  بالفواتري  مايتعلق 
لأنواع  وف��ق��اً  امل�صافة  القيمة  �صريبة  ح�صاب  على  ع��ام��ة  ن��ظ��ره  وت��ق��دمي 

خمتلفة من ال�صلع واخلدمات.

موانئ دبي تفوز بجوائز اأف�سل 
م�سغل للمحطات واملوانئ لعام 2017

•• دبي-وام:

فازت موانئ دبي العاملية- الإمارات بجائزة م�صغل املوانئ واملحطات للعام 
لقدرتها على ال�صتمرار  النقل العربية وذلك تكرمياً  2017 من جوائز 
التجاري  ال�صعيد  على  والنجاح  مرتفعة  اأداء  م�صتويات  وتوفري  النمو  يف 

بالإ�صافة اإىل اللتزام بال�صتثمار والتو�صع.
جاء ذلك خالل حفل جوائز النقل العربية الذي نظم يف دبي لتكرمي قادة 
قطاع النقل واللوج�صتيات ح�صره تخبة من �صناع القرار من جميع اأنحاء 
الوطن العربي وذلك برعاية �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صعيد اآل مكتوم رئي�س 
هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات حيث ت�صلم 
اجلائزة عبد اهلل بن دميثان املدير التنفيذي لل�صوؤون التجارية يف موانئ 
اأف�صل  بجائزة  علي  جبل  ميناء  ف��از  كما   . الإم���ارات  اإقليم  العاملية-  دب��ي 
امل�صاريع يف  اآل رحمة مدير  �صهاب  ت�صلمها  للعام  حمطة حاويات موؤمتتة 
وجهود  العاملية  دبي  موانئ  جلهود  تقديرا  الإم��ارات  العاملية-  دبي  موانئ 
دولة الإمارات العربية املتحدة املتوا�صلة يف و�صع معايري عاملية ل�صتخدام 
التقنيات والأمتتة يف املوانئ. وقال �صلطان اأحمد بن �صليم رئي�س جمل�س 
الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية ان التكرمي اعرتاف 
عن  ف�صال  اللوج�صتية  واخلدمات  ال�صحن  يف  لدبي  القيادي  بالدور  اآخ��ر 
اإر�صاء معايري رائدة و�صعتها موانئ دبي العاملية يف الوقت الذي تطورت فيه 
واأك��د على  العاملية.  للتجارة  اإىل حمفز  مليناء حملي  املجموعة من م�صغل 
العاملية  واملمار�صات  املعايري  اأف�صل  تعزيز  تدعم  العربية  النقل  جوائز  اأن 
املنطقة  اأنحاء  جميع  يف  اللوج�صتية  واخلدمات  الب�صائع  نقل  يف  والتميز 
حيث ميكن اأن ت�صهم هذه اجلائزة يف ت�صجيع التجارة البينية التي متتلك 

فر�صاً هائلة للنمو يف العامل العربي.

مب�شاركة »الويبو« وبالتعاون مع »اأمريكية ال�شارقة«

»االقت�ساد« تنظم ور�سة عمل لتعزيز �سيا�سات امللكية الفكرية يف اجلامعات
•• اأبوظبي-الفجر:

نظمت وزارة القت�صاد ور�صة عمل حول 
اجلامعات  يف  الفكرية  امللكية  �صيا�صات 
بال�صراكة  وذل����ك  ال��ب��ح��ث��ي��ة،  وامل��ع��اه��د 
الفكرية  للملكية  العاملية  املنظمة  م��ع 
-الويبو، وبالتعاون مع جممع البحوث 
والتكنولوجيا والبتكار التابع للجامعة 
ا�صت�صافت  التي  ال�صارقة  يف  الأمريكية 

الور�صة. 
بحثت الور�صة �صبل تعزيز مناخ البتكار 
وامللكية الفكرية يف املوؤ�ص�صات الأكادميية 
والبحثية، والدور الرئي�صي الذي توؤديه 
فعالة  ���ص��ي��ا���ص��ات  ت��ب��ن��ي  يف  اجل���ام���ع���ات 
حلماية حقوق امللكية الفكرية وت�صجيع 
امل����خ����رتع����ني، ب����ه����دف ب����ن����اء ال����ق����درات 
والرتكيز  البتكار  الوطنية يف جمالت 
ع��ل��ى ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا والإب�����داع 
مرتكزات  ���ص��وء  يف  الأع����م����ال،  وري������ادة 

ال�صرتاتيجية الوطنية لالبتكار. 

مقاربات ريادية للملكية الفكرية
بكلمة  ال���ور����ص���ة  ف��ع��ال��ي��ات  واف��ت��ت��ح��ت 
اأحمد  حممد  املهند�س  ل�صعادة  م�صجلة 
ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����ص��ح��ي، وك��ي��ل وزارة 
الق��ت�����ص��اد ل��ل�����ص��وؤون الق��ت�����ص��ادي��ة، اأكد 
ريادية  م��ق��ارب��ات  تبني  اأه��م��ي��ة  خاللها 
الفكرية  بامللكية  املتعلقة  امل��ج��الت  يف 
���ص��م��ن اأول���وي���ات احل��ك��وم��ة، ن��ظ��راً اإىل 
ارتباطها املبا�صر بتحفيز البتكار ابتداًء 
من اأحد اأهم منابعه ومعززاته، األ وهو 
هذا  اأن  اإىل  م�صرياً  التعليمية،  العملية 
ي�صفي على الور�صة مزيداً من الأهمية 
ل�صتك�صاف  م��ه��م��ة  من�صة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
�صبل تطوير �صيا�صات وممار�صات امللكية 

الفكرية يف النواحي الأكادميية.

امللكية الفكرية ركيزة لالبتكار
واألقى �صعادته ال�صوء على اأبرز مالمح 
تطور منظومة امللكية يف دولة الإمارات 
الر�صيدة،  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ظ���ل  يف 
اقت�صاد  ل���ب���ن���اء  ال���وط���ن���ي���ة  وامل�������ص���اع���ي 
ت��ن��اف�����ص��ي ع���امل���ي وم���ت���ن���وع ي���ق���وم على 
والتكنولوجيا  والبتكار  املعرفة  اأ�ص�س 
وتوؤدي  وال��ت��ط��وي��ر،  وال��ب��ح��ث  املتقدمة 
حمورياً،  دوراً  الوطنية  ال��ك��ف��اءات  فيه 
الفكرية  امللكية  ق��ط��اع  اأن  اإىل  م�����ص��رياً 

ميثل ركيزة رئي�صية يف هذا امل�صار.
اأن دول����ة الإم������ارات  واأ�����ص����اف ���ص��ع��ادت��ه 
حر�صت على اأن تكون يف طليعة البلدان 
الدولية  الت���ف���اق���ي���ات  ع���ل���ى  امل���وق���ع���ة 
الناظمة لقطاع امللكية الفكرية، وجرى 
اإطار ت�صريعي قوي  العمل على تطوير 
ببنية  وت��زوي��ده  القطاع،  لهذا  وحديث 
متقدمة،  وذك��ي��ة  واإل��ك��رتون��ي��ة  حت��ت��ي��ة 

بالتعاون بني خمتلف اجلهات املعنية يف 
القت�صاد،  وزارة  مقدمتها  ويف  الدولة، 
املتميزة  ال�����ص��راك��ة  م���ن  وب��ال���ص��ت��ف��ادة 
الويبو وع��دد من الدول  ل��الإم��ارات مع 

وبيوت اخلربة الرائدة عاملياً.

جهود تنمية قطاع امللكية 
الفكرية

التي  املحطات  اأب��رز  ال�صحي  وا�صتعر�س 
خالل  ال�صدد  ه��ذا  يف  عليها  العمل  مت 
امل��رح��ل��ة امل��ا���ص��ي��ة، وم��ن��ه��ا اإن�����ص��اء املركز 
ب���راءات الخ���رتاع يف  ال���دويل لت�صجيل 
الذي  امل��ا���ص��ي،  ال��ع��ام  الق��ت�����ص��اد  وزارة 
دولة  ري���ادة  تعزيز  يف  نوعية  نقلة  مثل 
الفكرية  امل��ل��ك��ي��ة  جم����ال  يف  الإم��������ارات 
امل��خ��رتع��ني؛ وتطوير  وح��م��اي��ة ح��ق��وق 
امل��ت��ب��ع��ة يف تقدمي  الآل����ي����ات  وحت���دي���ث 
العالمات  وت�صجيل  م��ع��اجل��ة  خ��دم��ات 
التجارية وفق اأحدث الأنظمة واملعايري؛ 
ال���ذك���ي يف خمتلف  ال���ت���ح���ول  ومت���ك���ني 

خ��دم��ات امل��ل��ك��ي��ة ال��ف��ك��ري��ة، مب��ا ي�صمل 
العالمات التجارية وامل�صنفات الفكرية 
وب���راءات الخ���رتاع وال��ن��م��اذج والر�صوم 
ال�صناعية و�صهادات املنفعة. واأكد �صعادة 
امل�����ص��ارك��ة يف  ن��ط��اق  تو�صيع  اأن  ال��وك��ي��ل 
املبدعني  البتكارية، ومتكني  املمار�صات 
واملخرتعني وتوفري بيئة حتفزهم على 
م��زي��د م��ن الب��ت��ك��ار، ي��ع��د اإح����دى اأهم 
وزارة  تعمل  التي  احلكومية  الأول��وي��ات 
ع��ل��ى حتقيقها،  و���ص��رك��اوؤه��ا  الق��ت�����ص��اد 
ا�صتيفاء  يف  رئي�صياً  م�صاهماً  باعتبارها 
وت���ع���زي���ز مناخ  ال����ص���ت���دام���ة،  �����ص����روط 
الأعمال يف الدولة، والرتقاء بتناف�صية 

الإمارات اإقليمياً وعاملياً.

اجلامعات اأبرز حا�شنات البتكار
الأه����داف  ه���ذه  اأن  اإىل  ال�صحي  واأ����ص���ار 
ت�صافر  دون  ت��ت��ح��ق��ق  اأن  مي���ك���ن  ل 
اجل��ه��ود ب��ني خم��ت��ل��ف اجل��ه��ات املعنية 
البالغة  الأه��م��ي��ة  م���وؤك���داً  ال���دول���ة،  يف 

العلمية  وامل��ع��اه��د  اجل��ام��ع��ات  مل�صاهمة 
والهند�صة  والتطوير  البحث  وم��راك��ز 
نظراً  اجل��ان��ب،  ه���ذا  يف  والتكنولوجيا 
البتكار  امل��ح��وري يف حتفيز  دوره��ا  اإىل 
التقنيات  اأحدث  ومواكبة  املعرفة  ونقل 
ما  ال�صدد،  ه��ذا  يف  العاملية  واملمار�صات 
والفعالة  الأوىل  احلا�صنة  منها  يجعل 
ل��الأف��ك��ار وال��ت��ج��ارب الإب���داع���ي���ة، ومن 
خ���الل���ه���ا مي���ك���ن رف�����د ب��ي��ئ��ة الأع����م����ال 
الكفيلة  والتقنية  املعرفية  ب��اجل��وان��ب 
م�صاريع  وتنمية  الخ��رتاع��ات  بت�صجيع 
اب���ت���ك���ار منتجات  ع��ل��ى  ق������ادرة  ري����ادي����ة 
تتما�صى  وم��ت��م��ي��زة  ج���دي���دة  وخ���دم���ات 
امل�صتقبل  ا����ص���ت�������ص���راف  ���ص��ي��ا���ص��ات  م����ع 
واقت�صاديات املعرفة، ويف �صوء حمددات 
لالبتكار  ال���وط���ن���ي���ة  ال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
عليها،  رك��زت  التي  ال�صبعة  والقطاعات 
وه��ي ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ن��ق��ل واملياه 
وال�صحة  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

والف�صاء. 

طاقات ب�شرية
الفتتاحية  اجلل�صة  ت�صمنت  ذلك،  اإىل 
املحمودي،  حممد  ح�صني  لل�صيد  كلمة 
البحوث  مل���ج���م���ع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل����دي����ر 
باجلامعة  والب���ت���ك���ار  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الأمريكية يف ال�صارقة، اأكد فيها اأهمية 
دور القطاع الأكادميي يف تطوير املعرفة 
العمل  ���ص��وق  ورف���د  الب��ت��ك��ار  وت�صجيع 
على  وق����ادرة  متمكنة  ب�صرية  ب��ط��اق��ات 
الإبداع والبتكار وبناء اإمارات امل�صتقبل 
واملعرفة،  والريادة  التميز  معايري  وفق 
التعاون  ت��ع��زي��ز  اأه���م���ي���ة  اإىل  م�������ص���رياً 
واملوؤ�ص�صات  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات  ب���ني 
املعنية يف  اجلامعية واملنظمات الدولية 

هذا ال�صدد.

نظام متوازن للملكية الفكرية
ري��زارد فريليك ممثل  ال�صيد  األقى  كما 
الفكرية،  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ن��ظ��م��ة 
دعم  يف  ال��وي��ب��و  دور  فيها  ت��ن��اول  كلمة 
البتكار  لتعزيز  الأع�صاء  ال��دول  جهود 
القت�صادية  التنمية  �صبيل  والإب��داع يف 
والج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خ���الل ن��ظ��ام دويل 
الفكرية،  ل��ل��م��ل��ك��ي��ة  وم�����ت�����وازن  ف���ع���ال 
واملوؤ�ص�صية  الت�صريعية  بيئتها  وتطوير 
واملمار�صات  ال�صيا�صات  اأف�����ص��ل  وات��ب��اع 
ال����ق����ادرة ع��ل��ى حت��ف��ي��ز الب���ت���ك���ار لدى 

الأفراد وال�صركات واملوؤ�ص�صات.

حماور مهمة 
ويف احللقات النقا�صية، تطرقت الور�صة 
اإىل عدد من املحاور املهمة، من اأبرزها 
ل�صيا�صات  احل���ايل  الإط����ار  ا���ص��ت��ع��را���س 
واملوؤ�ص�صات  للجامعات  الفكرية  امللكية 
موؤ�صر  واأه���م���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ب��ح��ث��ي��ة 
البتكار العاملي وال�صيا�صات املتعلقة به يف 
دولة الإمارات؛ واحلوافز التي ميكن اأن 
تقدمها احلكومات واملوؤ�ص�صات لت�صجيع 
الباحثني على الك�صف عن اخرتاعاتهم 
وحمايتها وتعميم ال�صتفادة منها؛ وما 
يجب على اجلهات الأكادميية والطالب 
معرفته حول ب��راءات الخ��رتاع و�صرية 

ون�صر نتائج البحث العلمي.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت ح��ل��ق��ات ال��ور���ص��ة خيارات 
املوؤ�ص�صات  يف  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة  ت����داول 
امللكية  ح����ق����وق  ح���م���اي���ة  يف  واأث������ره������ا 
والبتكاري  الإب��داع��ي  للنتاج  الفكرية 
ودور  البحثية؛  واملعاهد  اجلامعات  يف 
املعرفة  تنمية  يف  اجلامعية  املوؤ�ص�صات 
ومراعاة  والتكنولوجيا  اخل��ربات  ونقل 
التعليمية  امل��خ��رج��ات  ب��ني  الفجوة  �صد 
األقت  ال��ع��م��ل. ك��م��ا  ����ص���وق  وم��ت��ط��ل��ب��ات 
ال�صوء على الدعم الذي تقدمه الويبو 
يف  ال��ف��ك��ري��ة  امللكية  ���ص��ي��ا���ص��ات  لتطوير 

الإطار الأكادميي والبحثي.

ال�شعر �شامل ال�شريبة يف قوائم الأ�شعار مع بداية عام 2018

»اقت�سادية دبي« تدعو املن�ساآت التجارية اإىل عدم ا�ستغالل �سريبة القيمة امل�سافة باملبالغة برفع االأ�سعار
حممد لوتاه: ن�شعى اإىل عدم وجود ظواهر �شلبية من قبل اأ�شحاب املن�شاآت �شد امل�شتهلكني

ال�سارقة الإدارة االأ�سول ُتطلق برناجمًا رياديًا مبتكرًا لتنمية القيادات املبدعة 
•• ال�شارقة-الفجر:

الأ�صول،  لإدارة  ال�صارقة  �صركة  اأعلنت 
ال�صارقة،  حلكومة  ال�صتثمارية  ال��ذراع 
لتمكني  ال��ق��ي��ادة  “برنامج  اإط���الق  ع��ن 
حفل  خ���الل  وذل���ك  املواهب”،  وتنمية 
ال�صارقة،  هيلتون  فندق  يف  اأقيم  خا�س 
الأرب���ع���اء امل��ا���ص��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع مركز 

القيادة الإبداعية، وبح�صور 14 م�صاركاً 
من موظفي ال�صركة املتميزين.

اكت�صاف  اإىل  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  وي���ه���دف 
امل��واه��ب ب��ني م��وظ��ف��ي ال�����ص��ارق��ة لإدارة 
الأ�صول، وتنميتها، والعمل على تطوير 
للموظفني  وي��ت��ي��ح  امل��ه��ن��ي��ة.  م�صريتهم 
الفردية،  املهنية  امل�صارات  ال�صتفادة من 
وح�صور تدريبات نوعية باإ�صراف خرباء 

عامليني، والتكليف مبهام وظيفية عملية، 
العليا،  الإدارة  م���ع  ال��ت��وا���ص��ل  وزي������ادة 
والتفاعل مع اأفراد فريق العمل، ف�صاًل 
والإمكانيات  ال��ف��ر���س  م��ن  ال��ع��دي��د  ع��ن 

اجلديدة لالرتقاء والتطور.
الرئي�س  ال�����ص��اي��غ،  ول��ي��د  ���ص��ع��ادة  وق����ال 
لإدارة  ال�������ص���ارق���ة  ل�����ص��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
لإدارة  ال�����ص��ارق��ة  يف  ن��ع��ت��م��د  الأ�����ص����ول: 

حتفيز  ع����ل����ى  جن����اح����ن����ا  يف  الأ��������ص�������ول 
ال��ب�����ص��ري��ة م���ن خ����الل تنمية  ك����وادرن����ا 
وثقافة  ال��ت��ع��ل��ي��م،  وت���وف���ري  امل����واه����ب، 
يف  مبتكر  نهج  واتباع  الإيجابي،  العمل 
خالل  م��ن  ون�صعى  الوظيفي.  الرت��ق��اء 
املوظفني  مت��ك��ني  اإىل  ال���ربن���ام���ج  ه����ذا 
وال�صتثمار يف قدراتهم لالنطالق بقوة 

نحو بلوغ كامل اإمكاناتهم.

•• دبي-الفجر: 

دع���ا ق��ط��اع ال��رق��اب��ة ال��ت��ج��اري��ة وحماية 
امل�صتهلك يف اقت�صادية دبي منافذ البيع 
دب��ي ب�صرورة  اإم���ارة  التجزئة يف  وجت��ار 
امل�صافة  القيمة  �صريبة  ا�صتغالل  ع��دم 
ب��امل��ب��ال��غ��ة ب���رف���ع الأ�����ص����ع����ار، والل����ت����زام 
القيمة  ت�صمل  واح��دة  ت�صعرية  بتحديد 
اب��ت��داًء من  الأ���ص��ع��ار  ق��وائ��م  امل�صافة يف 
�صل�صلة  القطاع  و�صيبا�صر   .2018 عام 
من احلمالت على خمتلف املنافذ خالل 
الأيام املقبلة للتاأكد من عدم رفع التجار 

لالأ�صعار قبيل 2018. 
اإط�����ار حر�س  امل����ب����ادرة يف  وت���اأت���ي ه����ذه 
ت��ر���ص��ي��خ قواعد  اق��ت�����ص��ادي��ة دب����ي ع��ل��ى 
حقوق  وحماية  املحلي  بال�صوق  اللتزام 

امل�صتهلكني، مما ي�صمن حتقيق الأهداف 
عمليات  و�صفافية  ح��ي��ادي��ة  يف  امل��رج��وة 
املكانة  تعزيز  وبالتايل  وال�صراء،  البيع 

التناف�صية والتجارية لإمارة دبي.
�صرورة  اإىل  دب����ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  ون���وه���ت 
ال�صراء  ف����ات����ورة  يف  الأ����ص���ع���ار  حت���دي���د 
ت�صمل  بحيث   ،2018 ع���ام  ب��داي��ة  م��ع 
و�صيتم  امل�����ص��اف��ة،  وال��ق��ي��م��ة  امل��ن��ت��ج  �صعر 
بذلك،  ملتزمة  غ��ري  جهة  اأي��ة  خمالفة 
اإىل جانب تغرمي اأي جهة بداأت بطباعة 
ال��ف��وات��ري ال��ت��ي ت�����ص��م ���ص��ري��ب��ة القيمة 
امل�صافة، وخمالفة اأية جهة بداأت بزيادة 
2018، وذلك  ب���داأ ع���ام  ق��ب��ل  الأ���ص��ع��ار 
امليداين  التفتي�س  اإج����راءات  خ��الل  م��ن 
�صكاوى  دبي  اقت�صادية  تلقي  اأو يف حال 

للم�صتهلكني بهذا اخل�صو�س.

