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هل ميكننا فعاًل التحكم بالأحالم؟

هل �ضبق واأن �ضمعت عن مفهوم "احللم الوا�ضح"؟ وهو القدرة على 
اأن تكون واعياً بالأحداث يف خ�ضم احللم، ولكن هل ميكن حتقيق ذلك 

ب�ضكل فعلي؟
على الرغم من وجود عدة تقنيات ت�ضتخدم لتحفيز احللم الوا�ضح، اإل 
اأن ن�ضبة جناحها كانت منخف�ضة جداً، لدى الأ�ضخا�ص الذين ُو�ضعوا 
قيد التجربة. اإل اأن درا�ضة حديثة، تو�ضلت اإىل حتديد جمموعة من 

احليل، التي ت�ضاعد على الو�ضول اإىل الو�ضول اإىل هذه احلالة.
اأن  الأمريكية،  اأديليد  جامعة  من  باحثون  اأج��راه��ا  درا�ضة  واأظ��ه��رت 
اجلمع بني عدة تقنيات، ي�ضاعد على التحكم بالأحالم، دون اأن يكون 
لذلك تاأثري على جودة النوم، بح�ضب �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية. 
وتو�ضل الدكتور دينهومل اآ�ضبي اإىل هذه النتيجة، بعد اأن اخترب 47 
م�ضاركاً، خ�ضعوا لثالث تقنيات لتحفيز حالة احللم الوا�ضح، وت�ضمل: 
اختبار الواقع، حيث يقوم احلامل بفح�ص بيئته عدة مرات يف اليوم، 
النوم املتقطع، وحتري�ص ذاك��رة الأح��الم، الذي ينطوي على  ومنط 
ال�ضتيقاظ بعد 5 �ضاعات من النوم، وتذكري نف�ضك باأنك حتلم، قبل 
لهذه  امل�ضاركني  خ�ضوع  على  التجربة،  وا�ضتملت  النوم.  اإىل  العودة 
النتائج  واأظهرت  اآخ��ر.  لأ�ضبوع  عنها  والتوقف  اأ�ضبوع،  ملدة  التقنيات 
اأن الأ�ضخا�ص الذين ا�ضتخدموا مزيجاً من التقنيات الثالث، حققوا 
ن�ضبة جناح اأعلى من الباقني، يف حني و�ضلت ن�ضبة النجاح يف املجمل 

لدى امل�ضاركني اإىل %17، وهي ن�ضبة اآعلى من املعدل الطبيعي.

اكت�ساف مغارة كبرية حتت �سطح القمر
ر�ضد باحثون يف وكالة الف�ضاء اليابانية جاك�ضا جتويفاً كبرياً حتت 
كقاعدة  ي�ضتخدم  اأن  ميكن  كيلومرتاً  خم�ضون  طوله  القمر  �ضطح 
ف�ضائية يف امل�ضتقبل. واأثبتت �ضور وبيانات التقطها امل�ضبار الياباين 
"�ضيلني" الذي يراقب �ضطح القمر وجود هذه املغارة التي كانت على 
الأرجح قناة للحمم الربكانية عمرها ثالثة مليارات و400 مليون 

�ضنة. ويبلغ طول هذا النفق خم�ضني كيلومرتاً وعر�ضه مئة مرت.
اليابانية  الف�ضائية  ال��وك��ال��ة  يف  الباحث  ه��اروي��ام��ا  جوني�ضي  وق��ال 
لفران�ص بر�ص "كنا نعرف اأن هذا النوع من الأمكنة موجود، لكن ذلك 
مل يكن ُمثبتاً من قبل". وتقع هذه املغارة يف منطقة تالل ماريو�ص، 
ويعّول العلماء اليابانيون عليها لتكون يف امل�ضتقبل قاعدة يقيم فيها 
�ضطح  ت�ضرب  التي  اخلطرة  الإ�ضعاعات  من  وحتميهم  الف�ضاء  رواد 
الباحث: مل نر داخل  التقّلبات يف درجة احل��رارة. وقال  القمر ومن 
املغارة بعد، وهناك احتمال كبري اأن نعرث على تفا�ضيل كثرية يف حال 
اإر�ضال  اأعلنت يف يونيو نّيتها  ا�ضتك�ضافها من الداخل. وكانت اليابان 
رائد ف�ضاء اإىل القمر قرابة العام 2030. و�ضتكون تلك املرة الأوىل 
الدولية يف مدار  الف�ضاء  اأبعد من حمطة  ياباين  فيها  ي�ضافر  التي 
الأر�ص. و�ضت�ضارك اليابان يف م�ضروع اأمريكي يرمي اإىل اإن�ضاء حمّطة 

يف مدار القمر قرابة العام 2025.

مذيعة تطرد فنانة من ال�ستوديو
اجتاح فيديو عنوانه "عفاف الغربي ُتلقن در�ضا للفنانة فيفيان مراد" 

مواقع التوا�ضل الجتماعي واأثار ردود اأفعال متباينة.
وت�ضمن الفيديو طرد املذيعة التون�ضية عفاف الغربي، باإذاعة �ضم�ص 
غري  ب�ضكل  الأ���ض��ت��ودي��و  م��ن  م��راد  فيفيان  اللبنانية  الفنانة  اإم،  اإف 

مبا�ضر وعلى الهواء.
عن  اللبنانية  الفنانة  ت��اأخ��ر  م��ن  ا�ضتيائها  ع��ن  الغربي  ع��ربت  وق��د 
موعد املقابلة عند ح�ضور الأخرية اإىل الأ�ضتوديو بعد مرور اأكرث من 

�ضاعتني على املوعد املحدد م�ضبقا.
التون�ضيني  الإع���الم���ي���ني  اإن  ب��ق��ول��ه��ا  �ضيفتها  ال��غ��رب��ي  واأح���رج���ت 
ومن  والعرب  التون�ضيني  الفنانني  من  �ضيوفهم  بحفاوة  ي�ضتقبلون 
كل البلدان، لكن اأحيانا ل يّرد ذلك باملثل، واأ�ضافت قائلة: املفرو�ص 
اليوم �ضيفتنا الفنانة فيفيان مراد التي كان من املفرت�ص اأن ت�ضل يف 
وقت اأبكر، م�ضرية بعد ذلك اإىل اأن �ضيوفها مثل النجم اللبناين راغب 
عالمة اأو الفنان التون�ضي لطفي بو�ضناق يلتزمون مبواعيدهم رغم 
جنوميتهم. وتوجهت الغربي مبا�ضرة اإىل الفنانة اللبنانية ب�ضوؤالها: 
ملاذا هذا التاأخري؟، فاأجابتها قائلة: اأقدر باأنك ل�ضت متفهمة ملا حدث 
هذا  عن  واأع��ت��ذر  �ضخ�ضيا،  معك  نن�ّضق  مل  اأع��م��ايل  واإدارة  اأن��ا  معي، 

التاأخري، لكنني مل اأكن جال�ضة وا�ضعة رجال على رجل".
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بيع خطاب لأحد �سحايا 
تيتانيك بـ166 األف دولر 

 بيع خطاب كتبه اأحد �ضحايا غرق ال�ضفينة تيتانيك يف مزاد مقابل 126 
تدفع يف  قيمة  اأع��ل��ى  م��ا ميثل  دولر(  األ��ف  ا�ضرتليني )166  األ��ف جنيه 

خطاب كتبه اأحد ركاب ال�ضفينة املنكوبة.
وهذا من اأحدث اخلطابات التي اأعلن العثور عليها بعد غرق تيتانيك.

وكتب اخلطاب راكب الدرجة الأوىل األك�ضندر اأو�ضكار هولفر�ضن اإىل والدته 
على ورقة نق�ص يف اأعالها ا�ضم تيتانيك وي�ضف يف الر�ضالة انطباعاته عن 

ال�ضفينة ال�ضخمة وي�ضيد بالطعام واملو�ضيقى.
"اإذا  ال�ضفينة بجبل جليد  �ضبق ا�ضطدام  الذي  اليوم  وكتب هولفر�ضن يف 

�ضارت الأمور على ما يرام �ضن�ضل نيويورك �ضباح يوم الأربعاء".
وكان هولفر�ضن موظف املبيعات املولود يف ميني�ضوتا م�ضافرا برفقة زوجته 

ماري األي�ص التي جنت من احلادث.
وعر�ضت عائلة هولفر�ضن اخلطاب يف مزاد يف دار مزادات )هرني اأولدريج 
اآند �ضن( يف بلدة ديفيز�ص جنوب اإجنلرتا. كما بيعت مفاتيح حديدية كانت 

ت�ضتخدم على ال�ضفينة مقابل 76 األف جنيه ا�ضرتليني.
ويف خطابه ي�ضف هولفر�ضون اأي�ضا لقاءه مع اأحد اأ�ضهر ركاب ال�ضفينة.

ويقول "جون جاكوب اأ�ضتور على منت ال�ضفينة" يف اإ�ضارة لرجل الأعمال 
وقطب العقارات الأمريكي الذي كان واحدا من اأغنى اأغنياء العامل يف ذاك 

الوقت.
وتابع "يبدو مثله مثل اأي اإن�ضان اآخر رغم اأنه ميتلك ماليني الدولرات. 

يجل�ضون على �ضطح ال�ضفينة مع باقي الركاب".

األف طفل ميوتون   15
يوميًا باأمرا�ض ب�سيطة

اأك����د ت��ق��ري��ر ل����الأمم امل��ت��ح��دة اأن����ه ورغم 
بني  ال��وف��ي��ات  لن�ضبة  ال��ك��ب��ري  ال���رتاج���ع 
دون  ط��ف��ل  األ�����ف   15 ان  اإل  الط���ف���ال 
اخلام�ضة ميوتون يومياً يف اأنحاء العامل 

من اأمرا�ص ميكن الوقاية منها. 
اأنه نظراً لأن بع�ص دول  وحذر التقرير 
اأفريقيا وجنوب اآ�ضيا متاأخرة عن �ضواها 
يف تقدمي عالجات اأف�ضل، فاإن اأكرث من 
العام  ب��ني  �ضيموتون  طفل  مليون   60
ميكن  اأم���را����ص  م���ن  و2030  احل����ايل 

عالجها.
5،6 مليون طفل  2016 تويف نحو  يف 
ما  بح�ضب  اخلام�ضة،  �ضن  بلوغهم  قبل 
للطفولة  املتحدة  المم  منظمة  ذكرته 
ومنظمة  ال������دويل  وال���ب���ن���ك  ي��ون��ي�����ض��ف 

ال�ضحة العاملية يف التقرير.
وه����ذا ال���رق���م اأدن�����ى ب��ك��ث��ري ع���ن 12،6 
لكن   ،1990 يف  �ضجلت  وف����اة  م��ل��ي��ون 
األ��ف وف��اة يومياً   15 اإن  الوكالت قالت 
"رقماً  ت���زال  ل  اخلام�ضة  دون  لأط��ف��ال 

مرتفعاً ل ميكن التغا�ضي عنه".

يج�سد �سراع الكائنات 
يف لقطة فريدة

بتوقيت  التقطت  ���ض��ورة  اأظ��ه��رت 
فريًدا  ط��ب��ي��ع��ًي��ا  ت��ف��اع��اًل  م��ن��ا���ض��ب 
اأخ�ضر  برمائي  كان �ضفدع  ،بينما 
اأفعى؛ لت�ضكل  كبري احلجم يلتهم 

لقطة فريدة من نوعها.
ون�ضرت ال�ضورة على موقع ريدت، 
جاذًبا  ع��ن��واًن��ا  وحملت  اخلمي�ص، 
ال�ضرخة الأخرية قبل ال�ضقوط يف 
الهاوية، حيث ظهرت فيها الأفعى 
يف اأنفا�ضها الأخرية حتاول اخلروج 

من فم ال�ضفدع.
بالأفعى  الإع����ج����اب  ك����ان  و�����ض����واء 
فم  ع���ل���ى  م�����رك�����ًزا  اأو  امل���ت���الأل���ئ���ة 
ال�ضفدع املفتوح، فاإن امل�ضهد الذي 
اإىل  ال�����ض��ورة ي�ضري  جت�����ض��ده ه���ذه 

�ضراع الكائنات على البقاء.
وقامت عاملة املحافظة على الأحياء 
نا�ضيونال  ل�����دى  وامل�����ض��ت��ك�����ض��ف��ة 
راويل،  ج�������ودي  ج���ي���وغ���راف���ي���ك، 
على  تويرت  على  الكائن  بت�ضنيف 
اأنه �ضفدع اأ�ضجار اأ�ضرتايل اأخ�ضر، 
كايروليا،  ليتوريا  العلمي  وا�ضمه 
احليوان  ه��ذا  على  العثور  وميكن 
وغينيا  اأ�ضرتاليا  اأن��ح��اء  جميع  يف 
الأن����ث����ى منها  اجل����دي����دة، وت��ن��م��و 
لت�ضل اإىل اأربعة اإن�ضات طوًل، لكن 
تنمو  وع��ادًة  حجًما  اأ�ضغر  الذكور 

حتى 3 اإن�ضات طوًل.
ت��ت��غ��ذى ه���ذه ال�ضفادع  وع����ادًة م��ا 
الالحمة على احل�ضرات، لكن من 
املعروف اأنها تطمح لفرائ�ص اأكرب 
م��ث��ل ال��ف��ئ��ران واأن�����واع اأخ����رى من 

ال�ضفادع.
وق��ال��ت ال��ب��اح��ث��ة ك��اري��ن ليب�ص يف 
جامعة ماريالند معقبة: غالًبا ما 
الفري�ضة  ب��اأن تكون  الأم��ر  يرتبط 
،وتتحرك  ال��ف��م  حجم  م��ن  اأ�ضغر 
���ض��م��ن ن���ط���اق روؤي�������ة ال�������ض���ف���دع ، 
ما  ال�ضفدع  ياأكل  اأ�ضا�ضي،  وب�ضكل 
قادًرا  يكن  اإن مل  اأمامه حتى  مير 

على ذلك.
واأو�ضحت ذلك باأن اأغلب اللواحم 
والزواحف والأ�ضماك تبتلع غذاءها 
كاماًل، لذا لي�ص من الغريب روؤية 
حتاول  ،وف��رائ�����ص  منتفخة  بطون 
ال��ه��رب ب��ع��د الإم�����ض��اك ب��ه��ا يف فم 

املفرت�ضات.
باأج�ضاد  ت��ت��م��ت��ع  الأف����اع����ي  ولأن 
طويلة ونحيلة، فاإنه قد يكون من 
يبتلعها  اأن  ال�ضفدع  على  ال�ضعب 
اأو�ضحت  ،ح�����ض��ب��م��ا  واح�����دة  دف��ع��ة 

ليب�ص.
،ال����ذي  امل�������ض���ّور  اأن  امل���رج���ح  وم����ن 
ال��ت��ق��ط ال�������ض���ورة ق���د اأخ����ذه����ا يف 
فيها  ك��ان��ت حت���اول  ال��ت��ي  اللحظة 
الأف�����ع�����ى ال����ه����رب لآخ�������ر م������رة يف 

حياتها.

التوتر يوؤذي الأمعاء مثل 
الأطعمة الغنية بالدهون

دع�����ت ن���ت���ائ���ج درا������ض�����ة ج����دي����دة من 
ل�ضغوط  عر�ضة  اأنف�ضهم  ي��رتك��ون 
ترفع  درج��ات  اإىل  والعالقات  العمل 
العائد  مراجعة  اإىل  التوتر  م�ضتوى 
يجنونه  ال�����ذي  امل���ع���ن���وي  اأو  امل������ادي 
م��ق��ارن��ة ب��اخل�����ض��ائ��ر ال�����ض��ح��ي��ة التي 
ي�����ض��ب��ب��ه��ا الإج����ه����اد، ف��ق��د ت��ب��ني اأن���ه 
ي�ضر الأمعاء مثل الأكالت اجلاهزة 

وال�ضريعة الغنية بالدهون وامللح.
وحّذرت الدرا�ضة التي ن�ضرتها دورية 
من  الن�ضاء  ري��ب��ورت�����ص  �ضاينتيفيك 
نظراً  وال�ضغوط  للتوتر  ال�ضت�ضالم 

لأن �ضحتهن تتاأثر بدرجة اأكرب.
وي���ع���ت���رب الإج�����ه�����اد وال���ت���وت���ر اأك����رث 
الظواهر ال�ضحية انت�ضاراً يف العقود 

الأمريكية  الأخرية، وتفيد اجلمعية 
باملائة   80 اأن  ال��ن��ف�����ض��ي��ة  ل��ل�����ض��ح��ة 
ي��ع��ان��ون من  الأم��ري��ك��ي  ال�ضعب  م��ن 
عر�ص واحد على الأقل من اأعرا�ص 

التوتر.
ويوؤدي التوتر اإىل م�ضاعفات �ضحية 
املرتبطة  والأم���را����ص  ال�ضمنة  مثل 

بها، وزيادة نوبات القلق والكتئاب.
اأجريت  التي  الدرا�ضة  نتائج  وربطت 
ي���وجن مبدينة  ب��ري��ج��ه��ام  يف ج��ام��ع��ة 
�ضكوى  زي��ادة  بني  الأمريكية  بروفو 
ال��ن�����ض��اء م��ن ال��ق��ل��ق والك��ت��ئ��اب وبني 
وهو  اأك��رب،  بدرجة  بالتوتر  تاأثرهن 
العمل  ك��رثة �ضغوط  ينتج عن  توتر 

والعالقات الجتماعية.

مواليد هذا الربج هم بطبيعتهم قادة م�ضيطرون ي�ضعون 
عاملة  برياكي�ص  اأثينا  تقول  كما  للمناف�ضة،  جهدهم  بكل 
هذا  �ضاحب  وي�ضعى   . دايجي�ضت  ري��درز  موقع  يف  الفلك 
فاإن بدء  باملائة. لذا   200 بن�ضبة  اأهدافه  الربج لتحقيق 
رفيعة  منا�ضب  اإىل  للو�ضول  ال�ضعى  اأو  اخلا�ضة  امل�ضاريع 
لهذا  املنا�ضبة  وال��وظ��ائ��ف   . احل��م��ل  �ضمات  م��ن  �ضمة  ه��ي 
الربج هي وظائف املديرين اأو امتالك �ضركات خا�ضة مبا 
اأنهم اأ�ضحاب �ضلطة دوما بالإ�ضافة للعمل يف جمال املوارد 
وتقيمه  عمله  يف  والدقة  بالفطنة  يتمتع  حيث  الب�ضرية 
الأعمال  ك��ان رج��ل  ال��ربج  ه��ذا  لالآخرين. وم��ن م�ضاهري 
الأمريكي واأحد اأكرث املهيمنني على البنوك يف وقته ،جي 

بي مورجان.

الأمور  التعامل يف  كيفية  الثور جيدا  برج  يعرف �ضاحب 
وي��ق��ال عنه  والأرق�����ام.  يتعلق باحل�ضابات  م��ا  وك��ل  امل��ادي��ة 
موؤ�ض�ص  ي��ك��ون  اأن  غريبا  لي�ص  ل��ذل��ك  امل���ايل.  امل��دي��ر  اأن���ه 
الفي�ضبوك، واحدة من اأكرب ال�ضركات يف العامل من اأغنى 

الرجال على الأر�ص وهو مارك زوكربريغ.   
اجلوزاء 21 مايو-اأيار � 21 يونيو-حزيران

كن حذرا عندما تتحدث مع اجلوزاء، لأن لديهم بالتاأكيد 
عن  التعبري  يف  ب���ارع  فهو  ت��ق��ول��ه.  �ضئ  اأي  على  ذك��ي��ا  ردا 
للعمل  ي�ضلح  ف��ه��و  ل���ذا  ب�ضيطة  ب��ط��رق  امل��ع��ق��دة  الأف���ك���ار 
كمرتجم اأو معلم. ولأن اجلوزاء يت�ضم بالذكاء والبالغة 
اأو متحدث ر�ضمي  اأن يعمل كاأ�ضتاذ جامعى  اأي�ضا  فيمكنه 
اأو �ضيا�ضي نظرا لقدرته على املناق�ضة واجلدال. كما يربع 
املرا�ضل  ذل��ك  يف عمله كمرا�ضل وحملل وخ��ري مثال على 

واملحلل ال�ضهري اأندر�ضون كوبر.
ال�ضرطان 22 يونيو-حزيران –22 يوليو-متوز

لديها  وال��ت��ي  ج��دا  العاطفية  الأب���راج  م��ن  ال�ضرطان  ب��رج 
امل�ضاعر، لذا ي�ضهل عليهم معرفة  التعبري عن  قدرة على 
ما بداخل قلوب وعقول الآخرين ب�ضهولة. ولذلك فلتجد 
دائما اأن هدف برج ال�ضرطان يف احلياة هو رعاية الآخرين 
وم�ضاعدتهم وخا�ضة اأفراد الأ�ضرة. كما اأنهم يتفوقون يف 
اأو يف اأي مكان  وظائف مثل التمري�ص والرعاية املنزلية، 
ال���دفء واحل��ن��ان وخ��ري م��ث��ال على ذلك  اإىل  حت��ت��اج فيه 
الأمرية الراحلة ديانا التي اأ�ضرت املاليني بقلبها الرقيق 

وابت�ضامتها العذبة.

الأ�ضد 23 يوليو-متوز – 22 اأغ�ضط�ص-اآب
ب���اأي �ضئ  اأ���ض��ح��اب ب��رج الأ���ض��د على ا���ض��ت��ع��داد ت��ام للقيام 
ي���ري���دون���ه ول��دي��ه��م ال���ك���اري���زم���ا ل��ت��ح��ق��ي��ق ذل�����ك. وتقول 
التحمل  على  وال��ق��درة  وال��ذك��اء  الكاريزما  اإن  برياكي�ص: 
وال���ط���اق���ة الإي���ج���اب���ي���ة وال����ق����وة جت��ع��ل��ه��م ق�����ادة مثريين 
برج  مواليد  من  ال��روؤ���ض��اء  من  العديد  هناك  لالإعجاب. 
ال�ضيوخ،  جمل�ص  اأع�ضاء  م��ن  ع��دد  اإىل  بالإ�ضافة  الأ���ض��د 
اأن ي��ك��ون دوم���ا يف مقدمة  وامل��و���ض��ي��ق��ي��ني. وي��ح��ب الأ���ض��د 
الأحداث ويرجع ذلك اإىل حبه لالأ�ضواء واأي�ضا لأن النا�ص 
الرئي�ص  الربج  م�ضاهري  دائما. من  تتبعه  احلال  بطبيعة 

الأمريكي ال�ضابق باراك اأوباما.
العذراء 23 اأغ�ضط�ص -اآب � 22 �ضبتمرب-اأيلول

اإما  لهم  يحقق  فهو  للعمل  مدمن  ال��ع��ذراء  ب��رج  مواليد 
اأمورهم  كانت  اإذا  ال�ضديد.  الإج��ه��اد  اأو  املطلقة  ال�ضعادة 
اأنف�ضهم.  ع��ن  را���ض��ون  فهم  العمل  يف  جيد  ب�ضكل  ت�ضري 
الإفراط  اإىل  العمل بجنون فهو مييل  العذراء يحب  لأن 
الدقيقة.  التفا�ضيل  ك��ل  يف  والنظر  ���ض��يء  ك��ل  حتليل  يف 
للعمل  ي�ضلحون  ال���ربج  ب��ه��ذا  فمواليد  الأ���ض��ب��اب،  ل��ه��ذه 
العمل  اأزي��اء وحتى  ميكنهم  ككتاب وحمررين وم�ضممي 
اأغاثا  ال��ربج  كمحققني يف جرائم قتل. من م�ضاهري هذا 

كري�ضتي.
امليزان 23 �ضبتمرب-اأيلول – 23 اأكتوبر-ت�ضرين الأول

اأن برج احلمل ي�ضعى للتوازن والن�ضجام  تقول برياكي�ص 
وينجذب  مكان.  اأي  يف  للتواجد  �ضروريون  راأيها  يف  وهم 
للعمل  وي�ضلحون  الدرامية  الفنون  اإىل  بطبيعته  امليزان 
امليزان  يتمتع  ك��م��ا  وخم���رج���ني.  ومم��ث��ل��ني  كمو�ضيقيني 
ب��ال�����ض��رب، وال��ت��ف��ت��ح، وال�����ض��ه��ول��ة يف ال��ت��وا���ض��ل م��ع��ه. ومن 
م�ضاهري امليزان  املو�ضيقي الأمريكي ال�ضهري راي ت�ضارلز 
نوفمرب-  21 – الأول  -ت�ضرين  اأكتوبر   24 العقرب-   .

ت�ضرين الثاين
عندما نقول العقرب فنحن نتحدث عن احلميمية يف كل 
على  ولكن  الرومان�ضية،  م�ضتوى  على  فقط  ولي�ص   ، �ضئ 
م�ضاكل  يف  العقرب  يفكر  م��ا  فدائما  العاطفة.  م�ضتوى 
احلياة وكل من حوله ويتعاطف معه ب�ضكل كبري. وتقول 
نف�ضيا  معاجلا  يكون  لأن  ي�ضلح  "العقرب  اإن  برياكي�ص 
موهوبا حيث له قدرة على التوا�ضل مع الآخرين وحفظ 
اأ�ضرارهم". من م�ضاهري العقرب اليزابيث كادي �ضتانتون 

رائدة حركة حقوق املراأة يف اأمريكا عام 1920.
القو�ص 22 نوفمرب-ت�ضرين الثاين- 21 دي�ضمرب-كانون 

الأول
العاملة  توؤكد  كما  قيود،  اأي  ويقاوم  احلرية  يحب  القو�ص 
متبعا  اأو  حما�ضرا  يكون  اأن  يرف�ص  اأن��ه  كما  برياكي�ص، 
ال��ق��و���ص يف  اأن جت��د  امل��م��ك��ن  وم���ن  ال��ق��واع��د.  اأو  للتقاليد 
تقدمية  �ضيا�ضات  لديه  �ضركة  �ضاحب  اأو  اإداري��ة  منا�ضب 
وب��ي��ئ��ة ع��م��ل م��ن��ا���ض��ب��ة وم��ري��ح��ة مل���ن ي��ع��م��ل��ون م��ع��ه ومن 
م�ضاهري هذا الربج مغني الراب ورجل الأعمال الأمريكي 

جي زي.
– 19 يناير-كانون  21 كانون الأول - دي�ضمرب  اجلدي 

الثاين
اجل���دي ه��و دائ��م��ا يف الأم���اك���ن امل��رم��وق��ة، وح��ا���ض��ل على 
يريد  . اجل��دي  ويثني عليه  والكل ميدحه  اأعلى اجلوائز 
�ضيئا واح���دا فقط يف احل��ي��اة وه��و الإجن����از. جت��ده مييل 
اإىل الوظائف التي يتم فيها احل�ضول على ترقيات  اأكرث 
وم��ن م�ضاهري  الوقت عن ج��دارة.  نف�ص  �ضريعة ولكن يف 
هذا الربج  خمرج امل�ضل�ضل الأمريكي ال�ضهري FBI جيه 

ادجر هوفر.
الدلو 20 يناير كانون الثاين – 18 فرباير-�ضباط

توؤكد  كما  يواجهه  �ضئ  اأي  م��ع  التعامل  ال��دل��و  ي�ضتطيع 
تعلمهم  حيث  املهن  جميع  يف  يتفوق  "الدلو  برياكي�ص: 
اإمكانياتهم  م��ن  ال���ض��ت��ف��ادة  احلياتية  وجت��ارب��ه��م  ثقتهم 
باأي  ي��ق��وم  ع��ن��دم��ا  ب��ال��ر���ض��ا  ال��دل��و  وي�����ض��ع��ر  وقدراتهم". 
اإن�����ض��اين. ف��ال��ق��ت��ال م��ن اأج���ل امل�����ض��اواة الجتماعية  ع��م��ل 
امل��راأة  هو م�ضار حياة رائ��ع لأ�ضحاب برج الدلو.  وحقوق 
امل�ضلحة  ان��ت��وين  ب��ي  ���ض��وزان  الأم��ري��ك��ي��ة  وم��ن م�ضاهريه 

الجتماعية والنا�ضطة يف جمال حقوق املراأة.
احلوت 19 فرباير- �ضباط –  20 مار�ص-اآذار

تختتم برياكي�ص مقالتها يف موقع  ريدرز دايج�ضت باأن برج 
احلوت هو حار�ص خيال الربوج والنموذج الطفويل منها. 
الإميان  اأو  بالأ�ضياء  الإع��ج��اب  على  ق��درت��ه  يفقد  ل  فهو 
بها. احلوت فنان رائع اأو معلم متميز وطبيب نف�ضي كونه 
يتمتع ب�ضخ�ضية ح�ضا�ضة جدا ومبدعة وطفولية بالوقت 
نف�ضه. وخري مثال على ذلك هو ر�ضام الكاريكاتري والكاتب 
تاأليف  الذي تخ�ض�ص يف  ال�ضهري دكتور �ضو�ص  الأمريكي 

كتب لالأطفال.

طبيعة �سخ�سيتك ومميزات برجك تك�سف وظيفتك املثلى!