املدير  ل��وت��اه،  را���ص��د  علي  وق���ال حممد 
التجارية  ال��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دبي:  اقت�صادية  يف  امل�صتهلك  وح��م��اي��ة 

حماية  اإىل  دب����ي  اق��ت�����ص��ادي��ة  “ت�صعى 
امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني وال���ت���اأك���د م���ن ع����دم وجود 
اأو جت���اوزات من  ال��ت��زام  �صلبية  ظ��واه��ر 
امل�صتهلكني،  �صد  املن�صاآت  اأ�صحاب  قبل 
ورفع  ا�صتغالل  وج��ود  والتاأكد من عدم 
مبالغ فيه، اأو ل يتوافق مع ال�صعر املعلن 
يف قوائم اأ�صعار املنتجات. و�صيتم فر�س 
غرامات مالية اإذا ثبت زيادة غري مربرة 

يف الأ�صعار من قبل املن�صاآت التجارية«.
التجارية  املن�صاآت  اأ�صحاب  لوتاه  واأك��د 
املنتجات  اأ���ص��ع��ار  يف  ال��ت��الع��ب  ع���دم  اإىل 
اأو  امل�صافة،  القيمة  �صريبة  من  املعفاة 
التالعب يف ن�صبة ال�صريبة التي ت�صكل 
اأ���ص��ع��ار امل��ن��ت��ج��ات اأو  اأك���رث م��ن %5 يف 
العمل  فريق  اأن  اإىل  م�صرياً  اخل��دم��ات. 
بالتحري  احل�����ايل  ال���وق���ت  يف  ���ص��ي��ق��وم 

والتاأكد من عدم وجود من�صاآت جتارية 
الأ�صعار من الآن على  ب��داأت يف رفع  قد 
عام  بداية  مع  الأ�صعار  برفع  تبا�صر  اأن 

 .2018
اإىل  امل�صتهلكني  “ندعو  لوتاه:  واأ�صاف 
التحري والتاأكد من عدم وجود تالعب 
بالقوانني،  الل��ت��زام  ع��دم  اأو  الأ�صعار  يف 
رف�����ع يف  اأي  والإب���������الغ يف ح�����ال وج������ود 
الأ�صعار. ويتوجب على امل�صتهلك املطالبة 
والحتفاظ  وال��ب��ي��ع  اخل��دم��ة  ب��ف��وات��ري 
لحقا.  حقوقهم  حلماية  منها،  بن�صخة 
الفاتورة،  ت�صليم  البائع  رف�س  ويف حال 
ال�صكاوى  ت��ق��دمي  ال��ع��م��الء  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
اأرقام التوا�صل املنت�صرة على  من خالل 
منافذ البيع الرئي�صية وهي خدمة اأهال 

دبي 600545555«.   

الربنامج  ي��ج�����ص��د  ال�����ص��اي��غ:  واأ�����ص����اف 
اجل��دي��د م���دى اإمي����ان ال�����ص��ارق��ة لإدارة 
الأ�صول بالتاأثري الإيجابي الذي ميكن 
اأن يحدثه امل�صاركون يف م�صرية التنمية 
ويفتح  والق���ت�������ص���ادي���ة،  الج���ت���م���اع���ي���ة 
املهني.  لالرتقاء  متنوعة  اآفاقاً  اأمامهم 
ونحن نتطلع لروؤية ما الذي �صيقدموه.  
للمدراء،  الربنامج  اإط��الق  حفل  واأت���اح 
واملدربني الداخليني، واملوجهني، فر�صة 
بع�صهم  م��ع  ال��ع��الق��ات  وب��ن��اء  للتعارف 
البع�س. ويف ختام اليوم، �صارك املوظفون 
القيادة  م��رك��ز  ق��دم��ه��ا  ع��م��ل  ور����ص���ة  يف 
الإبداعية. كما مت خالل حفل الإطالق 
حمتوى  ع��ن  مف�صلة  معلومات  تقدمي 
موجزة  ك���ل���م���ات  وت����ق����دمي  ال����ربن����ام����ج، 
وت�صجيعية من قبل اأع�صاء الإدارة العليا 
تعمل  الأ�صول.  لإدارة  ال�صارقة  ل�صركة 
على  الأ����ص���ول  لإدارة  ال�����ص��ارق��ة  ���ص��رك��ة 
اقت�صاد  وحيوية  وتناف�صية  تنوع  تعزيز 
ال�صارقة الذي ُيعترب ثالث اأكرب اقت�صاد 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة  يف 
امل�صوؤولية  مب��ع��اي��ري  ال�����ص��رك��ة  وت��ل��ت��زم 
الجتماعية وال�صتدامة البيئية يف كافة 
م�����ص��اري��ع��ه��ا وم��ب��ادرات��ه��ا، ان��ط��الق��اً من 

روؤيتها واأهدافها ال�صرتاتيجية.
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املال والأعمال

دبي ت�ست�سيف منتدى االإ�ستثمار 
يف االإعالم والرتفيه 3 اإبريل

•• دبي -وام: 

فعاليات  املقبل  اأب��ري��ل   4 و   3 يومي  العاملي  امل��ايل  دب��ي  مركز  ي�صت�صيف 
الذي  الإع��الم والرتفيه  الإ�صتثمار يف �صناعة  الأوىل من منتدى  ال��دورة 
�صيقام مطلع ابريل املقبل ويعد احلدث الأبرز والأول من نوعه يف منطقة 

ال�صرق الأو�صط و�صمال اأفريقيا .
وي�صكل املنتدى -الذي اأعلنت عن تنظيمه ام�س �صركة ب�صمة ميديا - املطور 
OMNESMEDIA. املتخ�ص�صة  الإع��الم��ي��ة  للمن�صة  وامل�����ص��غ��ل 
من�صة  الت�صويقية  لالإ�صت�صارات  هيت�س  �صركة  م��ع  بالتعاون   -  com
حيوية للخرباء الخت�صا�صيني يف و�صائل الإعالم والرتفيه ورواد الأعمال 
وامل�صتثمرين ممن يبحثون عن اجتاهات وفر�س جديدة ومتطورة يف هذه 

ال�صناعة.
ان   “ ميديا  “ب�صمة  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  ال�صرامي  نا�صر  وق���ال 
من  بع�س  بني  �صيجمع  والرتفيه  الإع���الم  �صناعة  يف  ال�صتثمار  منتدى 
ال�صناعة  الفكر يف جم��ال  ق��ادة  اأب��رز 
لتغطية  وذل���ك  وال����رواد  واملبتكرين 
التي  املوا�صيع  من  وا�صعة  جمموعة 
من �صاأنها الك�صف عن ا�صرتاتيجيات 
ملناق�صة  م��ن�����ص��ة  وت����وف����ري  ج����دي����دة 
التحديات والفر�س التجارية ور�صم 
م�صتقبل  ل�صت�صراف  طريق  خارطة 
جميع  م��د  ث��م  وم���ن  ال�صناعة  ه���ذه 
الالزمة  باملعرفة  املعنية  الأط����راف 

لتطوير اأعمالهم والإرتقاء بها.
�صي�صم  املنتدى  برنامج  اأن  واأ���ص��اف 
ع����ددا م��ن اجل��ل�����ص��ات وور�����س العمل 
والجتاهات  التحديات  اأح��دث  حول 
واأكرثها اإثارة للجدل يف �صناعة الإعالم والرتفيه وذلك مب�صاركة خرباء 
وقادة  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  العاملني  م��ن  كوكبة  اإىل  بالإ�صافة  ال�صناعة  ه��ذه 
من  �صل�صلة  ي�صمل  امل��ن��ت��دى  اأع��م��ال  ج���دول  اأن  اإىل  منوها  وال����راأي  الفكر 
املو�صوعات من بينها م�صتقبل الإعالم والرتفيه وتطور الفيديو والألعاب 
 :21 ال�  القرن  واإع��الم  الق�ص�س  ورواي��ة  الإب���داع..  واملحتوى..  واملحتوى 
النماذج والبتكارات والذكاء ال�صطناعي واآلت التعلم يف و�صائل الإعالم 
التجريبية  الرحلة  الف��رتا���ص��ي:  وال��واق��ع  امل��ع��زز  “والواقع  والرتفيه” 
املطلقة” و”حت�صني البيانات لو�صائل الإعالم و�صناعة الرتفيه” و”كيف 
وامل�صاهمة  والتاأثري  التحول  اجل��دي��دة  والرتفيه  الإع���الم  لو�صائل  ميكن 
والتنوع  القيادة  خالل  من  البتكار  وحتفيز  م�صتدام  م�صتقبل  �صناعة  يف 

وامل�صوؤولية املجتمعية لل�صركات.

 منتدى »التداول املايل« يبحث االربعاء 
املقبل بدبي االأمن االإلكرتوين امل�سريف

•• دبي-وام:

خالل  امل�صريف  القطاع  يف  التنفيذيني  امل�صوؤولني  كبار  م��ن  نخبة  يبحث 
بدبي  تعقد  التي  املايل”  “التداول  منتدى  م��ن  الأوىل  الن�صخة  اع��م��ال 
امل�صريف  القطاع  الإل��ك��رتوين يف  الأم���ن  واق���ع  اجل���اري  دي�صمرب   13 ي��وم 
املالية  املوؤ�ص�صات  لدى  الرقمية  املرونة  بتحقيق  الكفيلة  والآليات  وامل��ايل 

وعمالئها.
ويتكامل املنتدى الذي تنظمه �صركة دارك ماتر الدولية املتخ�ص�صة بالأمن 
دارك  اأر�صت  التي  التفاعلية  الأن�صطة  مع  الإم���ارات  ومقرها  الإل��ك��رتوين 
ماتر اأ�ص�صها عرب اإقامة موؤمتر ملحات عبقرية: بناء احل�صانة الإلكرتونية 
يف اخلدمات امل�صرفية واملالية خالل �صهر مايو املا�صي والذي يهدف اإىل 
م�صاعدة املوؤ�ص�صات املالية على بلورة فهم اأعمق حول املخاطر الإلكرتونية 

املحدقة بها و�صبل تعزيز م�صتويات مرونتها الرقمية.
ومت ت�صميم منتدى التداول املايل كحدث تفاعلي تتمحور جل�صات النقا�س 
والتي  اخل��ط��ورة  عالية  الإلكرتونية  التهديدات  ح��ول  رئي�صي  ب�صكل  فيه 
ال�صبل  اأف�صل  امل�صريف واملايل ف�صال عن مناق�صة  القطاع  �صلبا على  توؤثر 

خلف�س خماطر تلك التهديدات. 
توفري  جمال  يف  املتخ�ص�صة  العاملية  ال�صركة  نت�س  اإي�صت  خ��رباء  و�صيقدم 
جمموعة  املالية  باملوؤ�ص�صات  اخلا�صة  والم��ت��ث��ال  ال��دف��ع  وخ��دم��ات  حلول 
اتخاذها  املالية  املوؤ�ص�صات  على  يتعني  التي  اخلطوات  ح��ول  الن�صائح  من 
والذي  العمالء”  باأمن  بالتحكم  اخلا�س  �صويفت  “نظام  اإىل  لالمتثال 

�صيتم تطبيقه اعتبارا من يوم 31 دي�صمرب اجلاري .

برئا�شة من�شور بن زايد 

جهاز االإمارات لال�ستثمار ي�ستعر�س �سيا�سته اال�ستثمارية
•• اأبوظبي-وام:

الإم��������ارات  ج���ه���از  اإدارة  جم��ل�����س  ع���ق���د 
لال�صتثمار اجتماعا برئا�صة �صمو ال�صيخ 
رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�صور 
الرئا�صة  ���ص��وؤون  وزي���ر  ال����وزراء  جمل�س 
اأبوظبي  يف  الرئا�صة  ق�صر  مبقر  وذل��ك 
ال�صتثمار  ���ص��ي��ا���ص��ة  خ��الل��ه  ا���ص��ت��ع��ر���س 
لال�صتثمار  الإم�����ارات  ب�جهاز  اخل��ا���ص��ة 
ال���ذي ي�صتخدمه  الإط����ار  ت��وف��ر  وال��ت��ي 

اجلهاز لي�صتثمر الأ�صول املخ�ص�صة له  
يف حمافظ ال�صتثمار العاملية.

واعتمد املجل�س “�صيا�صة اأمن املعلومات” 
والتي تهدف اإىل توفري املعلومات ب�صكل 
اآمن من خالل و�صع ال�صيا�صات واملعايري 
الفعالة و�صمان التحكم يف الو�صول اإىل 
اأف�صل  �صمن  واأ�صولها  املعلومات  نظم 
العاملية. ومت خالل الجتماع  املمار�صات 
ا�صتعرا�س البيانات املالية للجهاز والتي 
ت�صمل القوائم املالية للفرتة املنتهية يف 
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يف  املنتهية  للفرتة  املخت�صرة  املرحلية 
اإ�صافة اإىل امليزانية   2017 30 يونيو 
 2018 ل��ل��ع��ام  امل��ق��رتح��ة  ال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 

ووافق املجل�س على بنودها.
وحما�صر  ت��ق��اري��ر  املجل�س  ن��اق�����س  ك��م��ا 
يف  التدقيق  وجل��ن��ة  التنفيذية  اللجنة 
كلتا  ق����رارات  واع��ت��م��د  ال�صابقة  ال��ف��رتة 
اجتماع  حم�����ص��ر  واع���ت���م���د  ال��ل��ج��ن��ت��ني 
امل��ج��ل�����س ال�����ص��اب��ق. ح�����ص��ر الج��ت��م��اع .. 

�شمن ن�شاطات مكتبها التمثيلي يف باكو 

غرفة دبي ت�ستعر�س يف اأذربيجان مكانة االإمارة كوجهة جاذبة لريادة االأعمال وامل�ساريع النا�سئة 

وخالل كلمته الرتحيبية، قال عمر خان، 
م��دي��ر امل��ك��ات��ب اخل��ارج��ي��ة يف غ��رف��ة دبي 
امل�صاريع  واأ�صحاب  الأعمال  رواد  دعم  اأن 
ال��ن��ا���ص��ئ��ة وال�����ص��غ��رية وامل��ت��و���ص��ط��ة كان 
ا�صرتاتيجية  م��ن  رئي�صياً  ج���زءاً  وم���ازال 
املبادرات  على  ال�����ص��وء  م�صلطاً  ال��غ��رف��ة، 

التي  الأع��م��ال  ل���رواد  ال��داع��م��ة  النوعية 
دبي  جتار  برنامج  مثل  الغرفة  اأطلقتها 
النا�صئة”  ل��ل��م�����ص��اري��ع  “دبي  وم��ن�����ص��ة 
الذكية.  الأع��م��ال  ل���رواد  دب��ي  وم�صابقة 
 2021 دب��ي  خطة  خ��ان  ا�صتعر�س  كما 

وا�صرتاتيجية دبي ال�صناعية 2030.  

اأن���ه ع��ل��ى م���دى ال�صنوات  واأ����ص���اف خ���ان 
اأ�صحاب  ع���دد  ارت���ف���ع  امل��ا���ص��ي��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
امل�صاريع النا�صئة ورواد الأعمال يف الدولة 
ب�صكل ملحوظ، موؤكداً اأن فئة ال�صباب يف 
على  يركزون  اأ�صبحوا  واملنطقة  الإم��ارة 
كبديل  النا�صئة  وامل�صاريع  الأعمال  ريادة 

•• دبي-الفجر:

جمتمعات  ل��ت��ع��ري��ف  ج��ه��وده��ا  اإط�����ار  يف 
الأعمال العاملية بفر�س الأعمال املتوفرة 
يف الإمارة، ودعم رواد الأعمال يف املنطقة، 
وتر�صيخ مكانة دبي لت�صبح وجهة اإقليمية 
ل���ري���ادة الأع���م���ال، ن��ظ��م��ت غ��رف��ة جتارة 
يف  التمثيلي  مكتبها  ع��رب  دب��ي  و�صناعة 
فعالية  م��وؤخ��راً  ب��اك��و  الأذري����ة  العا�صمة 
لدعم ريادة الأعمال بني اجلانبني وذلك 
بح�صور اأكرث من 55 م�صاركاً من طالب 

الأكادميية الدبلوما�صية باأذربيجان. 
اإىل تعريف الطالب وفئة  اللقاء  وهدف 
الأعمال  ب��ف��ر���س  اأذرب��ي��ج��ان  ال�����ص��ب��اب يف 
اأعمال  تاأ�صي�س  وم��زاي��ا  دب��ي،  يف  املتوفرة 
كون  اإىل  وبالإ�صافة  الإم���ارة،  جتارية يف 
للرتويج  م��ث��ال��ي��ة  م��ن�����ص��ة  ال���ل���ق���اء  ه����ذا 
لدور غرفة دبي كموؤ�ص�صة داعمة لريادة 
الأعمال  اأ�صا�صية لرواد  الأعمال، ووجهة 
النوعية  امل�����ب�����ادرات  م����ن  ���ص��ل�����ص��ل��ة  ع����رب 
امل�صتمرة مثل برنامج جتار دبي وم�صابقة 
دبي لرواد الأعمال الذكية ومن�صة “دبي 

للم�صاريع النا�صئة«. 

كذلك  التقليدي، لفتاً  الوظيفي  للعمل 
مركزاً  ال���ي���وم  اأ���ص��ب��ح��ت  دب���ي  اإم������ارة  اأن 
ووجهة اإقليمية لريادة الأعمال وامل�صاريع 
الإمارة  باتخاذ  يرغبون  للذين  النا�صئة 
املنطقة،  يف  التو�صعية  لأعمالهم  م��ق��راً 
دول  اإىل  الو�صول  �صهولة  اإىل  بالإ�صافة 
الطالب  خ��ان  دع��ا  كما  واآ���ص��ي��ا.  اأفريقيا 
اأذربيجان لزيارة دبي  ورجال الأعمال يف 

وا�صتك�صاف الفر�س اجلديدة املتاحة. 
وبدوره اأعرب فاريز اإ�صماعيل زادة، نائب 
رئي�س الأكادميية الدبلوما�صية باأذربيجان 
عن �صعادته ل�صت�صافة هذا اللقاء يف مقر 
الأكادميية، م�صرياً اإىل رغبة الأكادميية 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع ج��ام��ع��ة دب����ي يف خمتلف 
وي�صكل  واملعرفية.   الأكادميية  املجالت 
دبي  ل��غ��رف��ة  ال��ت��ج��اري  التمثيلي  امل��ك��ت��ب 
الإماراتية  لال�صتثمارات  ب��واب��ًة  باكو  يف 
فتحه  اإىل  بالإ�صافة  اأذرب��ي��ج��ان  �صوق  يف 
الراغبة  الأذري����ة  ال�صركات  اأم���ام  امل��ج��ال 
ب��دخ��ول �صوق دب��ي م��ن خ��الل اإب���راز اأهم 
دب��ي يف  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  التناف�صية  امل��زاي��ا 
ح��ال ات��خ��اذه��م الإم����ارة م��ق��راً لأعمالهم 

التو�صعية يف املنطقة.

مب�شاركة عدد من ال�شركات املتخ�ش�شة باملنتجات الع�شوية

»غرفة ال�سارقة« تنظم امللتقى التون�سي مل�سنعي املواد الغذائية
•• ال�شارقة-الفجر:

انطلقت يف غرفة جتارة و�صناعة ال�صارقة 
التون�صي  “امللتقى  فعاليات  الأحد،  ام�س 
تنظمه  ال��ذي  الغذائية”  امل���واد  مل�صّنعي 
التجارية  املمثلية  مع  بالتعاون  الغرفة 
مب�صاركة  بدبي،  التون�صية  القن�صلية  يف 
اأك����رث م��ن ���ص��ت��ني ���ص��رك��ة م��ن جمهورية 
الغذائية  امل��واد  باإنتاج  متخ�ص�صة  تون�س 

البيولوجية والع�صوية.
الغرفة  ت�صت�صيفه  الذي  امللتقى  ويهدف 
تطوير  ف���ر����س  ب��ح��ث  اإىل  م���ق���ره���ا،  يف 
والتجارية  الق���ت�������ص���ادي���ة  ال����ع����الق����ات 
وال�صتثمار املتبادل بني جمتمع الأعمال 
يف  ونظرائهم  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  املحلي 
وجتارة  واإن��ت��اج  �صناعة  جم��ال  يف  تون�س 

املواد الغذائية.
�صعادة  امللتقى  فعاليات  انطالق  وح�صر 
خ���ال���د ب���ن ب��ط��ي ال���ه���اج���ري م���دي���ر عام 
و�صعادة  ال�صارقة،  و�صناعة  جت��ارة  غرفة 
اجلمهورية  عام  قن�صل  عامر  بن  لطفي 
ال��ت��ون�����ص��ي��ة ب��دب��ي، وع��ب��دال��ع��زي��ز حممد 
���ص��ط��اف م�����ص��اع��د امل���دي���ر ال���ع���ام  لقطاع 
ال�صارقة،  غ��رف��ة  يف  الأع�����ص��اء  خ��دم��ات 
القطاع  �صركات  من  ع��دد  اإىل  بالإ�صافة 
املواد  و�صناعة  جت��ارة  قطاع  يف  العاملة 

الغذائية على م�صتوى الدولة والإمارة.
الهاجري يف  وقال �صعادة خالد بن بطي 

امللتقى  اإن تنظيم هذا  كلمته الفتتاحية 
ياأتي انطالقاً من حر�س غرفة ال�صارقة 
على ب��ن��اء اأف�����ص��ل ع��الق��ات ال��ت��ع��اون بني 
ال�صارقة  اإم�������ارة  يف  الأع����م����ال  جم��ت��م��ع 
وجم��ت��م��ع الأع���م���ال ال��ت��ون�����ص��ي، وذل���ك يف 
اإط�����ار ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة ال��ت��ي تربط 
التون�صية  واجل��م��ه��وري��ة  الإم����ارات  دول���ة 
اإمارة  حر�س  مع  وان�صجاماً  و�صعبيهما، 
العربي  ال��ع��م��ل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة 
امل�صرتك مبا ي�صهم يف حتقيق مزيد من 
النماء والتطور والزدهار واخلري للدول 

العربية ال�صقيقة.
ب��ط��ي: تتطلع غرفة  ب��ن  واأ���ص��اف خ��ال��د 
ال�����ص��ارق��ة م��ن خ���الل ه���ذا احل���دث الذي 
امل�صرتكة  اجل����ه����ود  اإط��������ار  يف  ت��ن��ظ��م��ه 
قن�صلية  م���ع  ����ص���ن���وات  م��ن��ذ  امل��ت��وا���ص��ل��ة 
تعزيز  اإىل  بدبي،  التون�صية  اجلمهورية 
ورف������ع ح���ج���م ال����ت����ب����ادل ال����ت����ج����اري بني 
ال�صارقة وتون�س، وبناء اأف�صل ال�صراكات 
التوزيع  وعقود  وك��الت  على  واحل�صول 
احل�������ص���ري���ة، وغ�����ري ذل�����ك م����ن جم����الت 
واأوج�������ه ال���ت���ع���اون ال���ب���ّن���اء ال�����ذي يخدم 
يف  وامل�صتثمرين  الأع��م��ال  رج��ال  م�صالح 

كل من ال�صارقة وتون�س.
ورجال  امل�صتثمرين  بطي  بن  ودعا خالد 
قرب  ع��ن  للتعرف  التون�صيني  الأع��م��ال 
وال�صتثمار،  ال�����ص��راك��ة  جم�����الت  ع��ل��ى 
والت�صهيالت  امل���زاي���ا  م���ن  وال����ص���ت���ف���ادة 

خمتلف  يف  ال�صارقة  اإم��ارة  توفرها  التي 
مركز  باعتبارها  القت�صادية  قطاعاتها 
الأعمال  ملمار�صة  ورائ���د  حيوي  اإقليمي 
اإىل  م�صرياً  املنطقة،  اأ�صواق  يف  والتو�صع 
كبري  ع���دد  با�صتقطاب  جن��ح  امللتقى  اأن 
م���ن ال�����ص��رك��ات ال��ت��ون�����ص��ي��ة وه����و يعك�س 
ال�صارقة على تقدمي كافة  حر�س غرفة 
للم�صتثمرين  والتحفيز  ال��دع��م  و�صائل 
وق��ال خالد بن بطي  والأج��ان��ب.  العرب 
لعقد  منا�صبة  من�صة  ي�صكل  امللتقى  اإن 
بني  واجل��م��اع��ي��ة  الثنائية  الج��ت��م��اع��ات 
ق��ط��اع جت����ارة و�صناعة  جم��م��وع��ة ع��م��ل 
من  العديد  ت�صم   التي  الغذائية  امل���واد 
املجال  العاملة يف هذا  ال�صركات  ممثلني 
احل���ي���وي ع��ل��ى م�����ص��ت��وى الإم��������ارة وبني  
ي�صكل  كما  ال��زائ��رة،  التون�صية  ال�صركات 
على  ق��رب  ع��ن  للتعرف  اإيجابية  فر�صة 
ف��ر���س ال��ت��ع��اون امل��م��ك��ن��ة، مب��ا ي�صهم يف 
ال��ع��الق��ات الق��ت�����ص��ادي��ة وتنمية  ت��وث��ي��ق 
ال�صراكة  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ج��اري��ة  امل���ب���ادلت 
الغرفة  ت�����ص��ان��ده��ا  ال���ت���ي  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة 
وتدعمه التفاقيات امل�صرتكة املوقعة بني 
الإمارات وتون�س يف العديد من املجالت. 
م���ن ج���ان���ب���ه، اأع������رب ����ص���ع���ادة ل��ط��ف��ي بن 
التون�صية  اجلمهورية  ع��ام  قن�صل  عامر 
على  ال�����ص��ارق��ة  لغرفة  �صكره  ع��ن  ب��دب��ي، 
امللتقى  ه��ذا  تنظيم  يف  ودعمها  تعاونها 
ال��ه��ام ال���ذي ي��ن��درج يف اإط���ار �صل�صلة من 

لتعزيز  ال��ه��ادف��ة  امل�����ص��رتك��ة  ال��ن�����ص��اط��ات 
تون�س  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وتطوير  ال��ت��ع��اون 
وال�صارقة وزيادة حجم التبادل التجاري 
اأن  اإىل  م�صرياً  امل�صرتكة،  وال�صتثمارات 
فر�س ال�صتثمار املتاحة كبرية ومتنوعة 
اإىل م�صاريع اقت�صادية  وميكن ترجمتها 
ترحيب بالده  ع��ن  واأع��ل��ن  ج���دوى،  ذات 
على  وحر�صها  الإماراتيني  بامل�صتثمرين 
توفري كافة �صبل الدعم لت�صهيل انطالق 
اأعمالهم وا�صتثماراتهم يف تون�س وتعزيز 

حجم التبادل التجاري بني اجلانبني.
من  العديد  هناك  اأن  عامر  بن  واأ���ص��اف 
امل�صرتك  اجلهد  تعك�س  التي  الن�صاطات 
يف تطوير العالقات بني الدولتني، حيث 
يتواجد حالياً وفد ر�صمي رفيع امل�صتوى 
القريوان  ال��ث��ق��اف��ة مب��دي��ن��ة  دائ�����رة  م���ن 
“مهرجان  حل�����ص��ور  وذل����ك  ت��ون�����س،  يف 
من  ب��دع��م  العربي”،  لل�صعر  ال��ق��ريوان 
�صلطان  الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  حم���م���د  ب����ن 
الأع��ل��ى ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، وذل���ك يف اإطار 

اهتمامه ودعمه للثقافة.
للملتقى،  الفتتاحية  اجلل�صة  ختام  ويف 
ق���ام م��دي��ر ع���ام ال��غ��رف��ة ي��راف��ق��ه قن�صل 
تون�س يف دبي، بجولة تعريفية يف املعر�س 
امل�صاحب للمنتجات التون�صية ال�صناعية 
يعر�صها  ال��ت��ي  والع�صوية  البيولوجية 

امل�صاركون يف امللتقى.

ال��غ��ف��ل��ي م���دي���ر ا����ص���ت���ث���م���ارات يف دائ����رة 
ال�صتثمارات اخلارجية يف جهاز اأبوظبي 
لال�صتثمار و�صعادة وليد املقرب املهريي 
الرئي�س  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب 
�صركة  يف  النا�صئة  للقطاعات  التنفيذي 
مبادلة لال�صتثمار و�صعادة حممد حمد 
غامن املهريي الرئي�س التنفيذي ل�صركة 
اآبار لال�صتثمار. كما ح�صر الجتماع .. 
الرئي�س  املن�صوري  را�صد  مبارك  معايل 

التنفيذي للجهاز.

القرقاوي  ع��ب��داهلل  ب��ن  م��ع��ايل حم��م��د 
وامل�صتقبل  ال��وزراء  �صوؤون جمل�س  وزي��ر 
املن�صوري  �صعيد  ب��ن  ���ص��ل��ط��ان  وم��ع��ايل 
وزير القت�صاد ومعايل عبيد بن حميد 
ال��ط��اي��ر وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����ص��وؤون املالية 
و�صعادة عي�صى حممد ال�صويدي الع�صو 
لال�صتثمار  اأب��وظ��ب��ي  مل��ج��ل�����س  امل��ن��ت��دب 
رئي�س جمل�س  بيات  ب��ن  اأح��م��د  و���ص��ع��ادة 
لالت�صالت  الإم���������ارات  ���ص��رك��ة  اإدارة 
امل��ت��ك��ام��ل��ة و���ص��ع��ادة ك��ل��ث��م ح��م��د بالعبد 

اإم��ارات��ي��ة  مهند�سة   13
م�سفاة  جتربة  على  يطلعن 
ال�سعودية يف  االأل��وم��ي��ن��ا 

•• اأبوظبي-وام: 

اأوفدت �صركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
الدولة خارج  �صركة �صناعية يف  اأك��رب   -
مهند�صة   13  - وال���غ���از  ال��ن��ف��ط  ق��ط��اع 
اإماراتية يعملن لديها اإىل م�صفاة �صركة 
العربية  اململكة  يف  ل��الأل��وم��ي��ن��ا  م��ع��ادن 
حت�صرياتها  اإط���ار  يف  وذل���ك  ال�صعودية 
الطويلة  م�صفاة  ت�صغيل  لبدء  اجلارية 

لالألومينا التي متلكها يف اأبوظبي.
وتدير �صركة معادن يف ال�صعودية حاليا 
يف  العاملة  الوحيدة  الألومينا  م�صفاة 
 11 و�صتتوىل  الأو���ص��ط  ال�صرق  منطقة 
الإ���ص��راف على  امل��ت��درب��ات  مهند�صة م��ن 
امليكانيكية  الهند�صية  الأعمال  من  عدد 
الألومينا  م�����ص��ف��اة  يف  وال��ت�����ص��غ��ي��ل��ي��ة 
اإليهن  وان�صمت  الإم����ارات  يف  اجل��دي��دة 
الت�صنيع  ومهند�صة  ال�صالمة  م�صرفة 
ال��ر���ص��ي��ق ب��ع��د ن��ق��ل��ه��م��ا ل��ل��م�����ص��ف��اة من 
م�����ص��ان��ع ال�����ص��ه��ر ال��ت��اب��ع��ة ل����الإم����ارات 
العاملية لالأملنيوم .. فيما ا�صتمرت زيارة 

فريق املهند�صات مل�صفاة معادن يومني.
مهند�صي  م����ن  ع�����دد  اإر������ص�����ال  مت  وق�����د 
ل���الأمل���ن���ي���وم منذ  ال���ع���امل���ي���ة  الإم������������ارات 
ال��ع��ام اجل���اري للعمل يف م�صفاة  ب��داي��ة 
الت�صغيلية  اخل����ربة  لك��ت�����ص��اب  م���ع���ادن 
التوازي  على  وذل���ك  يحتاجونها  ال��ت��ي 
الطويلة  م�����ص��ف��اة  اإن�����ص��اء  ع��م��ل��ي��ات  م���ع 
اجلديد  الفريق  يعد  لالألومينا..فيما 
برنامج  يف  ي�����ص��ارك  ن�����ص��ائ��ي  ف��ري��ق  اأول 

التدريب.
وق����ال زاه����ر ع��ب��د اهلل احل���ب���رتي نائب 
ع��م��ل��ي��ات م�صفاة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
الألومينا يف الإم��ارات العاملية لالأملنيوم 
�صخ�س   500 ن��ح��و  ل��دي��ه��م  يعمل  اإن���ه 
للتح�صري لبدء ت�صغيل م�صفاة الطويلة 
لالألومينا ومنهم العديد من املهند�صني 
اأ���ص��ح��اب اخل����ربة ال��ط��وي��ل��ة ال���ذي���ن مت 
ا�صتقطباهم من م�صايف الألومينا حول 

العامل.
واأ�صاف اأنه نظرا لأنه �صيتم افتتاح اأول 
م�صفاة األومينا يف الإمارات فال �صك اأن 
مع  بالتعاون  التدريبي  ال�صركة  برنامج 
خربات  لتطوير  مهمة  اإ���ص��اف��ة  م��ع��ادن 
اأ�صا�صية  اأدوار  لتويل  الإم��ارات  مواطني 

يف �صري عملياتها.

االثنني   11   ديسمبر    2017  م   -   العـدد  12195  
Monday  11   December   2017  -  Issue No   12195



27

املال والأعمال

انطالق اأعمال الدورة االأوىل من منتدى الهواء النظيف فى اأبوظبي

االإمارات ت�سارك يف االجتماع الت�ساوري ل� »االإ�سالمي للتنمية« يف االأرجنتني

ال�����ص��ن��اع��ي. وي��ن��ب��ع��ث غ���از الأوزون  ال���وق���ود 
العمليات  وبع�س  والغاز  النفط  اأن�صطة  من 
ف�صال  والنقل  الوقود  وحمطات  ال�صناعية 
النباتي  الغطاء  مثل  احليوية  امل�صادر  عن 
.... وت�صري قيا�صات مراقبة جودة الهواء اإىل 
اأن هذه امللوثات تبقى عموما �صمن احلدود 
من  اخللفية  م�صتويات  زال��ت  وم��ا  الوطنية 
اأبوظبي نظرا  اإم��ارة  اجل�صيمات مرتفعة يف 
املنطقة.  بها  تت�صم  التي  القاحلة  للطبيعة 
اأمني  امل���ب���ارك  خليفة  رزان  ���ص��ع��ادة  وق��ال��ت 
تلوث  “ان  – اأبوظبي”  البيئة  “هيئة  ع��ام 
ال�صحية  الأخ��ط��ار  اأك���رث  اأح���د  ال��ه��واء يعد 
العاملية  ال�صحة  منظمة  وح�صب  ال��ع��امل  يف 
 3.7 اأك��رث من  بوفاة  ال��ه��واء  تلوث  يت�صبب 
موؤكدة  لذلك  ال��ع��امل  ح��ول  �صخ�س  مليون 
اه��م��ي��ة و���ص��ع احل���ل���ول ال��ع��م��ل��ي��ة ال��ت��ي من 
مبا  ال��ه��واء  تلوث  م�صكالت  معاجلة  �صاأنها 
ي�صمن �صحة ورفاه �صعوبنا كما اننا بحاجة 
تعزيز  ع��ل��ى  ق��درت��ن��ا  يف  تغيري  اإح����داث  اإىل 
ر�صد  يتطلب  وذل����ك  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  ال���ص��ت��دام��ة 
للبيانات  اأعمق  وفهم  الهواء  جل��ودة  اأف�صل 
التنظيمية بحق اجلهات  الإج��راءات  وو�صع 
امل�������ص���وؤول���ة ع���ن ال��ت��ل��وث واع���ت���م���اد الآل���ي���ات 

التنفيذية.
اإىل  م��ا���ص��ة  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  �صعادتها  وت��اب��ع��ت 
ب�صكل  وفهمها  الق�صايا  بهذه  الوعي  زي��ادة 
ابتكارات  اإىل  ح��اج��ت��ن��ا  ج��ان��ب  اإىل  اأع���م���ق 
بني  اأق����وى  و���ص��راك��ات  ج��دي��دة  تكنولوجية 
ال���ع���ام واخل����ا�����س مب���ا ي�صمن  ال��ق��ط��اع��ني 
املرجوة ومما ل�صك فيه  التغيريات  حتقيق 
اأن هذه اخلطوة �صتخلق العديد من الفر�س 
التجارية للم�صاهمة يف القت�صاد الأخ�صر. 
– اأبوظبي يف العا�صمة  وتدير هيئة البيئة 
الإماراتية 20 حمطة ملراقبة جودة الهواء 
ب�صبكات   2014 عام  منذ  ربطها  مت  والتي 
اأبوظبي  وك���ه���رب���اء  م��ي��اه  “هيئة  ت��دي��ره��ا 
القت�صادية  ل��ل��م��ن��اط��ق  ال��ع��ل��ي��ا  وامل��وؤ���ص�����ص��ة 

جمارك راأ�س اخليمة تنظم 
التعرفة والنظام املن�سق 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

مكثفة  تخ�ص�صية  دورة  اليوم  �صباح  اخليمة  راأ���س  جمارك  دائ��رة  نظمت 
�صباط  م��ن  ع��دد  مب�صاركة  املن�صق  وال��ن��ظ��ام  اجلمركية  التعرفة  بعنوان 

التفتي�س اجلمركي من الدائرة والهيئة الحتادية للجمارك.
اأبورومي  اأيام ال�صيد يو�صف  ويقدم الدورة التي ت�صتمر على مدى خم�صة 
من  لعدد  ا�صتعرا�صاً  ال��دورة  تت�صمن  حيث  بالدائرة،  التدريب  اأخ�صائي 
اجلمركية  للتعرفة  املن�صق  للنظام  التاريخي  كالتطور  الرئي�صية  املحاور 
النظام، كما تت�صمن حماور  بهذا  العمل  التي حتكم  املوحدة والتفاقيات 
الدورة ا�صتعرا�صاً مف�صاًل ملميزات جداول النظام املن�صق والتعديالت التي 

طراأت عليه مروراً باآليات التعديل واملعايري التي حتكم تلك التعديالت.
املن�صق  بالنظام  العاملية  اجل��م��ارك  منظمة  عالقة  ال���دورة  ت�صتعر�س  كما 
والتعرفة اجلمركية، وهيكل النظام املن�صق، وترتيب ال�صلع بجدول النظام 
املن�صق، وغريها من املوا�صيع التي تك�صب �صباط التفتي�س املهارات الالزمة 

اأثناء التعامل مع التحديثات اجلديدة لنظام املن�صق.
اإىل تطوير مواردها  الدائرة  التخ�ص�صية �صعيا من  ال��دورة  وياأتي تنظيم 
وقدراتها الب�صرية ملواكبة امل�صتجدات املتعلقة بالعمل اجلمركي وكل ما من 

�صاأنه اأن ي�صهم  يف بناء قدرات املوظفني و�صقلها . 