يوؤمنون بالأبراج  الكثريين ل  اأن  الرغم من  على 
و�صف  يف  ت�صدق  اأن  يت�صادف  اأحيانا  اأن��ه  اإل 
تعرف  اأن  ميكنك  للبع�ض.  ال�صخ�صية  ال�صمات 
تختار  خاللها  من  التي  �صخ�صيتك  �صمات  اأي�صا 
الوظيفة املنا�صبة لك بعد معرفة نقاط القوة يف 

�صخ�صيتك.
�صعوبة  جتد  ولكنك  منا�صبة  وظيفة  عن  تبحث 
البحث  جترب  اأن  ميكنك  رمبا  عنها؟!  البحث  يف 
فال�صفات  برجك.  خالل  من  املثلى  الوظيفة  عن 
التي يتمتع بها كل برج وتركيبة �صخ�صيته حتدد 

اجتاهه يف جمال وظيفي معني. 
برج احلمل 21 مار�ض-اآذار – 20 ابريل-ني�صان
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�ش�ؤون حملية

ور�ض عمل وفعاليات اأدبية ومو�صيقية

ق�سر املويجعي وقلعة اجلاهلي 
يحتفيان بالرتاث الوطني

بهدف ت�صجيع طلبة الإمارات 

؟" يبداأ اجلولة الأوىل للعام الدرا�سي احلايل َ برنامج "لمِ

الأوىل يف مدينة العني

بلدية مدينة العني تن�سئ ح�سانة  خلدمة  اأطفال املوظفني بالتعاون مع القطاع اخلا�ض

الفنان �ساراثي كوروار  يوا�سل تقدمي اأعماله الفنية مبركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي 

•• العني - الفجر

الذي  ال�ضنوي  ال��ث��ق��ايف  ال��ربن��ام��ج  فعاليات  �ضمن   
الثقافة  دائ����رة  نظمت  ال��ع��ني،  منطقة  ت�ضت�ضيفه 
ف��ع��ال��ي��ات ثقافية  ث��الث��ة  – اأب���وظ���ب���ي،  وال�����ض��ي��اح��ة 

ا�ضتك�ضفت الرتاث الإماراتي الأ�ضيل. 
املويجعي  ق�ضر  يف  للجمهور  الفعاليات  تلك  قدمت 
املحلية  الأزي���اء  �ضناعة  كيفية  على  التعرف  فر�ضة 
�ضلطت  "الب�ضت" ال��ت��ي  ور���ض��ة عمل  ع��رب  ال��ف��اخ��رة، 
ال��ب�����ض��وت الفاخرة،  الأ����ض���واء ع��ل��ى ح��رف��ة ���ض��ن��اع��ة 
متيز  التي  الزخرفات  اأمن��اط  خمتلف  وا�ضتعر�ضت 
ع���ب���اءات اأع�������ض���اء امل��ج��ل�����ص الأع���ل���ى ل���الحت���اد حكام 
ال����زوار يف ور���ض��ة عمل فنون  ���ض��ارك  الإم�����ارات، كما 

اخل��ي��اط��ة، ح��ي��ث مت��ك��ن��وا م��ن امل�����ض��ارك��ة يف �ضناعة 
الب�ضت اخلا�ص بهم. 

"الأم�ضيات  ان��ط��الق  املويجعي  ق�ضر  اأي�����ض��اً  و�ضهد 
روائ���ع  اإىل  اجل��م��ه��ور  خ��الل��ه��ا  ا���ض��ت��م��ع  ال�ضعرية"، 
الق�ضائد املتنوعة التي احتفت بالوطن والقائد، كما 
اأتيحت الفر�ضة اأمام اجلمهور للتعرف على الأوزان 
وال��ب��ح��ور ال�����ض��ع��ري��ة ع��رب ور�����ص ع��م��ل اأق��ي��م��ت لهذا 
املو�ضم  فا�ضت�ضافت  اجل��اه��ل��ي،  قلعة  اأّم���ا  ال��غ��ر���ص.  
التي  الإماراتية"،  الأغنية  "ذاكرة  الأول من فعالية 
الفنية،  ال��ع��رو���ص  م��ن  متنوعة  جمموعة  ت�ضمنت 
واحلوارات واملعار�ص الفنية التي ا�ضتك�ضفت الأغاين 
ال�ضعبية الإماراتية والأ�ضعار املرتبطة ارتباطاً وثيقاً 

بالتاريخ والرتاث الوطني. 

•• اأبوظبي - الفجر

اأب��وظ��ب��ي اجلولة  وامل��ع��رف��ة يف  التعليم  دائ���رة  اأط��ل��ق��ت 
احلايل  ال��درا���ض��ي  َ؟" ل��ل��ع��ام  "ملمِ ب��رن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
ث��الث جولت  2018(، وه��ي واح���دة م��ن   /2017(
طلبة  ت�ضجيع  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج،  ي�ضمها 
والهند�ضة  والتكنولوجيا  بالعلوم  لالهتمام  الإم��ارات 
والريا�ضيات. ويحظى هذا الربنامج بدعم من الراعي 

البالتيني، �ضركة "مبادلة لال�ضتثمار".
 8 حتى  َ؟"  "ملمِ برنامج  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  وت�ضتمر 
الطاقة"،  "م�ضتقبل  عر�ص  وت�ضمل   ،2017 نوفمرب 
ت�ضجيع  اإىل  تهدف  علمية مبتكرة  يوفر جتربة  الذي 
والتكنولوجيا  ال���ع���ل���وم  مب�����واد  ل��اله��ت��م��ام  ال��ط��ل��ب��ة 
خا�ضة  ب�ضورة  الرتكيز  مع  والريا�ضيات،  والهند�ضة 

على مو�ضوع الطاقة.
ج��دي��د �ضمن  ع��ر���ص  اإط�����الق  اجل���ول���ة  تت�ضمن  ك��م��ا 
ب��رن��ام��ج ال��ت��وع��ي��ة امل��در���ض��ي��ة ي��ه��دف لإل���ه���ام الطلبة 
وت�ضجيعهم على اختيار مهن مرتبطة بقطاع الطاقة، 
بكوادر وطنية قادرة على  الطاقة  وبالتايل رفد قطاع 
امل�ضاهمة بتطوير م�ضادر وتقنيات للطاقة اأكرث ابتكاراً 
اأحمد،  �ضند حميد  املهند�ص  وقال  وا�ضتدامة.   وكفاءة 
واملعرفة،  التعليم  بدائرة  بالإنابة  املعرفة  اإدارة  مدير 
َ؟" جاء نتيجة  اإن تنامي اهتمام الطلبة يف برنامج "ملمِ
لالأ�ضداء  الإيجابية يالتي لقاها يف �ضفوف الطالب 

والأهل واملعلمني ومديري املدار�ص على حد �ضواء. 
جديداً  واملعرفة عر�ضاً  التعليم  دائرة  اأطلقت  واأ�ضاف 
�ضمن اجلولة اجلديدة، ويوا�ضل الربنامج منوه بوترية 
170 األف طالب  مت�ضارعة، حيث ا�ضتقطب اأكرث من 

عام  يف  اإطالقه  منذ  واحلكومية  اخلا�ضة  امل��دار���ص  يف 
2012. واأو�ضح املهند�ص �ضند حميد اأن دولة الإمارات 
تويل اهتماماً بالغاً يف تعزيز ثقافة البتكار يف املجتمع، 
َ؟" يف تعريف املعلمني والطلبة  وقد �ضاهم برنامج "ملمِ
ال�ضباب  اهتمام  وتعزيز  التعليمية  التقنيات  ب��اأح��دث 
والريا�ضيات"، لفتاً  والهند�ضة  والتكنولوجيا  بالعلوم 
اإىل انه بات يف متناول الطالب اليوم جتربة تعليمية 
رائعة واإبداعية ت�ضاعد على احت�ضان ورعاية جيل الغد 

من املبتكرين ورواد الأعمال يف اأبوظبي.

امل�ضتقبل" تعلُّم  "عر�ص  الطلبة من خالل  و�ضيتمكن 
ال�ضنني،  الأحفوري عرب ماليني  الوقود  ت�ضكل  كيفية 
وكيفية ا�ضتخراج النفط والغاز وتكريرهما وحتويلهما 
�ضيتعرفوا  كما  لال�ضتخدام،  قابل  للطاقة  م�ضدر  اإىل 
اجلهود  على  ويطلعوا  املتجددة،  الطاقة  م�ضادر  على 

املبذولة عاملياً لتطوير طاقة امل�ضتقبل وال�ضتدامة. 
وي���وف���ر ال��ربن��ام��ج ل��ل��م��ر���ض��دي��ن الأك���ادمي���ي���ني دورات 
تدريبية تتيح لهم تقدمي ور���ص عمل وجت��ارب عملية 
�ضاأنها  من  الدرا�ضية  الف�ضول  داخ��ل  وتفاعلية  �ضيِّقة 

حتفيز ف�ضول قادة الغد يف جمال العلوم والتكنولوجيا.   
رئ��ي�����ص  ق�ضم  امل��رزوق��ي،  اع��ت��ربت فاطمة  م��ن جهتها، 
التعليم والتدريب يف قطاع �ضناعة الطريان والطاقة 
�ضركة  والت�ضالت يف  املعلومات  وتكنولوجيا  النظيفة 
"مبادلة لال�ضتثمار": "تت�ضم مبادرات التعليم القائمة 
والريا�ضيات،  والهند�ضة  والتكنولوجيا  العلوم  على 
اجلديدة  ال�ضناعية  املجّمعات  دع��م  يف  بالغة  باأهمية 

والبنية التحتية يف دولة الإمارات العربية املتحدة". 
َ؟" جتارب تعليمية عملية  واأ�ضافت: يوفر برنامج "ملمِ
مهن  اختيار  على  الإماراتي  ال�ضباب  ت�ضجع  وتفاعلية 
مرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهند�ضة والريا�ضيات، 
طويلة  التنمية  مب�ضرية  ق��دم��اً  ال��دف��ع  يف  ي�ضهم  مم��ا 
تعترب  امل���ه���ارات  ه���ذه  اأن  م���وؤك���دة  الدولة"،  يف  الأم����د 
اأ�ضا�ضية لإعداد اجليل املقبل من القادة لال�ضتفادة من 
امل�ضتقبل،  يف  متاحة  �ضتكون  التي  الوظيفية  الفر�ص 

وهي غري متاحة يف �ضوق العمل حالياً. 
َ؟" زيارات اإىل     وتتخّلل اجلولة الأوىل من برنامج "ملمِ
الظفرة  ومنطقة  العني  ومدينة  اأبوظبي  يف  امل��دار���ص 
وت�ضمل   .2017 ون��وف��م��رب  اأك��ت��وب��ر  ���ض��ه��ري  خ���الل 
"ا�ضتعد  عر�ص  مثل  والعرو�ص،  الفعاليات  من  ع��دداً 
ا�ضتك�ضاف  امل��دار���ص  لطلبة  يتيح  ال���ذي  لالإقالع"، 
العامل املثري للطريان، اإىل جانب التعرف على الدور 
�ضناعة  جم��ال  يف  اأبوظبي  به  ت�ضطلع  ال��ذي  املتنامي 
ال���ع���امل، وور����ض���ة ال�ضتديو  م�����ض��ت��وى  ع��ل��ى  ال���ط���ريان 
اكت�ضاف  من  خاللها  الطلبة  �ضيتمّكن  التي  الإذاع���ي، 
الذي  الف�ضاء،  اأ�ضرار  وعر�ص  ال�ضوت،  علم  اأ�ضا�ضيات 
اأرجاء  اإىل  افرتا�ضية  ف�ضائية  رحلة  يف  الطلبة  ياأخذ 

الكون من خالل عر�ص قّبة �ضماوية متنّقلة.

•• العني  - الفجر

وق��ع��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني ع��ق��د م��ع اأح���د ال�ضركات 
املتخ�ض�ضة واملوؤهلة بالقطاع اخلا�ص ، لت�ضغيل وتقدمي 
خ��دم��ات دار ح�����ض��ان��ة لأب���ن���اء امل��وظ��ف��ني ال��ع��ام��ل��ني يف 
البلدية ، من منطلق حتقيق رفاهية املوظفني واإ�ضعاد 
العاملني،  حيث تعمل بلدية مدينة العني حاليٌا على  
موظفيها  اأبناء  خلدمة  ح�ضانة  اإن�ضاء  م�ضروع  تنفيذ 
وذلك مببنى البلدية الرئي�ضي مبنطقة املركز الإداري 
ون�ضف   مليون  اإىل   ت�ضل  تقديرية  تطوير  بتكلفة  
درهم ، ومب�ضاحة تقدر ب 370 مرت مربع ، بالإ�ضافة 
كحديقة  اخلارجية  امل�ضاحة  الأمامية  ا�ضتغالل  اإىل 

الإجناز  يتم  اأن  ومتوقع   ، ل��الأط��ف��ال  األ��ع��اب  ومنطقة 
اأق�ضى  وفق اجلدول  اأ�ضهر كحد   6 تتجاوز  بفرتة ل 

الزمني للتنفيذ و املقدم من قبل ال�ضركة.
ال��ع��ام لال�ضتثمار  امل�����ض��رف  ال��ع��ام��ري  ب��در حمد  وق���ال 
احل�ضانة  اإن�����ض��اء  م�ضروع  ب��اأن   ، العني  مدينة  ببلدية 
ي��اأت��ي م��ن منطلق ح��ر���ص ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة ال��ع��ني على 
متكاملة  عمل  بيئة  اإي��ج��اد  و  املوظفني  رفاهية  تعزيز 
يف  ي�ضهم   مما  العامالت،  ولالأمهات  البلدية  ملوظفي 
دعم الإنتاجية وخلق مبادرات  حتقق �ضعادة املوظفني  
من خالل توفري كل املميزات واخلدمات التي ت�ضهم يف 
رفع م�ضتوى الر�ضا الوظيفي لديهم ،  وتعد احل�ضانة 
املقرتح اإن�ضاوؤها قبيل العام اجلديد ، احل�ضانة الأوىل 

من نوعها على م�ضتوى الدوائر احلكومية  يف مدينة 
العني.

بيئة  توفري  اإىل  احل�ضانة  اإن�ضاء  م�ضروع  ويهدف  كما 
اإيجاد  وامل��وظ��ف��ات  للموظفني  ت�ضمن  للعمل  ج��اذب��ة 
باأبنائهم وتقدمي  التوازن بني مهام عملهم والهتمام 
الرعاية لهم ، باعتبارها اأحد اأهم املبادرات التي ت�ضب 
امل�ضروع  ي�ضكله  ملا  الأم��ه��ات  من  املوظفات  م�ضلحة  يف 
املراأة  ل��دور  و متكني  املهني   العمل  مل�ضرية   دع��م  م��ن 
بناء  العطاء يف  ،  مبا يدفعها نحو مزيد من  العاملة 
حمد  بدر  واأ�ضار  التنمية.  حركة  يف  والإ�ضهام  املجتمع 
العامري اأن احل�ضانة �ضتعمل على توفري بيئة �ضليمة 
خا�ضة لرعاية اأبناء املوظفني، توفر جميع الحتياجات 

بيئة  بالأبناء، عالوة على توفري  للعناية  وامل�ضتلزمات 
املعايري  اأرق���ى  وف��ق  للطفل  اآم��ن��ة  وتثقيفية  تعليمية 
التن�ضئة  وال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف جم���ال  وال�����ض��ح��ي��ة  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 
ال�ضتدامة  عنا�ضر  م��راع��اة  اإىل  بالإ�ضافة   ، احلديثة 

والبيئة يف ت�ضاميم احل�ضانة واملواد امل�ضتخدمة.
واأو�ضح العامري اأن البلدية ت�ضعى من  خالل امل�ضروع 
للرعاية  وم��الئ��م��ة  متميزة  تعليمية  جت��رب��ة  لتوفري 
الأن�ضطة  اإىل  بالإ�ضافة   ، احلديثة  التعلم  ولو�ضائل 
وجاء    ، ال��ذات��ي  التعلم  وتعزيز  املتنوعة  والفعاليات 
خالل  من  املوظفني  وتطلعات   لرغبة  حتقيقاُ  ذل��ك  
نتائج ا�ضتبيان ملتقى املوظفني حول اأهمية اإن�ضاء دار 

احل�ضانة يف البلدية .

•• اأبوظبي- الفجر

 ا�ضت�ضاف مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي الفنان املو�ضيقي ال�ضهري 
�ضاراثي كوروار، ليقيم يف املركز طوال �ضهري �ضبتمرب واأكتوبر، حيث ا�ضتمتع 
ع�ضاق الفن بها طوال فرتة اإقامته يف دولة الإمارات باإبداعاته الفنية يف العزف 
اأبوظبي واملو�ضيقيني  اإعجاب طالب جامعة نيويورك  الإيقاعي، والتي نالت 
املقيمني يف دولة الإمارات. وتهدف هذه الزيارة املطّولة اإىل تطوير �ضراكات 
مو�ضيقية مع طالب اجلامعة واملجتمع املحلي يف اأبوظبي، ويوا�ضل املو�ضيقي 
خالل  م��ن  اجل����اري  دي�ضمرب   12 ح��ت��ى  ج��دي��دة  مو�ضيقى  ت��ق��دمي  ال�ضهري 

العرو�ص امل�ضرتكة وور�ص العمل. 
ومنذ و�ضوله اإىل العا�ضمة يف 27 �ضبتمرب، ظهرت موهبة كوروار احلقيقية 
 Rooftop( "يف افتتاح املو�ضم ال�ضاد�ص من �ضل�ضلة "اإيقاعات على ال�ضطح
اأبدع الفنان املقيم باململكة املتحدة بالعزف مع موؤلف  Rhythms(، حيث 
ومغني الراب، جاي�ضو�ص زين. ومل يقت�ضر الأمر على ذلك فح�ضب، فقد زار 
بيت العود �ضمن جولة للجامعة وتعّرف على الفنانني والطالب واملدر�ضني 
املو�ضيقيني  واأم��ت��ع  امل��و���ض��ي��ق��ي،  اأب��وظ��ب��ي  واأع�����ض��اء م��ن جمتمع  وامل��وظ��ف��ني 
الإيقاع  ق�ضم  وط���الب  حمليني  ع��ود  ع���ازيف  م��ع  م�ضرتك  ب���اأداء  املخ�ضرمني 

العربي. وقد نتج عن هذه احلفلة املو�ضيقية املرجتلة عر�ص مو�ضيقي ثنائي 
نيويورك  جامعة  بني  تفاهم  مذكرة  توقيع  حفل  خ��الل  تهامي  �ضريين  مع 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�ضيخ  معايل  بح�ضور  املعرفة  وتنمية  الثقافة  ووزارة 
�ضاراثي يف جامعة  اإقامة  املعرفة. كما ت�ضمنت  وتنمية  الثقافة  وزير  نهيان، 
تهامي،  �ضريين  مع  العود  �ضف  درا�ضية:  زي���ارات  خم�ص  اأبوظبي  نيويورك 
ودورة تكنولوجيا املو�ضيقى مع ماتيو مارت�ضيانو، و�ضف املو�ضيقى الإيقاعية 
كارلو�ص  ال��رواد مع  املتقدمني  ون��دوة تخريج  اآيزنربج،  اآن��دي  الإفريقية مع 
جيد�ص، و�ضف املنهج الدرا�ضي الأ�ضا�ضي "ما هي املو�ضيقى" مع روبرت روي. 
و�ضارك  بجينينج"،  "برايت  ح�ضانة  يف  لالأطفال  عر�ضاً  ك��وروار  وق��ّدم  ه��ذا 
العزف  ور���ض��ة عمل  املجتمع يف  واأع�����ض��اء  اأب��وظ��ب��ي  ن��ي��وي��ورك  ط��الب جامعة 
مركز  لتعاون  نتاج  احلافل  الربنامج  ه��ذا  وياأتي  اأكتوبر.    5 ي��وم  الإيقاعي 
وموؤ�ض�ضة  الربيطاين  الثقايف  واملجل�ص  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفنون 
"بي اآر اإ�ص".  وتعد اإقامة املو�ضيقي كوروار يف اجلامعة احتفاًء بعام التعاون 
2017، حيث كان  الإبداعي بني اململكة املتحدة والإم��ارات العربية املتحدة 
كوروار قد ج�ّضد مو�ضوعات هذا الربنامج خالل عرو�ضه، مع تركيٍز خا�ص 
اإبداعات ك��وروار مبزبٍج ثقايف  على موا�ضيع املجتمع واجليل املقبل.  ومتتاز 
اآباد  اأحمد  الهند يف مدينة  املتحدة وترعرع يف  الوليات  متنوع، فقد ولد يف 

وت�ضيناي يف الهند، ويقيم يف اململكة املتحدة، وتظهر التاأثريات ال�ضرق اأفريقية 
وال�ضوفية والهندية جلّيًة يف اأ�ضلوبه الذي ميزجه مع املو�ضيقى الإلكرتونية 
النهج  واجلاز، وهو ما برز يف األبومه الأول )Day to Day( وما زال هذا 

ي�ضجل ح�ضوراً قوياً يف اأعماله حتى اليوم. 

العمل الإن�ساين  هدف ت�سعى اإىل 
حتقيقه موؤ�س�سة م�سلم بن حم اخلريية
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عقد جمل�ص اأمناء موؤ�ض�ضة م�ضلم بن حم اخلريية اإجتماعاً برئا�ضة ال�ضيخ 
م�ضلم بن �ضامل بن حم العامري ع�ضو املجل�ص ال�ضت�ضاري الوطني لمارة 
، و بح�ضور ال�ضيخ حممد بن م�ضلم بن حم نائب رئي�ص جمل�ص  ابوظبي 
اأمناء املوؤ�ض�ضة و ع�ضوية كل من ال�ضيخ اأحمد م�ضلم بن حم و ال�ضيخ مبارك 
م�ضلم بن حم و ال�ضيخ �ضامل م�ضلم بن حم. وناق�ص املجل�ص الإجراءات التي 
حيث  ال�ضامية  الإن�ضانية  ور�ضالتها  املوؤ�ض�ضة  اأه��داف  �ضوء  يف  اإتخاذها  مت 
غدا  ال��ذي  الإن�ضاين  العمل  ميدان  يف  اإ�ضرتاتيجية  روؤي��ة  املوؤ�ض�ضة  تعتمد 
اأحد العناوين الرائدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ، واأو�ضى جمل�ص 
الأمناء باملزيد من الإ�ضهامات التي تعزز اآفاق العمل اخلريي ، كما اأعتمد 
املجل�ص اإ�ضافة اأع�ضاء اإىل جمل�ص الأمناء و اأتخذ جملة تو�ضيات بخ�ضو�ص 
تفاهم  مذكرات  وتوقيع  وامل�ضتقبلية  ال�ضنوية  وبراجمها  املوؤ�ض�ضة  خطط 
اأهدافها  الدولة مبا يحقق  الأعمال اخلريية والأن�ضانية يف  مع موؤ�ض�ضات 
واأغرا�ضها ، وماقامت به املوؤ�ض�ضة من م�ضاهمات تنفيذاً لأهداف اإ�ضهارها 
اإعتماد املوقع الإلكرتوين  ، كما مت  اإىل قرار وزارة تنمية املجتمع  اإ�ضتناداً 
اأمناء  جمل�ص  رئي�ص  ح��م  ب��ن  م�ضلم  ال�ضيخ  ق��ال  جانبه  وم��ن  للموؤ�ض�ضة. 
املغفور  اأر�ضاها  التي  العظيمة  املدر�ضة  تاأثرنا جميعا مببادئ  اننا  املوؤ�ض�ضة 
"طيب اهلل ثراه" كزعيم لالإن�ضانية  نهيان  اآل  �ضلطان  بن  زايد  ال�ضيخ  له 
وعنوانها ومنبع اجلود واأ�ضله ورجل الرب والإح�ضان، فزايد اخلري والعطاء 
هو من غر�ص يف نفو�ص �ضعب الإمارات حب العطاء والبذل والإن�ضانية حتى 
ب��ارزة من  �ضمة  املنكوبة  لل�ضعوب  العون  يد  ومد  الإن�ضاين،  العمل  اأ�ضحى 
�ضمات �ضعب الإمارات، وجعلت الإمارات دولة اإن�ضانية عاملية للعطاء واجلود 
والنهج الثابت يف دعم تنمية الإن�ضان ورفاهيته يف كل مكان من دون النظر 
اإىل اعتبارات الدين اأو العرق اأو اللغة اأو املوقع اجلغرايف والتي ي�ضري على 
نهجه �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة "حفظه 
اآل نهيان  ال�ضيخ حممد بن زايد  ال�ضمو  اهلل" وويل عهده المني �ضاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�ضلحة، يف العطاء والأعمال اخلريية البارزة 
داخل وخارج الإمارات . حيث تبواأت الإمارات مرتبة متقدمة عامليا من بني 

الدول املانحة الأكرث عطاء و�ضخاء يف جمال امل�ضاعدات اخلارجية.
وتهدف موؤ�ض�ضة م�ضلم بن حم اخلريية اىل اإن�ضاء وامل�ضاهمة يف اإن�ضاء ودعم 
امل�ضاجد واملراكز الثقافية الإ�ضالمية واملوؤ�ض�ضات التي تهتم بتنمية الوعي 
يف  الإن�ضانية..امل�ضاهمة  احل�ضارة  يف  دوره���ا  واإب���راز  الإ���ض��الم��ي  ب��ال��رتاث 
تاأ�ضي�ص ودعم املوؤ�ض�ضات التعليمية على اختالف اأنواعها ودرجاتها ومراكز 
والباحثني.  للدار�ضني  والبحثية  الدرا�ضية  املنح  وتوفري  العلمي  البحث 
وت�ضهم املوؤ�ض�ضة اأي�ضا يف تاأ�ضي�ص ودعم امل�ضت�ضفيات واملراكز الطبية ومراكز 

التاأهيل وتوفري امل�ضاعدات الطبية والعالجية للمحتاجني .
تاأ�ضي�ص ودعم  امل�ضاهمة يف  كما تهدف موؤ�ض�ضة م�ضلم بن حم اخلريية يف 
امل�ضروعات ال�ضكنية ذات الطابع اخلريي ودور الأيتام وامل�ضنني ودور ح�ضانة 
الأطفال. ، ف�ضال عن امل�ضاهمة يف امل�ضروعات التي تهدف اإىل حماية البيئة 
اإن�ضاء وتنظيم جوائز با�ضم املوؤ�ض�ص لتكرمي  اإ�ضافة اىل  واملحافظة عليها، 
 العلماء والباحثني واملفكرين والطالب يف كافة جمالت العلم والفكر والآداب.
املالية  ال��ع��وائ��د  ت��وف��ري  ت��ه��دف اىل  ال��ت��ي  امل�����ض��روع��ات  امل�ضاهمة يف  ك��ذل��ك   

للموؤ�ض�ضة  مما ي�ضاعدها على حتقيق اأغرا�ضها.

املهتدون اجلدد ي�ستقبلون 
جمهور قافلة زايد اخلري
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حتقيقاً للم�ضوؤولية املجتمعية اأختتمت دار زايد للثقافة الإ�ضالمية م�ضاركتها 
وتنمية  الثقافة  وزارة  نظمتها  التي  اخلري"  زاي��د   " قافلة  فعاليات  �ضمن 
املعرفة بالتعاون مع نادي العني، و مب�ضاركة العديد من املوؤ�ض�ضات احلكومية 
واملدار�ص، والتي اقيمت بجوار ا�ضتاد هزاع بن زايد على مدى يومني متتالني. 
املنت�ضبني  املهتدين اجل��دد  ال��دار جمموعة من  ا�ضتقبال زوار جناح  وك��ان يف 
وافياً  �ضرحاً  الذين قدموا  املوظفني،  ال��دار اىل جانب عدد من  للدرا�ضة يف 
عن اخلدمات الثقافية و التعليمية التي تقدمها دار زايد اإىل جانب عر�ص 
ا�ضدارات الدار املتنوعة العناوين واللغات. كما قدمت الدار م�ضابقات ثقافية 
ب��اإط��الع اجلمهور على  اجل��دد  املهتدين  وق��ام   ، اخل��ري  زاي��د  قافلة  جلمهور 
الدار لهم، حيث تعترب دار زايد للثقافة الإ�ضالمية  التي تقدمها  اخلدمات 
من املوؤ�ض�ضات الرائدة يف التعريف بالثقافة الإ�ضالمية و تعليم اللغة العربية 
التي  الق�ضرية  الق�ضة  من  جمموعة  توزيع   مت   كذلك  بغريها.  للناطقني 
اأ�ضدرتها الدار واملوجهة اإىل �ضريحة الأطفال والتي تهدف اإىل تثبيت القيم  
الرتبوية و الإن�ضانية ال�ضامية يف النا�ضئة. كما عر�ضت الدار لوحات اخلط 
العربي التي خّطها املهتدين اجلدد من خالل الدورات املقدمة لهم من الدار 
اأعمالهم  بعر�ص  اجل��دد  املهتدون  ق��ام  كما  متميزين،  خطاطني  اأي��دي  على 
وم�ضغولتهم اليدوية و الفنية. جدير بالذكر اأن دار زايد للثقافة الإ�ضالمية 
حتر�ص على تقدمي الدورات العملية و املهنية لطالبها من املهتدين اجلدد 

لتتيح لهم فر�ص عملية للم�ضاركة يف مثل هذه املعار�ص.