765 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�س 

•• دبي -وام:

اأكرث من  الأرا�صي والأم��الك بدبي  دائ��رة  العقارية يف  الت�صرفات  حققت 
765 مليون درهم حيث �صهدت الدائرة ام�س ت�صجيل 233 مبايعة بقيمة 
356 مليون درهم منها 57 مبايعة لالأرا�صى بقيمة 169 مليون درهم و 

176 مبايعة لل�صقق و الفلل بقيمة 187 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�صي بقيمة 29 مليون درهم فى منطقة الثنيه 
تليها  ال��ب��دع  منطقة  ف��ى  دره��م  مليون   14 بقيمة  مبايعة  تليها  الرابعة 

مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم فى منطقة ند ال�صبا الوىل.
وت�صدرت منطقة اليفرة 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �صجلت 42 
مبايعة بقيمة 56 مليون درهم وتلتها منطقة وادي ال�صفا 5 بت�صجيلها 
2 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم وثالثة فى احلبية الثالثة بت�صجيلها 2 
و  ال�صقق  باأهم مبايعات  اأم��ا فيما يتعلق  9 ماليني دره��م.  مبايعة بقيمة 
كاأهم  برج خليفة  دره��م مبنطقة  7 ماليني  بقيمة  الفلل فجاءت مبايعة 
و  دره��م فى منطقة مر�صى دبي  4 ماليني  بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعات 

اأخريا مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم فى منطقة اخلليج التجارى.
وت�صدرت منطقة اخلليج التجارى املناطق من حيث عدد مبايعات ال�صقق و 
الفلل اإذ �صجلت 37 مبايعة بقيمة 49 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة 
املطار بت�صجيلها 25 مبايعة بقيمة 14 مليون درهم وثالثة فى الرب�صاء 

جنوب الرابعة بت�صجيلها 13 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم.
رهونات   32 منها  دره��م  مليون   409 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�صجلت 
 78 بقيمة  و�صقق  فلل  رهونات   38 و  دره��م  331 مليون  بقيمة  اأرا�صى 
مليون درهم كان اأهمها مبنطقة الرب�صاء جنوب الرابعة بقيمة 61 مليون 

درهم واأخرى فى منطقة العيا�س بقيمة 50 مليون درهم.

االأ�سهم االإماراتية تربح 
 2 مليار درهم مع بداية االأ�سبوع 

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت اأ�صواق املال الماراتية اأول اأيام تعامالتها الإ�صبوعية على ربحية الأمر 
الذي اأ�صهم يف ا�صتمرار موؤ�صراتها العامة عند م�صتويات جيدة وفقا ملعطيات 
التحليل الفني. وربحيت القيمة ال�صوقية ل�صهم ال�صركات املتداولة نحو 2 
مليار درهم يف ختام اجلل�صة. وقاد الدعم الأكرب لالأ�صواق �صريحة من اأ�صهم 
العقار والبنوك التي نفذت عليها عمليات �صراء موؤ�ص�صية وذلك بال�صافة اىل 
بع�س اأ�صهم الإ�صتثمار والت�صالت حيث ارتفع الأخري اىل م�صتوى 16.60 
 0.42% اأبوظبي ل��الأوراق املالية بن�صبة  درهم. وارتفع املوؤ�صر العام ل�صوق 
 4300 ح��اج��ز  ف��وق  اىل  ال��ع��ودة  حم��اول��ة  يف  نقطة   4294 م�صتوى  بالغا 
نقطة جمددا.. واأغلق املوؤ�صر العام ل�صوق دبي املايل عند 3395 نقطة بنمو 
و�صطاء يف  وق��ال  املا�صي.  يوم اخلمي�س  %0.06 مقارنة مع جل�صة  ن�صبته 
وهي  الآن  حتى  جيدة  م�صتويات  على  حتافظ  زال��ت  ل  املوؤ�صرات  اإن  ال�صوق 
مر�صحة لخرتاق حاجز املقاومة يف حال حت�صن �صهية التداول.. معربني عن 
اإعتقادهم باإمكانية حت�صن حجم ال�صيولة مع نهاية الإ�صبوع اجلاري. ويظهر 
�صوق  يف  امل��درج��ة  الأ�صهم  م��ن  �صريحة  حتقيق  للتعامالت  اليومي  الر�صد 
 2.4% بن�صبة  املرتفع  دام��اك  �صهم  املايل مكا�صب جيدة ويف مقدمتها  دبي 
2.42 درهم  اأرابتك اىل  3.40 دره��م كذلك فقد �صعد �صهم  اىل م�صتوى 
ارتفع  البنوك  قطاع  �صعيد  وعلى  دره��م..   0.845 اىل  العقارية  والإحت��اد 
8.20 دره��م وتبعه يف نف�س الإجتاه  الوطني اىل  دب��ي  الإم���ارات  �صهم بنك 

�صهم بنك دبي الإ�صالمي اىل 6.01 درهم.
ويف �صوق اأبوظبي لالأوراق املالية فكان الدعم من �صهم الواحة كابيتال املرتفع 
اىل 1.77 درهم ودانة غاز اىل 72 فل�صا بالإ�صافة اىل �صهم ات�صالت. وبلغت 
عدد  وو�صل  دره��م  مليون   575 نحو  ال�صوقني  يف  املربمة  ال�صفقات  قيمة 

الأ�صهم املتداولة اىل 375 مليون �صهم نفذت من خالل 4384 �صفقة. 

•• اأبوظبي-وام:

ب���ن اأحمد  اف��ت��ت��ح م���ع���ايل ال���دك���ت���ور ث����اين 
الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة ام�س 
الهواء  منتدى  م��ن  الأوىل  ال����دورة  اأع��م��ال 
ت��ق��ن��ي��ات ج����ودة الهواء  ال��ن��ظ��ي��ف وم��ع��ر���س 
امل�صتقبلية اللذين ت�صت�صيفهما هيئة البيئة 
يف  القت�صادية  التنمية  ودائ��رة  اأبوظبي   –
جزيرة  ريجي�س  �صانت  منتجع  يف  اأبوظبي 

ال�صعديات.
الزيودي  اأحمد  ث��اين  الدكتور  معايل  واك��د 
التكنولوجية  ق��درات��ن��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
احلديثة واملمار�صات والدوات املبتكرة بهدف 
اجل��وي يحتوي  للر�صد  نظام متكامل  خلق 
على خا�صية التنبوؤ بنوعية الهواء بال�صافة 
اىل معرفة حمتوى املواد اجل�صمية وحتميل 
تقييم  على  عالوة  للحدود  العابرة  امللوثات 
تاأثري ملوثات الهواء على �صحة الن�صان يف 

المارات .
وا���ص��اف ات��خ��ذن��ا خ��ط��وة اأخ���رى اىل المام 
يف ه��ذا امل��ج��ال م��ن خ��الل ال��ب��دء يف تطوير 
الهواء على م�صتوى  ملوثات  انبعاثات  جرد 
املعهد  م��ع  بال�صراكة  وذل��ك  الم���ارات  دول��ة 
جمع  بهدف  وذل��ك  الخ�صر  للنمو  ال��ع��ايل 

ب��ي��ان��ات اك���رث دق���ة مل�����ص��ادر الن��ب��ع��اث��ات مثل 
واملحاجر  وال���ك�������ص���ارات  امل�����ص��ان��ع  م���داخ���ن 
اخرى مثل  النبعاثات من م�صادر  وتقدير 
اعداد  ويتم   .... واملوا�صالت  النقل  و�صائل 
هذا امل�صروع بال�صتعانة باخلربات واملعارف 
دبي حيث  وبلدية  اأبوظبي  البيئة  من هيئة 
ليتم  وا�صحة  منهجية  اع���داد  اي�صا  �صيتم 
ومن  ال��دول��ة  ان��ح��اء  جميع  يف  ا�صتخدامها 
خالل هذه اجلهود �صنتمكن يف نهاية املطاف 
من التعرف على ال�صورة ال�صاملة عن جودة 
الهواء يف الدولة مما ي�صاهم يف تركيز وبذل 
ا���ص��ب��اب وم�صادر  م��ع��اجل��ة  اك���رث يف  ج��ه��ود 
التلوث. وا�صار معاليه اىل اأن حت�صني جودة 
الهواء �صي�صاهم ب�صكل كبري يف رفع م�صتوى 
نتمنى من  ل��ذا  الدولة  وال��رف��اه يف  ال�صعادة 
وحلول  تكنلوجية  تقنيات  على  احل�����ص��ول 
اكرث ابتكارا ل�صتهداف م�صادر النبعاثات . 
وك�صفت هيئة البيئة – اأبوظبي يف تقريرلها 
 2017 اأبوظبي  اإم��ارة  البيئة يف  عن حالة 
ع���ن ال����زي����ادة احل��ا���ص��ل��ة يف م���ع���دلت ثاين 
النيرتوجني  اأك�صيد  الكربيت وثاين  اأك�صيد 
ارتفاع  مع  بالتزامن  الكربون  اأك�صيد  واأول 
وترية اإنتاج الطاقة الكهربائية وحتلية املياه 
و�صناعة ال�صيارات وخمتلف اأن�صطة احرتاق 

املتخ�ص�صة و�صركة برتول اأبوظبي الوطنية 
اأدنوك وبلدية دبي واملركز الوطني لالأر�صاد 
اجلوية والزلزل بهدف توفري تغطية اأكرث 
�صمولية لأبوظبي والإمارات العربية املتحدة 
اجل�صيمات  مراقبة  املحطات  ه��ذه  وت��ت��وىل 
الدقيقة العالقة التي يبلغ قطرها 10 بيكو 
مرت و2.5 بيكومرت والأوزون وثاين اأك�صيد 
الكربيت واأكا�صيد النيرتوجني واأول اأك�صيد 
الكربون. من جانبه قال �صعادة خليفة �صامل 
القت�صادية  التنمية  دائ��رة  وكيل  املن�صوري 
يف اأبوظبي ان دولة الإمارات العربية املتحدة 
تعترب واح����دة م��ن اأ����ص���رع ال��ب��ل��دان من���وا يف 
املت�صارع �صرورة  النمو  العامل ويفر�س هذا 
الرتقاء  ت��ك��ف��ل  ا���ص��ت��ب��اق��ي��ة  ب��ج��ه��ود  ال��ق��ي��ام 
للمواطنني  امل��ع��ي�����ص��ة  ظ����روف  مب�����ص��ت��وي��ات 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ح��د ���ص��واء وان�����ص��ج��ام��ا مع 
روؤية الإم��ارات 2021 نتعاون مع اخلطط 
ال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة وال�����ص��رك��اء من 
القطاع اخلا�س مبا يف ذلك هيئة البيئة – 
لتح�صني  ال�صناعة‘  تنمية  ومكتب  اأبوظبي 
اأداء القطاع ال�صناعي واحلد من م�صتويات 
ال��ه��واء من خ��الل و�صع  وت��اأث��ريات ملوثات 
الكفيلة  وال�صيا�صات  والأنظمة  الت�صريعات 

باحلفاظ على النجاح امل�صتمر لدولتنا.

وتركز اأعمال املنتدى على اأحدث التطورات 
واأحدث  وامل�صتجدات والدرا�صات  الت�صريعية 
التقنيات واأبرز املنهجيات الكفيلة باحل�صول 
ملوثات  م��ن  للحد  م�صتدامة  و���ص��ائ��ل  على 
ال�صوء  ت�صلط  كما  جودته  وحت�صني  الهواء 
على اأهمية املراقبة امل�صتمرة للهواء وتاأثري 
املغلقة  امل��ن��اط��ق  ال���ه���واء يف  ع��ل��ى  امل���ل���وث���ات 
واخلارجية على ال�صحة العامة يف املنطقة.

اأوب�صي�س  �صركة  رئي�س  والني  �صفانتي  وقدم 
عر�صا تقدمييا �صلط فيه ال�صوء على اأهمية 
وا�صتخدام  الهواء،  لتلوث  الدقيقة  املراقبة 
اإعداد خارطة  اإمكانية  نتائج املراقبة،موؤكدا 
ط���ري���ق م��ت��م��ي��زة ل����ص���ت���خ���دام ال���ب���ي���ان���ات يف 
النبعاثات.  خرائط  ور�صم  التقارير  اإع��داد 
وتطرقت اإحدى جل�صات احلوار التي اأدارها 
الأ�صتاذ الدكتور اإيريك كانال فورجي�س األرت 
يف  والإدارة  والقت�صاد  القانون  ق�صم  رئي�س 
اإىل  – اأبوظبي‘  ال�صوربون باري�س  ’جامعة 
الراهن  والوطني  والإقليمي  الدويل  العمل 
يف جمال �صيا�صة الهواء ومعايري النبعاثات 
امل�صرتكة  امل��ل��وث��ات  ب�����ص��اأن  ال�صائدة  العاملية 
ال�صيا�صة والإدارة املحلية لتلوث  ف�صال عن 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  يف  ال��ه��واء 

لتحقيق ’روؤية الإمارات 2021‘.

•• بوين�س اآير�س-وام:

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  �صاركت 
بوفد اقت�صادي رفيع امل�صتوى يف الجتماع 
للتنمية  الإ����ص���الم���ي  ل��ل��ب��ن��ك  ال��ت�����ص��اوري 
املوؤمتر  ان��ع��ق��اد  ع�صية  اأم�����س  ع��ق��د  ال���ذي 
التجارة  ملنظمة  ع�صر  احل����ادي  ال�����وزاري 
العا�صمة  يف  ام�س  انطلق  ال��ذى  العاملية 
اآير�س وي�صتمر حتى  بوين�س  الأرجنتينية 

13 دي�صمرب اجلاري.
الجتماع  خ����الل  ال���دول���ة  وف����د  وت����راأ�����س 
وكيل  �صالح  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  �صعادة 
وزارة القت�صاد ل�صوؤون التجارة اخلارجية 
القت�صادي  ال�صاأن  ذوي  م��ن  ع��ددا  و�صم 
املتحدة بهدف  العربية  الإم��ارات  يف دولة 
الق�صايا  يف  ال��دول��ة  نظر  وج��ه��ة  تو�صيح 

التي �صيتم طرحها خالل املوؤمتر.
ك��م��ا ����ص���ارك يف الج��ت��م��اع ���ص��ع��ادة جمعة 
امل�صاعد  الق��ت�����ص��اد  وزارة  وك��ي��ل  ال��ك��ي��ت 
اللواء  و�صعادة  اخلارجية  التجارة  ل�صوؤون 
ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ق��دو���س ال��ع��ب��ي��ديل نائب 
الإم�����ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
علي  اآل  وع��ب��دال�����ص��الم  الفكرية  للملكية 
الإم���ارات  ل��دول��ة  التمثيلي  املكتب  م��دي��ر 
و�صلطان  العاملية  ال��ت��ج��ارة  منظمة  ل��دى 
التجارية  املفاو�صات  اإدارة  مدير  دروي�س 

بوزارة القت�صاد.
ويهدف الجتماع الذي ينظمه البنك اإىل 

توفري منرب للوزراء وروؤ�صاء وفود الدول 
النظر  ووج��ه��ات  الآراء  لتبادل  الأع�����ص��اء 
املدرجة  املوا�صيع  ب�صاأن  املواقف  وتن�صيق 
على جدول اأعمال موؤمتر منظمة التجارة 

العاملية.
�صالح  اآل  اأحمد  بن  عبداهلل  �صعادة  واأك��د 
البنك  اأن   �� الجتماع  خ��الل  له  كلمة  �� يف 
متميزة  جهودا  يبذل  للتنمية  الإ�صالمي 
الدائمة  يف  م�صاركته  خ��الل  م��ن  وب��ن��اءة 
هام�س  ع��ل��ى  امل��ن��ع��ق��دة  الج���ت���م���اع���ات  يف 
املوؤمترات الوزارية ملنظمة التجارة العاملية 

منذ انطالقتها الأوىل.
اإن ه���ذا الج��ت��م��اع يعترب  ���ص��ع��ادت��ه  وق����ال 
ت�صوراتنا  ل���ص��ت��ع��را���س  م��ه��م��ة  ف��ر���ص��ة 
امل���ب���ادرات والربامج  ب�����ص��اأن  وم��ق��رتح��ات��ن��ا 
بناء  بهدف  البنك  ينفذها  التي  املتنوعة 
القدرات وتعزيز املوارد الب�صرية واملوؤ�ص�صية 
ل���ل���دول الأع�������ص���اء ودع�����م م��ق��وم��ات��ه��ا يف 
جمالت التجارة الدولية وحماربة الفقر 

وحتفيز التنمية امل�صتدامة.
ال���ربام���ج ومنها  ه���ذه  ب��ع�����س  اإىل  واأ����ص���ار 
“امل�صاعدة الفنية ل�صالح الدول الأع�صاء 
الإقليمي  التجاري  التكامل  ب�صاأن م�صائل 
والعاملي ومبادرة الدعم من اأجل التجارة 

لفائدة الدول العربية«.
واأ�صاد �صعادة وكيل وزارة القت�صاد ل�صوؤون 
والتعاون  بالتن�صيق  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
امل�صتمرين واملتميزين بني دولة الإمارات 

الإ�صالمي  وال���ب���ن���ك  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
للتنمية يف هذه اجلوانب املعرفية املهمة، 
العمل  وور���س  الندوات  تنظيم  من خالل 
لتعميق  الإقليمي  امل�صتوى  على  املثمرة 
املنطقة  يف  واخل���رباء  امل�����ص��وؤول��ني  معرفة 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  ت��ن��م��ي��ة  مب��ت��ط��ل��ب��ات 
اآلياتها و�صيا�صاتها والتعامل مع  وتطوير 

حتدياتها.
وتطرق �صعادة عبد اهلل بن اأحمد اآل �صالح 
اإىل العديد من جوانب التعاون بني دولة 
والبنك  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات 
الإ�صالمي للتنمية ومنها على �صبيل املثال 
عقدها  ال��ت��ي  املتميزة  ال��ن��دوة  احل�صر  ل 
التجارة  تنمية  اأ�صبوع  هام�س  على  البنك 
لفائدة  وذل����ك  م���وؤخ���را،  دب���ي  ال��ع��امل��ي يف 
مل�صاركتها يف  ا���ص��ت��ع��دادا  ال��ع��رب��ي��ة،  ال���دول 
امل���وؤمت���ر ال������وزاري احل����ادي ع�����ص��ر ملنظمة 
التجارة العاملية وتبادل اخلربات يف جمال 
امل��ن��ظ��م��ة وتقريب  ال��ت��ع��اط��ي م��ع ق�����ص��اي��ا 

وجهات النظر ب�صاأن مفاو�صاتها.
و����ص���دد ع��ل��ى ح��ر���س ال���دول���ة م���ن خالل 
امل�����ص��ارك��ة يف اأع����م����ال ه����ذا امل����وؤمت����ر على 
املنظمة ودعمها  التزامها مببادئ  جتديد 
الوقت  اأن���ه يف  اإىل  م�����ص��ريا  لت��ف��اق��ي��ات��ه��ا، 
البعد  و���ص��ع  ن��وا���ص��ل  اأن  ي��ن��ب��غ��ي  ن��ف�����ص��ه، 
املفاو�صات؛  برنامج  �صميم  يف  الإمن��ائ��ي 
لأن��ه ب��دون اإع��ط��اء الع��ت��ب��ار ال���الزم لهذا 
الوفاء  م��ن  املنظمة  تتمكن  ف��ل��ن  ال��ب��ع��د، 

وال�صتحقاقات  ال���ب���ن���ود  م���ن  ب��ال��ع��دي��د 
اأن  ويحتمل  اأعمالها،  ج��دول  يف  امل��درج��ة 
يتم حتويل م�صار املفاو�صات التجارية اىل 

منتديات اأخرى غري املنظمة.
واأكد اأن دولة الإمارات ت�صاطر الراأي الذي 
يتبناه عدد كبري من الدول الأع�صاء باأن 
ال���وزاري احل��ادي ع�صر للمنظمة  امل��وؤمت��ر 
على  للحفاظ  منا�صبة  مي��ث��ل  اأن  ينبغي 
زخ�����م الإجن����������ازات ال���ت���ي حت��ق��ق��ت خالل 
الوقت  يف  التم�صك  مع  املا�صية،  ال�صنوات 
نف�صه باإرادة ثابتة وواقعية لتحقيق مزيد 
حول  الإيجابية  والنتائج  التوافقات  من 

ب��ق��ي��ة امل��و���ص��وع��ات. وت��ط��رق ���ص��ع��ادة عبد 
اآل �صالح اإىل مواقف دولة  اأحمد  اهلل بن 
الإمارات العربية املتحدة يف اأهم الق�صايا 
هذا  يف  املفاو�صات  طاولة  على  املطروحة 

املوؤمتر الوزاري.
واأ�صار املهند�س طارق قابيل وزير التجارة 
وال�صناعة امل�صري الذي تراأ�س الجتماع 
ال���وزاري  امل��وؤمت��ر  يتو�صل  اأن  اأه��م��ي��ة  اإىل 
العاملية  ال��ت��ج��ارة  ملنظمة  ع�����ص��ر  احل����ادي 
لت���ف���اق جت�����اري ي���خ���دم م�����ص��ال��ح جميع 
النامية  ال���دول  خا�صة  الأع�����ص��اء  ال���دول 

والأقل منوا.