الوخز بالإبر
ميكن  التقليدي،  ال�ضيني  بالطب  املرتبطة  التقنية  ه��ذه  يف 
اإعادة التوازن اإىل الن�ضدادات اأو فائ�ص طاقة احلياة )كي( عرب 
علماً  بالإبر  الوخز  ي�ضتهدفها  التي  النقاط  يف  رفيعة  اإبر  د�ّص 
هذه  ُت�ضتعَمل  اجل�ضم.  داخ��ل  الطول  خطوط  على  متتّد  باأنها 
اإىل  نظراً  املفا�ضل  التهاب  ملعاجلة  وا�ضع  نطاق  على  الطريقة 

فاعليتها يف ت�ضكني الأمل.
ل���دى مر�ضى  ن��ت��ائ��ج مده�ضة  اإىل  اأط��ب��اء دمن��ارك��ي��ون  ��ل  ت��و���ضّ
الركبة  يف  العظمي  الف�ضال  م��ن  ج��داً  ح��ادة  ب��درج��ة  م�ضابني 
اأنهم كانوا ي�ضتعدون للخ�ضوع للجراحة. كان مفاجئاً  لدرجة 
الأمل يف  % من   80 بالإبر يف تخفيف حتى  الوخز  ينجح  اأن 

هذه احلالت املتقدمة.
�ُضّجلت منافع م�ضابهة حني در�ص اأطباء بريطانيون جمموعة 
من املر�ضى امل�ضابني بدرجة متقدمة من الف�ضال العظمي يف 
الورك. �ضاهمت �ضت جل�ضات من الوخز بالإبر )دامت كل جل�ضة 
ب�ضكل ملحوظ وحت�ّضنت قدرة  الأمل  �ضاعة( يف تخفيف  ن�ضف 
بعد  الأق��ل  اأ�ضابيع على  ثمانية  التحرك ط��وال  امل�ضاركني على 

العالج.
على �ضعيد اآخر، خ�ضع 90 مري�ضاً م�ضاباً بالف�ضال العظمي 
اأ�ضبوعية  جلل�ضة  عاماً،   71 عمرهم  متو�ضط  يبلغ  الركبة،  يف 
اأ�ضابيع. تراجع  من الوخز بالإبر طوال �ضهر ثم مرة كل �ضتة 
الأمل والت�ضّلب بدرجة كبرية لديهم جميعاً وحت�ضنت قدرتهم 
منهم مل  اأح��داً  اأّن  لدرجة  هائاًل  التح�ضن  كان  التحرك:  على 
 31 تابع  الالحقة.  املرحلة  يف  للجراحة  اخل�ضوع  اإىل  يحتج 
مري�ضاً من هذه املجموعة اخل�ضوع جلل�ضات الوخز بالإبر بعد 

مرور �ضنتني.

طب التجان�ض
امل�ضابني  ت�ضاعد  التجان�ص  ط��ب  ع��الج��ات  اأن  البحوث  اأثبتت 
العالجات  مفعول  يح�ّضن  بع�ضها  اأن  حتى  املفا�ضل،  بالتهاب 
التهاب  م�ضتوى  على  التجان�ص  طب  مقاربة  تاأتي  التقليدية. 
اأعرا�ص  تكتفي مب��ع��اجل��ة  ل  اأن��ه��ا  يعني  م��ا  ���ض��ام��ل��ة،  امل��ف��ا���ض��ل 
الل��ت��ه��اب ب��ل ت��ع��ال��ج و���ض��ع امل��ري�����ص ك��ل��ه والأ����ض���ب���اب الكامنة 
والعاطفية  اجل�ضدية  الظروف  ذل��ك  يف  مبا  ال�ضطراب،  وراء 

ف املري�ص وتزيد حّدة مر�ضه. والجتماعية التي ُت�ضعمِ
كل  ح��ال��ة  وت�ضتهدف  طبيعية  التجان�ص  ط��ب  و���ض��ف��ات  تبقى 
مري�ص وطبيعة اأعرا�ضه. لكن قبل تلقي هذا النوع من العالج 
بطب  متخ�ض�ضاً  طبيباً  ت�ضت�ضري  اأن  الأف�����ض��ل  م��ن  ال��ف��ردي، 
ملعاجلة  �ضائعاً  اأ�ضبح  املهّمة  العالجات  بع�ص  اأّن  مع  التجان�ص 

التهاب املفا�ضل.

عالجات كهرومغناطي�صية
يف التجارب املخربية، تبنّي اأن احلقول الكهرومغناطي�ضية حتّفز 
على منو العظام والغ�ضاريف معاً. يف اإحدى الدرا�ضات العيادية، 
ت�ضتهدف  خفيفة  جلل�ضات  العظمي  بالف�ضال  امل�ضابون  خ�ضع 
الركبة وتدوم 48 دقيقة طوال اأ�ضبوعني اأو ح�ضلوا على عالج 

وا�ضحة  النتائج  كانت  : وه��م��ي.  جداً
من   %  46 اأمل  ت���راج���ع 

تلقوا  ال���ذي���ن  امل��ر���ض��ى 
احلقيقي  ال������ع������الج 

مقارنًة ب�8 % �ضمن جمموعة العالج الوهمي.
ل تزال الأدلة قليلة يف هذا املجال، لكن اأكدت مراجعة البيانات 
املتاحة يف عام 2013 قدرة العالج باحلقول الكهرومغناطي�ضية 
بالف�ضال  امل�ضابني  اأمل  منافع معتدلة يف تخفيف  اإعطاء  على 

العظمي.
تتمكن موّلدات احلقول الكهرومغناطي�ضية من م�ضاعدة هوؤلء 
للحقول  املعّر�ضة  املناطق  نحو  ال��دم  تدفق  زي��ادة  املر�ضى عرب 

الكهرومغناطي�ضية وتخفيف الأمل.

كي كونغ
من خالل اجلمع بني حركات بطيئة وتقنية التاأمل والتنف�ص 
املنتظم، يقال اإن الكي كونغ يزيد تدفق الطاقة احليوية )كي( 
اإحدى  يف  احل��ي��اة.  واإط��ال��ة  ال�ضحة  حت�ضني  بهدف  اجل�ضم  يف 
من  متقدمة  مبرحلة  امل�ضابني  % م��ن   91 اأك���د  ال��درا���ض��ات، 
النوع الأول من متالزمة الأمل الناحي املرّكب على تراجع اأملهم 
تلقوا  الذين  املر�ضى  % من  ب�36  مقارنًة  كونغ  الكي  بف�ضل 
عالجاً مزيفاً. وبعد مراجعة جتارب عيادية ع�ضوائية، لوحظ 
اأن ممار�ضة الكي كونغ تعطي )اأثراً مهماً( على م�ضتوى تخفيف 

الأمل مقارنًة باأ�ضاليب الرعاية التقليدية.

الربوميلني
الو�ضطى  اأم���ريك���ا  يف  ق����رون  م��ن��ذ  الأن���ان���ا����ص  ف��اك��ه��ة  ُت�ضتعمل 
اليوم  اللتهابات.  وتخفيف  اله�ضم  ع�ضر  ملعاجلة  واجلنوبية 
ملعاجلة  واع��دة  نتائج  فيها  امل��وج��ود  الربوميلني  اأن��زمي  يعطي 
اأنزمي  يه�ضم  املفا�ضل.  التهاب  اأبرزها  امل�ضاكل،  من  جمموعة 
الربوميلني الربوتينات ويكافح اللتهابات وامليكروبات بفاعلية 
وُي�َضّكن الأمل ويقّوي املناعة وقد تكون قدرته على تخفيف الأمل 
اللتهاب  م�ضادات  معظم  من  اأف�ضل  املفا�ضل  عمل  وحت�ضني 

غري ال�ضتريويدية.
التهاب  الربوميلني يف معاجلة  اإىل مفعول  اأخ��رى  اأدل��ة  ت�ضري 
املفا�ضل الروماتويدي اأي�ضاً. ترتاوح اجلرعة اليومية املو�ضى 
بها بني 250 و750 ملغ، مرتني اأو ثالث مرات يومياً، مع اأن 
اجلرعة النموذجية ترتاوح بني 500 واألف ملغ، وت�ضل اأحياناً 

اإىل 2000 ملغ.

الكّمون الأ�صود
قوية على  اآث���اراً  وب���ذوره  الأ���ض��ود  الكمون  زي��ت  اأعطت مكّونات 
م�ضتوى مكافحة اللتهابات يف املختربات. يف اإحدى الدرا�ضات، 
تلّقت 40 امراأة م�ضابة بالتهاب املفا�ضل الروماتويدي عالجاً 
كب�ضولت  على  الالحق  ال�ضهر  يف  وح�ضْلَن  �ضهر  ط��وال  وهمياً 
�ص  ُخ�ضّ ثم  يومياً،  مرتني  ملغ   500 بجرعة  الكمون،  بزيت 
املر�ص  الوهمي جم��دداً. تراجعت حّدة  ال�ضهر الالحق للعالج 
ال�ضباحي  الت�ضّلب  املتورمة وم�ضتوى  املفا�ضل  وانخف�ص عدد 
ب���درج���ة م��ل��ح��وظ��ة خ����الل ال�����ض��ه��ر امل��خ�����ض�����ص ل��ل��ع��الج بزيت 

الكمون.

م�صحوق ثمر الورد واللبان
العظمي  الف�ضال  اأعرا�ص  الورد يخفف  اأن م�ضحوق ثمر  تبنّي 
عن  والعجز  والت�ضلب  الأمل  ذل��ك  يف  مب��ا  وال���ورك،  الركبة  يف 
احلركة. ترتاجع اأي�ضاً حدة الأعرا�ص كلها واحلاجة الطارئة 
اإىل الأدوية. وعند اختبار تركيبة ع�ضبية ت�ضمل اللبان على 
اأملهم وحت�ّضنت حركة  تراجع  العظمي،  بالف�ضال  م�ضابني 

مفا�ضلهم.

ع�صبة خملب ال�صيطان
بعد مراجعة بع�ص التجارب املهّمة، لوحظ اأن ا�ضتعمال 
�ضائلة  خال�ضة  اأو  ال�ضيطان  خملب  ع�ضبة  م�ضحوق 
يف  العظمي  الف�ضال  ح��دة  تخفيف  يف  ي�ضاهم  منه 
العمود الفقري والورك والركبة والأمل املزمن يف 
اأ�ضفل الظهر. تبلغ اجلرعة املو�ضى بها 750 ملغ 
وُتوؤَخذ ثالث مرات يومياً، طوال �ضهرين اأو ثالثة 

اأ�ضهر على الأقل.

�صمغ اجليوجولو
ُيعترب اجليوجولو اأحد اأبرز مكّونات عالجات التهاب 
املفا�ضل نظراً اإىل قدرته على تخفيف الأمل وحت�ضني 
املو�ضى  اليومية  اجلرعة  تبلغ  فقط.  �ضهر  بعد  احلركة 

بها 500 ملغ على اأن ُتوؤَخذ مع الطعام.

اأع�صاب �صينية تقليدية
الأع�ضاب  حبيبات  من  تركيبتني  اأن  لوحظ  عيادية،  درا�ضة  يف 
ليو((  ك��ي��ن��غ  ق����وان  و)���ض��و  ج��ي��ن��غ(  ون  ق����وان  ))���ض��و  ال�ضينية 
بالتهاب  امل�ضابني  من   %  50 من  اأك��رث  )�ضفاء(  ت�ضتطيعان 
املفا�ضل الروماتويدي من دون اإعطاء اأي اآثار جانبية. ي�ضتهدف 
اأي�ضاً عرب  اللتهاب  تنغ(( ذلك  اآخ��ر ))يل غونغ  عالج ع�ضبي 
كبح العنا�ضر اللتهابية يف اجل�ضم مثل عامل نخر الورم األفا. 

ترتاوح اجلرعة املو�ضى بها بني 180 و360 ملغ.

نبتة اليكة
ت�ضاهم هذه النبتة اأي�ضاً يف تخفيف اأعرا�ص التهاب املفا�ضل 
الروماتويدي. تتمتع خال�ضة اليكة باآثار م�ضادة للتهاب 
املفا�ضل وع���دد م��ن الل��ت��ه��اب��ات الأخ���رى لأن��ه��ا م�ضدر 
تكافح  التي  ال�ضتريويدية  ال�ضابونني  لعنا�ضر  قوي 
اأن هذه  الباحثني  الطفيليات بفاعلية. يظّن بع�ص 

الع�ضبة تعطي مفعولها عرب قمع اجلراثيم املعوية التي تزيد 
اللتهاب يف املفا�ضل.

امل�ضادة  ال��ب��ول��ي��ف��ي��ن��ول  ع��ل��ى م���واد  اأي�����ض��اً  ال��ي��ك��ة  حت��ت��وي نبتة 
لاللتهاب.

كرمي الكايني
وي�ضمل خال�ضة  الكاب�ضي�ضني(  )كرمي  اأي�ضاً  املنتج  هذا  ُي�ضّمى 
الأمل  م��ن  ع��دة  اأ�ضكال  لتخفيف  وُي�ضتعمل  الكايني  فلفل  م��ن 
املزمن عند دهنه على الب�ضرة ب�ضكل متكرر. ي�ضتق هذا التابل 
من الفلفل احلار واملجفف وميكن اأن يخفف الأمل عرب اإ�ضعاف 
كمية العن�ضر الكيماوي الذي يقع يف اخلاليا الع�ضبية وينقل 
اإ�ضارات الأمل اإىل الدماغ. يف اإحدى الدرا�ضات، لوحظ اأن �ضمادة 
الكاب�ضي�ضني كانت اأف�ضل بكثري من الدواء الوهمي بالن�ضبة اإىل 
امل�ضابني باأمل مزمن يف اأ�ضفل الظهر. اأثبتت البحوث اأي�ضاً اأن 
هذا الكرمي يخفف الأمل ويقوي املفا�ضل بن�ضبة 40 % حني 
مرات  اأرب��ع  اليدين  على  العظمي  بالف�ضال  امل�ضابون  يدهنه 

يومياً.

حلاء ال�صف�صاف
الكيماوية  الناحية  من  بالأ�ضربين  ال�ضف�ضاف  حل��اء  يرتبط 
اأ�ضفل الظهر لفرتة ق�ضرية  اأنه يريح امل�ضابني باأمل يف  ويبدو 
120 و240 ملغ من  ب��ني  ت���رتاوح  اأخ��ذ ج��رع��ات يومية  عند 

ال�ضالي�ضني.

الغلوكوزامني والكوندرويتني
الغ�ضروف  ل��ن��م��و  م���ه���ّم���ان  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ان  ال��ع��ن�����ض��ران  ه�����ذان 
ي�ضّكل  الإج���ه���اد.  م��ن  ويحميها  ال��ع��ظ��ام  اأط����راف  يغطي  ال���ذي 
اأ�ضا�ضياً من اجلزيئات الكربى التي جتعل  الغلوكوزامني جزءاً 
املاء يف  فيحافظ على مرونته عرب حب�ص  الغ�ضروف مطاطياً 
تلك  تفكك  كبح  ع��رب  مفعوله  يعطي  ال��غ�����ض��روف.  م�ضفوفة 
اجلزيئات واإعادة بناء الغ�ضروف املت�ضرر، ف�ضاًل عن اأنه م�ضاد 

طبيعي لاللتهاب وي�ضتهدف املر�ص بحد ذاته.
يف جتربة بلجيكية، تلقى امل�ضابون بالف�ضال العظمي يف الركبة 
1500 ملغ من الغلوكوزامني يومياً اأو دواًء وهمياً طوال ثالث 
تدهوراً  الوهمي  ال��دواء  النا�ص �ضمن جمموعة  واجه  �ضنوات. 
متوقعاً يف الغ�ضروف بينما بقيت مفا�ضل املر�ضى الذين اأخذوا 
م�ضتوى  تراجع  مع  النتيجة  وتزامنت  �ضليمة  الغلوكوزامني 
الأمل وحت�ّضن حركة املفا�ضل ومل يواجه امل�ضاركون خالل هذه 

الفرتة اأي اآثار جانبية مزعجة.
املفا�ضل  ليونة  على  احلفاظ  يف  ب��دوره  الكوندرويتني  ي�ضاهم 
يجدد  كذلك  واإ�ضالحه.  الغ�ضروف  تفكك  اإب��ط��اء  مع  تزامناً 
ق���وة ال��غ�����ض��روف ب��ع��د �ضتة اأ���ض��ه��ر م��ن اأخ���ذ امل��ك��م��الت. يو�ضى 
العن�ضران  الغلوكوزامني. يعمل  الكوندرويتني مع  باأخذ  دوماً 
امل�ضاحات  يحّد  ال��ذي  الزليلي  الغ�ضاء  نوعية  على حت�ضني  معاً 
اإىل  بها  املو�ضى  اليومية  اجلرعة  ت�ضل  املفا�ضل.  يف  الداخلية 
ملغ   3600 وحتى  الغلوكوزامني  كربيتات  من  ملغ   3200
على  اأ�ضهر  ثالثة  ط��وال  اأخذها  يجب  لكن  الكوندرويتني  من 

الأقل قبل مالحظة اأي حت�ّضن.

حملول الكولجني
الذي  الكولجني  درا�ضات عن حملول  �ضبع  �ضملت  يف مراجعٍة 
يحتوي على الأحما�ص الأمينية الالزمة لبناء الن�ضيج ال�ضام، 
بالف�ضال  امل�ضابني  املر�ضى  معاجلة  يف  فاعليته  املحلول  اأثبت 
اأ�ضارت  كذلك  املفا�ضل.  م�ضاكل  من  اآخ��ر  �ضكل  اأي  اأو  العظمي 
تلك  تطور  اأي�ضاً  يوقف  ق��د  اأن��ه  اإىل  اأخ���رى  درا���ض��ات خمربية 

الأمرا�ص.
ت�ضل اجلرعة اليومية املو�ضى بها اإىل 1200 ملغ.

CH-Alpha منتج
الن�ضطة  العنا�ضر  م��ن  ع��دد  على  ويحتوي  م�ضّجل  منتج  اإن���ه 
مثل الكولجني املُحلَّل وخال�ضات جذر الزجنبيل وثمر الورد 
هالم.  اأو  اأق��را���ص  �ضكل  على  اإي��ج��اده  ميكن   .C والفيتامني 
بذور  وزيت  العطا�ص اجلبلية  زهرة  على  اأي�ضاً  الهالم  يحتوي 
ريا�ضياً حمرتفاً   73 اأخذ  الدرا�ضات،  اإحدى  ال�ضم�ص. يف  دوار 
CH- منتج  م��ن  �ضائلة  تركيبة  بن�ضلفانيا  ولي��ة  جامعة  يف 

اأ�ضبوعاً   24 م��ر  على  ي��وم��ي��اً،  ملغ   10 بجرعة   ،Alpha
والقدرة  املفا�ضل  اأمل  م�ضتوى  على  ملحوظاً  حت�ضناً  و�ضجلوا 

على التحرك.

حم�ض الهيالورونيك
عند اأخذ هذا احلم�ص على �ضكل مكّمل، يخفف اإنتاج الأنزميات 
اإ�ضارات الأمل.  التي ت�ضّر بن�ضيج الغ�ضروف ال�ضحي وتوؤثر يف 
يف اإحدى الدرا�ضات، اأخذ عدد من امل�ضابني بالف�ضال العظمي 
 %  60 فيها  الركبة مكمالت يومية من خال�ضة طبيعية  يف 
من حم�ص الهيالورونيك طوال ثمانية اأ�ضابيع، فرتاجع اأملهم 
اليومية  اجل��رع��ة  تبلغ  ع��م��وم��اً.  ج�ضمهم  وظ��ائ��ف  وحت�ضنت 

املو�ضى بها 40 ملغ.

ميثيل �صلفونيل ميثان
يف  امل��وج��ود  للكربيت  م�����ض��دراً  ميثان  �ضلفونيل  امليثيل  ي�ضّكل 
اأي�ضاً.  والب�ضر  احل��ي��وان��ات  ول��دى  و�ضوائلها  النباتات  اأن�ضجة 
عرب  املفا�ضل  تدمري  وي��وق��ف  وال��ت��ورم  الأمل  يخفف  اأن  ميكن 
ا�ضتهداف اجلذور احلرة التي ت�ضبب اللتهاب. تبنّي اأنه يخفف 
الأمل ويح�ضن وظائف اجل�ضم عند اأخذ اأقرا�ص منه طوال 12 

اإىل  بها  املو�ضى  اليومية  اجل��رع��ة  ت�ضل  الأق���ل.  على  اأ�ضبوعاً 
دفعات. على  تق�ضيمها  ب�ضرط  ملغ   1200

اإ�ض اأدينوزيل ميثيونني
من املعروف اأن هذا العن�ضر املوجود طبيعياً يف كل ن�ضيج و�ضائل 
داخل اجل�ضم ي�ضتطيع مكافحة اللتهابات بفاعلية. بالإ�ضافة 
ويخفف  املفا�ضل  وظيفة  ُيح�ّضن  اأن  ميكن  الأمل،  تخفيف  اإىل 
اأدينوزيل  اأن عن�ضر )اإ�ص  التجارب  اأي�ضاً. يثبت بع�ص  ت�ضّلبها 
امل�ضابني  ل��دى  وال��ت��ورم  والت�ضلب  الأمل  يخفف  ميثيونني( 
فاعل  اأن��ه  حتى  الوهمي،  ال���دواء  من  اأك��رث  العظمي  بالف�ضال 
بقدر م�ضكنات الأمل ال�ضائعة مثل الإيبوبروفني والنابروك�ضني. 
ميثيونني(  اأدي��ن��وزي��ل  )اإ����ص  عن�ضر  ين�ّضط  اآخ���ر،  �ضعيد  على 
وي�ضّرع  اللتهابات  يخفف  اأن��ه  حتى  الغ�ضروف.  اإن��ت��اج  عملية 
تركيب الغ�ضروف ويطيل فاعليته، ف�ضاًل عن اأنه يزيد اإفراز 
ت�ضل  ال�ضبب.  يجهلون  الباحثني  اأن  علماً  الأك�ضدة،  م�ضادات 
اجلرعة اليومية املو�ضى بها اإىل 1200 ملغ ب�ضرط تق�ضيمها 

على دفعات.
زيوت الأفوكادو وفول ال�ضويا غري القابلة للت�ضنب

تطلق هذه اخللطات الزيتية املميزة عملية اإ�ضالح الغ�ضروف 
تعّزز  ال��ت��ي  املتنقلة  ال�ضيتوكني  م�ضتويات  ف  وُت�ضعمِ املت�ضرر 
اللتهابات، ما ي�ضمح بتح�ضني وظيفة املف�ضل تزامناً مع تخفيف 

الأمل بقدر ما تفعل م�ضادات اللتهاب غري ال�ضتريويدية.

الكركمني
من  وامل�ضتقة  ال�ضفراء  ال�ضبغية  امل���ادة  ه��ذه  ا�ضُتعملت  لطاملا 
اإىل  نظراً  الأيورفيدا  طب  يف  املفا�ضل  التهاب  ملعاجلة  الكركم 
اللتهابات.  وتخفيف  ال��غ�����ض��روف  ت�����ض��ّرر  ك��ب��ح  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا 

ترتاوح اجلرعة اليومية املو�ضى بها بني 400 و800 ملغ.

الزجنبيل
م�ضابهة  بخ�ضائ�ص  التقليدي  الع�ضبي  ال��ع��الج  ه���ذا  يتمتع 
مل�ضادات اللتهاب غري ال�ضتريويدية، مبا يف ذلك القدرة على 
التهابات  ي�ضبب  ال��ذي  باملمر  املرتبطة  اجلينات  بع�ص  اإع��اق��ة 

مزمنة.
 ترتاوح اجلرعة اليومية املو�ضى بها بني غرامني و4 غرامات 
من ع�ضري الزجنبيل اأو خال�ضة �ضاي الزجنبيل. اأو ميكن فرك 
جذر الزجنبيل باملف�ضل مبا�ضرًة اأو حت�ضري �ضمادة دافئة من 

جذر الزجنبيل الطازج وو�ضعها على مناطق الأمل.

Meta050 مكّمل
���ض��اه��م ه���ذا اخلليط  اأ���ض��اب��ي��ع،  يف جت��رب��ٍة ام��ت��دت ع��ل��ى ثمانية 
اجلنجل  نبات  من  امل�ضتقة  األ��ف��ا(  )اإي���زو  اأحما�ص  من  امل�ضنوع 
وخ��ال���ض��ة اإك��ل��ي��ل اجل��ب��ل وح��م�����ص الأول��ي��ن��ول��ي��ك يف تخفيف 
املفا�ضل  بالتهاب  امل�ضابني  ل��دى   % اأو50   40 بن�ضبة  الأمل 
الليفي.  الع�ضلي  الأمل  اأو  العظمي  الف�ضال  اأو  الروماتويدي 
ثالث  وُت��وؤخ��ذ  ملغ   440 بها  املو�ضى  اليومية  اجل��رع��ة  تبلغ 
880 ملغ مرتني يومياً  اأ�ضابيع ثم  اأربعة  ط��وال  م��رات يومياً 

لأربعة اأ�ضابيع اإ�ضافية.

مكّمل البيكنوغينول
ال�����ض��ن��وب��ر. �ضاهم  ال��ب��ي��ك��ن��وغ��ي��ن��ول اإىل خ��ال���ض��ة ق�����ض��ر  ي�����ض��ري 
والت�ضلب  الأمل  تخفيف  يف  ال��درا���ض��ات  اإح���دى  يف  املكمل  ه��ذا 
من  امل�����ض��ارك��ون  مت��ّك��ن  ك��ذل��ك  العظمي.  بالف�ضال  امل��رت��ب��َط��ني 
اإ�ضافية  ن�ضاطات  وممار�ضة  الأمل  م�ضكنات  ا�ضتهالك  تخفيف 

�شحة وتغذية
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ال�صتني  عمر  فوق  العامل  �صكان  من   %10 اأن  اإىل  التقديرات  وت�صري  املجتمعات  بع�ض  يف  وبائية  م�صتويات  املفا�صل  م�صاكل  بلغت 
يواجهون اأعرا�ض الف�صال العظمي. ل ُيعترب التهاب املفا�صل مر�صًا بحد ذاته بل ي�صف هذا امل�صطلح جمموعة اأعرا�ض ت�صري اإىل 
التهاب مف�صل اأو اأكرث وتتعّدد اأ�صباب امل�صكلة املحتملة. عمومًا، يتلقى امل�صاب بالتهاب املفا�صل جمموعة اأدوية �صخمة ل ت�صيطر 
على املر�ض بال�صكل املنا�صب يف حالت كثرية، وتعطي اأحيانًا اآثارًا جانبية مريعة بقدر احلالة التي تّدعي معاجلتها. اإذا كنت 
م�صابًا بالتهاب املفا�صل، فاإنك �صمعَت على الأرجح باأنك لن جتد اأي عالج فاعل و�صت�صطر بكل ب�صاطة اإىل اأخذ م�صكنات الأمل اأو 
تنتظر اإىل اأن ت�صبح مر�ّصحًا منا�صبًا جلراحة ا�صتبدال املفا�صل. لكن ل داعي لتعاين ب�صمت اإذا كان التهاب املفا�صل لديك يزداد 
�صوءًا بوترية تدريجية. نقّدم يف ما يلي خيارات بديلة ومكمالت اأثبتت جناحها علميًا يف عك�ض الأعرا�ض، حتى اأنها ت�صتهدف 

�صبب التهاب املفا�صل يف بع�ض احلالت!

خيارات بديلة ومكمالت ت�صتهدف ال�صبب يف بع�ض احلالت!