يف اإطار �شعيه لتعزيز والرتقاء بنظم التداول والإدراج

�سوق اأبوظبي لالأوراق املالية يوظف بنيته التحتية التقنية املتقدمة لدعم اكتتاب »اأدنوك للتوزيع«

معايري  ذات  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
املالية  الأوراق  وت�����داول  لإدراج  ع��امل��ي��ة 
تعتمد  ت�صريعية  بيئة  �صمن  املتنوعة، 
ال��ع��امل��ي��ة يف جمال  امل���م���ار����ص���ات  اأف�����ص��ل 
�صعادته  واأ�صاف  وال�صفافية.«   الإف�صاح 
:”اإن ادراج اأدنوك للتوزيع �صوف يجلب 
قيمة كبرية لل�صوق املايل، حيث �صيوؤدي 
امل�صتثمرين  قاعدة  تو�صيع  اإىل  الدراج 
الأفراد خا�صة واإ�صراكهم كم�صاهمني يف 
�صركة اأدنوك للتوزيع، كما �صيمكنهم من 
اأ�صهم  ال�صتفادة من عائد ال�صتثمار يف 
هذا  الطويل،  امل��دى  على  ال�صركة  ه��ذه 
اأجنبية  ا�صتثمارات  جذب  اإىل  بالإ�صافة 
الإماراتية.  امل���ال  اأ����ص���واق  اإىل  اإ���ص��اف��ي��ة 
�صوف   الدراج  ف��اإن  ال�صعيد  نف�س  وعلى 
لالأوراق  اأبوظبي  �صوق  مركز  من  يعزز 
املالية �صمن الأ�صواق املالية يف املنطقة، 
و ذلك من خالل زيادة قيمته ال�صوقية 
عدد  وزي�������ادة   7.2% ح�����وايل  ب��ن�����ص��ب��ة 

�صركاته املدرجة.« 
على  ال�صوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  و�صدد 
اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق املالية  ال��ت��زام ���ص��وق 
احلكومية،  اجل��ه��ود  رف���د  ن��ح��و  بالعمل 
لتعزيز  املعلومات  تكنولوجيا  وتوظيف 
م��راع��اة متطلبات  م��ع  املالية  اخل��دم��ات 

البلو�صي: اأ�صدر �صوق اأبوظبي لالأوراق 
لالأفراد  م�صتثمر  رق��م   3121 املالية 
نوفمرب   26 من  الفرتة  يف  واملوؤ�ص�صات 
اجل�����اري وح��ت��ى ي����وم 7 دي�����ص��م��رب، كما 
جتاوز عدد املكتتبني يف ال�صريحة الأوىل 
مكتتب،   12000 ال����  ح��اج��ز  ل��ل��ط��رح 
وبذلك يبلغ عدد اأرقام امل�صتثمرين التي 
العام وحتى  ال�صوق منذ بداية  اأ�صدرها 
7372 م�صتثمر منهم  7 دي�صمرب  يوم 

6822 اأفراد و545 موؤ�ص�صات.
اأن  لل�صوق  التنفيذي  الرئي�س  واأو���ص��ح 
�صوق اأبوظبي لالأوراق املالية �صمن �صعيه 
لتطوير بنيته التقنية الرائدة، وتي�صري 
املالية  الأوراق  وت����داول  اإدراج  عمليات 
بخدمات  الرت��ق��اء  جانب  اإىل  املتنوعة، 
متنوعة  جم��م��وع��ة  وت��وف��ري  املتعاملني 
م��ن ق��ن��وات ون���واف���ذ اخل��دم��ة اخلا�صة 
ات�صال  مركز  بتوفري  قام  بامل�صتثمرين، 
خا�س لالإجابة على ا�صتف�صارات الأفراد 
واملوؤ�ص�صات فيما يتعلق بالكتتاب، حيث 
املتعلقة  ارتفعت عدد طلبات ال�صتف�صار 
ال��واردة اإىل املركز  بالطرح العام الأويل 

بن�صبة 500%.
لالأوراق  اأبوظبي  �صوق  من�صة  ومكنت 
امل�����ال�����ي�����ة ل����الك����ت����ت����اب الل����ك����رتون����ي����ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

تعزيز  و���ص��ل�����ص��ل��ة  مل��ن��ظ��وم��ة  ا���ص��ت��ك��م��اًل 
كفاءة وفاعلية خدماته والرتقاء بنظم 
اأبوظبي  �صوق  وّظ��ف  والإدراج،  ال��ت��داول 
الرائد يف  املايل  ال�صوق  املالية،  ل��الأوراق 
اإمكاناته وبنيته التحتية  املنطقة، كامل 
الأويل  الطرح  لدعم  املتقدمة  التقنية 
ل��الك��ت��ت��اب ع��ل��ى اأ���ص��ه��م ���ص��رك��ة برتول 
“اأدنوك  ل��ل��ت��وزي��ع  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
على  ال��ت��داول  �صيبداأ  والتي  للتوزيع”، 
اأ���ص��ه��م��ه��ا يف ال�����ص��وق اع���ت���ب���اراً م���ن 13 

دي�صمرب اجلاري.
ال�صام�صي،  ع��ب��داهلل  حمد  ���ص��ع��ادة  واأك���د 
اأبوظبي  ����ص���وق  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
امل��ك��ان��ة الهامة  امل��ال��ي��ة، ع��ل��ى  ل������الأوراق 
التي يحظى بها ال�صوق كوجهة مف�صلة 
التناف�صية  م�صتويات  ظ��ل  يف  ل����الإدراج، 
العالية التي يوفرها لل�صركات املدرجة. 
امل�صتثمرين  ع��دد  و�صل  �صعادته:  وق��ال 
وحتى  ان�صائه  منذ  ال�صوق  يف  امل�صجلني 
م�صتثمر،  األ���ف   965 نحو  دي�صمرب   7
منهم  املوؤ�ص�صاتيون  امل�صتثمرون  �صكل 
منهم  موؤ�ص�صي،  م�صتثمر   7627 نحو 
اأجنبي،  موؤ�ص�صي  م�صتثمر  نحو5660 
اإجمايل  من   75% نحو  ن�صبته  ما  اأي 
ع�����دد امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن امل���وؤ����ص�������ص���ات���ي���ني يف 

ال�صوق.  
الكتتاب  هذا  اأهمية  اإىل  �صعادته  واأ�صار 
اأك����رب  ���ص��ري��ح��ة  ا���ص��ت��ق��ط��اب  يف  ودوره 
ال��ب��اح��ث��ني يف قطاع  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن  م���ن 
ال��ت��ج��زئ��ة واخل����دم����ات ال��ب��رتول��ي��ة عن 
ف��ر���س ل���ص��ت��ث��م��ار م��دخ��رات��ه��م يف بيئة 
ا�صتثمارية جاذبة. وقال �صعادته: يعترب 
الطرح الويل لأ�صهم “اأدنوك للتوزيع” 
ن���وع���ه يف م�صرية  م���ن  الأك������رب  ال���ط���رح 
���ص��وق اأب��وظ��ب��ي ل�����الأوراق امل��ال��ي��ة خالل 
تاأكيداً  وياأتي  املا�صية،  الع�صر  ال�صنوات 
ال�صوق  ا�صرتاتيجية  جناح  على  اإ�صافياً 

رقمية   ق���ن���وات  ت���وف���ري  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني 
املعايري  اأع��ل��ى  م��ع  ت��ت��واف��ق  متخ�ص�صة 
ال���دول���ي���ة يف جم�����ال خ����دم����ات اأ�����ص����واق 
والرقمية.  الإلكرتونية  املالية  الأوراق 
وج����اء ���ص��ع��ي ال�����ص��وق ل��ت��ط��وي��ر خدماته 
ال���رق���م���ي���ة والإل����ك����رتون����ي����ة ك���ج���زء من 
امل�صاهمة  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال�����ص��وق  م��ه��م��ة 
القت�صادية  اأب��وظ��ب��ي  روؤي����ة  حتقيق  يف 
الوطني،  الق��ت�����ص��اد  وت��ع��زي��ز   ،2030
امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية  ودع���م 
يندرج  كما  وال��دول��ة،  اأبوظبي  اإم���ارة  يف 
ال�صرتاتيجية  ال�صوق  م��ب��ادرات  �صمن 
واملنتجات،  ال�صوقية  القيمة  زي��ادة  نحو 
وج�����ذب وت��ف��ع��ي��ل جم��م��وع��ة اأك�����رب من 
التزام  اإط������ار  يف  وذل�����ك  امل�����ص��ت��ث��م��ري��ن، 
الرتقاء  ع��رب  اأب��وظ��ب��ي،  بخطة  ال�����ص��وق 
بيئة  وخلق  لالإمارة  ال�صتثماري  باملناخ 

تناف�صية مرنة ملمار�صة الأعمال.
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  اأ���ص��ار  وم���ن ج��ان��ب��ه 
را�صد  امل��ال��ي��ة،  ل����الأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ل�صوق 
البلو�صي اإىل اأن ال�صوق وفر عدداً كبرياً 
الإلكرتونية  وتطبيقاته  خ��دم��ات��ه  م��ن 
امل��ت��اح��ة ل��ل��م�����ص��ت��ث��م��ري��ن م���ن خ����الل كل 
اللكرتونية  الك����ت����ت����اب  م��ن�����ص��ة  م����ن 
، ونافذة اخلدمة الذكية   e-Ktetab
يف  ه���ام���اً  دوراً  ل��ع��ب��ت  ال��ت��ي  “�صهمي” 
على  احل�صول  م��ن  امل�صتثمرين  متكني 
ثانية،   60 م��ن  اأق���ل  يف  م�صتثمر  رق���م 
لتعديل  لهم  الفر�صة  اإتاحة  ف�صاًل عن 
الك�صوفات  ع��ل��ى  والط�����الع  ب��ي��ان��ات��ه��م، 
واأي�������ص���اً خ��دم��ة تطبيق  ال���ص��ت��ث��م��اري��ة، 
الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة وحت���دي���داً ت��ل��ك التي 
وف��رت��ه��ا ب��ن��وك الك��ت��ت��اب ب��ه��دف �صراء 
“اأدنوك  اأ�صهم يف الطرح الأويل ل�صركة 
وتاأتي هذه اخلدمات يف اإطار  للتوزيع”. 
واأ�صاليب  ق��ن��وات  لتنويع  ال�����ص��وق  �صعي 
امل�صتثمرين، بهدف تعزيز  التوا�صل مع 
اخلدمات  و����ص���ول  و���ص��م��ان  جت��رب��ت��ه��م 
واأ�صاف  املتعاملني.   اأك��رب عدد من  اإىل 

وم�صدري  ال���ب���ن���وك    e-Ktetab
الأوراق املالية واجلهات املعنية الرئي�صية 
من اإدارة الكتتابات العامة الأولية، كما 
تعبئة  اإم��ك��ان��ي��ة  للم�صتثمرين  اأت���اح���ت 
ل�صركة  الأويل  للطرح  الكتتاب  طلبات 
املتوافرة عرب موقع  للتوزيع”  “اأدنوك 
اإلكرتوين كامل، ف�صاًل  الكتتاب ب�صكل 
املطلوبة  املعلومات  لكافة  توفريها  عن 
عن الكتتاب، وربط البنوك امل�صاركة يف 
الكتتاب العام مع نظام املقا�صة والإيداع 

لدى ال�صوق. 
اأب��وظ��ب��ي ل���الأوراق  ���ص��وق  وي�صكل م��وق��ع 
لتوفري  ه���ام���اً  رق���م���ي���اً  م���ن���ف���ذاً  امل���ال���ي���ة 
اإىل  امل�������ص���ت���ث���م���ري���ن  وت���ي�������ص���ري و�����ص����ول 
من   27% نحو  اأن  وخا�صة  اخلدمات، 
ن�صبة امل�صاركات يف الطرح الأويل جاءت 
وقد  ه��ذا  الرقمية.  القنوات  خ��الل  من 
13 نوفمرب  و�صل عدد زوار املوقع من 
 108 اأك��رث من  اإىل  7 دي�صمرب  ولغاية 
األف زائر منهم اأكرث من 25 األف زائر 
مم��ي��ز، ل��ريت��ف��ع ب��ذل��ك ع����دد ال���زي���ارات 
ملوقع ال�صوق الإلكرتوين بن�صبة 60% 
مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2016.   
اأبوظبي  ���ص��وق  اأن  اإىل  الإ����ص���ارة  جت���در 
لالأوراق املالية يوفر خدمات متكاملة يف 
جمالت مزود ال�صيولة وحقوق الكتتاب 
و�صانع ال�صوق، كما يوظف ال�صوق خدمة 
الت�صويت  ع��م��ل��ي��ات  يف  ت�����ص��ني  ال��ب��ل��وك 
العمومية.  اجل��م��ع��ي��ات  يف  الإل���ك���رتوين 
وك���ان ال�����ص��وق ق��د اأط��ل��ق م��وؤخ��راً حزمة 
من اخلدمات اأهمها البيع على املك�صوف 
الفني ليكون بذلك اأول �صوق يف املنطقة 
متطلبات  لتلبية  اخل��دم��ة،  ه��ذه  يطلق 
اي�صال  ول�صمان  وال�صفافية،  الف�صاح 
وامل�صتثمرين  امل�صاهمني  اىل  املعلومات 
اإط����ار  اآين وم��ب��ا���ص��ر، و���ص��م��ن  يف وق����ت 
لتلبية  احل��وك��م��ة،  ���ص��واب��ط  م��ن  منظم 
املدرجة  ال�����ص��رك��ات  اح��ت��ي��اج��ات  خمتلف 

وامل�صاهمني واملحللني املاليني.
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العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/10359  عمايل جزئي             
اأن املدعي/ اىل املدعى عليه/1- مطعم هندية وايل جمهول حمل القامة مبا 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - �صاه  �صبري  �صيد  �صاه  ح�صني  اب��رار  �صيد 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6734 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 
  )MB177877823AE( ال�����ص��ك��وى  رق���م  وامل�����ص��اري��ف  وال��ر���ص��وم  دره����م( 
م�صاءا    15.00 ال�صاعة    2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�صة  وح��ددت 
بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/9852  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1- تي�صون �صانى كلو�س  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ �صينري جايز �صريفي�صز منطقة حرة - ذ م م وميثله / �صمري حليم كنعان -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )176400 
درهم(   والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
   2017/12/12 املوافق  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام.   ال�صداد  وحتى 
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch1.A.1 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة 
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 االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/10150  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / 1-الفالح خلدمات حزم الب�صائع - �س ذ م م - جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ن��دمي اخ��رت ب�صري اح��م��د  ق��د اأق���ام عليك 
 35500( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ص��وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الحد  ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB177742022AE(ال�صكوى
مكلف  فاأنت  لذا  القا�صي   8.30 �س مبكتب  ال�صاعة   2017/12/24 املوافق 
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 االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/10843  عمايل جزئي             

م   م  ذ  ���س   - الفنية  ل��الع��م��ال  وود  ���ص��ي  ا����س دي  1-���ص��ت��ب   / امل��دع��ي عليه   اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / ه��اردي��ف ���ص��ارم��ا ���ص��رى لل �صارما   
وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
وامل�صاريف ورقم  والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000   4800(
الربعاء   ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB177876502AE(ال�صكوى
Ch1.A.1  لذا فاأنت  ال�صاعة 15.00 م�صاءا بالقاعة  املوافق 2017/12/13  
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 االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

  اعـــــالن تغيري ا�صـــم
تقدمت املواطنة/ �صايل حامد حممد بطلب اىل حمكمة اأبوظبي 
اىل  )�صايل(  من  ا�صمها  بتغيري  التوثيقات  ق�صم  البتدائية- 

)�شارة(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر العالن.
حممد �صعيد العدوي  - كاتب عدل 

حممد �صامل املن�صوري  - قا�صي توثيقات         

   امارة ابوظبي )دائرة الق�صاء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3607  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- جمموعة ماكفادن العاملية للمقاولت - �س ذ م م   جمهول حمل 
ال���دويل للطابوق والن��رتل��وك - وميثلها  امل��دع��ي/ م�صنع الإم����ارات  الق��ام��ة مب��ا ان 
مديرها / ح�صن احمد ح�صن العلكيم الزعابي - وميثله / اأجني نبيل حممود -  قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )316.270 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.   وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �س   8.30 ال�صاعة   2017/12/20 املوافق  الرب��ع��اء  
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 فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/2205  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1- �صركة اإك�صرتاكيك بي اأر ايه  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�صركة امل�صمم للدعاية والإعالن - ذ م م - وميثلها قانونا / حممد ن�صر حممد الطاين 
وميثله / علي خلف ح�صن احلو�صني قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها مببلغ وقدره )653579.50 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
املعجل  بالنفاذ  �صمول احلكم  و  التام  ال�صداد  الدعوى وحتى  رفع  12% من  والفائدة  
ب��ال ك��ف��ال��ة.   وح���ددت لها جل�صة ي��وم الث��ن��ني  امل��واف��ق  2017/12/25  ال�صاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور  �س بالقاعة 
اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/1482  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه /1-علي �صعيد عبدالرحيم �صعيد املري - جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ خالد انيب قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  تعيني م�صفي 
القارب  ملكية  بنقل  امل�صفي  وال��زام  وت�صفيتها  الوىل  عليها  املدعي  لل�صركة 
املدعي  وال��زام  العمومية  اجلمعية  اجتماع  ملح�صر  ا�صتنادا  املدعي  با�صم  باجا 
عليهم الثاين والثالث والر�صوم وامل�صاريف والتعاب.   وحددت لها جل�صة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/12/14  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت 
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 االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/3758  جتاري جزئي              
حمل  جمهول  التنظيف   خلدمات  مرحبا  ال��ف   -  1/ عليه  املدعي  اىل 
الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ج��اي��ا ���ص��رتب��ارول -  ق��د اأق���ام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )260000 درهم( 
والر�صوم وامل�صاريف.  وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2018/1/7  
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/3406  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- يونايتد لالأملينيوم - �س ذ م م - �صابقا - الدنيار خلدمات الفنية - ذ 
م م - حاليا - 2- نا�صر رو�صن علي نا�صر ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته �صريك بال�صركة 
 - م  م  ذ   - الفنية  الدنيار خلدمات   - �صابقا   - م  م  ذ  �س   - يونايتد لالأملينيوم  املطلوبة  
ال�صيكات - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة بو�صكو  ، واملوقع على  حاليا  
اأق��ام عليك  اأحمد ح�صن حممد عبداهلل املازمي -  قد  لطالء املعادن - ذ م م وميثله / 
درهم(   34.423( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من املطالبة الق�صائية وحتى ال�صداد 
التام.  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  2017/12/20 ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1425 جتاري كلي                              
اىل املدعي عليهم /1 - ميك�صماك�س للتجارة - �س ذ م م 2- عبدالرزاق حمي الدين بن حمي 
اأورنيام بولكيل كونهي مويدو حمزة - كفيل مت�صامن  الدين - �صريك وكفيل مت�صامن 3- 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع - قد اقام الدعوى املذكورة 
اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/9/13   حكمت املحكمة وقبل الف�صل يف 
تكون   ، باجلدول  ال��دور  �صاحب  البنوك  ب�صوؤون  املتخ�ص�س  امل�صريف  اخلبري  بندب   : املو�صوع 
اخل�صوم  يقدمه  ان  ع�صى  وم��ا  فيها  املقدمة  وامل�صتندات  الدعوى  ملف  على  الط��الع  مهمته 
اخلام�صة  للمادة  )وفقا  املنتظمة  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�صجالت  وك��ذا 
وتطبيقاتها وحددت مبلغ ع�صرة الف درهم كاأمانة على ذمة م�صاريف واتعاب اخلبري كلفت 
 9.30 ال�صاعة   2017/10/2 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�صة  املحكمة  لها  وح��ددت  ب�صدادها  املدعية 
حال  يف   2017/10/30 وجل�صة  المانة  �صداد  ع��دم  ح��ال  يف   Ch2.E.22 القاعة  يف  �صباحا 

�صدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره.  
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/903 جتاري كلي                                                
حمل  جمهول  ا�صماعيل   ا�صماعيل  يا�صني  ا�صماعيل  يا�صني  اظهر  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2017/10/23 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة 
املذكورة اعاله ل�صالح/ امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية :- بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي  مبلغ وقدره 512967 درهم )خم�صمائة واثني ع�صر الف وت�صعمائة 
و�صبعة و�صتون درهم( والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ قيد النزاع احلا�صل يف 
2017/2/6 وحتى ال�صداد التام والزمتها بامل�صاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�صت 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 االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/1539 جتاري كلي                                              
اىل املدعي عليه/1- ايوب �صالح ك�صمك علي امل�صرخ  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ مرمي مبارك حمود مبارك وميثله / بدر عبداهلل خمي�س عبداهلل - نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/19 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ مرمي 
مبارك حمود مبارك بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره/ 614.000 درهم 
�صتمائة واربعة ع�صر الف درهم ف�صال عن فائدة تاأخريية بواقع 9% �صنويا تبداأ من تاريخ 
املطالبة احلا�صل يف 2017/7/9 وحتى متام ال�صداد والزامك امل�صروفات ومبلغ الف درهم 
يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل 
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 االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/550  عقاري كلي                 

 -3 بارجا  كومار  بارفي�س  بريان�صي   -2 زاجانيوف  اأول��ي��ج   -1  / عليه  املدعي  اىل 
بارفي�س كومار - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة ماج بروبرتيز ليمتد 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها  وميثله / احمد مهدي فهد بادي العتيبي - قد 
املطالبة  بف�صخ التفاقية املوقعة بتاريخ 2009/3/30 واملطالبة ب�صداد مبلغ وقدره 
)17.207.607 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى 
ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
الثنني  املوافق  2017/12/18  ال�صاعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

غرفة جتارة و�صناعة عجمان
ق�صم ال�صجل التجاري

اعالن حل وت�صفية/ جلف �صوجن ملقاولت ال�صيانه العامه ذ م م
ال�صيانه  ملقاولت  �صوجن  هي/جلف  اع��اله  املذكورة  ال�صركة  بان  للجميع  نعلن 
العامه ذ م م �صركة ذات م�صوؤلية حمدودة تاأ�ص�صت يف امارة عجمان مبوجب قانون 
عجمان  بلدية  يف  مرخ�صة  وتعديالته   1984 ل�صنة   8 رق��م  الحت��ادي  ال�صركات 
وتعيني  وت�صفيتها  حلها  ال�صركاء  وق��رر   65542 رق��م  حت��ت  بالبلدية  و�صجلته 
قانوين  م�صفي   ، قانونيون  حما�صبون   / احل�صابات  لتدقيق  ج��م��ال  ال�����ص��ادة/ 
لل�صركة -  فعلي كل من له حق او اعرتا�س التقدم به للم�صفي القانوين املذكور 
اعاله خالل مدة 45 يوماً من تاريخ ن�صر العالن وعلي العنوان التايل  - امارة 

عجمان – هاتف : 06/7447771 �س.ب : 1131 - عجمان

حكومة عجمان 
دائرة التنمية االقت�صادية 

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�صم ال�صركة: ت�شميمات ماجو�ض - �ض ذ م م  
العنوان: مكتب رقم 105 ملك را�صد عبدالعزيز املخاوي - بردبي - ام هرير - ال�صكل 
بال�صجل  القيد  رق��م    226535 الرخ�صة:  رق��م  حم��دودة.  م�صوؤولية  ذات  القانوين: 
باأنه قد مت  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  التجاري : 68154 مبوجب هذا تعلن 
التاأ�صري يف ال�صجل التجاري لديها باإنحالل ال�صركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2017/11/27 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من    2017/11/27
ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات  العنوان: مكتب رقم 106 ملك علي خليفة 
عبد اهلل �صيف - الق�صي�س ال�صناعية الثانية - ديرة -  هاتف  2511585-04 فاك�س: 
2511586-04  م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�صم امل�صفي/ايه بي كيه �شقر لتدقيق احل�شابات  
الق�صي�س   - �صيف  اهلل  عبد  خليفة  علي  ملك   106 رق��م  مكتب  ال��ع��ن��وان: 
  04-2511586 فاك�س:   04-2511585 ه��ات��ف    - دي���رة   - الثانية  ال�صناعية 
مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�صفي 
املذكور اأعاله لت�صفية ت�شميمات ماجو�ض - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار 
دبي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/11/27 بتاريخ  دب��ي  حماكم 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2017/11/27 بتاريخ 
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً 
تاريخ  من  يوماً   )45( وذل��ك خالل  الثبوتية  والأوراق  امل�صتندات  كافة  معه 

ن�صر هذا الإعالن.
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�صادية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن ب�صحيفة ا�صكال بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2017/449  ا�صكاالت جتارية  

اإىل امل�صت�صكل �صده / 1- ماملو للهواتف املتحركة - �س ذ م م - جمهول 
ام بي بارت�س لتجارة الهواتف  ام  امل�صت�صكل /  اأن  حمل القامة - مبا 
املتحركة - ذ م م - نعلنكم بانه قد حتددت جل�صة يوم الربعاء املوافق 
يف  للنظر   ch1B.6 بالقاعة  �صباحا   8.30 ال�صاعة    2017/12/13
ال�صكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�صورها ويف حالة تخلفكم عن 

احل�صور �صي�صدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اثره القانوين بحقكم.
رئي�س الق�صم                                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2017/612  مدين كلي                 
املدعي/  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الك�صندروفنا   1-ايكاترينا   / عليه  املدعي  اىل 
ال�صيخ حممد بن يحيى بن ناجي الروي�صان - ب�صفته مالك �صركة �صبا �صرفي�صز - م م ح 
)موؤ�ص�صة منطقة حرة( وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�صني - قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره���م(   526340( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام ومقابل 
اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء  املوافق  2017/12/12  ال�صاعة 9.30 
قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/2134  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�صين�صوجن اإجننريجن اند كون�صرتك�صن كو ليمتد - فرع دبي 
2- تنميا بروبرتيز  ليمتد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �صيدم لالأملنيوم 
- �س ذ م م  - وميثله / علي اإ�صماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك 
بالت�صامن والت�صامم مببلغ  املدعي عليهما  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها 
وقدره )776.118.28 درهم( والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
وحتى ال�صداد التام والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم 
الربعاء  املوافق  2017/12/20  ال�صاعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن حكم بالن�صر
   يف  الدعوى رقم 2017/766 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- احمد بن حمد بن حممد مباركي - جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/29  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ 
عبداهلل بن عي�صى بن مو�صى الحمدى بف�صخ التفاق املربم بني طريف التداعي والزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 84000 ريال �صعودي اربعة وثمانون الف ريال �صعودي او ما 
وثالثة  ومائتني  ال��ف  وثمانون  اثنني  دره��م   82223.68 مببلغ  الإم��ارات��ي  بالدرهم  يعادله 
ع�صرون درهم وثمانية و�صتون فل�س والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة 
امل�صاريف  والزمته  به  املق�صى  املبلغ  ا�صل  تتجاوز  ال  على  ال�صداد  مت��ام  وحتى  الق�صائية 
وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.   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 االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن اأمر اأداء بالن�صر
                         يف الدعوى رقم 2017/451   امر اداء    

اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه: 1- م��ع��اذ ب��ره��ان ال��ه��ن��دي  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ يا�صر حمي الدين توكلنا  طلب 
بتاريخ   البتدائية  دبي  حمكمة  قررت  فقد  اداء  امر  ا�صت�صدار 
درهم    65000 مبلغ  ب�صداد  عليه  امل��دع��ى  ال���زام    2017/10/30
املحاماة.   اتعاب  + )500( مقابل  وامل�صاريف  والر�صوم  للمدعي 
ولكم احلق يف التظلم من المر خالل 15 يوم من اليوم التايل 

لن�صر هذا العالن.   
رئي�س الق�صم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/3035  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- رايد �صيفلي ميدل اي�صت للتجارة العامة جمهول حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/10/29  يف الدعوى املذكورة 
التداعي  مو�صوع  التفاقية  بف�صخ  العطار  عبدالرحيم  احمد  ل�صالح/حممد  اع��اله 
واع��ادة احلال اىل ما كان عليه قبل التعاقد وال��زام املدعي عليها ان توؤدي اىل املدعي 
مبلغ مقداره )28612( درهم وفائدة �صنوية ب�صيطة بواقع 9% من تاريخ:2017/6/6 
وحتى ال�صداد التام والزمتها بالر�صوم وامل�صاريف ومبلغ خم�صمائة درهم مقابل اتعاب 
املحاماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  التايل لن�صر هذا الع��الن �صدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2017/3242  جتاري جزئي 

ان  الق��ام��ة مب��ا  ال��واح��د جمهول حم��ل  افتخار عبد  امل��دع��ي عليه/1- احمد  اىل 
اع��اله وعليه  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  اق��ام  ق��د  )ف���رع(  التجاري  ابوظبي  املدعي/بنك 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2017/12/6 احلكم التمهيدي التايل:الطالع 
على ملف الدعوى وم�صتنداتها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم والنتقال اىل مقر 
املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطالع على املرا�صالت الورقية واللكرتونية 
ان وجدت ال�صجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة 
قدرها �صتة الف درهم والزمت املدعي ب�صدادها ، وحددت لها املحكمة جل�صة يوم 

 .ch1.C.14:الربعاء املوافق:2017/12/13 ال�صاعة:08:30 �صباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/8444  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اي �صي اف ال اي اك�س ميديا منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /فالفني كري�صتيان فولكن وميثله:ح�صن علي مطر الريامي قد اأقام عليك 
وتذكرة  دره��م(   191.548.33( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
عودة مببلغ )4000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من ال�صتحقاق 
LDA-:ال�صكوى رق��م  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احل��ك��م  و�صمول  ال��ت��ام  ال�����ص��داد  وح��ت��ى 
2017 /16238   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 ال�صاعة 08.30 
�س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/9895  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ذ.م.م  الفنية  للخدمات  لي��ن  اوميغا  1-�صركة   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد فتحي عبدال�صالم حممد قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   23429( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
  mb177378780ae:مببلغ )3000 درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/26 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11454  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الن�صر الذهبي لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد جمال را�صي حممد حممود قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB178641653AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/26 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 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 ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/10178  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وحيد زاهد للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق���ام عليك الدعوى  مب��ا ان امل��دع��ي /ن���دمي عبا�س ب��خ��اري ف��رم��ان علي ���ص��اه ق��د 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )14045 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177790298AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   2000(
بالقاعة  �س   08.30 ال�صاعة   2017/12/17 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�صة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10240  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-راوند تيبل بيتزا جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
تامرات يجزاو مولو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات 
والر�صوم  دره��م(  دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000  عمالية وقدرها )22353 
وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb1778017630ae  وحددت لها جل�صة يوم 
الحد املوافق 2017/12/17 ال�صاعة 08.30 �س بالقاعة ch1.A.2 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 ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/11378  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-النوبي ل�صناعة الث��اث 
مبا ان املدعي /انيل كومار جويى قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )11.943 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB178664540AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
القا�صي  مبكتب  �س   08.30 ال�صاعة   2017/12/13 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة 
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
باأن  الأق��ل علما  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  مذكرات 

الدعوى اعيدت للمرافعة. 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/12357  عمايل جزئي

�س.ذ.م.م  الداخلي  الت�صميم  تنفيذ  لعمال  فيت  1-ت��وب   / عليه  املدعي  اىل 
���ص��اه قد  امل��دع��ي /���ص��ي��ت��ارام جوبتا �صو�صيهوار  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
وقدرها  ع��م��ال��ي��ة  مب�صتحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا  ال���دع���وى  ع��ل��ي��ك  اأق����ام 
رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   4517(
ال�صكوى:MB990015740AE  وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.2 بالقاعة  م�صاءا   15.00 ال�صاعة   2017/12/27
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/11503  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-وايد فورمال خلدمات تنظيف املباين وامل�صاكن جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /حممد بري بخ�س ممتاز قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )36624 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb178447318ae  وحددت لها 
 ch1.A.5 جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19 ال�صاعة 08.30 �س 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 االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/10981  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-تو�صكانا لتجميل ال�صاحات والحوا�س �س.ذ.م.م جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى  القامة مبا ان املدعي /روب��رت جون رو�صيندو ديبوبارت قد 
ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )41505 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB177464604AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000(
ال�صاعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2017/12/20  الربعاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
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 االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2017/294  عمايل  كلي 
اىل املدعي عليه/1- هووي تك يو ايه اي منطقة حرة ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/جري�س يو�صف �صكر قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
التايل:حكمت املحكمة مبثابة احل�صوري  التمهيدي  بتاريخ:2017/11/28 احلكم  حكمت 
وقبل الف�صل يف مو�صوع الدعوى باحالتها للتحقيق لكي يثبت املدعي بكافة طرق الثبات 
ومنها �صهادة ال�صهود وقرائن الحوال انه قد عمل �صاعات عمل ا�صافية بتكليف من املدعي 
عليها )مع بيان عددها ومدتها( وانه عمل ايام العطالت الر�صمية وال�صبوعية مع بيان 
)عددها( ومقابلها نقدا ، وحددت جل�صة:2017/12/19 ال�صاعة التا�صعة والن�صف �صباحا 
بالقاعة رقم 22 لبدء التحقيق على ان ينتهي منه بذات اجلل�صة وندبت ع�صو ي�صار الدائرة 
الجراء التحقيق ولرئي�س الدائرة عند القت�صاء ندب غريه و�صرحت لالأطراف باح�صار 

�صهودهم وارجاأت الف�صل يف امل�صاريف واعالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي بالن�صر. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/3920  تنفيذ عمايل 

�����س.ذ.م.م جمهول حمل  ل��الع��الن  وك��ال��ة فوك�س  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نبيل حلمي ابراهيم �صيد  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )4000(
مبلغ )600( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
    يف الدعوى رقم 2017/4838  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  املوهبة  قمة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/في�س حممد اخرت حممد  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )6497( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل 
مبلغ )745( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/4696  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- اريا �صامي ال�صياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/جيم�س اوكيزي اونيتوبى  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20253( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة اىل مبلغ )1623( 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�صوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3668 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- علي ح�صني كاظم عبداهلل لري جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/البنك التجاري الدويل �س.م.ع وميثله:عبداهلل 
حممد ر�صول علي الهرمودي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1087015.87( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3660 تنفيذ جتاري

القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  للم�صاريع  باحل�صا  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/م�صنع النجوم للخزانات البال�صتيكية �س.ذ.م.م 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  غياث  امني  وميثله:حممد حممد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )341487( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1496 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  نور الدين حممد ح�صن حممد عثمان  جمهول حمل 
وميثله:را�صد  البدوي  حممد  الم��ني  التنفيذ/معتز  طالب  ان  مبا  القامة 
عبدالرزاق حممد تهلك  قد اأقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )68075( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة  بال�صافة اىل ف�صخ التفاق املوؤرخ:2015/10/17.وعليه فان 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1422 تنفيذ مدين  
املنفذ �صده/1-  حممد جابر يو�صف  جمهول حمل القامة  اىل 
الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  زمفا�صل   التنفيذ/ح�صنه  طالب  ان  مبا 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
املحكمة  .وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  )3200( دره��م اىل طالب 
املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1708 تنفيذ مدين  
)ال�صرق  للتاأمني  الالين�س  �صن  ان  روي���ال  �صركة  ���ص��ده/1-   املنفذ  اىل 
الو�صط( املحدودة ���س.م.ب.م )فرع دب��ي(  جمهول حمل القامة مبا ان 
�صامل  ع��ب��داهلل  �صامل  وميثله:عادل  ظاهر  حممد  التنفيذ/زهرة  طالب 
والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليكم  اأق��ام  قد  الغافري  
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )114883( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة  .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2017/1300 تنفيذ مدين  
�صو�صيل  مادتيل  �صرجود  كانداما  بيالري  نيكراج  ���ص��ده/1-   املنفذ  اىل 
لل�صرافة  التنفيذ/�صرف  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �صندران  
اأق����ام عليكم الدعوى  ������س.ذ.م.م ومي��ث��ل��ه:م��وزة عبيد رب��ي��ع اخل��ظ��ر  ق��د 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )604790( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/3640 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1- ه�صام عناد ر�صيد اأبو الهيجاء جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عمر مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي 
وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)75766( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3621 تنفيذ جتاري

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- ع��ب��دامل��اج��د ي��و���ص��ف ع��ب��دامل��اج��د حم��م��د جمهول 
ذ.م.م  ال�صيارات  لتاجري  ام  بي  التنفيذ/اآر  ان طالب  القامة مبا  حمل 
وميثله:حممد مرت�صى يعقوب مرت�صى برهان الها�صمي قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)21328( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3623 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- حممد جنكري حممد عبداهلل جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/اآر بي ام لتاجري ال�صيارات ذ.م.م وميثله:حممد 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الها�صمي  ب��ره��ان  مرت�صى  يعقوب  مرت�صى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )35455( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �صتبا�صر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2017/2930 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �صده/1- خالد يو�صف علي بن هويدن املرا�صدة جمهول حمل 
الطنيجي  اخليال  را�صد  حممد  التنفيذ/�صالح  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )829860( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12195 بتاريخ 2017/12/11   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/3288 تنفيذ جتاري

ج��ان جمهول  ع��ب��داهلل  �صميع اهلل حممد  ���ص��ده/1- حممد  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/احمد �صليم حمي الدين قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )14474( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



قنوات  ع��رب  بة  املخ�صّ البوي�صة  تتنقل  احل��م��ل،  ب��داي��ة  يف 
ف��ال��وب ب��اجت��اه ال��رح��م. وب��ع��د ع�����ص��رة اأي����ام ت��ق��ري��ب��اً، تدخل 
بع�س  ي�صمن  ثم  بطانته،  يف  وترت�صخ  الرحم  جتويف  اإىل 
اخلاليا املتخ�ص�صة �صالمة البوي�صة على �صطح الرحم. اإذا 
تاأخرت هذه العملية، ت�صل البوي�صة اإىل اجلزء ال�صفلي من 
املنزاحة. وي�صري منو  امل�صيمة  اإىل م�صكلة  يوؤدي  الرحم، ما 
الأخرية فوق عنق الرحم اإىل و�صول البوي�صة اإىل املخرج. 

املخرج  ذل��ك  اإق��ف��ال  الربوج�صتريون  ه��رم��ون  ي�صمن  لكن 
وا�صتمرار احلمل.