التهاب املفا�سل.. طرق ب�سيطة للتحكم باآلمك
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العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9298  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-زد ايه اي ان كيه خلدمات احلرا�ضة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /من�ضور احمد �ضبحاين زهري اظهر قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )16100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176983409AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/10/23 ال�ضاعة 15.00 م�ضاءا بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9137  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد اقبال ح�ضني للتمديدات الكهربائية �ص.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي /اليا�ص علي ماليك باج علي قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )6983 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176789371AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   1500(
بالقاعة  �ص   08.30 ال�ضاعة   2017/11/5 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9499  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  �ضرتنث  1-�ضوبر   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  خ��ان  وايل  �ضري  يون�ص  املدعي /حممد  ان  الق��ام��ة مبا 
عودة  وتذكرة  دره��م(   35320( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
  mb177078441ae:مببلغ )3000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/10/31 ال�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8952  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جميل خان لالعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  احمد  ب�ضري  جليل  /حممد  املدعي  ان  مبا 
مببلغ  ع���ودة  وت���ذك���رة  دره����م(   24237( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ضتحقات  امل��ط��ال��ب��ة 
  MB176678160AE:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2017/11/9 ال�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7175  عمايل جزئي

ماجنالت  وميثلها/�ضانيت  الطبي  الم��ارات  جنمة  1-مركز   / عليه  املدعي  اىل 
بارابيل عثمان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ر�ضينة �ضيخ ب�ضري وميثله:علي 
ابراهيم حممد احلمادي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
عمالية وقدرها )111536 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  والفائدة 
  MB172830638AE/2017:ال�ضكوى رق��م  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %12
بالقاعة  ال�ضاعة 08.30 �ص  املوافق 2017/11/1  الربعاء  لها جل�ضة يوم  وح��ددت 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9291  عمايل جزئي
حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  مياه  1-يون�ص   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /كارتيك انيلكومار قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   10000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
  MB177043633AE:2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
م�ضاءا   15.00 ال�ضاعة   2017/10/23 املوافق  الثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
بالقاعة ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على الأقل ، مع تق�ضري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2016/2394  عمايل  جزئي 

ان  الق��ام��ة مب��ا  �ضي جمهول حم��ل  دبليو  دي   - ماي�ضون  عليه/1- لبليه  امل��دع��ي  اىل 
املحكمة  بان  نعلنكم  النعيمي  هوي�ضل  علي  عبداهلل  وميثله:را�ضد  ادن  املدعي/ح�ضناء 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2016/8/15  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ح�ضناء 
والفائدة  دره��م   )78.160( وق��دره  مبلغا  للمدعية  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  ادن 
القانونية عنه بواقع 9% من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد عدا الف�ضل 
الف  خم�ضة  ومبلغ  امل�ضروفات  من  وباملنا�ضب  نهائيا  احلكم  �ضريورة  فمن  التع�ضفي 
درهم مقابل اتعاب املحاماة واعفت املدعية من ن�ضيبها . حكما مبثابة احل�ضوري قابال 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/24  عمايل  كلي 
اىل املدعي عليه/1- دي.جي.غلوبال �ضريفي�ص ام اي - م.د.م.�ص جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/فران�ضي�ضكو جينتيلى وميثله:يو�ضف حممد ح�ضن حممد البحر نعلنكم 
املذكورة اعاله  املنعقدة بتاريخ 2017/5/30  يف الدعوى  بان املحكمة حكمت بجل�ضتها 
نحو  اج��راءات  من  يلزم  ما  باتخاذ  عليها  املدعى  بالزام  جينتيلى  ل�ضالح/فران�ضي�ضكو 
 DMCC092703:رقم التجارية  الرخ�ضة  من  )كمدير(  املدعي  ا�ضم  و�ضطب  حذف 
العائدة للمدعي عليها وال�ضادرة عن �ضلطة مركز دبي لل�ضلع املتعددة واليعاز لل�ضلطة 
املذكورة باتخاذ ما يلزم من اجراءات يف هذا اخل�ضو�ص والزمت املدعي عليها بالر�ضوم 
قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما   . املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  وامل�ضاريف 
لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم 

�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4097  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- ح�ضن علي احمد لتنظيف املباين جمهول حمل 
قد  عبداحلميد  ال�ضيد  احمد  التنفيذ/امري  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )11178( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )1238( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4142  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- كون�ضبت لين للمالحة �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد ر�ضاد عثمان بهاي ميمون قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )81865( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )5944( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3917  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  ت��اج  �ضعيد  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/زين علي مظهر مظهر اقبال قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )4077( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )589( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4049  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ض���ده/1- ام ات�����ص ���ض��ي ل��ل��م��ق��اولت �������ص.ذ.م.م جمهول 
قد  حنيف  حممد  التنفيذ/عبداملجيد  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )9035( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )857( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4041  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- ال�ضنافر لتنظيف املباين جمهول حمل القامة 
اأق����ام  عليك  ق��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ف��اروق ح�ضن عبدالرحيم  ان ط��ال��ب  مب��ا 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )8581( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�ضافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�ضوم خلزينة  دره��م   )840( مبلغ  اىل 
�ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4033  تنفيذ عمايل 

جمهول  ����ص.ذ.م.م  احلدائق  لتجميل  الرئي�ضي  ���ض��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  �ضاحب  حممد  التنفيذ/رفيق  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )10982( وق����دره  ب��ه 
بال�ضافة اىل مبلغ )971( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4081  تنفيذ عمايل 

���ص.ذ.م.م جمهول حمل  ار بريفورمن�ص  اند  املنفذ �ضده/1- ال  اىل 
اأقام   قد  بامينتوان  اوكامبو  التنفيذ/جريالد  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة  خ��زي��ن��ة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )31246( وق����دره  ب��ه 
بال�ضافة اىل مبلغ )2383( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3976  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضتاندرد تيك للخدمات الفنية �ص.ذ.م.م جمهول 
التنفيذ/حممد نعيم حممد حنيف قد  حمل القامة مبا ان طالب 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )7302( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )786( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/1647  ا�شتئناف جتاري   
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- توريكانديل مو�ضى عبداهلل 2-علي ادافاتو كانديل  
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�ضتاأنف /زعل �ضلطان احمد لوتاه وميثله 
ال�ضادر  احل��ك��م  ا�ضتاأنف  ق��د   - اجل�ضمي  ع��ب��داهلل  مو�ضى  رج��ب  ه��ان��ى   /
بالدعوى رقم : 2017/367 جتاري كلي بتاريخ 2017/8/27 وحددت لها 
جل�ضه يوم الحد املوافق 2017/11/5  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/6 جتاري كلي                                              

م  2- ح�ضني �ضفر على خطريان  م  ذ  - �ص  وال�ضحن  لل�ضياحة  لينك  املدعي عليه/1- تريد  اىل 
الق��ام��ة مبا  م 4- حممد كاظم عبا�ضعلي جم�ضيدي  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - للتجارة  3-امل��ن��وه 
بان  نعلنكم    - القا�ضم  اأحمد حممد  اإبراهيم حممد   / اي��ران وميثله  بنك �ضدرات   / املدعي  اأن 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/7/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ بنك 
�ضادرات ايران - بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل ان يوؤدوا اىل البنك املدعي مبلغ مقداره 
/ 3.602.674.10 فقط ثالثة ماليني و�ضتمائة واثنان الفا و�ضتمائة واربعة و�ضبعون درهم وع�ضرة 
فل�ضا وفائدة ت�ضعة باملائة �ضنويا 9% من تاريخ 2016/10/4 وحتى متام ال�ضداد والزامكم بالر�ضوم 
وامل�ضاريف ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة 
احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر 

با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/4649  عمايل جزئي             

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ص   - واللومنيوم  للزجاج  الريامي   -1  / امل��دخ��ل  اخل�ضم  اىل 
اأحمد ح�ضن حممد  القامة مبا ان املدعي / برا�ضانت كارجوفايل فريي�ص وميثله / 
عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املازمي  عبداهلل 
القانونية  وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره���م(   99013( وق��دره��ا 
 ب��واق��ع 12% �ضنويا م��ن ت��اري��خ اق��ام��ة ال��دع��وى وح��ت��ى ال�����ض��داد ال��ت��ام ، رق��م ال�ضكوى

املوافق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   )MB170639086EA/2017(
2017/11/23  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 

اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1744  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جمعة دين باز حممد - �ضابقا - علي اأريا - حاليا  
جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ حممد ج��اوي��د حاجي الهي 
بخ�ص - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها دعوى اإخراج �ضريك من 
�ضركة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق  2017/11/2  ال�ضاعة 
اأو من  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �ص 
م�ضتندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1454  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- مطاعم راوند تيبل بيتزا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
ميثاء جمعة �ضيف را�ضد بن بخيت الفال�ضي ب�ضفتها وارثة وب�ضفتها و�ضي تركة جمعة 
اأقام  قد   - لوتاه  عبدالرحمن  علي  / ح�ضني  الفال�ضي وميثله  بخيت  بن  را�ضد  �ضيف 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )37362865.88 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف و اتعاب املحاماة والفائدة   12% من تاريخ املطالبة وحتى 
ال�ضداد التام .  وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء  املوافق  2017/11/15   ال�ضاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �ص بالقاعة 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

يف  الدعوى 2017/1641  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- نا�ضر تار ان�ضاري  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �ضركة 
اأقام  املعيني   قد  ذ م م وميثله / �ضرحان ح�ضن حممد ح�ضن  العامة -  هماي للتجارة 
املدعية مبلغ وقدره  لل�ضركة  يوؤدي  بان  املدعي عليه  الزام  الدعوى ومو�ضوعها   عليك 
الف  و�ضبعون  و�ضبعة  وثمامنائة  مليون  وثمانون  )واح��د  اإم��ارات��ي  دره��م   81.877.326
وثالثمائة و�ضتة وع�ضرون درهم اإماراتي والفائدة بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ال�ضتالم 
وال���زام���ه ب��ال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة و���ض��م��ول احل��ك��م ب��ال��ن��ف��اذ امل��ع��ج��ل بال 
كفالة.   وحددت لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2017/10/9 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1178  جتاري جزئي              

لوتهريجا   رام��ي�����ص  2-اري�����ان  اون���ت���وراج  وك��اف��ي��ه  مطعم   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
 -4 لوكهاندوال  لوكهاندوال  بريبهاي  نورالدين  نوالدين  3-برويز  لوتهريجا  
ب�ضري ايليا �ضمعون  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ الوروبية لالغذية 
البحرية - �ص ذ م م   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي 
التفاقية   وال��ف��ائ��دة  وامل�ضاريف   وال��ر���ض��وم  دره���م(   59688( وق���دره  مببلغ  عليه 
لها جل�ضة  وح���ددت  ال��ت��ام.    ال�ضداد  ت��اري��خ 2015/3/17 وحتى  م��ن  ب��واق��ع %18 
 Ch1.C.12 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ضاعة    2017/11/13 املوافق   الثنني   يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1878 جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- كون�ضوليدايتد انرتنا�ضيونال للمقاولت - �ص ذ م م 2-عمرو ار عمرو 
- ب�ضفته ال�ضخ�ضية وب�ضفته مدير كون�ضوليدايتد انرتنا�ضيونال للمقاولت - �ص ذ م م   
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/9/25  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ مدار الإم��ارات ملواد البناء - �ص ذ م م  بالزام املدعي 
وثالثون  )�ضتة  درهم   36.290 مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  بالت�ضامن  عليهما 
ا�ضتحقاق  تاريخ  من  �ضنويا   %9 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م(  وت�ضعون  مائتي  ال��ف  
اتعاب  مقابل  دره��م  ثالثمائة  ومبلغ  امل�ضاريف  عن  ف�ضال  التام  ال�ضداد  وحتى  �ضيك  كل 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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وزير الطاقة وال�سناعة : الفرد 
يف الإمارات هو حمور التنمية

•• دبي -وام:

اأكد معايل �ضهيل بن حممد فرج فار�ص املزروعي وزير الطاقة وال�ضناعة 
اأن الفرد يف دولة الإم��ارات هو حمور التنمية ودور الفرد واملجتمع يكمن 
بالعلم  متكينهم  خ��الل  م��ن  الطاقة  ا�ضرتاتيجية  تنفيذ  يف  امل�ضاهمة  يف 
وزيادة  وامل��ي��اه  الطاقة  ا�ضتهالك  لتخفي�ص  ال��الزم��ة  والأدوات  وامل��ع��رف��ة 
تطبيقات الطاقة ال�ضم�ضية يف املمتلكات اخلا�ضة بجانب العمل مع اجلهات 
اأو  للتاأكد من تطبيق موا�ضفات ال�ضتدامة عند بناء منزل جديد  املعنية 
اإع��ادة تاأهيل مبنى قائم ليكون اأكرث ا�ضتدامة. واأ�ضاف معاليه - يف كلمة 
 - اأكتوبر من كل عام   22 ال��ذي ي�ضادف  العاملي  الطاقة  يوم  له مبنا�ضبة 
الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  اأن 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” اقرتح خالل انعقاد منتدى 
 56 تبنتها  ال��ت��ي  للطاقة  العاملي  ال��ي��وم  م��ب��ادرة   2012 العاملي  الطاقة 
دولة اإ�ضافة اىل الأمم املتحدة وجامعة الدول العربية ومفو�ضية الحتاد 
الأفريقي. واأ�ضار اإىل اأنه �ضدر يف ختام املنتدى “اإعالن دبي” حتت عنوان 
“ الطاقة للجميع “ومت التفاق على تخ�ضي�ص يوم 22 اأكتوبر من كل عام 
باأهمية  الوعي  الهدف منها زيادة  اأن  .. مو�ضحا  املنا�ضبة  لالحتفال بهذه 
اإنه يف يناير من  الرت�ضيد وخف�ص ال�ضتهالك لتحقيق ال�ضتدامة. وقال 
للطاقة  الوطنية  ال�ضرتاتيجية  الإم����ارات  دول��ة  اعتمدت  اجل���اري  ال��ع��ام 
الأ�ض�ص  ع��دد من  وف��ق  الدولة  الطاقة يف  توفري  اإىل  تهدف  التي   2050
واملقومات وهي �ضمان املحافظة على معقولية احل�ضول على الطاقة مع 
تنويع م�ضادر الطاقة لتحقيق اأمن الإمدادات وا�ضتدامة مواردنا الطبيعية 
اأن ي�ضاهم يف حتقيق ال�ضعادة والرفاهية يف الإمارات.  على نحو من �ضاأنه 
واأ�ضاف معايل �ضهيل املزروعي اأنه من منطلق اأهمية اإ�ضراك وت�ضجيع كل 
وبالتعاون  وال�ضناعة  الطاقة  وزارة  ف��اإن  اجلهود  ه��ذه  يف  املجتمع  �ضرائح 
الحتياجات  وذوي  الإن�ضانية  للرعاية  العليا  زايد  موؤ�ض�ضة  مع  والتن�ضيق 
ن�ضر  بهدف  الهمم  اأ�ضحاب  مع  للطاقة  العاملي  باليوم  �ضتحتفل  اخلا�ضة 
الوعي باأهمية املحافظة علي الطاقة واملياه. واأو�ضح اأن هذه املبادرة تاأتي 
بالتعاون  ال���وزارة  تنفذها  التي  للرت�ضيد  الوطنية  احلملة  جهود  �ضمن 
الطاقة  تر�ضيد  الدولة لرت�ضيخ مفاهيم  املعنية يف  والتن�ضيق مع اجلهات 
واملياه مبا ي�ضاهم يف ا�ضتدامة املوارد الطبيعية واملحافظة عليها لالأجيال 

القادمة يف ظل اقت�ضاد اأخ�ضر م�ضتدام تقوده الإمارات.

امل�سرق يطلق �سل�سلة ندوات لعمالئه من ال�سركات 
ال�سغرية واملتو�سطة حول �سريبة القيمة امل�سافة

•• دبي-الفجر: 

الإم��ارات العربية املتحدة،  الرائدة يف دولة  املالية  املوؤ�ض�ضة  امل�ضرق،  ا�ضت�ضاف 
ال�ضركات  م��ن  لعمالئه  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة  ح��ول  تعريفية  ن���دوة  اأول 
اإم  موري�ضون  �ضركة  مع  بالتعاون  الندوة  هذه  ونّظمت  واملتو�ضطة،  ال�ضغرية 

جي اإ�ص لال�ضت�ضارات ال�ضريبية.
�ضريبة  تطبيق  ب���دء  م��ع  وب��ال��ت��زام��ن 
ال��ق��ي��م��ة امل�����ض��اف��ة يف دول�����ة الإم������ارات 
يناير   1 م��ن  اع��ت��ب��اراً  املتحدة  العربية 
2018، اأطلق بنك امل�ضرق حملة حول 
�ضريبة القيمة امل�ضافة وتاأثريها على 
�ضل�ضلة  احلملة  ه��ذه  وت�ضم  اأعمالهم. 
من اجلل�ضات والندوات عرب الإنرتنت 

خالل الأ�ضهر الثالثة املقبلة.
ق��ال روهيت جارج،  التعاون،  وع��ن ه��ذا 
امل�ضرفية  اخل�����دم�����ات  ق�����ض��م  رئ���ي�������ص 
تطبيق  �ضي�ضهد  امل�ضرق:  يف  لالأعمال 
الإم����ارات  يف  امل�ضافة  القيمة  �ضريبة 
الطريقة  يف  ك��ب��رية  ت��غ��ي��ريات  ح����دوث 

التي جتري بها الأعمال يف دولة الإمارات. وتهدف �ضراكتنا مع موري�ضون اإم 
اإىل تعريف عمالئنا يف جمموعة اخلدمات  اإ�ص لال�ضت�ضارات ال�ضريبية  جي 
امل�ضرفية لالأعمال ب�ضكل اأكرب حول �ضريبة القيمة امل�ضافة ل�ضمان اطالعهم 
على حتديثات ال�ضوق دائماً. وتابع جارج: ت�ضاعد هذه الندوات حول �ضريبة 
قدمت  لقد  التغيري.  لهذا  وال�ضتعداد  للتح�ضري  ال�ضركات  امل�ضافة  القيمة 
وامل�ضاعدة  ال�ضريبة  ق��واع��د  ح��ول  منا�ضبة  معلومات  للعمالء  ال��ن��دوة  ه��ذه 
200 �ضخ�ص  التي يحتاجونها قبل البدء بتطبيقها. وح�ضر الندوة حوايل 
خمتلف  من  امل�ضرق  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية  ال�ضركات  جمموعة  عمالء  من 
يف  �ضتعقد  التي  واجلل�ضات  ال��ن��دوات  م��ن  �ضل�ضلة  ذل��ك  و�ضيتبع  القطاعات. 

الفرتة من اأكتوبر اإىل دي�ضمرب.

هيئة الربط الكهربائي اخلليجي ت�سيد 
بجهود ودعم هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي

•• اأبوظبي -وام:

بحث �ضعادة عبداهلل علي م�ضلح الأحبابي رئي�ص جمل�ص اإدارة هيئة مياه وكهرباء 
اأبوظبي خالل لقائه �ضعادة املهند�ص ال�ضيخ نواف بن اإبراهيم اآل خليفة رئي�ص 
والتن�ضيق  التعاون  �ضبل  تعزيز  الكهربائي اخلليجي  الربط  اإدارة هيئة  جمل�ص 

امل�ضرتكني بني اجلانبني وبحث اإمكانية تو�ضعة ال�ضبكة.
ح�ضر اللقاء �ضعادة املهند�ص اأحمد بن علي الإبراهيم الرئي�ص التنفيذي لهيئة 
و�ضعادة  الدولة  يف  الطاقة  وزارة  وكيل  النيادي  مطر  الدكتور  و�ضعادة  الربط 
الدكتور �ضيف �ضالح ال�ضيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي بالإنابة 
اللقاء  الهيئة. وخالل  التخطيط يف  دائ��رة  واملهند�ص عبداهلل اخلمريي مدير 
ا�ضتعر�ص املهند�ص اأحمد الإبراهيم الأهداف الرئي�ضية لهيئة الربط الكهربائي 
اخلليجي الرامية اإىل تنفيذ م�ضروع ربط �ضبكات الطاقة الكهربائية بني دول 
و�ضيانة  وت�ضغيل  للتو�ضعة،  امل�ضتقبلية  وامل�ضاريع  ال��ث��الث،  مبراحله  املجل�ص 
وتطوير �ضبكة الربط بعد اإن�ضائها، بالإ�ضافة اإىل تن�ضيق العمليات بني �ضبكات 
دول املجل�ص من خالل مركز التحكم يف الربط الكهربائي، وت�ضجيع وت�ضهيل 
ها باإجنازات هيئة الربط  جتارة الطاقة الكهربائية بني الدول الأع�ضاء، ومنومِّ
عام  انطالقتها  منذ  املنطقة  دول  يف  ان��ق��ط��اع��ات  اأي���ة  م��ن  احل��د  يف  اخلليجي 
كما ا�ضتعر�ص الإبراهيم فوائد الربط الكهربائي بني الدول الأع�ضاء   .2009
ملواجهة  الكهربائية،  الطاقة  لتبادل  الالزمة  ال�ضتثمارات  توفري  يف  واأهميته 
فقدان القدرة على التوليد يف احلالت الطارئة، وتخفي�ص الحتياطي الدوار 
للدول الأع�ضاء، وحت�ضني اعتمادية نظم الطاقة الكهربائية اقت�ضادياً، وتوفي�ر 
يخدم  مب��ا  الأع�����ض��اء  ال��دول  ب��ني  الكهربائي��ة  الطاق��ة  وجت���ارة  لتب��ادل  اأ�ض�ص 

النواحي القت�ضادية ويدعم موثوقية الإمداد الكهربائي.

ل�صتعرا�ض اأف�صل املمار�صات العاملية

وفد من �سركة العني للتوزيع يطلع على اأف�سل املمار�سات يف جمال الطاقة يف اأمريكا
•• العني-الفجر:

����ض���ارك وف����د م���ن م��وظ��ف��ي ���ض��رك��ة العني 
وكهرباء  م��ي��اه  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ل��ت��وزي��ع 
اإىل مركز خدمة  اأبوظبي يف زيارة ر�ضمية 
بالوليات  كاليفورنيا  ولي��ة  يف  املتعاملني 
عبداهلل  �ضعادة  برئا�ضة  الأمريكية  املتحدة 
ع��ل��ي ال�����ض��ري��اين م��دي��ر ع���ام ���ض��رك��ة العني 
للتوزيع بالإنابة وعدد من مدراء الإدارات 
يف ال�ضركة، حيث قام الوفد بزيارة ميدانية 
ملراكز خدمة املتعاملني ل�ضتعرا�ص اأف�ضل 

والطالع  ال�ضاأن  بهذا  الدولية  املمار�ضات 
على  للمحافظة  امل��ت��ب��ع��ة  الأ���ض��ال��ي��ب  ع��ل��ى 
املباين  اإىل  وال���ت���ع���رف  ال���ه���در  م���ن  امل���ي���اه 
 Zero net( ال��ذات��ي��ة  بالطاقة  امل���زودة 
 ،)  energy )ZNE( buildings
وال�ضيارات الكهربائية و الطاقة ال�ضم�ضية 

الكهرو�ضوئية.
ال���زي���ارة ع��ق��د م��ق��ارن��ات معيارية  ت��ن��اول��ت 
املتعلقة  الأن�����ض��ط��ة  لكافة  ال�ضركتني  ب��ني 
باملحافظة على الطاقة وكيفية ال�ضتخدام 
ال�ضتدامة  حت��ق��ي��ق  ب���ه���دف  ل��ه��ا  الأم���ث���ل 

مع  تتنا�ضب  ب��رام��ج  تطوير  يف  وامل�ضاهمة 
بيئة الإمارات العربية املتحدة.

عام  ال�ضرياين مدير  ال�ضيد عبداهلل  وقال 
�ضركة العني للتوزيع بالإنابة باأن ال�ضركة 
اإىل  ت��ه��دف  متكاملة  ا�ضرتاتيجية  تتبنى 
م�ضتوى  على  م�ضتدامة  موؤ�ض�ضة  حتقيق 
املعيارية  املقارنات  عقد  على  وتقوم  عاملي، 
من اأجل تبادل اخلربات وا�ضتطالع اأف�ضل 
املمار�ضات التي تطبقها الهيئات واملوؤ�ض�ضات 
ع��ل��ى امل�����ض��ت��وي��ني امل��ح��ل��ي وال������دويل، حيث 
العديد  م��ع  التن�ضيق  على  ال�ضركة  تعمل 

لتحقيق  والعاملية  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  من 
الأهداف املرجوة التي تتما�ضى مع روؤيتها 
وحتقق خطتها ال�ضرتاتيجية لرفع كفاءة 
خدماتها.  و اأ�ضاف ال�ضرياين باأن املقارنات 
املعيارية عملية قيا�ص وتطوير لأداء �ضركة 
اأدائها  مقارنة  طريق  ع��ن  للتوزيع  العني 
باأداء اأف�ضل ال�ضركات العاملية وا�ضتخال�ص 
وتعلم اأف�ضل املمار�ضات املطبقة. و يتم من 
خالل املقارنات التعرف على م�ضتوى الأداء 
احلايل وحتديد اجلوانب التي حتتاج اإىل 
�ضركة  ب��ني  الأداء  فجوة  وحت��دي��د  حت�ضني 

ال�����ض��رك��ات الرائدة  ل��ل��ت��وزي��ع وب���ني  ال��ع��ني 
الأداء  م�ضتويات  مقارنة  طريق  عن  وذلك 
يف  وال��رائ��دة  الأف�ضل  املوؤ�ض�ضات  وحت��دي��د 
العامل والتي ميكن القتبا�ص منها واتباع 
املوؤ�ض�ضات  جن��اح  عوامل  ودرا���ض��ة  اأ�ضلوبها، 
الرائدة يف حتقيق اأف�ضل اأداء وتبّني واتباع 

اأف�ضل املمار�ضات العاملية الرائدة.
اأهمية  ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى  ال���زي���ارة  ومت خ���الل 
ال��ت��وا���ض��ل امل�����ض��ت��م��ر ب��ني اجل��ه��ت��ني، ودعم 
اجلهود وتكرار الزيارات مبا يعزز العالقات 

ويطور ويخدم جمال العمل.

برنامج دبي لكفاءة الطاقة »طاقتي« يعلن عن جناح الطالق التجريبي لربنامج الن�سائح املنزلية لكفاءة الطاقة

يف ن�صخته الأوىل

معر�ض »النخبة« يربز م�ساريع رواد ورائدات الأعمال املميزين
لل�ضيافة مبنطقة  الم���ارات  قاعة  اأي��ام يف 
ي��اأت��ي �ضمن اخلطة  ع��ج��م��ان،  اجل���رف يف 
امل�ضاريع  دع��م  يف  للمجل�ص  ال�ضرتاتيجية 
الوطنية والرتويج لرواد ورائدات العمال 
بالإبداع  التي تتميز  امل�ضاريع  ا�ضحاب  من 

والبتكار واجلودة العالية.
وقالت “اأ�ضبح ال�ضباب وال�ضابات ي�ضهمون 
ب�ضكل كبري وفعال يف الناجت الجمايل وبات 
لهم دور كبري يف تنمية القت�ضاد والرتقاء 
الر�ضيدة  ال���ق���ي���ادة  ب��ح��ر���ص  م�����ض��ي��دة  ب����ه، 
ل���دول���ة الإم�������ارات ودوره������ا يف ت��ع��زي��ز دور 
موؤ�ض�ضات  اأن�ضئت  حيث  امل�ضاريع،  اأ�ضحاب 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  اأع��م��ال  �ضيدات  جمل�ص  ينظم 
يف غرفة جتارة و�ضناعة عجمان، معر�ص 
الأوىل،  ن�ضخته  يف   ”2017 “النخبة 
ميثلون  وم�����ض��ارك��ة  م�ضاركا   40 بح�ضور 

موؤ�ض�ضات وافراد من كافة اإمارات الدولة.
اآل علي  اآم���ن���ة خ��ل��ي��ف��ة  ال���دك���ت���ورة  واك�����دت 
اع���م���ال عجمان،  ���ض��ي��دات  رئ��ي�����ص جم��ل�����ص 
ان  النخبة،  ملعر�ص  املنظمة  اللجنة  رئي�ص 
 26 بتاريخ  ينطلق  ال��ذي  املعر�ص  تنظيم 
وي�ضتمر على مدار ثالثة  اجل��اري  اأكتوبر 

ومتويلهم  امل�ضاريع  اأ�ضحاب  بدعم  ُتعنى 
وتاأهيلهم ل�ضوق العمل«.

واو�ضحت ان معر�ص النخبة ينظم �ضمن 
جمل�ص  يحر�ص  متنوعة  معار�ص  �ضل�ضلة 
العام  ط��وال  تنظيمها  على  اعمال  �ضيدات 
واملعار�ص  ال��واح��د  لليوم  معار�ص  ب��ني  م��ا 
وغريها  املو�ضمية  وامل��ع��ار���ص  املتخ�ض�ضة 
الفر�ص لأ�ضحاب  تتيح  التي  املعار�ص  من 
امل�ضاريع لت�ضويق منتجاتهم وتقييم مدى 

التطور واحلرفية يف املنتجات املعرو�ضة.
واهميته  امل��ع��ر���ص  اأه������داف  ان  م��و���ض��ح��ة 
ت�����ض��ب ب�����ض��ك��ل م��ب��ا���ض��ر يف اأه�������داف دول���ة 

الإم��ارات و روؤية حكومة عجمان وخطتها 
ال�ضرتاتيجية 2021 والتي تركزت على 
اقت�ضاد  بناء  يف  ي�ضاهم  �ضعيد  “جمتمع 
اأخ�ضر ، حتفزه حكومة متميزة من�ضجمه 

مع روح الحتاد«.
م�ضاركة  اأن  خليفة  اآمنة  الدكتورة  واأك��دت 
اإم��ارات الدولة  امل�ضاريع من كافة  اأ�ضحاب 
م��ن ���ض��اأن��ه اأن ي��زي��د م��ن ت��ب��ادل اخل���ربات 
اأ���ض��ح��اب امل�ضاريع  ال��ت��وا���ض��ل ب��ني  وت��ع��زي��ز 
املنتج  لتقييم  فر�ضة  املعر�ص  يعترب  كما 
وامل�ضتهلكني  ال�����ض��وق  مبتطلبات  ورب��ط��ه 

ب�ضكل مبا�ضر.

•• دبي-الفجر: 

يف  الطاقة  ا�ضتهالك  ك��ف��اءة  تعزيز  بهدف 
دب���ي، اأع��ل��ن ب��رن��ام��ج دب��ي ل��ك��ف��اءة الطاقة، 
الإطالق  ا�ضتكمال مرحلة  عن  “طاقتي”، 
املنزلية  ال��ن�����ض��ائ��ح  ل��ربن��ام��ج  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
لكفاءة الطاقة بنجاح. وا�ضتهدف الطالق 
دبي  يف  م��ن��زل   60 للب�رنامج  التجريبي 
“بيتنا مثايل”  م��ب��ادرة  م��ن  ك��ج��زء  وذل���ك 
دبي.  وم��ي��اه  كهرباء  هيئة  اأطلقتها  وال��ت��ي 
حتقيق  يف  الهيئة  جهود  الربنامج  ويدعم 
اأطلقها  والتي  الذكية  دب��ي  مبادرة  اأه��داف 
���ض��اح��ب ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ حم��م��د ب��ن را�ضد 
اآل م��ك��ت��وم، رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص 
ال���وزراء حاكم دب��ي- رع��اه اهلل، جلعل دبي 

املدينة الأذكى والأ�ضعد عامليا.
ال��ن�����ض��ائ��ح املنزلية  ب��رن��ام��ج  اإط����الق  وج���اء 
“طاقتي”  ج��ه��ود  ليدعم  ال��ط��اق��ة  ل��ك��ف��اءة 
الطاقة  ك���ف���اءة  ب��اأه��م��ي��ة  ال���وع���ي  رف����ع  يف 
ب���ني امل��ق��ي��م��ني يف دب����ي، وذل����ك ك��ج��زء من 
الطاقة  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب  اإدارة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطلب  خف�ص  اإىل  ت��ه��دف  ال��ت��ي   2030

بن�ضبة %30 بحلول العام 2030.
ملالكي  خم�ض�ضة  ن�ضائح  الربنامج  ويوفر 
ا�ضتهالك  خف�ص  على  مل�ضاعدتهم  امل��ن��ازل 
الربنامج  من  الأوىل  املرحلة  ويف  الطاقة. 
وهيئة كهرباء  “طاقتي”  قام ممثلون عن 
�ضركة  م����ن  وم�������ض���ت�������ض���ارون  دب�����ي  وم����ي����اه 

 60 اىل  م���ي���دان���ي���ة  ب�����زي�����ارات   AESG
حول  املعلومات  جمع  بهدف  دبي  يف  منزل 
اأمناط  وح��ول  وامل��ي��اه،  الكهرباء  ا�ضتهالك 
تت�ضمن  فحو�ضات  ولإج����راء  ال�ضتهالك 

فح�ص تدفق املياه.
الأمني  املحريبي،  اأحمد بطي  �ضعادة  وقال 
دبي:  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  للمجل�ص  ال��ع��ام 
لكفاءة  امل��ن��زل��ي��ة  الن�ضائح  ب��رن��ام��ج  ي�ضهم 
الطاقة يف زي��ادة ال��وع��ي  ل��دى املقيمني يف 
دبي من اأجل حتقيق وفورات يف الطاقة يف 
ا�ضرتاتيجية  �ضمن  وذلك  ال�ضكني  القطاع 

ادارة الطلب على الطاقة.
الرئي�ص  اجل���ا����ض���م،  ع��ل��ي  امل��ه��ن��د���ص  وق����ال 
التنفيذي ل�ضركة الحتاد خلدمات الطاقة: 
ا�ضرتاتيجيات  وف�����ق  “طاقتي”  ت��ع��م��ل 
وت�ضاهم  للطاقة  العلى  املجل�ص  واأه���داف 
ويوفر  امل�ضتدامة.  التنمية  جهود  دع��م  يف 
برنامج الن�ضائح املنزلية للمقيمني يف دبي 
الو�ضائل  اأف�ضل  حول  ومعلومات  ار���ض��ادات 
كما  امل��ن��زل��ي��ة،  ال��ط��اق��ة  ا���ض��ت��ه��الك  لتقليل 
ي�ضاعد الربنامج يف خف�ص فواتري الطاقة 

مع احلفاظ على جودة اخلدمة.

امليدانية مت جتهيز  ال��زي��ارات  امت���ام  وب��ع��د 
باللغتني  الطاقة  ا�ضتهالك  ك��ف��اءة  تقرير 
ال��ع��رب��ي��ة والإجن��ل��ي��زي��ة ل��ك��ل م��ن��زل بهدف 
ال��ت��اأك��ي��د ع��ل��ى اأه��م��ي��ة حت��ق��ي��ق وف�����ورات يف 
وذل��ك من خالل  والطاقة  املياه  ا�ضتهالك 
ومتعلقة  خم�����ض�����ض��ة  ون�����ض��ائ��ح  اج�������راءات 

مبوا�ضيع الطاقة.
لكفاءة  املنزلية  الن�ضائح  برنامج  اأن  يذكر 
الم���ارات،  يف  نوعه  م��ن  الأول  ه��و  الطاقة 
وقد �ضهد جتاوبا كبريا من مالكي املنازل، 
اأب��دوا اهتمامهم مبعرفة املزيد عن  الذين 

من  عقاراتهم  يف  الطاقة  ا�ضتهالك  كفاءة 
وحتقيق  ال��ط��اق��ة  ا���ض��ت��ه��الك  خف�ص  اأج���ل 

وفورات يف امليزانية.
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال ع����ارف اأب����و ظ��ه��ر، املدير 
برنامج  ي���ه���دف  ل�������ط���اق���ت���ي:  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
لتحقيق  الطاقة  لكفاءة  املنزلية  الن�ضائح 
دبي  يف  للم�ضتهلكني  املدى  بعيدة  تغيريات 
وذلك من خالل تقييم خم�ض�ص ون�ضائح 
من عدد من اخل��رباء. وقد �ضهد الإطالق 
ملحوظا  جن���اح���ا  ل��ل��ربن��ام��ج  ال��ت��ج��ري��ب��ي 
مالكي  م���ن  اي��ج��اب��ي��ة  ف��ع��ل  ردات  وت��ل��ق��ى 
امل��ن��ازل. وخ��الل الأ���ض��ه��ر ال��ق��ادم��ة، �ضتقوم 
التجريبي  الإط��الق  نتائج  بتقييم   طاقتي 
واملياه  الكهرباء  وف��ورات  حتقيق  حيث  من 
ايجابية  نتائج  املنازل. ومع بدء حتقيق  يف 
للربنامج، �ضن�ضرع يف تنفيذه على م�ضتويات 
اأك��رب يف دب��ي بهدف دع��م ك��ف��اءة ا�ضتهالك 
الطاقة يف منازل الإم��ارة. اجلدير بالذكر 
اأن طاقتي هو مكتب خم�ض�ص ي�ضرف على 
ادارة تنفيذ ا�ضرتاتيجية ادارة الطلب على 
الطاقة يف دبي والتي ت�ضتهدف اإىل خف�ص 
بحلول   30% بن�ضبة  ال��ط��اق��ة  ا�ضتهالك 
الربنامج  اأط���ل���ق  وق���د    .  2030 ال���ع���ام 
بال�ضراكة  دب��ي  يف  للطاقة  الأع��ل��ى  املجل�ص 
مع الحت��اد خلدمات الطاقة وذلك بهدف 
توفري الدعم والتوجيه الالزم لكل اجلهات 
اإدارة الطلب على  ا�ضرتاتيجية  امل�ضاركة يف 

الطاقة يف دبي.

ودعت كافة �ضرائح املجتمع لزيارة املعر�ص 
ومتابعة  ال�ضباب  م�ضاريع  على  والتعرف 
الفعاليات املتنوعة التي تقام خالل املعر�ص 
فيه  ي�ضارك  حيث  اأي���ام،  ثالثة  م��دار  على 
وال�ضباب  الوطنية  املوؤ�ض�ضات  من  العديد 
وال�ضابات من اأ�ضحاب امل�ضاريع ذات الطابع 

البتكاري.
ك����م����ا ي�������ض���ت�������ض���ي���ف امل�����ع�����ر������ص ع�������دد من 
العالميني والفنانني مب�ضاحبة فرقة دبا 
للفنانة  الفنية  اللوحات  وعر�ص  احلربية 
والفنان  مكي  جن��اة  ال��دك��ت��ورة  الت�ضكيلية 

اخلطاط تاج ال�ضر ح�ضن.

اأطلقتها دائرة املالية يف حكومة دبي بهدف حتويل الإمارة اإىل اأذكى مدينة عاملية 

غرفة دبي ت�سارك يف مبادرة »يوم بال مراكز خدمة« بالتحول اإىل القنوات الذكية لت�سديد ر�سوم خدماتها 
لقطاع  الإ�ضافة  توفر  عاملية  ذكية  اإىل مدينة  دبي  حتول 
اأعمالها احليوي واملتطور، معترباً اإن املبادرة �ضتعزز وعي 
باأهمية القنوات الذكية يف ت�ضريع معامالتهم  املتعاملني 
قد  ال��غ��رف��ة  اأن  اإىل  بوعميم  ول��ف��ت  ر���ض��وم��ه��م.   وت�ضديد 
اأن  %100، موؤكداً  اإىل اخلدمات الذكية بن�ضبة  حتولت 
املبادرة �ضت�ضاهم لكونها على م�ضتوي جميع اخلدمات يف 
الإم���ارة، يف تر�ضيخ وع��ي جمتمع الأع��م��ال وتعزيز مكانة 
دبي كوجهة ذكية لالأعمال. من جانبه، اأعرب املدير العام 
لدائرة املالية بحكومة دبي عبدالرحمن �ضالح اآل �ضالح، 
عن �ضروره بالتفاعل الكبري من اجلهات احلكومية وغري 
احلكومية يف دبي مع مبادرة يوم بال مراكز خدمة، م�ضيداً 

•• دبي-الفجر:

اأذكى  اإىل  دب��ي  بتحويل  الر�ضيدة  القيادة  ل��روؤي��ة  تطبيقاً 
ر�ضوم  ت�ضديد  يف  الذكي  التحول  وت�ضهيل  عاملية،  مدينة 
املعامالت، اأعلنت غرفة جتارة و�ضناعة دبي م�ضاركتها يف 
مبادرة “يوم بال مراكز خدمة” التي اأطلقتها دائرة املالية 
يف حكومة دبي واعتمدها �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم، نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء 
حاكم دبي -رعاه اهلل- والتي �ضتقام يوم اخلمي�ص املوافق 
26 اأك��ت��وب��ر احل���ايل.  وت��ه��دف ه��ذه امل��ب��ادرة اإىل ت�ضجيع 
كافة املتعاملني يف اإمارة دبي على التحول الرقمي واإجراء 

واإنهاء معامالتهم عرب اخلدمات الذكية املتنوعة للجهة 
الدفع يف  تتطلب  التي  املعامالت  �ضيتم وقف  املعنية، كما 
اإم��ارة دب��ي خ��الل ه��ذا اليوم.   مراكز خدمة املتعاملني يف 
و�ضتتوقف غرفة دبي عن توفري خا�ضية الدفع ملعامالتها 
يف مراكز خدماتها املتنوعة يف يوم املبادرة و�ضيتطلب من 
املتعاملني ت�ضديد ر�ضوم معامالتهم عرب القنوات الذكية 
للغرفة.  وت�ضمل مراكز خدمة غرفة دبي التي �ضيتوقف 
بديرة  الرئي�ضي  اخل��دم��ة  م��رك��ز  امل��راك��ز،  يف  ال��دف��ع  فيها 
العوير  داف��زا ومكتب  ومركز اخلدمة بجبل علي ومكتب 
���ض��ع��ادة ح��م��د بوعميم،  واأ����ض���ار   .14 وم��ك��ت��ب ج��ب��ل ع��ل��ي 
التي تدعم  املبادرة  اأهمية هذه  اإىل  دبي  مدير عام غرفة 

وامل�����ض��ارك��ة يف الرتويج  امل���ب���ادرة  ل��ه��ذه  دب���ي  بتبني غ��رف��ة 
الأعمال  جمتمع  يلعب  وق���ال:  عد،  ال�ضُ جميع  على  لها 
التجارية يف دبي دوراً حيوياً يف تعزيز م�ضرية الإم��ارة يف 
التحول الرقمي، ونظراً للدور املحوري املهم لدائرة املالية 
فاإننا  العمل احلكومي وتطبيقها،  ا�ضرتاتيجيات  يف �ضوغ 
�ضوف  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  القطاعني  ب��ني  ال�ضراكة  اأن  ن��رى 
الناب�ضة  امل�ضرية  تلك  يف  نوعية  قفزات  اإح��داث  يف  ت�ضهم 
باحليوية من خالل الهتمام برقمنة امل�ضاريع واخلدمات 
الإمارة،  �ضكان  وامل�ضتهلكني من  املتعاملني  واإث��راء جتارب 
والأذكى  الأ�ضعد  املدينة  جعلها  �ضاأنه  من  ما  كل  وحتقيق 

يف العامل.



26

املال والأعمال
االثنني   23   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12154  

Monday  23   October   2017  -  Issue No   12154

الرئي�ض التنفيذي لإك�صبو ال�صارقة فاز باملن�صب لدورة ثانية
اإعادة انتخاب الإمارات لع�سوية جمل�ض 

مديري الحتاد العاملي للمعار�ض
•• ال�شارقة-الفجر:

فازت دولة الإم��ارات العربية املتحدة للمرة الثانية على التوايل بع�ضوية 
انتخابات  �ضوء  يف  املعار�ص”،  ل�ضناعة  العاملي  “الحتاد  مديري  جمل�ص 

املجل�ص التي عقدت موؤخراً مبقر الحتاد يف العا�ضمة الفرن�ضية باري�ص.
وجاء فوز الدولة بع�ضوية جمل�ص مديري الحتاد العاملي ل�ضناعة املعار�ص 
بعد اإعادة انتخاب �ضعادة �ضيف حممد املدفع الرئي�ص التنفيذي ملركز اإك�ضبو 
لثالث  املجل�ص  يف  ع�����ض��واً  ال�����ض��ارق��ة، 
انتخابه  اأخ��رى، وذل��ك عقب  �ضنوات 
لالحتاد  رئ���ي�������ض���اً   2015 ع�����ام  يف 
“اأويف”  امل��ع��ار���ص  ل�ضناعة  ال��ع��امل��ي 

ملنطقة ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا.
���ض��ع��ادت��ه باإعادة  واأع����رب امل��دف��ع ع��ن 
الدولية  امل��ن��ظ��م��ة  ه���ذه  يف  ان��ت��خ��اب��ه 
يعد  ال���ف���وز  اأن  م����وؤك����دا  امل���رم���وق���ة، 
العربية  الإم�������ارات  ل���دول���ة  ت��ق��دي��را 
اإك�ضبو  وم��رك��ز  ع���ام،  ب�ضكل  امل��ت��ح��دة 
الدور  ع��ل��ى  خ��ا���ص  ب�ضكل  ال�����ض��ارق��ة 
املعار�ص  �ضناعة  يف  والريادة  الكبري 

باملنطقة.
لع�ضوية  انتخابه  اأن  املدفع  واعترب 
جمل�ص املديرين يف الحتاد الدويل ل�ضناعة املعار�ص يعد دلياًل على الثقة 
التي يوليها الحتاد ملمثلي دولة الإمارات وتقديراً جلهودهم املبذولة من 

اأجل م�ضلحة هذه ال�ضناعة وموا�ضلة تطويرها وتعزيز تناف�ضيتها.
ال�ضمو  ل�ضاحب  والعرفان  ال�ضكر  اآي��ات  اأ�ضمى  املنا�ضبة  بهذه  املدفع  ورف��ع 
حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�ضو  القا�ضمي  حممد  بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ 
اإك�ضبو  مل��رك��ز  ال��الحم��دود  ودع��م��ه  احلكيمة  �ضموه  لتوجيهات  ال�����ض��ارق��ة، 
ال�ضارقة، كما وجه املدفع اآ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير ل�ضمو ال�ضيخ �ضلطان 
على  ال�����ض��ارق��ة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  العهد  ويل  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن  حممد  ب��ن 
اأحد  اأ�ضبح اك�ضبو ال�ضارقة  متابعته احلثيثة ل�ضوؤون املركز وتطوره، حتى 

اأف�ضل املراكز يف املنطقة والعامل.
عام  تاأ�ض�ص  ال��ذي  العريق  املعار�ص”  ل�ضناعة  العاملي  “الحتاد  وي��ه��دف 
1925 يف اإيطاليا، اإىل تعزيز ودعم امل�ضالح التجارية لأع�ضائه يف قطاع 

�ضناعة املعار�ص.
م�ضتوى  على  املعار�ص  �ضناعة  يف  موظف  األ��ف   50 نحو  الحت���اد  وميثل 

العامل، وي�ضم يف ع�ضويته 740 منظمة من 85 دولة.
�ضعادة  للمعار�ص،  العاملي  لالحتاد  التنفيذي  املدير  هاتندورف  كاي  وهناأ 
اإنه  ق��ائ��اًل  امل��دي��ري��ن،  جمل�ص  لع�ضوية  انتخابه  اإع���ادة  على  امل��دف��ع  �ضيف 
م�ضاهماته  وموا�ضلة  اجلديد  من�ضبه  يف  املدفع  مع  العمل  اإىل  “يتطلع 

كع�ضو فاعل يف جمل�ص املديرين يف الحتاد الدويل للمعار�ص«.
املا�ضي لرئا�ضة  ال��ع��ام  انُتخبت يف نوفمرب م��ن  ق��د  الإم����ارات  وك��ان��ت دول��ة 
يعمل  ال��ذي  الدولية  وامل��وؤمت��رات  للمعار�ص  العربي  اإدارة الحت��اد  جمل�ص 
العربية،  العربية جلامعة الدول  حتت مظلة جمل�ص الوحدة القت�ضادية 

ومت اختيار املدفع رئي�ضاً ملجل�ص اإدارة الحتاد.
�ضناعة  يف  نوعية  قفزات  املا�ضية  ال�ضنوات  خ��الل  الإم���ارات  دول��ة  وقفزت 
املعر�ص، واأ�ضبحت تت�ضدر دول املنطقة كوجهة اإقليمية وعاملية. وت�ضهم هذه 
اأخرى مرتبطة  ال�ضناعة يف دعم القت�ضاد الوطني وتعزيز منو قطاعات 
يف  ال�ضتثمار  حجم  وُيقدر  والأعمال.  ال�ضيافة  وقطاع  ال�ضياحة  مثل  بها 
قطاع املعار�ص واملوؤمترات يف دولة الإمارات بنحو 36.7 مليار درهم وفق 

تقارير �ضادرة عن احتاد غرف التجارة وال�ضناعة يف الدولة.

عوي�سة املرر: الإمارات اأدركت مبكرا 
اأهمية التنمية امل�ستدامة لقطاع الطاقة

•• اأبوظبي-وام: 

مر�ضد  عوي�ضة  املهند�ص  معايل  اأكد 
املرر رئي�ص دائرة الطاقة يف اأبوظبي 
اأن الإمارات - بف�ضل الروؤية الر�ضيدة 
بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب 
زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة “حفظه 
اهلل “ - اأدركت مبكرا اأهمية التنمية 

امل�ضتدامة لقطاع الطاقة.
مبنا�ضبة  ك��ل��م��ة  يف   - م��ع��ال��ي��ه  وق����ال 
ي�ضادف  ال��ذي  للطاقة  العاملي  اليوم 
ال�22 من اأكتوبر �ضنويا - اإنه ورغم 
اإحدى الدول الرئي�ضية  اأن الإمارات 
اتخذت  اأن���ه���ا  اإل  ل��ل��ن��ف��ط  امل�������ض���درة 
اأمن الطاقة  اإىل  قرارها باعتماد �ضيا�ضة تنويع م�ضادر الطاقة والو�ضول 
للطاقة  ال�ضلمي  برناجمها  مثل  طموحة  وم�ضاريع  م��ب��ادرات  خ��الل  م��ن 
النووية الذي ميثل منوذجا فريدا لل�ضفافية الدولية وال�ضراكات البناءة.. 
الدولة  احتياجات  املائة من  25 يف  نحو  تاأمني  ي�ضهم يف  اأن  يتوقع  حيث 
من الكهرباء يف امل�ضتقبل القريب.. كما كانت �ضباقة يف ا�ضتخدام تطبيقات 
الطاقة ال�ضم�ضية لتوليد الطاقة الكهربائية واإن�ضاء مراكز اأبحاث ومعاهد 

متخ�ض�ضة يف هذا ال�ضدد.
واأ�ضاف اأن الطاقة متثل حمورا اأ�ضا�ضيا يف روؤية 2021 وخطة اأبوظبي.. 
اإذ اأن النمو املتوازن وامل�ضتدام يف خمتلف املجالت وحتقيق رفاهية الإن�ضان 
النووية  الطاقة  ومنها  واملتجددة  البديلة  للطاقة  م�ضادر  تنمية  يتطلب 
توفر  و�ضمان  الطلب  اإدارة  وحت�ضني  ال�ضتخدام  كفاءة  تعزيز  اإىل  اإ�ضافة 

الطاقة النظيفة.
اأهداف ال�ضيا�ضة  واأكد معايل رئي�ص دائرة الطاقة التزام الدائرة بتحقيق 
اإىل  ت��ه��دف  ا�ضرتاتيجية  تطبيق  على  والعمل  اأب��وظ��ب��ي  حلكومة  العامة 
اأجل  من  ملواردها  التحتية  البنية  وتعزيز  الطاقة  قطاع  ا�ضتدامة  حتقيق 
لحتياجات  ال��الزم��ة  الإم����دادات  توفري  ول�ضمان  امل�ضتهلكني  ثقة  تعزيز 

ال�ضكان ومتطلبات التنمية.
وم�ضتدامة  اآمنة  طاقة  توفري  �ضمان  اإىل  للطاقة  العاملي  اليوم  ويهدف 
للجميع وحتديد احلاجة اإىل تطوير �ضيا�ضات وطنية تعك�ص املنظور العاملي 

للطاقة.
وميثل هذا اليوم فر�ضة لتحقيق ال�ضتخدام الأمثل مل�ضادر الطاقة واملياه 

باعتبارها م�ضدرا اأ�ضا�ضيا لتحقيق التنمية امل�ضتدامة.

خالل لقاء رئي�ض وزراء الولية الهندية

»القت�ساد« تبحث �سبل تطوير العالقات القت�سادية مع ولية اندرا برادي�ض الهندية
•• اأبوظبي-الفجر:

�ضعيد  ب��ن  �ضلطان  املهند�ص  م��ع��ايل  بحث 
امل��ن�����ض��وري وزي����ر الق��ت�����ض��اد، م���ع معايل 
رئ��ي�����ص وزراء ولية  ن��اي��دو  ب��اب��و  ت�����ض��ان��درا 
���ض��ب��ل توطيد  ال��ه��ن��دي��ة،  ب���رادي�������ص  ان�����درا 
والتجاري  الق��ت�����ض��ادي  ال��ت��ع��اون  جم���الت 
امل�ضرتك، بالرتكيز على الفر�ص املطروحة 
يف جمالت البتكار والتكنولوجيا املتقدمة 
واخلدمات  التحتية  البنية  وم�����ض��روع��ات 

اللوج�ضتية والزراعة والطريان.
الوزارة  مقر  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء،  ح�ضر 
بدبي، �ضعادة عبد اهلل الفن الوكيل امل�ضاعد 
اهلل  عبد  خليفة  و�ضعادة  ال�ضناعة،  لقطاع 
القبي�ضي نائب مدير عام �ضندوق اأبوظبي 
للتنمية، ومب�ضاركة اأحمد الفالحي امللحق 
ال��ت��ج��اري ل��ل��دول��ة ل���دى ال��ه��ن��د، وحممد 
حمدان نا�ضر الزعابي مدير اإدارة الرتويج 
التجاري بالوزارة، فيما �ضم الوفد الهندي 
�ضفري جمهورية الهند لدى الدولة، و وزير 
برادي�ص،  ان��درا  بولية  والتخطيط  املالية 
يامنال راماكري�ضنودو، اإىل جانب عدد من 
ج��ه��ات حكومية  امل�����ض��وؤول��ني وممثلي  ك��ب��ار 
بالولية الهندية.  ناق�ص اجلانبان اإمكانية 
ال�ضتثمارات  وت��ع��زي��ز  ����ض���راك���ات  ت��ط��وي��ر 
احليوية  القطاعات  م��ن  ع��دد  يف  املتبادلة 
خ����الل امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة ب��ال���ض��ت��ف��ادة من 
على  العمل  اجل��اري  التنموية  امل�ضروعات 
ا�ضتعر�ص  كما  ال��ط��رف��ني.  ل��دى  تنفيذها 
ال��ل��ق��اء ن��ت��ائ��ج ال���زي���ارة ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا وفد 
الدولة  م���ن  امل�����ض��ت��وى  رف���ي���ع  اق���ت�������ض���ادي 
ب��رئ��ا���ض��ة م��ع��ايل ال��وزي��ر اإىل ولي���ة اأن���درا 
العام اجل��اري وما  الهندية بداية  برادي�ص 
املجالت  ب�ضاأن  تفاهمات  من  عنه  اأ�ضفرت 
ذات اأولوية على خارطة التعاون امل�ضرتك.

•• الإمارات-الفجر: 

اأعلنت �ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم، 
الإم���ارات  دول��ة  يف  �ضناعية  �ضركة  اأك��رب 
امل��ت��ح��دة خ�����ارج ق���ط���اع النفط  ال��ع��رب��ي��ة 
متدرب  خ��ري��ج   60 تعيني  ع��ن  وال���غ���از، 

مواطن منذ بداية عام 2017.
متدرباً  130 خريجاً  اأكرث من  والتحق 
18 �ضهر  ل����  ت��دري��ب��ي��ة مت��ت��د  ب���رام���ج  يف 
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  الإم�������ارات  ���ض��رك��ة  يف 
م��ن��ذ ب��داي��ة ال���ع���ام، وع��ق��ب ان��ت��ه��اء فرتة 
املتدربون  اخل��ري��ج��ون  يتوىل  تدريبهم، 

اأدواراً اإ�ضرافية داخل ال�ضركة.
وطورت �ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم 
للخريجني  مف�ضلة  ت��دري��ب��ي��ة  خ��ط��ط��اً 
العملي،  التدريب  على  ترتكز  املتدربني، 
اإدارة  وبرامج  التقنية،  املهارات  وتطوير 

الكفاءات القيادية والإدارية.
وم��ن��ذ ع���ق���ود، وظ��ف��ت ���ض��رك��ة الإم������ارات 
العاملية لالأملنيوم اخلريجني املواطنني يف 
وظائف دائمة يف ال�ضركة، وت�ضم اللجنة 
اأع�ضاء  �ضبعة  لل�ضركة  العليا  التنفيذية 
اإىل  ان�ضموا  الذين  الدولة  من مواطني 
ال�ضركة يف البداية كمتدربني اأو حديثي 

التخرج.
الرئي�ص  ك���ل���ب���ان،  ب����ن  اهلل  ع���ب���د  وق������ال 

ل�ضركة  امل���ن���ت���دب  وال��ع�����ض��و  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
“يعمل  ل��الأمل��ن��ي��وم:  ال��ع��امل��ي��ة  الإم�������ارات 
لالأملنيوم  ال��ع��امل��ي��ة  الإم�������ارات  ���ض��رك��ة  يف 
7000 موظف، ومن املهم لنا اأن نوا�ضل 
ا�ضتقطاب اأف�ضل املهارات مل�ضتقبل اأف�ضل 
ل�����ض��رك��ت��ن��ا، وب��ذل��ك ي�����ض��ع��دين اأن اأرح���ب 
بعد  �ضركتنا،  الطموح يف  ال�ضباب  بهوؤلء 
اجتيازهم برناجمنا لتدريب اخلريجني 
الذي يتيح لنا امل�ضاهمة يف حتقيق هدف 
روؤية الإمارات 2021، املتمثل يف ت�ضخري 
الب�ضري  امل��ال  ل��راأ���ص  الكاملة  الإمكانات 

لدولة الإمارات العربية املتحدة«.
بن  اهلل  عبد  ال�ضيد  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
كخريج  لل�ضركة  ان�����ض��م  ق��د  ك���ان  ك��ل��ب��ان 

متدرب يف العام 1985.
وي��ت��خ�����ض�����ص اخل���ري���ج���ون امل���ت���درب���ون يف 
�ضركة الإمارات العاملية لالأملنيوم عادة يف 
جمالت الهند�ضة الكهربائية وامليكانيكية 
ت�ضعى  كما  امليكاترونيك،  اأو  والكيميائية 
ال�ضركة اأي�ضاً اإىل ا�ضتقطاب اخلريجني يف 
جمال املالية واملحا�ضبة واملوارد الب�ضرية 
وغريها  ال��ت��وري��د  و�ضل�ضلة  وال��ت�����ض��وي��ق 

م���ن ال��ت��خ�����ض�����ض��ات. وم���ن ج��ان��ب��ه ، قال 
- خريج  ال�ضعفران  اإبراهيم  العزيز  عبد 
الإن���ت���اج يف م�ضهر  م���ت���درب يف خ��ط��وط 
امليكانيكية  الهند�ضة  ودر����ص  علي،  جبل 
برنامج  منحني  للطالب:  دب��ي  كلية  يف 
ت��دري��ب اخل��ري��ج��ني يف ���ض��رك��ة الإم����ارات 
جديدة وجماًل  فر�ضاً  لالأملنيوم  العاملية 
للنمو ف�ضاًل عن دعم التطوير يف دولتنا، 
واأود اأن اأ�ضكر اإدارة ال�ضركة وزمالئي على 
دعمهم لتجاوز اأي عقبة واجهتني خالل 
العمل ل�ضمان تركيز طاقتي نحو التعلم 

على  �ضواء  واإمكانياتي  قدراتي  وحت�ضني 
اأن  خا�ضة  املهني،  اأو  ال�ضخ�ضي  امل�ضتوى 
ك��ان �ضمن جم��ال �ضعب وهو  ال��ت��دري��ب 

خطوط الإنتاج.
در�ضت  ال���ت���ي  م�����ض��ط��ف��ى،  دلل  وق���ال���ت 
يف ج��ام��ع��ة اأوري���ج���ون، وت��درب��ت يف ق�ضم 
امل�������وارد ال��ب�����ض��ري��ة يف ���ض��رك��ة الإم�������ارات 
تدريب  برنامج  ك��ان  لالأملنيوم:  العاملية 
اخلريجني هنا فر�ضة عظيمة لكت�ضاف 

نف�ضي اأكرث. 
اأن  اأري��د  ملا  �ضورة  ر�ضم  يف  �ضاعدين  كما 
امل�ضتقبل،  اأجن���زه يف  اأن  اأري���د  اأك���ون وم��ا 
ال���ت���دري���ب، وور������ص العمل  وي��ث��ب��ت ه����ذا 
واجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة، ق��ي��م ال�����ض��رك��ة وما 

توؤمن به.
العاملية  الإم����������ارات  ����ض���رك���ة  يف  وي���ع���م���ل 
مواطن   1200 ي���ق���ارب  م���ا  ل��الأمل��ن��ي��وم 
الإماراتيون  املوظفون  وي�ضغل  اإم��ارات��ي، 
اأك����رث م���ن 40 ب��امل��ئ��ة م���ن اأع���ل���ى 250 
ُت���ع���ه���د اإىل  ال�������ض���رك���ة، ك���م���ا  م��ن�����ض��ب��اً يف 
املوظفني الإماراتيني مهمة ت�ضيري اأكرث 
واملنا�ضب  الإ����ض���راف  منا�ضب  ث��ل��ث  م��ن 
 1،800 بنحو  ال�ضركة  يف  منها  الأع��ل��ى 
الو�ضول  ال�ضركة  ت�ضتهدف  كما  �ضخ�ص، 
الوظائف  يف   %40 اإىل  التوطني  بن�ضبة 

املحورية بحلول عام 2020.

»اقت�سادية دبي« و»دار التوريق« تطلقان برناجمًا ذكّيًا متوافقًا مع ال�سريعة الإ�سالمية لتمويل املوردين 
•• دبي-الفجر: 

اأطلقت اقت�ضادية دبي بالتعاون مع “دار 
جمموعة  م���ن  ج����زء  وه����ي  التوريق”، 
ذكّياً  ب��رن��اجم��اً  القاب�ضة”،  “توريق 
الإ�ضالمية  ال�����ض��ري��ع��ة  م����ع  م���ت���واف���ق���اً 
هيئات  مع  املتعاملني  امل��وردي��ن  لتمويل 
وتكون  دبي.  ودوائ��ر وموؤ�ض�ضات حكومة 
بذلك اقت�ضادية دبي اأول جهة حكومية 
الذين  امل��وردي��ن  لدعم  الربنامج  تطّبق 

يتعاملون معها. 
�ضركات  دع����م  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
القطاع اخلا�ص التي تتعامل مع اجلهات 
وت�����ض��ري��ع عملية  ل��ت�����ض��ه��ي��ل  احل��ك��وم��ي��ة 
ال��ت��وري��د وال�����ض��داد وم���ن اأج����ل ح�ضول 
تناف�ضية  اأ�ضعار  على  احلكومية  اجلهات 
و�ضت�ضتفيد  وامل�������ض���رتي���ات.  ل��ل��خ��دم��ات 
ال�ضركات املوردة على فر�ص �ضداد فوري 

و�ضريع مّما يعّزز من ا�ضتدامتها ويقّوي 
و�ضع التدفقات املالية فيها. 