ت�شخي�ض ووقاية
احلمل  فح�س  خ���الل  امل��ن��زاح��ة  امل�صيمة  ت�صخي�س  مي��ك��ن 
اأي خطر على  الروتيني. ل يطرح هبوط امل�صيمة الب�صيط 
عند  خ��ط��رية  امل��ن��زاح��ة  امل�صيمة  ت�صبح  لكن  وطفلها.  الأم 

ح�صول نزف غري موؤمل خالل الن�صف الثاين من احلمل. 
يف هذه احلالة، يجب اأن تتوجه املراأة فوراً اإىل امل�صت�صفى كي 
النزف،  ا�صتمر  اإذا  النزف.لكن  يتوّقف  حتى  ال�صرير  تالزم 
قد ت�صطر احلامل اإىل البقاء يف امل�صت�صفى. واإذا زاد الو�صع 
�صوءاً فجاأًة، ت�صبح الولدة اإلزامية. يف هذه احلالة، ميكن اأن 

يتلقى الطفل الكورتيزون كي تن�صج رئتاه.

اأ�شباب امل�شكلة
اأكرث  �صناً  الأك��رب  امل��راأة  الدقيق جمهوًل لكن  ال�صبب  يبقى 
عر�صة للم�صيمة املنزاحة حني تنجب طفلها الأول اأو حتمل 
اأو  الكحت  ب�صبب  اأي�صاً  املخاطر  ت��زداد  اأن  وميكن  بتوائم. 
ب�صبب  اأو  ���ص��اب��ق،  ب��اإج��ه��ا���س  امل��رت��ب��ط  ال��رح��م  ن�صيج  ت��ن��ّدب 
املهاجرة،  الرحم  بطانة  ومر�س  �صابقة،  قي�صرية  جراحات 

والتهاب الرحم.

خطوات اأولية
املهبل. يف  موؤمل  نزف  باأي  الطبيب  • اأخربي 

من  امل�صت�صفى  اإىل  ف��وراً  توّجهي  ح��اداً،  النزف  كان  اإذا   •
دون اأن ت�صتحّمي.

النزف. حدة  لتخفيف  • متددي 
النزف. لكبح  ملفوفة  من�صفة  • ا�صتعملي 

داخلية. فحو�س  لأي  تخ�صغي  • لن 
عمر  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  ب��غ�����س  ق��ي�����ص��ري��ة  ل�����ولدة  • ا���ص��ت��ع��دي 

اجلنني.

اللباأ... خمزون طاقة
ُي�صّمى حليب الأم خالل اأول ثالثة اأيام بعد الولدة اللباأ، 
ويكون عبارة عن مادة هالمية غنية جداً ت�صتطيع حب�س 
املاء، ما مينع فقدان الوزن يف الأيام الأوىل. يحتوي اللباأ 
اأي�صاً على ن�صبة مرتفعة من بروتينات واأنزميات ه�صمية 
يعّج  ك��ذل��ك  اله�صمي.  اجل��ه��از  ن�صج  ت�����ص��ّرع  وه��رم��ون��ات 
ر�صاعة  ح�صة  تنعك�س  اأن  ميكن  ل��ذا  امل�صادة،  بالأج�صام 

اإيجاباً على �صحة املولود اجلديد.

الأم  تن�ّصط  اأن  ال�����ص��روري  م��ن  بالتعب،  الطفل  �صعر  اإذا 
اللباأ  لإن��ت��اج  ال��ث��دي  حلمة  ح��ول  امللونة  احللقة  بنف�صها 
التي  ال��ل��ب��اأ  ت��ك��ون كميات  ال��ب��داي��ة،  للطفل. يف  واإط��ع��ام��ه 
يبتلعها �صغرية لكن متكررة ثم تزداد بوترية تدريجية. 

لتغطية كامل حاجاته، لذا ل بد من حتفيزه با�صتمرار.

ح�ش�ض متالحقة
قبل الولدة يتغذى الطفل عرب احلبل ال�صري با�صتمرار. 
وخالل الأيام الأوىل التي تلي ولدته، يقرتب من تناول 
تخ�ص�صي  اأن  يجب  امل��ث��ل��ى،  احل��ال��ة  دائ���م. يف  �صبه  غ���ذاء 
للمولود اجلديد ح�ص�س ر�صاعة متالحقة تف�صل بينها 
اأو �صاعتني.  ���ص��اع��ة  ي��ن��ام  ات��رك��ي��ه  ث��م  ���ص��اع��ت��ان،  اأو  ���ص��اع��ة 
الإيقاع  ه��ذا  يلّبي  لكن  ك���اٍف،  غ��ري  اللباأ  ب��اأن  �صت�صعرين 

حاجات الطفل الفيزيولوجية وُيعترب طبيعياً جداً!

احلليب يف اليوم الثالث
ومن  الثديني.  احتقان  بتجنب  املتكررة  الر�صاعة  ت�صمح 
خ���الل حت��ف��ي��ز احل��ل��ق��ة امل��ح��ي��ط��ة ب��ح��ل��م��ة ال���ث���دي، ت���وؤدي 
حركة امل�ّس اإىل اإنتاج م�صتقبالت الربولكتني التي ت�صّرع 
�صعود احلليب. خالل الأ�صهر الثالثة الأوىل، مينع ذلك 
الهرمون �صعود احلليب كي ي�صتفيد املولود اجلديد من 
احلليب  ي�صعد  ال��ه��رم��ون،  يختفي  وح��ني  ال��ل��ب��اأ.  منافع 
اأخرياً ويدوم مفعوله بني 24 و48 �صاعة، فرتتفع كمية 
احلليب حينها وترتاوح بني 5 و20 ملل وما فوق ويكرب 
وجتّنب  ليونتهما  على  للحفاظ  ط��ب��ع��اً.  ال��ث��دي��ني  حجم 
اأن تر�صعي طفلك ب�صكل متكرر، مبعدل  النزعاج، يجب 
ل يقّل عن 8 اإىل 12 ح�صة ر�صاعة كل 24 �صاعة خالل 
ال�صهر الأول. اعر�صي عليه اأن ير�صع ما اإن يفتح عينيه اأو 

يحرك ل�صانه اأو يلعق قب�صته.

جتّنبي نومه املتوا�شل
خالل هذه املرحلة، يظّن كثريون اأن الطفل ي�صتعيد قوته 
عرب النوم فرتة طويلة. لكن �صترتاجع بذلك قدرته على 
الر�صاعة وقد يخ�صر الوزن ويفتقر اإىل الرتطيب الكايف. 
كذلك، ت�صعف كمية احلليب التي ينتجها ج�صم الأم. ولن 
ولن  �صيغفو جم��دداً  اإيقاظ طفلها لأنه  الأم من  ت�صتفيد 

يتمّتع بالطاقة الكافية ملتابعة الر�صاعة.
يق�صي احلل بك�صر هذه الدوامة عرب الحتكاك اجل�صدي 

مع الطفل طوال ثالث �صاعات متالحقة تزامناً مع ر�صد 
موؤ�صرات يقظته كافة. يف هذه الظروف، ميكنك اإعطاوؤه 
اأن هذا الو�صع ي�صتمر  احلليب الذي جمعِته يدوياً، علماً 

اأحياناً اإىل اأن ي�صتعيد الطفل ن�صاطه طبيعياً.

اتخذي و�شعية �شليمة
تكون  اأ�صا�صي! يف حلظة �صعود احلليب، حني  �صرط  اإن��ه 
تظهر  ق��د  م�صطحة،  ال��ث��دي  حلمة  ح��ول  امللونة  احللقة 
و�صعية  لت��خ��اذ  الر�صاعة.  يف  معني  خلل  ب�صبب  �صقوق 
باأن ترجع  اأف�صل طريقة  تق�صي  الر�صاعة،  اأثناء  �صليمة 
يف  فوقها.  بطنه  على  الطفل  ويت�صّطح  اخللف  نحو  الأم 
هذه احلالة، �صريفع راأ�صه تلقائياً ويجد نف�صه اأمام الثدي 
بالأمل  ت�صعري  اأن  الطبيعي  غري  من  بالر�صاعة.  ويبداأ 
حني تر�صعني طفلك لذا يجب اأن جتدي الو�صعية التي 

تريحك.

ان�شداد القنوات لي�ض حتميًا
���ص��دي��د يف ثدييك  واأمل  وت�����ص��ّل��ب  ب��ث��ق��ل  ت�����ص��ع��ري��ن  رمب���ا 
وتت�صكل وذمة حول الغدد وقنوات احلليب ب�صبب ال�صغط 
اأن  الطفل  لو حاول  املخّزن. حتى  يفر�صه احلليب  الذي 
ي��ر���ص��ع، ل��ن ي��خ��رج احل��ل��ي��ب لأن ال��وذم��ة حت��ا���ص��ره. اإنه 
و�صع تقليدي وي�صري اإىل ان�صداد قنوات الثدي. ولكن ل 
ت�صغطي على الثدي لأي �صبب لأن هذه احلركة قد توؤذي 

غدد احلليب.
الثديني  ل��ي��ون��ة  ت�����ص��ت��ع��ي��دي  اأن  ي��ج��ب  الأول،  امل���ق���ام  يف 
ي�صمح  الر�صاعة.  يف  �صعوبة  الطفل  يجد  ل  كي  �صريعاً 
ب�صيالن  اللمفاوي  والت�صريف  التدليك  ح��رك��ات  بع�س 
احلليب. ميكنك تغطي�س الثدي يف كوب من املاء ال�صاخن 

ملفوف  ورق  عليه  �صعي  اأو  دائ��ري��ة.  ب��ح��رك��ات  وتدليكه 
الطني  ا�صتعملي �صمادات  اأو  لأنه م�صاد فاعل لاللتهاب 
عن  اأ�صا�صي  ب�صكل  الن�صداد  هذا  ينجم  الثلج.  كمادات  اأو 
غياب الر�صاعة املتكررة خالل الأيام الثالثة الأوىل بعد 

الولدة.

بالغة  ال��ولدة  الأوىل بعد  الأي��ام 
الر�شاعة  عادة  لرت�شيخ  الأهمية 
و�شمان انتظامها خالل �شهر. ميكنك 
وثقة  بهدوء  املرحلة  هذه  عي�ض 
عرب الطالع على خمتلف املراحل 
املرتقبة، وتعّلم املمار�شات املفيدة، 

ومعرفة ردود فعل الطفل.

اإذا كنت تعانني هبوط امل�شيمة خالل احلمل، فال تتوتري! اإنها حالة �شائعة لكنها قد ت�شّبب بع�ض امل�شاعفات.
تكر حالت امل�شيمة املنزاحة وحت�شل يف حمٍل واحد من كل مئتني. لكن يكون معظمها حميدًا حل�شن احلظ ول يطرح اأي م�شكلة لأن امل�شيمة ت�شّحح و�شعها 

بنف�شها حني ينمو حجم الرحم نحو الأعلى وتبتعد امل�شيمة عن عنق الرحم مع تطور م�شار احلمل.

ميكن ت�شخي�شها خالل فح�ض احلمل الروتيني

نزول امل�سيمة... حالة �سائعة ت�سبب بع�س امل�ساعفات

خطوات فاعلة لإجناحها 

الر�ساعة الطبيعية.. جتربة مهمة يف حياة كل اأم

مـــــــــــــراأة
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فــن عــربـــي

حري�شة  على التنوع واإظهار قدرتي على جت�شيد ال�شخ�شيات والأمناط كافة

ُنهى عابدين : ال اأ�سعى اإىل النجومية 
املطلقة وال ت�سغلني مطلقًا

الدنيا(؟ )حالوة  يف  دورك  حول  الفعل  ردود  كانت  • كيف 
- �صعدت جداً بنجاح العمل ودوري به، وما تلقيته من اإ�صادات عليه، والأهم اأنني �صاركت يف م�صل�صل له 
�صعادتي  اإىل  بالإ�صافة  الإن�صاين،  الُبعد  له هذا  فنياً  فح�صب، وقلما جتد عماًل  فنياً  ولي�س  اإن�صاين  دور 

مطاوع،  وح��ن��ان  واأنو�صكا،  ���ص��ربي،  كهند  والنجمات  النجوم  م��ن  كوكبة  م��ع  التعاون  يف 
وم�صطفى فهمي.

)ونو�س(؟ بعد  مهمة  حمطة  الُدنيا(  )حالوة  كان  • هل 
اأنني �صاركت يف عملني مهمني حققا جناحاً جماهريياً  - من ُح�صن حظي 

وا�صعاً واأ�صبحا �صمن تاريخي الفني، كذلك حمظوظة باأن جاء )حالوة 
تاأكيد  وكاأنه  زمني  فا�صل  دون  من  مبا�صرة  )ونو�س(  بعد  الدنيا( 

للنجاح وتدعيم خلطواتي الفنية، اإذ تعلق اجلمهور ب�صخ�صيتي 
يف الأول ثم جاء الثاين ليوؤكد موهبتي.

ورانا(؟ اللي  )ال�صارع  م�صل�صل  عن  • ماذا 
- اأ����ص���ارك يف ب��ط��ول��ة ال��ع��م��ل و���ص��ط جم��م��وع��ة ك��ب��رية من 
ودرة،  ولبلبة،  الفي�صاوي،  ف���اروق  مقدمهم  يف  ال��ن��ج��وم، 
اأمني، واأحمد حامت، وهند عبد احلليم، واأجني  ون�صرين 

اأبو زيد، وح�صد من النجوم، وهو من تاأليف حامت حافظ، 
واإخراج جمدي الهواري، يتاألف من 30 حلقة ومن املنتظر 

عر�صه مع بداية العام املقبل.
به؟ ودورك  العمل  تفا�صيل  هي  • ما 

- ثمة اتفاق بني ال�صركة املنتجة واأبطال العمل بعدم 
ك�صف اأية تفا�صيل عنه، لأنه يعتمد يف اأحداثه على 
الت�صويق والإثارة، واأي كالم يف هذا ال�صاأن �صيوؤثر يف 

متابعة اجلمهور. لكن ميكنني القول اإنه اأحد اأف�صل 
الأخرية،  الفرتة  يف  بها  �صاركت  التي  الدرامية  الأع��م��ال 

ل اإ�صافة اإىل م�صواري الفني. ودوري فيه جديد وخمتلف و�صي�صكِّ
اأو  ال��روم��ان�����ص��ي��ة،  اأو  ال�����ص��ر،  ت��ف�����ص��ل��ني،  اأدوار  اأي   •

الكوميدية؟
- يهمني تقدمي دور جيد يلفت انتباه اجلمهور، ويكون �صمن عمل جيد ومتميز لأين ل اأعمل مبفردي اأو 
مبعزل عن اجلميع، بالإ�صافة اإىل حر�صي على التنوع واإظهار قدرتي على جت�صيد ال�صخ�صيات والأمناط 
كافة، كي ل يح�صرين ال�صانعون يف اأدوار معينة، من ثم لن يتقبل اجلمهور مني اأداء معيناً 

اأو �صكاًل جديداً اأظهر من خالله.
الرم�صاين؟ العر�س  اأهمية  اختلفت  • هل 

- لن ينتهي املو�صم الرم�صاين ولن تنتهي اأهميته. ثمة ارتباط �صرطي بني 
ال�صهر الف�صيل وامل�صل�صالت، بالإ�صافة اإىل الإعالنات ون�صبة امل�صاهدة. 
لكن اجلديد يف هذا ال�صاأن زيادة الأعمال الدرامية التي ُتعر�س خارج 
على  درامية  اأعمال  اإنتاج  ثم  من  لها،  اجلمهور  ومتابعة  رم�صان 

مدار العام وانخفا�س متابعة الأعمال الرتكية والهندية.
املُطلقة؟ البطولة  من  اأنت  • اأين 

ت�صغلني مطلقاً.  ول  اإليها  اأ�صعى  ل  اإين  ق��ويل  اأبالغ يف  ل   -
ي��ه��م��ن��ي ت��ق��دمي اأع���م���ال ج��ي��دة وحت��ق��ي��ق خ���ط���وات ناجحة 
اأو ل تاأتي ل يهم،  �صمن م�صوار فني جيد. تاأتي البطولة 
لدينا  املتميزة.  الأع��م��ال  ت�صنعهما  والنجاح  فالنجومية 
اأن��ه��م مل  رغ��م  اأعمالهم  وي��ت��اب��ع  يع�صقهم اجل��م��ه��ور  جن��وم 
يت�صدروا اأي عمل، بل جنحوا يف حتقيق جنومية خا�صة بهم 
اأك��رب من  اأعمال جيدة و�صعتهم يف مكانة  اختيار  من خالل 

جنوم �صباك كرث، وهذا ما اأ�صعى اإليه.
)البارون(؟ م�صل�صل  عن  • ماذا 

��ل ال��ت��ج��رب��ة الإن��ت��اج��ي��ة الأوىل  - ت��وق��ف ال��ع��م��ل ف��ي��ه ف��ه��و ���ص��كَّ
توقف  ح��الت  اإىل  اأدى  ما  خ��ربة،  بال  الأخ���رية  وكانت  لل�صركة، 
 60 من  امل�صل�صل  يكون  اأن  املقرر  من  ك��ان  اإنتاجية.  وع��رثات  كثرية 
حلقة، �صّورنا 30 منها فقط، واأثناء ا�صتكمال بقية احللقات اأعلنت القناة 
الف�صائية التي مت اُلتعاقد معها عدم عر�صه واإلغاء التعاقد ل�صبب خا�س بها 

وب�صركة الإنتاج، فتوقف الت�صوير حتى الآن.
كتابة؟ اأزمة  وجود  على  دليل  اأجنبية  اأعمال  من  القتبا�س  اإىل  اللجوء  • هل 

الدراما  ال�صابة والن�صو�س اجليدة، لكن بحث �صانعو  املواهب  اإطالقاً. لدينا   -
عن التنوع من خالل تقدمي دراما خمتلفة، ومع حتقيق اأول جناح ت�صجع عدد 

كبري على تكرار التجربة. 
الأهم اأن يكون العمل ُمقتب�صاً اأو ُموؤلفاً بجودة عالية ليكون 
ق�����ادراً ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ال��ن��ج��اح وج����ذب اجل��م��ه��ور. وثمة 
العمل  من  اأكرث  النجاح  حققت  منقولة  م�صل�صالت 
يف  ج��دي��داً  لي�س  النقل  اأن  ع��ن  ف�صاًل  الأ���ص��ل��ي، 
الدراما، ومعظم امل�صل�صالت مقتب�س من اأعمال 

اأدبية �صابقة.
الدراما  يف  عابدين  نهى  خطوات  تبدو   •

التلفزيونية اأقوى من ال�صينما..
الدرامي  الإن���ت���اج  ح��ج��م  اإىل  ب��ال��ن��ظ��ر   -
وفر�صة  ال�صينمائي،  ب��الإن��ت��اج  م��ق��ارن��ة 
وجود عمل مهم وجيد، جتد اأن الدراما 
ون�صاطاً  تاألقاً  الأكرث  هي  التلفزيونية 
الأدوار  وغالبية  الأخ����رية،  ال��ف��رتة  يف 
اجل���ي���دة ال��ت��ي ع��ر���ص��ت ع��ل��ّي ك��ان��ت يف 

الدراما. 
ومن جهتي، ل�صت م�صطرة اإىل تقدمي 
ملجرد  �صعيف  اأو  م��ت��وا���ص��ع  ف��ي��ل��م  اأي 
رف�صت  ل���ذا  ال�����ص��ي��ن��م��ا،  يف  اأ����ص���ارك  اأن 
ع��رو���ص��اً ك��ث��رية.وع��ن��دم��ا ت��واف��رت يل 
الفر�صة للم�صاركة يف فيلم �صينمائي 
اأ�صارك  اإذ  ف��وراً،  وافقت  ومهم  جيد 
يف اجل���زء ال��ث��اين م��ن )ال��ك��ن��ز( مع 
عرفة،  ����ص���ري���ف  ال���ك���ب���ري  امل����خ����رج 
واأنتظر عر�صه ورد فعل اجلمهور 

على اأدائي.

هالة فاخر يف )خيانة عظمى(
ان�صمت الفنانة هالة فاخر ر�صميا لأ�صرة م�صل�صل خيانة عظمى، وتدور اأحداث 
امل�صل�صل يف اطار ت�صويقي اأك�صن، حيث يناق�س اأحدث اأ�صاليب اجلا�صو�صية يف 

الع�صر احلديث. 
خيانة عظمى بطولة هالة فاخر، وليد فواز، واأحمد �صفوت، وايهاب فهمي، 
وثراء  �صعيد،  وف��را���س  ع���ادل،  وحممد  �صيام،  واأح��م��د  ال�صقنقريي،  وحممد 
جبيل، واخراج اأحمد ح�صن، و�صيناريو ور�صة عمل اأمني جمال وعبداهلل ح�صن 

وحممد حمرز.