اجلهات  مع  املتعاملة  لل�ضركات  وميكن 
الربنامج  ا�ضتخدام  دب��ي  يف  احلكومية 

ال���ذي مّت تطويره  ال��ذك��ي  الإل���ك���رتوين 
برنامج  وه��و  التوريق”،  “دار  قبل  من 
املدينة،  ال���ت���ج���اري���ة  ال������ذمم  ل��ت��م��وي��ل 
بيع  خ��الل  من  ال�ضيولة  على  احل�ضول 

الربنامج  ه���ذا  يتيح  ك��م��ا  ف��وات��ريه��م.  
احل�ضول على راأ�ص املال العامل ب�ضهولة 
مرتبط  الربنامج  اأّن  كما  الطلب.  عند 
اإدارة  ن��ظ��ام  م���ع  م��ب��ا���ض��رة واإل���ك���رتون���ي���اً 
امل�����ض��ت��خ��دم يف   GRP امل���ال���ي���ة  امل�������وارد 
حكومة دبي. ول ي�ضيف اأّية اأعباء مالية 

اأو اإدارية اإ�ضافية على الطرفني. 
اجلديد  الربنامج  اإط��الق  اتفاقية  وقع 
خ��ال��د ال��ق��ا���ض��م، م�����ض��اع��د امل���دي���ر العام 
لل�ضوؤون القت�ضادية يف اقت�ضادية دبي؛ 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  ال��رف��اع��ي،  وه��ي��ث��م 

ملجموعة توريق القاب�ضة. 
اإن  القا�ضم:  خالد  ق��ال  املنا�ضبة،  وبهذه 
ال��ت��ي ت�ضّهل  امل��ب��ت��ك��رة  ت��ط��وي��ر احل��ل��ول 
مزاولة الأعمال وت�ضمن ا�ضتدامتها هو 
اأمر جوهري لتحافظ دبي على قدرتها 
م��ك��ان��ت��ه��ا كوجهة  وت��ر���ّض��خ  ال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة 
مف�ضلة لالأعمال وال�ضتثمار. وحتر�ص 

على  م�ضتمرة  ب�����ض��ورة  دب���ي  اق��ت�����ض��ادي��ة 
مع  بالتعاون  احللول  ه��ذه  مثل  تقدمي 
املوؤ�ض�ضات احلكومية الأخرى و�ضركائها 
من القطاع اخلا�ص. وتعد �ضراكتنا مع 
دار التوريق خطوة مهمة لرتويج ثقافة 

ريادة الأعمال يف دبي.
واأ�����ض����اف ال��ق��ا���ض��م: ن�����ض��ع��ى م���ن خالل 
تعزيز  اإىل  ال��ت��وري��ق  دار  م���ع  ال��ت��ع��اون 
لالقت�ضاد  ك���ع���ا����ض���م���ة  دب������ي  م���ك���ان���ة 
كمركز  التناف�ضية  وقدرتها  الإ�ضالمي، 
وتدعم  ع����امل����ي.  واق���ت�������ض���ادي  جت������اري 
الربنامج  واإط������الق  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة 
اجلهود امل�ضتمرة لن�ضر ممار�ضات العمل 
التناف�ضية  ال��ق��درة  وتعزيز  امل�ضتدامة، 
م��ن خ���الل ت��وف��ري ح��ل��ول م��ت��واف��ق��ة مع 

ال�ضريعة الإ�ضالمية.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ه��ي��ث��م ال���رف���اع���ي: 
اقت�ضادية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  ���ض��ع��داء  ن��ح��ن 
امل�ضتدامة  املالية  احل��ل��ول  لتوفري  دب��ي 
ل�������ض���رك���ات ال���ق���ط���اع اخل����ا�����ص يف دول����ة 
امل���ت���ح���دة. ويرتكز  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 
اه��ت��م��ام��ن��ا ع��ل��ى اإن�����ض��اء م��ن��ظ��وم��ة عمل 
الرتويج  خ��الل  م��ن  متما�ضكة  تعاونية 
حللول متويل �ضل�ضلة التوريد املتوافقة 
وتوظيف  الإ����ض���الم���ي���ة،  ال�����ض��ري��ع��ة  م���ع 
للو�ضول  املالية  التكنولوجيا واخلربات 

�ضريعاً اإىل راأ�ص املال العامل.  
ويتيح الربنامج للموردين احل�ضول على 
راأ�ص املال العامل عند الطلب على اأ�ضا�ص 
التمويل بدون حق الرجوع، وال�ضتفادة 
ال�ضريع  الت�ضجيل  ت�ضهيالت  كذلك من 
واإجراء املعامالت عرب من�ضة الربنامج 
الذكي الذي مّت تطويره ليكون مرتبطاً 
امل��ط��ب��ق يف  امل��ال��ي��ة  امل�����وارد  اإدارة  ب��ن��ظ��ام 
اإدارياً  عبئاً  ي�ضّكل  اأن  دون  دب��ي  حكومة 

على الأطراف التي تتعامل معه. 

مبجالت  واملتعلقة  تنفيذها  على  الولية 
ت���ط���وي���ر ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وحت����دي����دا يف 
بال�ضتفادة  وال�ضياحي  اللوج�ضتي  القطاع 
م��ن مقومات ال��ولي��ة يف ه��ذا امل��ج��ال. كما 
ا�ضتعر�ص ما تتمتع به الولية من عوامل 
ق���وي���ة جل����ذب ال����ض���ت���ث���م���ارات يف جم���الت 
حيوية مثل البتكار وتكنولوجيا املعلومات، 
 25% نحو  حتت�ضن  الهند  اأن  مو�ضحا 
الربجمة  جم����الت  يف  املتخ�ض�ضني  م���ن 
الإلكرتونية يف العامل، واأغلبهم من ولية 
اأندرا برادي�ص. كما تناول روؤية الولية يف 
واأمن  امل��ال��ي��ة،  اخل��دم��ات  قطاعات  تطوير 
املعلومات والفر�ص ال�ضتثمارية املطروحة 
احلر�ص  على  والتاأكيد  امل��ج��الت،  تلك  يف 
وال�ضركات  ال�ضتثمارات  تواجد  تعزيز  يف 
كافة  وت����ق����دمي  ب����ال����ولي����ة،  الإم�����ارات�����ي�����ة 
ا�ضتثماراتهم  نطاق  لتو�ضيع  الت�ضهيالت 
القت�ضادية  ال��ع��الق��ات  م�����ض��ار  ي��خ��دم  مب��ا 

والتجارية امل�ضرتكة.

اأك����د م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ص ���ض��ل��ط��ان ب��ن �ضعيد 
امل���ن�������ض���وري وزي�����ر الق���ت�������ض���اد، ع��ل��ى قوة 
ال���رواب���ط الق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة التي 
جت��م��ع الإم�����ارات وال��ه��ن��د، وال��ت��ي تعك�ضها 
امل������ع������دلت امل���ت���ن���ام���ي���ة حل���ج���م ال���ت���ج���ارة 
اخل���ارج���ي���ة وال���ت���ب���ادل ال���ض��ت��ث��م��اري بني 

البلدين ال�ضديقني.
لأوجه  ال��راه��ن  ال��ت��ن��وع  اأن  معاليه  وت��اب��ع 
ال���ت���ع���اون الق���ت�������ض���ادي وال����ت����ج����اري بني 
البلدين، يعك�ص منوذجا متميزا للعالقات 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  ي�����ض��م��ل  اإذ  ال���دول���ي���ة، 
و�ضناعة  وطاقة  حتتية  بنى  من  احليوية 
وخدمات  متقدمة،  وتكنولوجيا  وجت���ارة 
ل��وج�����ض��ت��ي��ة وخ���دم���ات م��ال��ي��ة، ف�����ض��ال عن 
التعاون القائم يف جمال الطريان والنقل 
اجل���وي ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، وه���و م��ا نعك�ص يف 
التجاريني  ال�ضركاء  قائمة  الهند  ت�ضدر 
غ��ري نفطي  ت��ب��ادل جت��اري  للدولة بحجم 
عام  خ����الل  دولر  م��ل��ي��ار   35.9 جت�����اوز 

امل��ن�����ض��وري احل��ر���ص على  واأك���د   .2016
تعزيز الروابط القت�ضادية والتجارية مع 
ولية اأندرا برادي�ص الهندية والتي متتلك 
الواعدة  ال�ضتثمارية  الفر�ص  العديد من 
يف ظل امل�ضروعات التنموية الطموحة التي 
املقبلة،  املرحلة  تعمل على تنفيذها خالل 
تعزيز  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  اأه��م��ي��ة  اإىل  م�����ض��ريا 
ب���ني جم��ت��م��ع الأع���م���ال لتبادل  ال���رواب���ط 
لال�ضتثمار  امل��ت��اح��ة  وال��ف��ر���ص  امل��ع��ل��وم��ات 
يف اجل��ان��ب��ني. واأ���ض��اف اأن دول���ة الإم����ارات 
ح��ري�����ض��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز اأوج����ه ال��ت��ع��اون مع 
�ضركائها التجاريني املرحلة املقبلة يف عدد 
اأبرزها  ومن  الأول��وي��ة  ذات  القطاعات  من 
واملتو�ضطة  ال�ضغرية  وامل�����ض��اري��ع  الب��ت��ك��ار 
التكنولوجيا  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م��ة  وال�����ض��ن��اع��ات 
ت�ضكل  قطاعات  وهي  واملتقدمة،  احلديثة 
القائمة  ال�ضراكات  لتعزيز  واع���دة  فر�ص 
تقدمه  اأن  م���ا مي��ك��ن  ظ���ل  ال��ه��ن��د يف  م���ع 
م�ضافة  قيمة  م��ن  الهندية  ال�ضتثمارات 

الدولة.  ب��اأ���ض��واق  ال��ق��ط��اع��ات  ت��ل��ك  ل��ن��م��و 
الدولة  اهتمام  ع��ن  املن�ضوري  اأع���رب  كما 
الهند  م��ع  القائم  التعاون  اآل��ي��ات  بتطوير 
وولية اندرا برادي�ص يف جمالت التعدين 
بال�ضتفادة  ال�ضمكية  وال����رثوة  وال���زراع���ة 
يف  الهندية  للولية  الواعدة  املقومات  من 
تلك املجالت ومبا يخدم توجهات الدولة 
ال�����ض��دد. وم��ن جانبه، ق��ال معايل  يف ه��ذا 
رئ��ي�����ص وزراء ولية  ن��اي��دو  ب��اب��و  ت�����ض��ان��درا 
اندرا برادي�ص الهندية، اإن الولية تعد من 
الأ�ضرع منواً يف الهند، حيث حققت معدلت 
منو اقت�ضادي بلغت نحو %11.6 خالل 
العام املا�ضي، بينما حقق القت�ضاد الهندي 
ككل منوا يف حدود %5.8، وهو ما يعك�ص 
ال��ف��ر���ص الق��ت�����ض��ادي��ة وال��ت��ج��اري��ة التي 

تطرحها الولية الهندية.
الفر�ص  م���ن  ال��ع��دي��د  وج����ود  اإىل  واأ����ض���ار 
املتاحة اأمام ال�ضتثمارات الإماراتية يف ظل 
تقوم  التي  الطموحة  التنموية  امل�ضروعات 

الإمارات العاملية لالأملنيوم تعني 60 خريجا متدربا مواطنا خالل عام 2017

اأكرث من 130 خريج متدرب يلتحقون يف برامج تدريبية متتد لـ 18 �سهر يف ال�سركة
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ميناء الفجرية يوقع اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية مع �سركات هولندية

 27.3 ن��ح��و  قيمتها  تبلغ  ا���ض��ت��ث��م��ارات 
و�ضمال  ظ��ه��ر  ح���ق���ول  يف  دولر  م��ل��ي��ار 
الإ�ضكندرية ونور�ص للغاز، و76 امتيازاً 
جديداً للتنقيب بقيمة تبلغ قرابة 1.5 
الإقليمية  املياه  توفر  كما  دولر.  مليار 
جديدة  ف��ر���ض��اً  وال��ق��رب���ض��ي��ة  اللبنانية 
ال��ب��ح��ري يف �ضرق  ل��ل��ت��ن��ق��ي��ب والإن����ت����اج 

البحر املتو�ضط.
حت����رك  ي�������ض���ه���م  اأن  امل����ن����ت����ظ����ر  وم��������ن 
ال��ن��ف��ط��ي��ة ���ض��وب املجال  ال���ض��ت��ث��م��ارات 
اجلديدة  امل�����ض��اري��ع  ج��ع��ل  يف  ال��ب��ح��ري 
تخلق فر�ضاً جتارية يف املنطقة البحرية 
واملالحية الفريدة من نوعها التي تقام 
يف اأديبك، والتي تعود يف الدورة املرتقبة 

من احلدث للعام الثالث على التوايل.
الواجهة  ع���ل���ى  امل���ن���ط���ق���ة  ه�����ذه  وت����ق����ع 
اأديبك  اإق��ام��ة  مل��وق��ع  امل��ح��اذي��ة  البحرية 
للمعار�ص،  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
مع  لتتنا�ضب  خ�ضي�ضاً  ��ّم��م��ت  ���ضُ وق���د 
للعر�ص  م��ن��ه��ا  امل���ن�������ض���ودة  الأغ�����را������ص 

وتنظيم املوؤمترات. 
وت�����ض��م��ل امل��ن��ت��ج��ات ال���ت���ي ���ض��ُت��ع��ر���ص يف 
منطقة اأديبك البحرية واملالحية كامل 
واملراكب  احل��ف��ارات  من  القيمة  �ضل�ضلة 
بنائها  وم����ع����دات  ب���اأن���واع���ه���ا  وال�����ض��ف��ن 
البحر،  ���ض��ط��ح  وم���ع���دات احل���ف���ر حت���ت 
ومعدات  الأنابيب،  خطوط  اإىل  و�ضوًل 
امل��را���ض��ي، وم���ع���دات النتاج  وجت��ه��ي��زات 
املكامن  خ��رائ��ط  ور���ض��م  م�����ض��ح  واأدوات 

واإ�ضدار ال�ضهادات.
املوؤقت  امليناء  ر�ضيف  يكون  اأن  وُينتظر 
املميزة  ال�ضمة  امل��وق��ع  يف  �ضيقام  ال���ذي 
من  جمموعة  �ضرت�ضو  حيث  للمعر�ص، 
بارجة  ت�ضمل  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة،  امل��راك��ب 
اأع��م��دة، وم��راك��ب عالية  م��رف��وع��ة على 

•• اأبوظبي-الفجر:

املتعلقة  الأع��م��ال  ت�ضهد  اأن  املتوقع  من 
واملالحية  البحرية  النفطية  باملجالت 
اأبوظبي  وم��وؤمت��ر  معر�ص  خ��الل  من���واً 
الذي   ،2017 اأديبك  ال��دويل للبرتول 
ينعقد يف الفرتة بني 13 و16 نوفمرب 
يف  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي،  العا�ضمة  يف  املقبل 
زيادة  بح�ضول  املحللني  توقعات  �ضوء 
عمليات  ع��ل��ى  الإن����ف����اق  يف  م��ت��وا���ض��ع��ة 
ال�ضيانة والإنتاج يف قطاع النفط، ومع 
ت��وق��ع��ات ب�����ض��خ ا���ض��ت��ث��م��ارات ك���ب���رية يف 
عن  للتنقيب  ج��دي��دة  بحرية  م�ضاريع 
منطقة  يف  وا�ضتخراجه  الطبيعي  الغاز 

�ضرق البحر الأبي�ص املتو�ضط.
�ضركة  اأج����رت����ه ح���دي���ث���اً  وك������ان حت��ل��ي��ل 
اأن  اإىل  ق��د خل�ص  وي�����ض��ت��وود  دوغ��ال���ص 
والعمليات  والتعديالت  ال�ضيانة  م�ضهد 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ه��ذي��ن امل��ج��ال��ني ت��ب��دو اأكرث 
ال�ضتثمار  اأن  م���ن  ب��ال��رغ��م  اإي��ج��اب��ي��ة، 
يزال  ال��ب��ح��ري اجل���دي���د ل  الإن���ت���اج  يف 
قبل  م��ا  مب�ضتويات  م��ق��ارن��ة  منخف�ضاً 
2014. وي��رج��ع ج��زء كبري من  ال��ع��ام 
النتعا�ص اإىل تن�ضيط طلبيات عمل كان 

مّت تاأجيلها يف ال�ضابق.
منطقة  ���ض��م��ن   2017 ال���ع���ام  و���ض��ه��د 
اأرامكو  اإب��رام  التعاون اخلليجي  جمل�ص 
ال�ضعودية اتفاقيات مع �ضركة الإن�ضاءات 
ل�ضراء  اأبوظبي  يف  الوطنية  البرتولية 
اأربعة من�ضات بحرية ومعدات مرتبطة 
بها، ف�ضاًل عن �ضفقة منف�ضلة لتوريد 
املن�ضات  ل���دع���م  ف����ولذي����اً  ه��ي��ك��اًل   17
العاملي،  ال�����ض��ع��ي��د  ع��ل��ى  اأم����ا  ال��ب��ح��ري��ة. 
تتوقع وود ماكنزي ال�ضت�ضارية جتديد 
م�ضاريع  يف  والإنتاج  ال�ضتك�ضاف  اأعمال 

اأدت التح�ضينات يف  املياه العميقة، حيث 
الكفاءة اإىل خف�ص �ضعر التعادل بن�ضبة 

20 باملئة يف ال�ضنوات الثالث املا�ضية.
ال�ضام�ضي،  خليفة  ع��ل��ي  ال�����ض��ي��د  وق����ال 
اليا�ضات  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����ص 
رئي�ص  امل��ح��دودة،  البرتولية  للعمليات 
اإن   ،2017 اأدي���ب���ك  وم���وؤمت���ر  م��ع��ر���ص 
ق���ط���اع ال��ن��ف��ط وال����غ����از ي�����ض��ه��د ت���ف���اوؤًل 
دعم  يف  العاملة  ال�ضركات  بني  متجدداً 
طلباً  ثّمة  اأن  مو�ضحاً  البحري،  الإنتاج 
الآن  اأ�ضبح  متزايداً مدعوماً من قطاع 
الأ�ضعار،  يف  ا�ضتقرار  وم��ن  كفاءة،  اأك��رث 
املتزايد  ال���ط���ل���ب  ت��ل��ب��ي��ة  اإىل  وح����اج����ة 

املرتقب.
واأ�ضاف: يدعم اأديبك هذا النمو بو�ضفه 
اأر�ضية ميكن للموردين التوا�ضل عربها 
امل�ضرتيات  جمال  يف  القرار  �ضانعي  مع 
وتطوير اأعمال جديدة، كما اأن براجمه 
للموؤمترات ال�ضرتاتيجية والتخ�ض�ضية 
ال�ضاملة متثل فر�ضة ل مثيل لها لتبادل 

املعرفة املتخ�ض�ضة.
وي��ق��ام اأدي��ب��ك حت��ت رع��اي��ة ك��رمي��ة من 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب 
اآل نهيان رئي�ص دولة الإم��ارات العربية 
املتحدة، وُيعّد اأحد اأبرز فعاليات النفط 
وال���غ���از يف ال���ع���امل، والأك�����رب م���ن نوعه 
الأو�ضط.  وال�����ض��رق  اإفريقيا  منطقة  يف 
وت�����ض��ت�����ض��ي��ف احل������دث ����ض���رك���ة ب����رتول 
وتنظمه  -اأدن�������وك  ال��وط��ن��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 

�ضركة دي اإم جي للفعاليات.
مهما  م�����ض��دراً  الطبيعي  ال��غ��از  وي�ضكل 
باملجالت  اإي���ج���اب���ي  م�����ض��ه��د  ل��ت��ط��وي��ر 
م�ضتقباًل،  واملالحية  البحرية  النفطية 
الأو�ضط  ال�����ض��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ض��ي��م��ا  ل 
و���ض��م��ال اإف��ري��ق��ي��ا ح��ي��ث ت�����ض��ه��د م�ضر 

َقطر،  وزوارق  الر�ضو،  وزوارق  ال�ضرعة، 
و���ض��ف��ن مت��وي��ن م��ن�����ض��ات احل��ف��ر ت�ضل 
و�ضيتمكن  م������رتاً.   70 اإىل  اأط���وال���ه���ا 
ال����زوار م��ن ال��ت��ج��ول ع��ل��ى م��نت ال�ضفن 
احلا�ضلة  التطورات  اأحدث  وا�ضتعرا�ص 

يف الهند�ضة والتقنيات البحرية.
العمليات  رئي�ص  ري��زال،  حممد  وو�ضف 
ال��ع��امل��ي��ة، موقع  يف الأح���وا����ص اجل��اف��ة 
ف���ري���د ومثايل  ب����اأن����ه  احل������دث  اإق����ام����ة 
ي���خ���دم���ون قطاع  ال����ذي����ن  ل���ل���م���وردي���ن 
اأنه  ال��ن��ف��ط وال���غ���از ال��ب��ح��ري، م��ع��ت��رباً 
ي��ت��ي��ح ل��ه��م ع���ر����ص اإجن����ازات����ه����م وخلق 
واأ�ضاف:  الأع���م���ال،  ف��ر���ص  م��ن  م��زي��د 
ت��ع��ت��زم الأح����وا�����ص اجل���اف���ة ال��ع��امل��ي��ة يف 
البحري  القطاع  اإط��الع   2017 اأديبك 
املتعلقة بقدراتنا حيال  امل�ضتجدات  على 
امل�ضاريع  عر�ص  مع  البحرية،  العمليات 
العامل  يف  ن��وع��ه��ا  م��ن  الأوىل  امل��ت��ط��ورة 
م�ضاريع  تنفيذ  يف  كفاءتنا  تثبت  والتي 
وا���ض��ع��ة ال��ن��ط��اق ت��ف��ي ب��اأف�����ض��ل املعايري 
والبيئة  وال�ضالمة  ال�ضحة  يف  املتميزة 
موا�ضلة  اإىل  نتطلع  ون��ح��ن  واجل�����ودة، 
اأعمالنا ومناق�ضة الإمكانيات امل�ضتقبلية 

. خالل اأديبك 2017 
يوا�ضل  اأن  ُينتظر  مت�ضل،  ���ض��ي��اق  ويف 
برنامج املوؤمترات املو�ضع يف دورة 2017 
والبتكار  ال��ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  اأدي���ب���ك  م���ن 
واأفكار  روؤًى  تقدمي  عن  ف�ضاًل  والنمو، 

متعمقة حول الفر�ص اجلديدة.
ول��ط��امل��ا مت��ّي��زت م���وؤمت���رات اأدي���ب���ك عن 
و�ضموليتها  ات�����ض��اع��ه��ا  ب��ف�����ض��ل  غ��ريه��ا 
الربنامج  و���ض��ي��ق��دم  وج����ودة حم��ت��واه��ا، 
العام  هذا  موؤمتر  يف  واملالحي  البحري 
فر�ضاً ل مثيل لها لال�ضتماع ملا يقدمه 
ك��ب��ار يف  م�����ض��وؤول��ون تنفيذيون وخ���رباء 

ُيغطي  و����ض���وف  ت��خ�����ض�����ض��ه��م،  جم����الت 
جم���م���وع���ة م����ن امل���وا����ض���ي���ع امل���ه���م���ة من 
واملتخ�ض�ص.  ال�ضرتاتيجي  املنظورين 
ع���ل���ى جل�ضة  ال���ربن���ام���ج  ي�����ض��ت��م��ل  ك���م���ا 
خم�ض�ضة حول مركز الإمارات للتحكيم 
ال����ب����ح����ري، وال���ع���م���ل���ي���ات امل���ت���اح���ة حلل 
ب�ضرعة  البحرية  القانونية  ال��ن��زاع��ات 

ومن دون تكاليف ل لزوم لها.
املنطقة  ت�����ض��ت��ق��ط��ب  اأن  امل���ت���وق���ع  وم����ن 
املخ�ض�ضة لقطاع النفط والغاز البحري 
زائ���ر   15،000 م���ن  اأك�����رث  وامل���الح���ي 
و150 جهة عار�ضة، من اأبرزها �ضركة 
زاخر  و  الوطنية،  البرتولية  الإن�ضاءات 
و�ضي  جيو�ضاين�ضز،  وه��وراي��زن  م��اري��ن، 
ج��اك�����ص، وغ��اي��دن�����ص م���اري���ن، واأدن�����وك، 
مارين  واأوڤر�ضيز  لل�ضحن،  فرج  وخالد 
اجلافة  والأح������وا�������ص  ل��وج��ي�����ض��ت��ك�����ص، 

العاملية، وجمموعة ماريديڤ.
و�ضوف ي�ضهد املوؤمتر البحري واملالحي 
ان����ع����ق����اد ج���ل�������ض���ات ن���ق���ا����ص ع���ل���ى م���دى 
التوقعات  خاللها  تتناول  اأي���ام،  ث��الث��ة 
عجالت  ودف��ع  امل�ضتقبلية،  والتحديات 
ال�ضوق  م���ع ظ�����روف  وال��ت��ك��ي��ف  ال��ن��م��و، 
املتحدثني  ق��ائ��م��ة  وت�����ض��م��ل  اجل���دي���دة. 
ت��ن��ف��ي��ذي��ني كبار  م��دي��ري��ن  امل���وؤمت���ر  يف 
البرتولية  الإن�����������ض�����اءات  ����ض���رك���ة  م����ن 
ال��وط��ن��ي��ة، و وي��ن��رت���ض��ال، و���ض��ي��ب��زا غاز 
ك����وم����ري�����ض����الي����زدورا، وم���ك���دي���رم���وت، 
لبناء  واأب��وظ��ب��ي  فور�ضايت،  وجمموعة 
للهيدروكربونات،  وق���رب����ص  ال�����ض��ف��ن، 
اللبنانية،  ال��ب��رتول  قطاع  اإدارة  وهيئة 
ال�ضكتلندية  احل��ك��وم��ي��ة  ال��ع��م��ل  وق����وة 
النفط  ن��اق��الت  و�ضركة  وال��غ��از،  للنفط 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، و����ض���رك���ة اأدن�������وك ل���الإم���داد 

واخلدمات.

مليار درهم تداولت عقارات   8.2
ال�سارقة يف الربع الثالث من 2017

•• ال�شارقة-وام:

العام  من  الثالث  الربع  خ��الل  ال�ضارقة  يف  العقاري  ال��ت��داول  قيمة  بلغت 
الفرتة  ع��ن  امل��ائ��ة  يف   37.2 ب��زي��ادة  دره���م  مليار   8.228 نحو   2017
نف�ضها من 2016.. بح�ضب عبدالعزيز اأحمد ال�ضام�ضي مدير عام دائرة 

الت�ضجيل العقاري.
واأو�ضح ال�ضام�ضي اأن اإجمايل املعامالت خالل الربع الثالث بلغ 11853 
البيع منها  �ضكلت معامالت  امللكية  �ضندات  2384 معاملة  معاملة منها 

811 معاملة فيما توزعت البقية على معامالت اأخرى.
العقاري  الت�ضجيل  دائ��رة  الأك��رث مبيعا.. ك�ضف مدير عام  املناطق  وب�ضاأن 
عن اأن منطقة اخلان تبواأت املرتبة الأوىل من بني مناطق مدينة ال�ضارقة 
و�ضواحيها وبواقع 162 معاملة تلتها منطقة املجاز3 ب� 66 معاملة ثم 
ال�ضجعة  منطقة  ج��اءت  ثم  معاملة   53 بواقع  التجاري  مويلح  منطقة 
ال�ضناعية يف املرتبة الرابعة ب� 50 معاملة.. عازيا ازدياد التداول على هذه 
املناطق اإىل كونها حتت�ضن امل�ضاريع العقارية املفرزة �ضواء وحدات �ضكنية اأو 

اأرا�ص بالتوازي مع ما حتمله من م�ضتقبل ا�ضتثماري واعد.
اأما يف املنطقة ال�ضرقية.. فقد حازت منطقتا احلراي التجارية وال�ضناعية 
اأع��ل��ى م��ع��دل يف م��ع��ام��الت ال��ب��ي��ع.. فيما ا���ض��ت��ح��وذت منطقة  ب��خ��ورف��ك��ان 

�ضناعية كلباء وال�ضاف على اإجمايل التداولت يف كلباء.
والذيد  امل����دام  ال��زراع��ي��ة يف  الأرا����ض���ي  ت�����ض��درت  ال��و���ض��ط��ى..  املنطقة  ويف 

معامالت البيع تلتهما �ضناعية مليحة.
وفيما يتعلق بتوزيع املعامالت وفق اأنواع املناطق ما بني ال�ضكني والتجاري 
حيث  ا�ضتقرارها  على  القطاعات  اأغلب  حافظت  وال��زراع��ي..  وال�ضناعي 
�ضهدت معامالت املناطق ال�ضكنية ارتفاعا طفيفا بلغ 483 معاملة خالل 
نف�ضها  الفرتة  ب�470 معاملة يف  العام احلايل مقارنة  الثالث من  الربع 

من العام املا�ضي.
املناطق  معامالت  بلغت  حيث  معدلتها  على  القطاعات  بقية  وحافظت 
التجارية 181 معاملة.. فيما ا�ضتقرت معامالت املناطق ال�ضناعية لتبلغ 

123 معاملة.. بينم بلغت معامالت املناطق الزراعية 24 معاملة.
وبلغ عدد معامالت الرهن 894 معاملة منها 482 معاملة رهن بقيمة 
3.453 مليار درهم و252 معاملة زيادة رهن و160 معاملة فك رهن.. 
312 معاملة و�ضهادات الإفادة  فيما بلغت معامالت عقود البيع املبدئية 

عن الأمالك 8065 معاملة.

مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  553
•• دبي-وام:

حققت الت�ضرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والمالك يف دبي اكرث من 
553 مليون درهم حيث �ضهدت الدائرة ام�ص ت�ضجيل 107 مبايعة بقيمة 
163 مليون درهم، منها 10 مبايعة لالأرا�ضي بقيمة 40 مليون درهم و 

97 مبايعة لل�ضقق و الفلل بقيمة 123 مليون درهم.
وجاءت اأهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة 9 ماليني درهم يف منطقة ال�ضفوح 
الوىل  ال�ضفوح  منطقة  يف  دره��م  ماليني   9 بقيمة  مبايعة  تليها  الأوىل 
ال�ضناعية  علي  جبل  منطقة  يف  دره���م  م��الي��ني   7 بقيمة  مبايعة  تليها 
الأوىل. وت�ضدرت منطقة ال�ضفوح الوىل املناطق من حيث عدد املبايعات 
�ضعيب  �ضيح  18 مليون دره��م وتلتها منطقة  2 مبايعة بقيمة  اإذ �ضجلت 
2 مليون درهم وثالثة يف الثنية اخلام�ضة  2 مبايعة بقيمة  1 بت�ضجيلها 
بت�ضجيلها 1 مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم. اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات 
ال�ضقق و الفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 18 مليون درهم مبنطقة نخلة 
منطقة  فى  دره��م  ماليني   5 بقيمة  مبايعة  تلتها  املبايعات  كاأهم  جمريا 
دره��م فى منطقة نخلة  3 ماليني  بقيمة  واأخ��ريا مبايعة  الأوىل  جمريا 
جمريا. وت�ضدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات 
ال�ضقق والفلل اإذ �ضجلت 15 مبايعة بقيمة 19 مليون درهم وتلتها منطقة 
يف  وثالثة  دره��م  ماليني   8 بقيمة  مبايعة  بت�ضجيلها14  الرابعة  احلبيه 

معي�ضم الأول بت�ضجيلها 12 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.
رهونات   14 منها  دره��م  مليون   390 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�ضجلت 
 52 بقيمة  و�ضقق  فلل  رهونات   32 و  دره��م  338 مليون  بقيمة  اأرا�ضي 
مليون   182 بقيمة  الأوىل  احلبية  مبنطقة  اأهمها  ك��ان  و  دره��م،  مليون 

درهم واأخرى يف منطقة وادي ال�ضفا 4 بقيمة 69 مليون درهم.

% من عدادات  موا�سفات : 99 
الوقود يف الدولة بال اأخطاء

•• دبي -وام:

من   99% اأن  “موا�ضفات”  واملقايي�ص  للموا�ضفات  الإم����ارات  هيئة  اأك���دت 
عدادات الوقود يف حمطات الدولة بال اأخطاء يف القراءة والقيا�ص .. م�ضرية 
املركبات  تزويد  حمطات  يف  املطابقة  غري  ال��وق��ود  ع���دادات  ن�ضبة  تراجع  اإىل 
بالوقود على م�ضتوى الدولة اإىل واحد يف املائة بعدما كان هام�ص اخلطاأ ي�ضل 
اإىل �ضتة يف املائة قبل نحو ثالثة اأعوام. وقال �ضعادة عبد اهلل عبد القادر املعيني 
مدير عام موا�ضفات اإن الهيئة جتري با�ضتمرار زيارات ميدانية بالتعاون مع 
اإىل حمطات الوقود على  املعنية  �ضركائها ال�ضرتاتيجيني يف اجلهات املحلية 
م�ضتوى الدولة للتحقق من دقة قراءات عداداتها وكان اآخرها حملة نفذتها 
عليها  التدقيق  مت  التي  الوقود  ع��دادات  اإجمايل  اأن  واأ���ض��اف  املا�ضي.  ال�ضهر 
خالل الن�ضف الأول من 2017 بلغ خم�ضة اآلف و791 عدادا فيما ك�ضفت 
جيدة  ن�ضبة  وهي  فقط   38 منها  املطابقة  غري  العدادات  اأن  التدقيق  عملية 
ع��دادا غري   65 �ضهدت  والتي  املا�ضي  العام  نف�ضها من  بالفرتة  مقارنة  ج��دا 
مطابق من اإجمايل �ضتة اآلف و 590 عداد حمروقات مت التدقيق عليها. ونوه 
عدا   - ال�ضوائل  قيا�ص  لأنظمة  الإلزامية  املتطلبات  لئحة  اإىل  املعيني  �ضعادة 
املاء- التي طبقتها الهيئة قبل اأعوام والتي حتدد املتطلبات الأ�ضا�ضية للعدادات 
يف  امل�ضتخدمة  ال��ع��دادات  اأب��رزه��ا  وم��ن  الديناميكية  ال�ضوائل  قيا�ص  واأنظمة 
قيا�ص كمية املحروقات التي تباع للم�ضتهلكني يف حمطات توزيع الوقود على 
م�ضتوى الدولة ودورها الإيجابي يف حتقيق الن�ضباط يف اأدوات القيا�ص. ولفت 
اإىل درا�ضة اأجرتها موا�ضفات حول مدى تاأثري تطبيق تلك الالئحة اإذ ت�ضري 
13 مليون درهم  ب�  اقت�ضاديا يقدر  التطبيق حقق وفرا  اأن هذا  اإىل  الدرا�ضة 
خالل العام املا�ضي وحده وهي قيمة جيدة ا�ضتطاعت الدولة توفريها بف�ضل 
دقة القراءات. وذكر اأن تفعيل اإجراءات الرقابة على عدادات حمطات الوقود 
يف الدولة جاء �ضمن اإجراءات الهيئة لتطبيق النظام الوطني للقيا�ص الذي مت 
اعتماده كاأول نظام ر�ضمي �ضامل يف جمال املقايي�ص يف الدولة والذي ين�ص على 
م�ضوؤولية الهيئة عن الرقابة على اأدوات القيا�ص القانونية التي ت�ضمل املوازين 
وعدادات  الأج���رة  �ضيارات  وع���دادات  املحروقات  وع���دادات  التجارية  والأوزان 

الكهرباء واملاء والعبوات املعباأة م�ضبقا.

•• ام�شرتدام-وام:

���ض��ه��د ال�����ض��ي��خ ����ض���ال���ح ب����ن حم���م���د بن 
ال�����ض��رق��ي رئ��ي�����ص دائ����رة ال�ضناعة  ح��م��د 
ت��وق��ي��ع ميناء  ال��ف��ج��رية  والق��ت�����ض��اد يف 
ال����ف����ج����رية ع���ل���ى م�����ذك�����رة ت���ف���اه���م مع 
م��ي��ن��اء اأم�������ض���رتدام وجم��م��وع��ة ا����ص تي 
للقطر  اآي�ضك�ص  و�ضركة  القاب�ضة  �ضي 
وذلك  الهولندية  العا�ضمة  يف  والإن��ق��اذ 
ال�ضرتاتيجي  ال��ت��ع��اون  تعزيز  اإط���ار  يف 

بني الأطراف ونقل املعرفة واخلربات.
وت���راأ����ص ال�����ض��ي��خ ���ض��ال��ح ب���ن حم��م��د بن 
حمد ال�ضرقي الذي ي�ضغل اأي�ضاً من�ضب 
رئ���ي�������ص ه��ي��ئ��ة م���ي���ن���اء ال���ف���ج���رية وف����دا 
اقت�ضاديا رفيعا مثل الإمارة اىل هولندا 
حيث ياأتي توقيع هذه التفاقية تتويجاً 
لتعاون �ضابق بني ميناء الفجرية و�ضركة 
اأم�������ض���رتدام ل���ض��ت�����ض��ارات امل���وان���ئ وهي 
ت�ضم  اأم�����ض��رتدام  مليناء  ا�ضت�ضارية  ذراع 
متخ�ض�ضة  �ضركات  ع��دة  مظلتها  حت��ت 

ال�ضت�ضارية  اخل��دم��ات  لتقدمي  ت��ه��دف 
ونقل  العامل  حول  للموانئ  والتدريبية 
والتكنولوجيا  املعرفة  وتبادل  اخل��ربات 

بينها.
العقدين  الفجرية خالل  وي�ضهد ميناء 
لي�ضبح  اأهله  م�ضطرداً  من��وا  املا�ضيني 
اأح��د اه��م امل��وان��ئ املتعددة الأغ��را���ص يف 
خلطوط  مهمة  و���ض��ل  وحلقة  املنطقة 
موقعه  م��ن  م�ضتفيداً  العاملية  الإم����داد 
ال�ضرقي  ال�����ض��اح��ل  ع��ل��ى  ال���ض��رتات��ي��ج��ي 

لدولة المارات العربية املتحدة.
للبناء  م�ضتمر  ب�ضكل  الفجرية  وت�ضعى 
على الإجن��ازات املحققة وال�ضتفادة من 
مركزه العاملي املتقدم يف التو�ضع وجذب 
خالل  من  جديدة  و�ضركات  ا�ضتثمارات 
والرتقاء  التناف�ضية  تعزيز  على  العمل 
لت�ضاهي  اخل���دم���ات  وج����ودة  مب�����ض��ت��وى 
اأف�ضل املمار�ضات العاملية يف جمال النقل 
الفجرية قد وقع  البحري. وكان ميناء 
ال�ضركة  م��ع  اتفاقية   2015 ال��ع��ام  يف 

ت��ط��وي��ر م�ضتوى  ب��غ��ر���ص  ال���ض��ت�����ض��اري��ة 
امليناء  امل��ق��دم��ة يف  ال��ب��ح��ري��ة  اخل��دم��ات 
ورفع كفاءة العمليات الت�ضغيلية وتدريب 
الداء  ل���الرت���ق���اء مب�����ض��ت��وى  ال��ع��ام��ل��ني 
املهني والداري لديهم فيما ياأتي توقيع 
ه���ذه امل���ذك���رة حت��ق��ي��ق��ا ل��رغ��ب��ة خمتلف 
الأط�������راف ب��ع��د ال��ن��ج��اح ال����ذي حققته 
ال�ضركة يف حتقيق الأهداف املرجوة من 
ذلك التعاون ولتعزيزه م�ضتقباًل لي�ضمل 

خمتلف املجالت الخرى. 
اأه��م مراكز  اأح��د  اأم�ضرتدام  ويعد ميناء 
اأوروب����ا  يف  ال��ب��رتول��ي��ة  امل�ضتقات  ت����داول 
الروابط  لتعزيز  ال��ط��رف��ان  وي�ضعى   ..
بينهما  وال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
وذلك لال�ضتفادة من التحولت الكبرية 
مراكز  وتغيري  العاملية  النفط  �ضوق  يف 
وانعكا�ضاتها  وال��ط��ل��ب  ال��ع��ر���ص  وق���وى 
التوريد  خ���ط���وط  ر����ض���م  اإع��������ادة  ع���ل���ى 
اإ�ضافة  ال��ق��ارات  ب��ني خمتلف  والإم����داد 
اآفاقاً  لي�ضمل  تعاونهما  نطاق  لتو�ضيع 

التعاون ال�ضرتاتيجي طويل  اأو�ضع من 
امل��دى. وتعليقا على ه��ذا احل��دث �ضرح 
الرئي�ص  اوفرتووم”  “كوين  ال�����ض��ي��د 
: نتطلع  اأم�������ض���رتدام  مل��ي��ن��اء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
دائما لبناء �ضراكات قوية وطويلة املدى 
مع �ضركائنا مثل جمموعة ا�ص تي �ضي 

واي�����ض��ك�����ص وم���ع امل���وان���ئ الأخ�����رى حول 
العامل.

وقال: وجدنا يف ميناء الفجرية �ضريكا 
ل��ه دور كبري يف ر���ض��م خ��ط��وط الإم���داد 
ال��ب��ح��ري��ة وامل��ر���ض��ح��ة ل���ت���ط���ورات ومنو 

كبريين.

غرفة ال�سارقة تبحث واقع القطاع العقاري وتطوير اآدائه وتعزيز تناف�سيته
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�ضارقة  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  اأك���دت 
ت�������ض���اف���ر ج���ه���ود جميع  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى 
يف  العقاري  بالقطاع  املعنية  الأط���راف 
اإمارة ال�ضارقة، وتوحيد الروؤى اخلا�ضة 
بالقطاع، وتعزيز التعاون لالرتقاء بدور 
القطاع العقاري كركيزة اأ�ضا�ضية يف منو 

وتطور اقت�ضاد ال�ضارقة املتنوع.
ال�ضارقة  غرفة  عقدته  اجتماع  وخ��الل 
م����ع جم���م���وع���ة ع���م���ل قطاع  م�����وؤخ�����راً 
ال���ت���ي ت��ع��م��ل حت����ت مظلة  ال����ع����ق����ارات، 
الت�ضجيل  دائ����رة  ومب�����ض��ارك��ة  ال��غ��رف��ة، 
اتفق احل�ضور على  بال�ضارقة،  العقاري 
تطوير التن�ضيق امل�ضرتك، وو�ضع خطط 
القطاع  تناف�ضية  م��ن  ت��ع��زز  م��ت��ق��دم��ة 
اخلارجية،  ل��ال���ض��ت��ث��م��ارات  وج��اذب��ي��ت��ه 
يعترب  العقاري  القطاع  واأن  خ�ضو�ضاً 
اأ�ضهمت على مدى  التي  من القطاعات 
ال�ضنوات املا�ضية يف تر�ضيخ ا�ضم الإمارة 
ك��وج��ه��ة م��ث��ال��ي��ة ل��ل��م�����ض��ت��ث��م��ري��ن على 

ال�ضاحة العقارية املحلية والإقليمية.
الطنيجي،  ع��و���ص  عبيد  ���ض��ع��ادة  وق���ال 
ع�ضو جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة 
بقطاعها  تتميز  الإم�����ارة  اإن  ال�����ض��ارق��ة 
العقاري املليء بالفر�ص، والذي ميتلك 
مع  خ�����ض��و���ض��اً  للنمو،  ك��ب��رية  اإم��ك��ان��ات 
الطفرة العقارية التي ت�ضهدها الإمارة، 
وا�ضتمرار اأعمال تطوير البنية التحتية 
مما يعزز من قدرة ال�ضارقة على جذب 
املزيد من ال�ضتثمارات اإىل هذا القطاع 

اأن ال�ضارقة  الهام. ولفت الطنيجي اإىل 
وحتت القيادة احلكيمة ل�ضاحب ال�ضمو 
ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأعلى  املجل�ص  ع�ضو  القا�ضمي، 
تنويع  يف  جن��ح��ت  اهلل  رع����اه  ال�����ض��ارق��ة 
ومرافقها  قدراتها  وتطوير  اقت�ضادها 
اللوج�ضتية، وا�ضتطاع قطاعها العقاري 
ا�ضتثمارات ملمو�ضة وكبرية،  ا�ضتقطاب 
باحلداثة  ع��ق��ارات��ه��ا  مت���ي���زت  ح���ني  يف 

واجلودة.
لعبت  ولقد  ق��ائ��اًل:  الطنيجي  واأو���ض��ح 
اأ�ضا�ضياً يف احلفاظ  غرفة ال�ضارقة دوراً 
على مكت�ضبات القطاع العقاري، وتعزيز 

ال�ضاحتني  ع��ل��ى  وج��اذب��ي��ت��ه  تناف�ضيته 
�ضكلت  ح���ي���ث  والإق���ل���ي���م���ي���ة،  امل���ح���ل���ي���ة 
ج��ه��وده��ا امل��ت��م��ي��زة ك��ح��ل��ق��ة و���ض��ل بني 
على  وحر�ضها  واخلا�ص،  العام  القطاع 
تذليل التحديات التي يواجهها القطاع، 
اجلهات  مع  بالتعاون  ال���دوؤوب  وعملها 
والت�ضريعات  ال��ق��وان��ني  ل�����ض��ّن  امل��ع��ن��ي��ة 
لتاأ�ضي�ص  منطلقاً  القطاع،  تنظم  التي 
دافعًة  ق��وة  ي�ضكل  متميز  عقاري  قطاع 

لقت�ضاد ال�ضارقة.
واأثنى ع�ضو جمل�ص اإدارة غرفة ال�ضارقة 
ال��ذي تلعبه جمموعة عمل  ال��دور  على 
امل�ضتمرة  وج��ه��وده��ا  ال���ع���ق���ارات،  ق��ط��اع 

العقاري،  ال���ق���ط���اع  ب���واق���ع  ل���الرت���ق���اء 
تاأ�ض�ضت  ال���ت���ي  ال�����ض��راك��ة  اأن  م���ع���ت���رباً 
اخلا�ص  وال��ق��ط��اع  ال�ضارقة  غ��رف��ة  ب��ني 
ال������ذي مت��ث��ل��ه جم���م���وع���ة ع���م���ل قطاع 
ال��ع��ق��ارات وال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي ممثاًل 
بال�ضارقة،  ال��ع��ق��اري  الت�ضجيل  ب��دائ��رة 
القطاع  تخدم  ا�ضرتاتيجية  �ضراكة  هي 
تطويره  ���ض��ب��ل  يف  وت��ب��ح��ث  ال���ع���ق���اري، 
التنموية  ل���الأه���داف  خ��دم��ة  وحت��دي��ث��ه 

لإمارة ال�ضارقة.
ال�ضويدي،  غ��امن  �ضعيد  اأ���ض��ار  وب����دوره 
ملجموعة  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����ص 
اأه��م��ي��ة هذه  اإىل  ال��ع��ق��ارات  عمل ق��ط��اع 

واقع  حتليل  يف  ال���دوري���ة  الج��ت��م��اع��ات 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري، وب��ح��ث اآف���اق فر�ضه 
ب�����روؤى موحدة  وحت���دي���ات���ه، واخل������روج 
لالرتقاء  م��ل��م��و���ض��ة  ع��م��ل��ي��ة  وخ���ط���ط 
اإن ال���ق���رارات  ب�����اأداء ال��ق��ط��اع، م��ع��ت��رباً 
التي تخرج بها هذه الجتماعات ت�ضكل 
الذي  الأم���ر  للم�ضتثمرين،  ثقة  عامل 
الأعمال  ق��ط��اع  ع��ل��ى  اإي���ج���اب���اً  ينعك�ص 
املظلوم،  عبيد  واأك��د  ال�ضتثمار.  وبيئة 
حر�ص  العقاري  الت�ضجيل  دائ��رة  ممثل 
الدائرة على بحث كافة م�ضتجدات بيئة 
توؤثر على منو  التي  الأعمال والعوامل 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�ص 
ممثاًل مبجموعة عمل قطاع العقارات، 
جمدداً التاأكيد على التزام الدائرة التام 
بالتعاون الكامل وغري املحدود مع كافة 
الأعمال  مم��ار���ض��ة  لت�ضهيل  الأط�����راف 
القطاع  م��ك��ان��ة  وت��وط��ي��د  ال�����ض��ارق��ة،  يف 
للنمو  ا�ضرتاتيجية  ك��رك��ي��زة  ال��ع��ق��اري 

القت�ضادي يف اإمارة ال�ضارقة.
اأن���ه يعمل حت��ت مظلة  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
العديد  ال�ضارقة  و�ضناعة  جتارة  غرفة 
من جمموعة عمل لقطاعات اقت�ضادية 
ال�ضارقة  غ��رف��ة  تعترب  ح��ي��ث  حم����ددة، 
املن�ضة املثالية لتوا�ضل هذه املجموعات 
التي متثل القطاع اخلا�ص مع الدوائر 
ملناق�ضة  وذل����ك  احل��ك��وم��ي��ة  وال��ه��ي��ئ��ات 
القطاع  ت��ه��م  ال���ت���ي  امل���وا����ض���ي���ع  ج��م��ي��ع 
اخل��ا���ص وال��ت��ي ت�����ض��اه��م يف ت��ع��زي��ز منو 
جمموعات  مت��ث��ل��ه��ا  ال���ت���ي  ال��ق��ط��اع��ات 

العمل هذه. 
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العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1068  ا�شتئناف جتاري    
�ص.ذ.م.م  لال�ضا�ضات  الو�ضط  ال�ضرق  جمموعة   -1 �ضده/  امل�ضتاأنف  اىل 
العقاري  للتطوير  ابيار  �ضركة   / امل�ضتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
م�ضاهمة مقفلة )فرع دبي(  وميثله:امل خمي�ص دروي�ص حممد البلو�ضي 
قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/529 جتاري كلي 
املوافق 2017/11/7  ب��ت��اري��خ:2017/6/1  وح��ددت لها جل�ضه يوم الثالثاء 
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4093  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- موؤ�ض�ضة البوم الف�ضي للنقل الربي العام جمهول 
قد  ح�ضني  غ��الم  نعيم  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )15508( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )1086( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4095  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �ضده/1- �ضركة �ضي بي دي بروجيتك�ص �ص.ذ.م.م جمهول 
قد  �ضامان لل  �ضينغ  التنفيذ/جارنايل  ان طالب  القامة مبا  حمل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )5853( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�ضافة اىل مبلغ )713( درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1760 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1-يو�ضف �ضامل خلفان خلف احلميدي جمهول حمل 
 - دب��ي  ف��رع   - التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  ان طالب  القامة مبا 
التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد  بوكالة   - الكادميية  دبي  مدينة 
 )251018.16( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة 
املحكمة  ف��ان  .وع��ل��ي��ه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1879 تنفيذ جتاري  
اىل امل��ن��ف��ذ ���ض��ده/1-���ض��رك��ة م��ط��ري ل��ل��م��ق��اولت جم��ه��ول حمل 
للخدمات  غ��الم  يا�ضني  التنفيذ/غالم  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املذكورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �����ص.ذ.م.م  الفنية 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30518( درهم اىل 
�ضتبا�ضر  او خزينة املحكمة  .وعليه فان املحكمة  التنفيذ  طالب 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج�����راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2870 تنفيذ جتاري  
�ص.ذ.م.م  املعدنية  املياه  لتجارة  العجارمه  �ضده/1-را�ضي  املنفذ  اىل 
لتاجري  براي�ص  التنفيذ/�ضوبر  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
اأقام  قد  لوتاه  عبدالرحمن  علي  وميثله:ح�ضني  ����ص.ذ.م.م  ال�ضيارات 
عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة   او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )118606.80( درهم اىل طالب 
.وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3010 تنفيذ جتاري  
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  تريالني�ص  دي��زرون  �ضده/1-�ضينثيا  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/رودريك كوبي عوتيك قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )165870( درهم اىل طالب التنفيذ 
امل�����وؤرخ:2/2016  الت��ف��اق  عقد  ال�ضلية  ال��دع��وى  ث��ان��ي��ا:يف  املحكمة   خزينة  او 
املحرر بني املدعي واملدعي عليها حول ادخال املدعي ك�ضريك يف �ضركة �ضرتمي 
لل�ضياحة.وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3028 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1-جريمان ماجانتي ريفا�ص جمهول حمل القامة 
وميثله:خلفان  ال�ضالمي  ال�ضارقة  التنفيذ/م�ضرف  طالب  ان  مبا 
غامن �ضعيد خلفان الكعبي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
ب��ه وق����دره )69511.13( درهم  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���اله وال���زام���ك 
�ضتبا�ضر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3150 تنفيذ جتاري  
������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  اىل املنفذ ���ض��ده/1-ت��راف��ي��ن��ك��ور ل��ل��م��ق��اولت 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/كي ات�ص كي لل�ضقالت وقوالب اخلر�ضانة 
املحدودة ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�ضن حممد املطوع قد اأقام عليكم 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
.وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ  )49240.21( درهم اىل طالب 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/795  ا�شتئناف مدين    
الق���ام���ة مبا  ب��ي��ك جم��ه��ول حم��ل  �ضو�ضيتيه  ���ض��ده/ 1-  امل�����ض��ت��اأن��ف  اىل 
عبيد  وميثله:حممد  ����ص.م.ح  اك�ضبورت�ص  في�ضن  �ضركة   / امل�ضتاأنف  ان 
بالدعوى  ال�ضادر  القرار/ احلكم  ا�ضتاأنف  قد  ال�ضويدي   الر�ضة  خلفان 
لها جل�ضه  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2016/6/11   كلي  م��دين   2017/157 رق��م 
بالقاعة رقم  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا   املوافق 2017/10/23  الثنني   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/481  تظلم جتاري

اىل املتظلم �ضده / 1-�ضركة جولدن �ضيجارات مليتد جمهول حمل القامة مبا 
ابراهيم اجلرمن قد  ا�ضماعيل  م.م.ح وميثله:علي  للتبغ  امل�ضتقله   / املتظلم  ان 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�ضوعه تظلم من القرار ال�ضادر يف الدعوى 
رقم 6/2016 حجز حتفظي جتاري والر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم 
Ch 1.B.6  لذا  الحد املوافق 2017/10/29   ال�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة : 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت 
مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/471  تظلم جتاري

اىل املتظلم �ضده / 1-رفيق رزق كو�ضا جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم / 
موراج مكتيل كو�ضا وميثله:امل عمري ال�ضبيعي قد اأقام عليكم التظلم املذكور 
 774 رق��م  عري�ضة  على  الم��ر  يف  ال�ضادر  ال��ق��رار  م��ن  تظلم  ومو�ضوعه  اع��اله 
املوافق  الح��د  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  ام��ر على عري�ضة جت��اري.  ل�ضنة 2013 
فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  08.30 �ص  ال�ضاعة     2017/10/29
او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/310  ا�شكاالت جتاري
مو�ضوع الق�ضية اإ�ضكال يف التنفيذ رقم:2013/510 جتاري

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ضت�ضكل:�ضكري �ضالح يحيى الربيك

املطلوب اعالنه:امل�ضت�ضكل �ضده:1 جوهار اولندر 2- ال بريك لال�ضتثمار �ص.ذ.م.م
 جمهول حمل القامة

مو�ضوع العالن:
نعلنكم بانه قد حتددت جل�ضة يوم الربعاء امل��واف��ق:2017/10/25 ال�ضاعة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�ضكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�ضورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�ضور �ضي�ضدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/419  اأمر اأداء

خ��ان جمهول  الرحمان  خ��ان حفيظ  اأي��وب علي   -1  / املدعي عليه  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ابراهيم حممود ابراهيم العدوي .

البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ض���ت�������ض���دار  ط���ل���ب 
درهم   )78315( مبلغ  ب�ضداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:2017/10/10 

للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/401  اأمر اأداء

ب��ور جمهول حمل  ا�ضد اهلل حاجي  / 1- عبداحلميد  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/�ضادات ح�ضني خان .