ريهام عبدالغفور تك�سفت 
�سخ�سيتها يف )�سوق اجلمعة(

ك�صفت الفنانة ريهام عبد الغفور عن مالمح ال�صخ�صية التي جت�صدها يف فيلم 
�صوق اجلمعة، حيث جت�صد �صخ�صية فتاة �صعبية تدعى جناة.

ال�صور  تبادل  مبوقع  الر�صمي  ح�صابها  عرب  ريهام  ن�صر  خالل  من  ذلك  جاء 
وال��ف��ي��دي��وه��ات ان�����ص��ت��غ��رام م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ل��ه��ا اأث���ن���اء و���ص��ع امل��ك��ي��اج اخلا�س 

بال�صخ�صية، حيث بداأت ت�صوير اأوىل م�صاهدها با�صتوديو م�صر . 

اآينت عامر تنتهي من ت�سوير )الطوفان( و)بيكا(
انتهت الفنانة اآين عامر، من ت�صوير دورها يف م�صل�صل )الطوفان( لي�صتعد 

ان  خا�صة  املتبقية،  امل�صاهد  ومك�صاج  مونتاج  ملرحلة  ب�صارة  خريي  املخرج 
العمل يتم عر�صه حاليا على احدى القنوات الف�صائية . 

يتعر�س  �صاب  ح��ب  يف  تقع  فتاة  �صخ�صية  جت�صد  عامر  اآي��ن  ان  يذكر 
ل  حتى  الكارثة  ه��ذه  اأهلها  ع��ن  وتخفي  ن�صب  عملية  ب�صبب  لل�صجن 

يجربونها على الطالق منه.
كذلك انتهت الفنانة اآين عامر من ت�صوير م�صاهدها يف فيلم بيكا 

للفنان حممد رجب، واملنتظر عر�صه خالل الفرتة املقبلة بدور 
م�صاهدها  ت�صوير  اآي���ن  وت�صتكمل  ال�صينمائي،  ال��ع��ر���س 

واملنتظر  ف����وؤاد،  بيومي  ال��ف��ن��ان  م��ع  اي��د  خفة  مب�صل�صل 
تاأليف  ي��د  خفة  م�صل�صل  امل��ق��ب��ل.  دي�صمرب  يف  عر�صه 

بيومي  الفنان  وبطولة  ابراهيم،  تامر  ال�صيناري�صت 
والفنان  �صالم،  والفنان حممد  واآي��ن عامر،  ف��وؤاد، 
ال��ت��وين، وتدور  اخ���راج معتز  ث���روت، وم��ن  حممد 

اأحداثه يف اطار كوميدي ليت.

نوال الزغبي توؤجل األبومها
اإطالق  الزغبي  نوال  الفنانة  اأجلت 
�صّورتها  التي  )برج-احلمل(  اأغنية 
كليب  ال����ف����ي����دي����و  ط����ري����ق����ة  ع����ل����ى 
ال���رتك.  ب�����ص��ام  امل���خ���رج  اإدارة  حت���ت 
)بالقلب(  ب��اأغ��ن��ي��ة  وا���ص��ت��ب��دل��ت��ه��ا 
كليب  بت�صليم  التاأّخر  ب�صبب  وذل��ك 
جهوزية  ظ����ل  يف  احل����م����ل(  )ب������رج 
مدير  �����ص����رح  ح�����ص��ب��م��ا  الأخ�����������رية، 
الذي  الزغبي(،  )مار�صيل  اأعمالها 
املواقع  تناقلتها  بت�صريحاٍت  نفى 

الإعالمية، 
م��ا ت���ردد ع��ن ت��اأخ��ر ���ص��دور الكليب 
اأن هذا  ت��ق��ن��ي��ة، م��و���ص��ح��اً  لأ���ص��ب��اب 
ومن  �صخماً،  عماًل  يعترَب  الكليب 
كافياً  وق��ت��اً  �صيحتاج  اأن���ه  الطبيعي 

لالنتهاء منه.

ال�شعادة  من  حالة  عابدين  ُنهى  الفنانة  تعي�ض 
بعد ردود الفعل الإيجابية حول دورها يف م�شل�شل 
)حالوة الدنيا( الذي جاء تاأكيدًا ملوهبتها وتاألقها 
يف ال�شنوات الأخرية. ُنهى ت�شارك راهنًا يف بطولة 
حمطة  تعتربه  الذي  ورانا(  اللي  )ال�شارع  م�شل�شل 
فنية مهمة يف م�شوارها. عن كوالي�شه وق�شايا فنية 

عدة كان معها هذا احلوار:
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هيئة الغذاء االأمريكية حتذر من تناول االأرز !!
اأ�صرار الأرز، موؤكدة يف  حّذرت هيئة الغذاء وال��دواء الأمريكية من بع�س 

اأحد تقاريرها اأن الأرز يحتوي على مكّون الزرنيخ ال�صام.
والزرنيخ هو مادة كيميائية توجد يف الأر�س ويف املاء وميت�صها الأرز.

ونقل موقع "بيزن�س اإن�صايدر" عن اأخ�صائية الطب الوقائي يف "كليفالند 
كلينيك" واخلبرية يف علم التغذية، روك�صان �صوكول، قولها: اإن الأرز غالًبا 

ما يجرد من فوائده وقيمته الغذائية بعد طبخه.
طيلة  الرئي�س  ال��غ��ذائ��ي  قلقها  م�صدر  ك��ان  الأرز  اأن  ���ص��وك��ول  واأو���ص��ح��ت 
الأرز مرتبطة  املوجودة يف  "الكربوهيدرات  اأن  املا�صية. م�صيفة  ال�صنوات 

بالبدانة وبزيادة الوزن".
واأكدت اأن "الأرز الأبي�س بعد ت�صنيعه اأو طبخه يفقد كل مكوناته املهمة 

مثل الربوتني والألياف والفيتامينات".
ون�صحت الأخ�صائية الأ�صخا�س الذين يعانون من زيادة يف الوزن بالتوقف 
"فوًرا" عن تناول الأرز الأبي�س، مقرتحة عليهم اأطعمة اأخرى مثل القمح 

الكامل والأرز البني.

تطعيم االأنفلونزا يحمي االأطفال من امل�ساعفات
قالت درا�صة كندية: اإن تطعيم الأطفال �صد الأنفلونزا املو�صمية يجعلهم 
ت�صتلزم  الفريو�س  جراء  خطرية  مب�صاعفات  الإ�صابة  خلطر  عر�صة  اأقل 

دخولهم اإىل امل�صت�صفى.
“اأونتاريو”  مقاطعة  العامة  ال�صحة  معهد  يف  باحثون  الدرا�صة  واأج��رى 
نتائجها  ون�صروا  بكندا،  ال�صريرية  التقييمية  العلوم  معهد  مع  بالتعاون 

اأم�س يف دورية )PLOS ONE( العلمية.
وللو�صول اإىل نتائج الدرا�صة، فح�س فريق البحث �صجالت ما يقرب من 
10 اآلف طفل يف م�صت�صفى اأونتاريو لالأطفال، ترتاوح اأعمارهم بني 60 

�صهراً وما دون ال�صنوات اخلم�س.
الأنفلونزا  �صد  كاماًل  تطعيماً  تلقوا  الذين  الأط��ف��ال  اأن  النتائج  واأثبتت 
بالأنفلونزا  الإ�صابة  ب�صبب  امل�صت�صفى  اإىل  الدخول  انخف�س لديهم خطر 

بن�صبة 60 %.
وقال الباحثون: اإن نتائج الدرا�صة اأظهرت اأن لقاحات الأنفلونزا فعالة يف 

خف�س خطر الأنفلونزا لدى الأطفال ال�صغار.
ومع وجود �صاللت كثرية وخمتلفة من فريو�صات الأنفلونزا التي ت�صيب 
الب�صر، ميكن الوقاية امل�صبقة من فريو�س الأنفلونزا املو�صمية من خالل 
ال�صاللت  م��ن  الإ���ص��اب��ة  تقي  التي  املناعة  تقوية  لقاحات  على  احل�صول 

املحتملة للفريو�س.
ووفقاً ملنظمة ال�صحة العاملية فاإن الأنفلونزا املو�صمية تت�صبب يف 3 – 5 
ماليني حالة اإ�صابة خطرية كل عام حول العامل، وما يتجاوز ن�صف مليون 

حالة وفاة، عالوة على الآثار القت�صادية ال�صخمة.
وتختلف �صيا�صات التطعيم من بلد لآخر، لكن غالباً ما يو�صى بتطعيم من 
ال�صن، ويوؤخذ  اأكرث عر�صة مل�صاعفات الأنفلونزا مثل احلوامل وكبار  هم 

التطعيم يف العادة قبل بدء مو�صم ال�صتاء.

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

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

؟  ال�شاي  ورائحة  طعم  اختالف  �شبب  هو  • ما 
- عمر الورقة املقطوفة 

ل  ملاذا  احلركي  ال��دوار  من  يعانون  الأ�شخا�ض  بع�ض   •
ي�شاب الإن�شان بالدوار من تاأثري دوران الكرة الأر�شية؟

- لن حركة دوران الأر�س منتظمة
ي�شمى  مبا  اخلارجية  لالأذن  ان�شداد  اأحيانا  يحدث  قد   •

؟ يكون  فكيف   wax
- افرازات طبيعية لالأذن

• هل تعلم اأن اأهم اأعرا�س النزيف اأن يكون امل�صاب بالنزيف م�صفر اللون جاف الفم، عط�صاناً. وتكون درجة 
حرارته منخف�صة. يعاين من الدوخة وطنني حاد يف الأذنني. ثم ي�صاب بالإغماء. فاإذا كان امل�صاب يعاين من 
نزيف �صرياين يف اأحد الأطراف نك�صف على املكان، ونرفع الطرف اإىل الأعلى ثم ن�صغط على مكان النزيف 

بقطعة قما�س، وي�صتعمل رباط قوي اأعلى اجلرح واأ�صفله عند الإ�صابة بالنزيف الوريدي. 
هذا  نق�س  اأع��را���س  وتكون  العني  عمل  وح�صن  الإب�صار  عملية  ق��وة  يف  ي�صاعد   A فيتامني  اأن  تعلم  • هل 
الفيتامني بالعم�س الليلي الذي ي�صيب الإن�صان وجفاف بالعني. ويداوي ذلك بتعوي�س هذا الفيتامني وذلك 

بتناول اجلزر والأوراق اخل�صراء و�صرب اللنب واحلليب واأكل البي�س. 
• هل تعلم اأن الإن�صان ي�صتطيع اأن يتحمل بدون تنف�س ما بني 3 � 7 دقائق فقط، فاإذا زادت على ذلك يجب 
فح�س جمرى التنف�س وحماولة حتريره من اأي عائق فاإذا مت كل ذلك وبقيت عملية التنف�س متوقفة يجب 

اللجوء عندها اإىل اإجراء عملية تنف�س ا�صطناعي .

املدر�س الق�صري
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فوائد الأفوكادو 
ت��ع��د ف��اك��ه��ة الأف�����وك�����ادو م���ن هبات 
الطبيعة اإىل �صحتك وجمالك، فهي 
اإىل  الفيتامينات  من  بالكثري  غنية 
جانب م�صادات الأك�صدة، كما ت�صاعد 
باأمرا�س  الإ���ص��اب��ة  م��ن  يف احل��م��اي��ة 
العط�س  حت��ارب  وال�����ص��رط��ان،  القلب 

وهي مفيدة جدا يف خ�صارة الوزن.
تقلل من  انها  امل�صادة لالك�صدة، كما  باملواد  الأف��وك��ادو  ن��واة  تتمتع  كذلك 
ح�صول اللتهابات يف اجل�صم. وملن يعانون من م�صاكل يف املعدة كال�صهال، 
امل�صكلة.  هذه  التخل�س من  يف  فعالة  كونها  الفوكادو  ن��واة  بتناول  عليكم 
م�صاكل  من  واحل��د  املعدة  يف  القرحة  وتقليل  منع  يف  مفيدة  فانها  كذلك 
اجلهاز اله�صمي. ومبا انها تقلل من حدوث اللتهابات يف اجل�صم، فانها 
اي�صا يف  ق��وي��ة  وه��ي  اجل�����ص��م،  الورام يف  ن�صوء  او  ت�صكل  ب��ال��ت��ايل حت���ارب 
حماربة اخلاليا املتطرفة يف اجل�صم ما يعني املحافظة عبى ن�صارة و�صباب 
اجل�صم. ول يخفى على احد ان اف�صل املا�صكات امل�صتخدمة ل�صد وترطيب 

الب�صرة وحماربة اثار ال�صيخوخة هي تلك املحتوية على الفوكادو.
من  وال��وق��اي��ة  اجل�صم  مناعة  تعزيز  يف  ك��ب��رية  فعالية  الف���وك���ادو  ل��ب��ذور 
ال�صابة بامرا�س العظام، وملن يرغبون بالحتفاظ مبعدل الغلوكوز ثابتا 

يف الدم نن�صحكم بتناول نواة الفوكادو.
ث��م و�صعها يف كي�س  الف��وك��ادو وطحنها  داخ���ل حبة  م��ن  ال��ن��واة  ن��زع  يتم 
بال�صتيكي وتك�صريها، ليتم بعدها خلطها يف اخلالط وا�صتخدامها كبودرة 

على الطباق ويف كافة الوجبات.

نيويورك  بجامعة  اأجريت  حديثة،  درا�صة  ك�صفت 
اأن م���ن ي��ع��ان��ون ظ���اه���رة �صوت  الأم��ري��ك��ي��ة، ع���ن 
ال�����ص��خ��ري امل��رت��ف��ع ال��ن��اجت ع��ن ���ص��ع��وب��ات التنف�س 
اأكرب لالإ�صابة مبر�س  النوم، لديهم فر�س  اأثناء 
الزهامير. وقالت �صحيفة ديلي ميل الربيطانية: 
اأثناء النوم التي ت�صبب �صوت  اإن �صعوبة التنف�س 
امل�صاكل  من  العديد  يف  الت�صبب  ميكنه  ال�صخري، 
ال��دم، وف�صل ع�صلة  ارتفاع �صغط  ال�صحية، منها 

القلب، وال�صكري، والأزمات القلبية.
تلك  اإىل  التو�صل  مت  اأن���ه  ال�صحيفة،  واأو���ص��ح��ت 
اأ�صخا�س   208 على  اإج��راء جت��ارب  بعد  النتيجة 
حيث  وال�90،  ال�50  ب��ني  م��ا  اأع��م��اره��م  ت����رتاوح 
فح�س الباحثون ال�صائل النخاعي لهم ل�صتك�صاف 

الذي  الأميلويد  با�صم  يعرف  �صام  بروتني  ن�صبة 
ب�صكل  الذهنية  والوظائف  الذاكرة  �صعف  ي�صبب 

عام.
واأو�صح العلماء اأن �صفائح بروتني الأميلويد ال�صام 
تتكون نتيجة �صعوبة التنف�س ب�صبب ال�صخري الذي 
وموؤخراً  النومي،  الَنَف�س  بانقطاع  ب��دوره  يرتبط 
اكت�صف علماء اأمريكيون وجود عالقة بني انقطاع 

التنف�س اأثناء النوم امل�صبب لل�صخري والزهامير.
اإذ  ال�صخري؛  يعانون من  الذين  الدرا�صة  وطماأنت 
اأفاد العلماء باأن العالجات التي ُت�صتخدم لتهدئة 
ال�صخري العايل، وزيادة تدفق الأك�صجني قد تكون 
ق����ادرة ع��ل��ى ت��وف��ري وق��اي��ة م��ن الإ���ص��اب��ة مبر�س 

الزهامير.

ال�سخري اأثناء النوم موؤ�سر على االإ�سابة بالزهامير

غوا�شون من كوريا اجلنوبية يرتدون مالب�ض �شانتا كلوز وي�شبحون يف حو�ض لالأ�شماك �شمن احتفالت عيد امليالد يف �شيول. )ا ف ب(

مل يكن هذا ال�صباح يف املدر�صة �صباحاً عادياً بالن�صبة للجميع، فقد ان�صم اإىل هيئة التدري�س مدر�س جديد 
للغة العربية والدين، ل عجب يف ذلك ولكن ما جعله حادثاً مثري هو ان ذلك املدر�س وا�صمه فريد ق�صرياً جداً، 
نعم كان ممتالأً بع�س ال�صيء مع ق�صره ال�صديد فهو ل يتعدى 110 �صم واذا كانت هيئة التدري�س قد تقبلته 
لأنهم انا�س كبار يفهمون انه ل حيلة له يف ذلك ال ان التالميذ مل ي�صكتوا فدار الهم�س والغمز وال�صحك 

والتلميحات الغريبة بينهم وكان مو�صوع ال�صاعه. 
ا�صبح ال�صتاذ فريد م�صئوًل عن تدري�س اللغه العربية لل�صفوف الأوىل ثانوي وعانى كثرياً يف اليومني الأولني 
لدخوله تلك املدر�صة ولكنه يف اليوم الثالث كان قد ا�صتجمع �صتات نف�صه وثقته واي�صاً قوته املحدودة وقرر 
.. كيف،  الق�صري ان مي�صك بزمام الم��ور  ا�صتطاع ذلك  التالميذ على احرتامه و�صبحان اهلل فقد  ان يرغم 
احكي لكم .. دخل ال�صيد فريد اإىل ال�صف وطلب اخراج كتاب اللغه العربية وفتح ال�صفحة و�صاأل من منكم قام 
بتح�صري ذلك الدر�س فلم يجد اجابه بل هم�صات و�صخرية .. ح�صناً من منكم يحفظ تلك الأية التى تتحدث 
عن نعم اهلل تعاىل .. ح�صناً ل جميب، رفع ال�صيد فريد يده بع�صاه الطويلة وهو يقول اليوم �صاأ�صامح ولكن 
لن ا�صامح بعد ذلك ورمبا جاءت الع�صا ب�صئ من الن�صباط ف�صكت اجلميع فاأ�صتدرك يقول الأن لنقراأ الأية 
ووقف بجانب الطاولة واعتدل يف وقفته ثم اطلق �صوته بالب�صملة وبداأ يف تالوة الأية الكرمية .. �صبحان من 
اخرج هذا ال�صوت العميق العايل املُنغم احللو من ذلك اجل�صد ال�صغري و�صبحان من انزل على روؤو�س التالميذ 
هدوء و�صكينة فاأعتدل اجلميع ين�صتون خا�صعني لتالوة ا�صتاذهم وعندما ختم الأية كانوا مازالوا من�صتني 
فاأ�صرع وبداأ يف �صرح الأية الكرمية كلمة كلمة بطريقة مبهرة وجميلة اجربت اجلميع على الن�صات بل انه كلما 
�صكت طالبوه بالزيادة وبداأت الأ�صئلة تنهال عليه .. ومع اخر �صوؤال رن جر�س احل�صة فاأ�صتنكروا ذلك اجلر�س 
وغ�صب بع�صهم .. اختتم ح�صته واطلق �صالمه عليهم وان�صرف وهم يف قمة ال�صعادة، وانطلقوا يف الف�صحة 
يحكون عن الأ�صتاذ فريد، يف �صباح اليوم التايل كان لالأ�صتاذ فريد �صعبية غريبة يف املدر�صة حتى للذين مل 
يح�صروا له در�صاً ويف الأذاعه املدر�صية كانت البداية بكلمات اهلل البينات اطلقها الأ�صتاذ فريد بعقريته فاأبدع 
وترك يف عيون بع�صهم بع�س الدموع وترك يف القلوب حب من نوع غريب فاأ�صبح يف �صاعات قليلة هو الورقة 
الرابحة يف املدر�صة ب�صخ�صيته اجلذابة وا�صلوبه الرتبوي املتميز وتدينه وهدوءه ول عجب يف انه بعد ذلك كان 

ي�صري وهو يح�س باأنه عمالق. 