البتدائية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  اأداء  اأم������ر  ا����ض���ت�������ض���دار  ط���ل���ب 
بتاريخ:2017/10/1 اإلزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )1500000( درهم + 

1000 درهم اتعاب املحاماة للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�ضر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/428  اأمر اأداء

الركاب  لنقل  �ضكاي  بلو   -2 اخ��رت  �ضاهد  اخ��رت  را�ضد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
باحلافالت املوؤجرة �ص.ذ.م.م جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/اك�ضربت 

درايف �ص.ذ.م.م وميثلها/�ضديق اهلل عبد الر�ضيد اجلن�ضية باك�ضتان .
طلب ا�ضت�ضدار اأمر اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/10/12 
اإلزام املدعي عليه ب�ضداد مبلغ )25000( درهم للمدعي والر�ضوم وامل�ضاريف + 
500 مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 15 يوم من 

اليوم التايل لن�ضر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/469  عقاري كلي
�ضيخ جمهول حمل  م��ب��ارك  في�ضل   -2 �ضيخ  م��ب��ارك  1-مب�ضر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
الدعوى ومو�ضوعها  عليك  اأق��ام  قد  ���ص.م.ع  دبي  املدعي/م�ضرف  ان  القامة مبا 
املطالبة بف�ضخ اتفاقية الجارة والزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )897.751.73( 
درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من املطالبة وحتى ال�ضداد 
11.00 �ص  ال�ضاعة  امل��واف��ق 2017/10/30   الثنني  ي��وم  لها جل�ضة  وح��ددت  ال��ت��ام. 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.B.8 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2120  مدين جزئي

ان  القامة مبا  فيا�ص عرابي جمهول حمل  برهان  1-دينا   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ح�ضني حممد اأديب عبدالواحد وميثله:احمد علي عبداحلميد القاري 
وقدره  عليه مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  قد 
)495000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 12% من تاريخ ال�ضتحقاق وحتى 
املعجل بال كفالة. وح��ددت لها جل�ضة يوم  بالنفاذ  التام و�ضمول احلكم  ال�ضداد 
الثنني املوافق 2017/11/6  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch 2.D.17 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/181  مدين كلي
اىل اخل�ضم املدخل / 1-مان�ضي�ضرت �ضيبنج �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  زاده  علي  حممد  علي  حممد  املدعي/مهدي 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )1000000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام و�ضمول احلكم 
  2017/10/25 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ 
ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.51 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/492  مدين كلي

املدعي/ ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  درك��ي  اجمل  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
ب�ضري احمد كلزادة وميثله:خليفة عبداهلل �ضعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )11908000( 
دولر امريكي او ما يعادله )43702360( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
املوافق  الثنني  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  عري�ضة:2017/516.  على  امر  ملف  و�ضم 
2017/10/30  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2528  مدين جزئي
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  ذ.م.م  الم���ن  خل��دم��ات  1-ال�ضال�ضا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق��ام عليك  امل��دع��ي/ن��دمي احمد زه��ري ح�ضني قد  ان  مبا 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م   )6000( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة 
يوم  لها جل�ضة  وح��ددت   . التام  ال�ضداد  ال�ضتالم وحتى  تاريخ  والفائدة 9% من 
الحد املوافق 2017/11/12  ال�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

     اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2624  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �ضيفا كر�ضتان جوبالن 2- بيلندا ابيلون مانينجا�ص جمهول حمل 
حممود  عبداملجيد  وميثله:ريا�ص  في�ضوادا�ص  ربيالى  امل��دع��ي/رام��ن  ان  مبا  الق��ام��ة 
بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الكبان 
والتكافل بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره )212.260 درهم( والفائدة بواقع 9% �ضنويا من 
تاريخ ال�ضتحقاق يف:2015/9/30 وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/10/31  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3066  جتاري جزئي
املدعي/ ان  القامة مبا  �ضيليك جمهول حمل  ج��وردان��ا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  بان جلوبال ديفيلومبنت �ص.ذ.م.م قد 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )174142.90 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة 
 Ch 1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�ضاعة    2017/10/30 املوافق  الثنني  يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اأي��ام على الأق��ل  ويف حالة  مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
     اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3034  جتاري جزئي
)حاليا(  ����ص.ذ.م.م  الديكور  م��واد  لتجارة  با�ضيبورت  دي   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/را�ضد  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  )�ضابقا(  ����ص.ذ.م.م  با�ضيبورت  دي 
احمد عبدالرحيم احمد العطار وميثله:جو�ضلني �ضبلي خري اهلل قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )50.000 درهم( 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2017/11/14  ال�ضاعة 8.30 
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch 1.C.12 بالقاعة  �ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة 

اأيام على الأقل  ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري. 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة : اخلوايل للتجارة العامة - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 205 ملك �ضامل علي �ضامل النا�ضر - ال�ضغاية - ال�ضكل القانوين 
 : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  القيد  رق��م    705820 الرخ�ضة:  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1132730
، وذلك مبوجب قرار حماكم  اأعاله  باإنحالل ال�ضركة املذكورة  ال�ضجل التجاري لديها 
  2017/5/31 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/5/31 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�ضعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�صبة 
-  هاتف  2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�صبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�ص: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية 
للتجارة  اخل��وايل  لت�ضفية  اأع��اله  امل��ذك��ور  امل�ضفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي 
  2017/5/31 بتاريخ  دب��ي  حماكم  ق��رار  مبوجب  وذل��ك  م   م  ذ  �ض   - العامة 
بتاريخ 2017/5/31 وعلى من لديه  العدل حماكم دبي  واملوثق لدى كاتب 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�ضفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات والأوراق الثبوتية 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2824  جتاري جزئي              
اىل امل��دع��ي عليه / 1- بيج ك��وت��ن ب��اراك��ك��ات��و  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأق��ام عليك  املدعي/ اميك�ص - ال�ضرق الأو���ض��ط - �ص م ب )م( ف��رع دب��ي - قد 
 22.074.42( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 12% من تاريخ 
املوافق   اخلمي�ص   ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  ال��ت��ام.   ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.13 ب��ال��ق��اع��ة  ���ص   8.30 ال�����ض��اع��ة    2017/11/2
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1466 مدين جزئي                                              

اأن املدعي / قا�ضم  ادوارد كولفري جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه/1- بريان 
ح�ضني فرج ال�ضويلي وميثله / ابراهيم ح�ضن اإبراهيم املال -  نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2016/12/14 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ قا�ضم ح�ضني 
فرج ال�ضويلي بحكمت املحكمة ح�ضوريا للمدعي عليها الثانية ومبثابة احل�ضوري للمدعي 
اربعة  درهم  للمدعي مبلغ 4000  يوؤديا  بان  بالت�ضامم  عليها  املدعي  بالزام   : الأول  عليه 
الف درهم تعوي�ضا ادبيا والزمتهما باملنا�ضب من امل�ضاريف وخم�ضمائة درهم مقابل اتعاب 
لال�ضتئناف  قابال  احل�ضوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ضت  حماماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو 

ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2012/392 تنفيذ عقاري  
 2010/1048 رق��م  ال��دع��وى  يف  ال�����ض��ادر  احل��ك��م  تنفيذ   : الق�ضية  م��و���ض��وع 
عقاري كلي ب�ضداد املبلغ املنفذ به وقدره )1899049 درهم( ، �ضامال للر�ضوم 
وامل�ضاريف  طالب العالن : طالب التنفيذ : �ضريلني ح�ضمت علي  املطلوب 
اعالنه : املنفذ �ضدهما : 1-  ريا�ص ح�ضمت علي - جمهول حمل القامة.  
مو�ضوع الإعالن : - نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�ضة وهي عبارة 
عن �ضقة �ضكنية - املنطقة : نخلة جمريا - رقم الر�ص : 1112 - ا�ضم املبنى 
: - AL HABOOL - B11 - رقم الوحدة : 410 وفاء ملبلغ املطالبة  

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة 

ا�ض���م ال�ضركة : "جراند جالك�ضي للتجارة العامة " )�ص.ذ.م.م(
العزيز حممد  ال�ضيخ عبد  : مكتب رقم 618 - ملك  : 627250  عن�وانها  الرخ�ض��ة  رقم 
املاجد املعال – ديرة - الرقة  - ال�ضك�ل القانوين : ذات م�ضئولية حمدودة  - رقم القيد 
بال�ضجل التجاري : 1046683 - مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، 
قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بانحالل ال�ضركة املذكور اعاله ، وذلك مبوجب 
لدى  وامل�ضدق   )2017/08/20( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار 
ال�ضيد الكاتب العدل بتاريخ )2017/08/20(  وعلى من لديه اعرتا�ص او مطالبة التقدم 
اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني -  هاتف 
والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضتحبا   )04 –  2223773( فاك�ص   )04 –  2226266(  :

الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن.
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي

ا�ض����م امل�ضفي : يو�ضف بن خادم لتدقيق احل�ضابات
عن���وان����ه : مكتب )10-9( ملك مركز منت لالعمال - رقة البطني   مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه ، قد مت التاأ�ضري يف ال�ضجل التجاري لديها بتعيني  
" )�ص.ذ.م.م(   العامة  للتجارة  جالك�ضي  " جراند  بت�ضفية  للقيام  اع��اله  املذكور  امل�ضفي 
وعنوانها  : مكتب رقم 618 - ملك ال�ضيخ عبد العزيز حممد املاجد املعال – ديرة - الرقة       
 )2017/08/20( بتارخ  لل�ضركاء  العمومية  اجلمعية  من  ال�ضادر  القرار  مبوجب  وذل��ك 
اعرتا�ص  لديه  من  وعلى     )2017/08/20( بتاريخ  العدل  الكاتب  ال�ضيد  لدى  وامل�ضدق 
او مطالبة التقدم اىل امل�ضفي املعني يف مكتب )10- 9( ملك مركز منت لالعمال - رقة 
البطني - هاتف : )2226266 – 04( فاك�ص )2223773 – 04( م�ضتحبا معه كافة امل�ضتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك يف خالل 45 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العالن .
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1661  جتاري كلي                              
اىل املدعي عليه /1 - �ضركة املنارة احلمراء للتجارة العامة - �ص ذ م م 2- راهول 
ج��ارج �ضيام كومار ج��ارج  3- �ضيام كومار ج��ارج - جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان 
امل��دع��ي/ ال��ب��ن��ك ال��ت��ج��اري ال����دويل - ���ص م ع ومي��ث��ل��ه/ من�ضور ع��ب��داهلل حممد 
ال��زرع��وين  ق��د اق��ام ال��دع��وى امل��ذك��ورة اع��اله وعليه نعلنكم ب��ان املحكمة حكمت 
بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2017/10/19 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
وقبل الف�ضل يف املو�ضوع بندب اخلبري امل�ضريف املخت�ص �ضاحب الدور باجلدول 
املحكمة  لها  بتلك اجلل�ضة. وح��ددت  ال�ضادر  ، وتكون مهمته وفق منطوق احلكم 
القاعة  يف  �ضباحا   09  :  30 ال�ضاعة    2017/11/9 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�ضة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �ضداد الأمانة من قبل املدعي. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1788  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-جلف فيديليتي خلدمات احلرا�ضة - �ص ذ م م 2-فاروق عبداهلل قمرب 
العو�ضي 3-في�ضل فاروق عبداهلل قمرب العو�ضي - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق��ام عليك  الزرعوين - قد  امل�ضرق - �ص م ع وميثله / من�ضور عبداهلل حممد احمد  بنك 
الدعوى ومو�ضوعها املطالبة الزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل والإنفراد باأن يوؤدوا 
الف  واربعون  و�ضبعمائة وثالثة  �ضبعة ماليني  املدعي )7.743.728.72 درهم فقط  للبنك 
 %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�ص(  و�ضبعني  واثنني  درهم  وع�ضرين  وثمانية  و�ضبعمائة 
املوافق   ي��وم اخلمي�ص  لها جل�ضة  وح���ددت  ال�����ض��داد.  املطالبة وحتى مت��ام  ت��اري��خ  م��ن  �ضنويا 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ضاعة    2017/11/9
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/850  جتاري كلي               

اىل اخل�ضم املدخل/ 1- �ضركة بايا كالج 2- �ضركة فراكولون 3- �ضركة فراوري ل�ضناعة 
قطع غيار ال�ضيارات  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ملي ايران - فرع �ضركة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال��زرع��وين  اأح��م��د  حممد  ع��ب��داهلل  وميثله/من�ضور  اجنبية 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل والنفراد بان يوؤدوا للبنك 
املدعي مبلغ وقدره )109.000.000 درهم( )فقط مائة وت�ضعة ماليني درهم( والفائدة 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  ال�����ض��داد   وحتى  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن  �ضنويا   %12 ب��واق��ع  القانونية 
والتعاب.   وحددت لها جل�ضة يوم الثنني   املوافق  2017/11/6  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة 
Ch2.E.21  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1053  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- بال انرتنا�ضيونال للمواد الغذائية - �ص ذ م م 2-بال انرتنا�ضيونال 
لتعليب ال�ضماك - �ص ذ م م 3-هارجيت �ضينغ �ضا�ضار اندار �ضينغ  جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك اك�ضي�ص املحدود -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
ثمانية ع�ضرة مليون وثالثمائة  دره��م(  وق��دره )18.365.000.00  املدعي عليهم مببلغ 
من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(  الف  و�ضتون  وخم�ضة 
تاريخ ال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام و �ضمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch2.E.22 لها جل�ضة يوم الثنني  املوافق  2017/11/13  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2121  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- مار�ضني جرزيجورز كون�ضزاك  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك ابوظبي التجاري - فرع وميثله / من�ضور عبداهلل حممد اأحمد 
امل��دع��ي عليه  ب��ال��زام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�ضوعها  اأق���ام عليك  ق��د   - ال��زرع��وين 
املحاماة والفائدة  مببلغ وقدره )650856.28 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
12% �ضنويا من تاريخ  قيد الدعوى وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم 
اخلمي�ص  املوافق  2017/11/9  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2064  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- براتيك للتجارة العامة - �ص ذ م م 2-�ضاكيت جينتال �ضوبا�ص 
�ضانت جيندال 3- �ضوبا�ص �ضاند جورلل جندال جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك امل�ضرق - �ص م ع وميثله / من�ضور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين -  قد اأقام عليك 
والنفراد  والتكافل  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
والنفراد  مببلغ وقدره )26.093.688.28 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�ضداد التام.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  ���ص   9.30 ال�ضاعة    2017/11/2 امل��واف��ق  
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2073  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �ضركة افوان للتجارة العامة - ذات م�ضوؤولية حمدودة 2- �ضنجاي كومار 
 -5 عامل�ضنداين  دا�ص  4-ناراين  نارايندا�ص  ارجندا�ص  3-علم�ضنداين  عامل�ضنداين  نارايندا�ص 
فخر الدين حميدي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك امل�ضرق - �ص م ع وميثله / 
من�ضور عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليهم بالت�ضامن والتكافل والإنفراد باأن يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ )19.103.328.07 
درهم فقط ت�ضعة ع�ضر ماليني ومائة وثالثة الف وثالثمائة وثمانية وع�ضرين درهم و�ضبعة 
فل�ص( والفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد ، ت�ضمني 
املدعي عليهم الر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص 
املوافق  2017/11/9  ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/7329   

املنذر: البنك العربي املتحد   
املنذر اليه : �ضنجاى جهوجننا لين كايال�ص �ضندرا جهوف - جمهول حمل الإقامة 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�ضرورة �ضداد �ضداد مبلغ وقدره  4.434.074/00 درهم )فقط اربعة ماليني 
واربعمائة واربعة وثالثني الف واربعة و�ضبعني درهما ل غري( وما ي�ضتجد عليها من فائدة للمنذر 
خالل ثالثون يوما من تاريخه وحال امتناعكم عن ال�ضداد خالل هذه املهلة فان املنذر يحق له 
اتخاذ كافة الجراءات القانونية قبلكم للزامكم بت�ضوية املديونية املرت�ضدة بذمتكم مبا فيها طلب 
بيع العقار رقم 2906 بالطابق رقم 29 باملبنى رقم 1 امل�ضمى خليفة تاور زون 2 بي البالغ م�ضاحته 
216.74 مرت مربع واملواقف b1-5220-5221 بقطعة الر�ص رقم 155 مبنطقة برج خليفة باإمارة 
دبي طبقا لحكام القانون واملادتني )25( و )26( وما بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 

ل�ضنة 2008 باإمارة دبي مع حفظ كافة حقوق املنذر القانونية الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/7330   

املنذر: البنك التجاري الدويل   
املنذر اليه : حممد �ضامل املر - جمهول حمل الإقامة 

ينذر املنذر يخطركم ب�ضرورة �ضداد مبلغ وقدره 117.592.734.73 درهم )مائة و�ضبعة ع�ضر مليون 
وخم�ضمائة واثنني وت�ضعني الف و�ضبعمائة واربعة وثالثني درهما وثالثة و�ضبعني فل�ضا( باعتباره 
خالل  وذل��ك   2016/10/5 بتاريخ  هو  كما  اليه  املنذر  بذمة  املرت�ضدة  امل�ضتحقة  املديونية  ر�ضيد 
املاثل وال �ضي�ضطر املنذر اىل اللتجاء للق�ضاء واتخاذ  )30( يوما من تاريخ ا�ضتالمكم لالنذار 
كافة الج��راءات القانونية �ضدكم مبا يف ذلك اتخاذ اج��راءات بيع قطع الر���ص البالغ م�ضاحتها 
70.691 قدم مربع والكائنة اإمارة دبي - منطقة املنخول رقم الر�ص 184 رقم البلدية 317-1109 
وذلك طبقا لن�ص املادة رقم )25( من القانون رقم 14 ل�ضنة 2008 ب�ضاأن الرهن التاأميني يف اإمارة 
املبلغ وما ي�ضتجد من فوائد وم�ضاريف مع حفظ كافة حقوق املنذر  دبي وذلك للمطالبة بذلك 

القانونية الخرى.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/7296   

املنذر : مركز برجمان لالأعمال - �ص ذ م م - العنوان : اإمارة دبي - بردبي - �ضارع خالد بن الوليد - مركز 
برجمان لالأعمال - الطابق 24 ، هاتف : 043542000

املنذر اليه : مطعم جريمن اك�ضربي�ص - �ص ذ م م  العنوان : جمهول حمل القامة  
اليه مبلغ وق��دره /  املنذر  اليه وينبه عليه ب�ضرورة �ضداد بدل اليجار املرت�ضد بذمة  املنذر  املنذر  ينذر 
درهم  وخم�ضون  واثنان  و�ضبعمائة  الف  وثالثون  وت�ضعة  و�ضتمائة  ماليني  )اربعة  درهم   4.639.752.06
، ور�ضوم  الإيجار" )�ضامال اليجار ال�ضا�ضي  "اإجمايل  امل�ضتحق عن  املبلغ الجمايل  و�ضتة فل�ص( مقابل 
التاأخري  املرتدة وتعوي�ص  ال�ضيكات  امل�ضحوبة عن  والغرامة  الرتويج  التربيد( و�ضريبة  ور�ضوم  اخلدمة 
بالعني  التجاري  الن�ضاط  ممار�ضة  يف  ال��ب��دء  وك��ذل��ك  القانوين  الن���ذار  املرجعي" لهذا  التاريخ   " حتى 
املوؤجرة بال�ضكل الذي ير�ضى موكلنا ، وتعوي�ص موكلنا املنذر عن جميع اخل�ضائر التي تكبدها جراء عدم 
التزم املنذر اليها وذلك خالل �ضهر واحد من تاريخ ا�ضتالمهم هذا الخطار واإل �ضيكون املنذر م�ضطر 
لالإ�ضتمرار يف الإجراءات القانونية حيال املنذر اليه مع الزامه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

، مع حفظ حقوق املنذر الخرى ايا كانت. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

انذار عديل بالن�شر
   رقم 2017/7332   

املنذر / ال�ضيد/ �ضيف بن حممد بن عبداهلل ال�ضام�ضي - اإماراتي اجلن�ضية - ميثله بالوكالة / ها�ضم ابو 
القا�ضم عبداللطيف عبدالغفار ، برقم املحرر )2014/1/132951(  - العنوان : دبي - الرب�ضاء 1 - بناية 

ي�ص بزن�ص �ضنرت مكتب رقم 110 - خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل اكادميية دبي الأمريكية 
املنذر اليه : اليكتيا لالعمال الكهروميكانيكية - �ص ذ م م  - العنوان : دبي - الرب�ضاء 1 - بناية بر�ضا فايل 

مكتب رقم )308( خلف اللولو هايرب ماركت ومقابل اكادميية دبي المريكية 
لذلك :

 18.750( بقيمة  واملقدر  بالعقد  امل��دون  اجلزائي  ال�ضرط  قيمة  دف��ع  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذر  يخطر 
اإماراتي( يف مدة اق�ضاها �ضهر من تاريخ الن�ضر  درهم ( )ثمانية ع�ضر الف و�ضبعمائة وخم�ضون درهم 
لهذا النذار واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة �ضد املنذر اليه مع الزامه بجميع 

امل�ضروفات والر�ضوم الق�ضائية وفوائد التاأخري واتعاب املحاماة وبدل العطل وال�ضرر. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/79 بيع عقار مرهون    
روى   كومار  �ضو�ضيل  بن  روى  2-�ضومون  روى  �ضومون  �ضنجيتا  �ضده/1-  املنفذ  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بنك راأ�ص اخليمة الوطني وميثله / 
حممد عي�ضى �ضلطان ال�ضويدي - قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ 2017/10/17  
اإخطاركم ل�ضداد قيمة املطالبة وقدرها )1.070.811.90( درهم خالل �ضهر من تاريخ 
لن�ص  وفقا  العلني  باملزاد  امل��زاي��دة  الرهن عن طريق  العقار حمل  بيع  وال  الإع��الن 
املادة 295 من قانون الإجراءات املدنية ، بيانات العقار ، بيانات العقار ، �ضقة �ضكنية - 
املنطقة : برج خليفة حاليا / �ضارع ال�ضيخ زايد �ضابقا - رقم الر�ص : 184 - ا�ضم املبنى 

: بوليفارد واك 8 - رقم العقار : 2907 - امل�ضاحة : 1.089.00 قدم مربع.   
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/761  ا�شتئناف جتاري   

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-�ضنكرى لال�ضتثمار - �ص ذ م م  جمهول حمل 
ا�ضتاأنف    اأي ا�ص تيد لبيدو�ص   قد  امل�ضتاأنف /ا���ص  القامة مبا ان 
بتاريخ  ك��ل��ي  جت����اري   2017/253 رق���م  ب��ال��دع��وى  ال�����ض��ادر  احل��ك��م 
 2017/11/19 املوافق  الح��د   يوم  لها جل�ضه  وح��ددت   2017/4/17
ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.19 وعليه يقت�ضي 
�ضتجري  تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  مي��ث��ل��ك��م  م���ن  او  ح�����ض��ورك��م 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1784  جتاري  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- عمر ماجد حمراب ح�ضني ال�ضباغ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

بنك الم���ارات دب��ي الوطني ����ص.م.ع مب��ا ان امل��دع��ي/ بنك الم���ارات دب��ي الوطني ����ص.م.ع قد 
ب��ت��اري��خ:2017/10/18 احلكم  املحكمة حكمت  بان  نعلنكم  اع��اله وعليه  املذكورة  الدعوى  اق��ام 
التمهيدي التايل:حكمت املحكمة بندب اخلبري امل�ضريف املخت�ص �ضاحب الدور باجلدول خبريا 
يقدمه  ان  وما ع�ضى  وم�ضتنداتها  الدعوى  الط��الع على ملف  تكون مهمته  الدعوى  يف هذه 
املرا�ضالت  على  والط���الع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  اىل مقر  والنتقال  اخل�ضوم 
الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�ضجالت والدفاتر التجارية والورقية واللكرتونية وحددت 
امانة خربة وقدرها ثمانية الف درهم والزمت املدعي ب�ضدادها ، وحددت لها املحكمة جل�ضة 

 .ch1.C.14:يوم الربعاء املوافق:2017/10/25 ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2495  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بانري �ضيلفام موروجاييان غوبالن جمهول حمل القامة مبا 
عبداهلل  وميثله:من�ضور  دب��ي(  )ف��رع  ليمتد  كومباين  ان�ضورن�ص  املدعي/ادجمي  ان 
ملف  ب�ضم  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال��زرع��وين  احمد  حممد 
النزاع رقم:2017/1881 نزاع مدين اىل ملف الدعوى وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ )12300( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا من تاريخ ت�ضجيل 
الدعوى وحتى متام ال�ضداد والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها 
 Ch 2.D.18 جل�ضة يوم الثنني املوافق 2017/10/30  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3314  جتاري جزئي

املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �ضيدوف  ازميجون   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  الزرعوين قد  التجاري )فرع( وميثله:من�ضور عبداهلل حممد احمد  ابوظبي 
املدعي  للبنك  ي��وؤدي  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك 
بواقع  بالتعوي�ص  للمدعي  للق�ضاء  بال�ضافة  دره��م   )395.112.42( وق��دره  مبلغ 
10% �ضنويا مبا يعادل مبلغ )37.733.68( درهم من تاريخ قيد الدعوى وحتى متام 
ال�ضداد. وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2017/11/5  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12154 بتاريخ 2017/10/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2179   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضده/1- حممد جمعه عبداهلل �ضالح  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك اأبوظبي التجاري وميثله / حممد عي�ضى 
�ضلطان ال�ضويدي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )2143703.01( درهم اىل طالب 
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وي�ضعى موؤمتر املكتبات يف دورته الرابعة اإىل ال�ضتفادة 
م��ن خ��ربة نخبة م��ن اأم��ن��اء املكتبات والأك��ادمي��ي��ني من 
املتعلقة  ال����روؤى  تر�ضيخ  ب��ه��دف  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع 
وامل�����ض��اري��ع، واملبادرات،  امل��م��ار���ض��ات، وال��ربام��ج،  ب��اأح��دث 
املتعلقة ب�ضناعة املكتبات، ابتداًء باإدارة امليزانية، وانتهاًء 

ب�ضبل بناء م�ضتقبل اأف�ضل لالجئني.

من  ال�36  ال���دورة  فعاليات  م��ن  ج���زءاً  احل��دث  وُي�ضّكل 
اأكرث  ال�ضارقة الدويل للكتاب، الذي ي�ضت�ضيف  معر�ص 
60 دول��ًة، ويعر�ص اأكرث من  1650 دار ن�ضر من  من 
مليون كتاٍب خالل فرتة انعقاده من 1 حتى 11   1.5

نوفمرب املقبل يف مركز اإك�ضبو ال�ضارقة.
جميع  م��ن  امل��ت��ح��دث��ني  م��ن  نخبة  امل��وؤمت��ر  وي�ضت�ضيف 

اأنحاء العامل، لرت�ضيخ العالقات مع قادة �ضناعة الكتب 
املوؤمتر  خالل  املتحدثني  قائمة  ويرتاأ�ص  العامل،  حول 
واأمني  الأم��ري��ك��ي��ة،  املكتبات  جمعية  رئي�ص  ن��ي��ل،  جيم 
املكتبة الفخري يف جامعة كولومبيا، وخالد حممد اإمام 

احللبي، رئي�ص الحتاد العربي للمكتبات واملعلومات.
ويتناول جيم نيل يف بداية املوؤمتر جملة من املو�ضوعات 
امللهمة واملحفزة للتفكري حول املكتبات ودورها يف ثالثية 
“التحول، والقيادة، وال�ضرعية”، فيما ير�ضم خالد اإمام 
جل�ضة  يف  امل�ضتقبلي  الإقليمي  الطريق  خارطة  احللبي 
بعنوان “مكتبات ال�ضرق الأو�ضط و�ضمال اأفريقيا توا�ضل 

م�ضرية التقدم: من التقليد اإىل التحول.
وت�����ض��م��ل ق��ائ��م��ة ال�����ض��ي��وف امل��ت��ح��دث��ني خ����الل موؤمتر 
من:  ك��اًل  العمل  ور���ص  تقدمي  يف  وامل�ضاركني  املكتبات، 
م�����ض��ارك يف ق�ضم  اأ���ض��ت��اذ  ���ض��ال��ح حم��م��د،  ع��م��اد عي�ضى 
الإن�ضانية  وال��ع��ل��وم  الآداب  بكلية  وامل��ك��ت��ب��ات  امل��ع��ل��وم��ات 
العربية  اململكة  يف  ب��ج��دة  عبدالعزيز  امل��ل��ك  جامعة  يف 
بني  الت�����ض��ال  م�ضوؤولة  بيلينغز،  وم��ارل��ني  ال�ضعودية، 
جامعة  مكتبة  واأم��ي��ن��ة  اخل��ا���ض��ة،  وامل���ب���ادرات  الباحثني 

ما�ضات�ضو�ضت�ص الأمريكية.
كلية  اأ���ض��ت��اذة  في�ضر،  اإي  ك��اري��ن  اأي�����ض��اً  القائمة  وت�ضم 
املعلومات يف جامعة وا�ضنطن، وويندي جارلند، معلمة 
اأف���ري الب��ت��دائ��ي��ة مبدينة دي���دام يف مالية  يف م��در���ض��ة 
اأخ�ضائي  بريل�ضون،  وت��ود  الأمريكية،  ما�ضات�ضو�ضت�ص 
الإع������الم يف م��ك��ت��ب��ة ه���وب���ارد وودز مب��دي��ن��ة وي��ن��ت��ك��ا يف 
مقاطعة اإلينوي الأمريكية، وريفكا �ضا�ص، مدير مكتبة 

�ضاكرامنتو العامة يف مدينة كاليفورنيا الأمريكية.
م�ضطفى  ال��دك��ت��ور  م��ن  ك��اًل  املتحدثني  قائمة  وت�ضمل 
الريا�ص  يف  الفي�ضل  جامعة  مكتبة  مدير  عبدالواحد، 
مكتبة  اأمينة  �ضيلر،  و�ضيال  ال�ضعودية،  العربية  باململكة 
بالنت،  ومي�ضيل  اأبوظبي،  يف  العاملية  جيم�ص  اأكادميية 
يف  بالإجنليزية  للتخاطب  جمريا  مدر�ضة  اأمناء  كبرية 
اأمينة مكتبة مدر�ضة  �ضاّلم،  �ضيخة علي حممد  و  دب��ي، 

جويرية بنت احلارث للتعليم الأ�ضا�ضي بالفجرية.
ومن �ضمن املتحدثني كذلك، بريتني جون�ضون، رئي�ضة 
ق�ضم التعليمات املكتبية يف مكتبة موندي بجامعة �ضانت 
الأمريكية،  تك�ضا�ص  ب��ولي��ة  اأو���ض��نت  مدينة  يف  اإدواردز 

الثقافة  وزارة  م��ك��ت��ب��ة  اأم�����ني  حم���م���ود،  ع��ب��ا���ص  وع���ل���ي 
م�ضلحة  رئي�ضة  طهري،  ووف��اء  الإم����ارات،  يف  والتنمية 
اأمينة  ودع��اء عبداهلل،  بتون�ص،  املكتبات يف ولي��ة منوبة 
الثقايف  املركز  املعلومات يف  مكتبة ومتخ�ض�ضة خدمات 

بالقاهرة.
كما يتحدث يف املوؤمتر ميالين هوغينز، املدير التنفيذي 
�ضاوث  ولي���ة  ك��ول��وم��ب��ي��ا يف  ري��ت�����ض��الن��د مب��دي��ن��ة  ملكتبة 
كارولينا الأمريكية، واإيريك فان لوبيك، نائب الرئي�ص 
والإلكرتونية  احلا�ضوبية  املكتبة  ملركز  الإداري  واملدير 
اأ���ض��ت��اذة يف ق�ضم  اأم���اين ال�ضيد،  يف ه��ول��ن��دا، وال��دك��ت��ورة 
املكتبات واملعلومات يف جامعة حلوان بالقاهرة، واإيريك 
جامعة  مكتبة  يف  املوؤ�ض�ضية  الفعاليات  من�ضق  ري�ضني�ص، 

ميامي مبدينة اأك�ضفورد يف ولية اأوهايو الأمريكية.
ومي���ك���ن ل��ل��م�����ض��ارك��ني ح�����ض��ور امل���وؤمت���ر وور������ص العمل 
املرافقة، بالإ�ضافة اإىل التوا�ضل يف �ضالة اأمناء املكتبات 
اأمناء املكتبات  اأبوابها جلميع  غري الر�ضمية، التي تفتح 
واملعلمني يف مركز اإك�ضبو ال�ضارقة خالل فعاليات الدورة 

ال�36 ملعر�ص ال�ضارقة الدويل للكتاب.

 •• اأبوظبي-الفجر: 

اأع��ل��ن��ت دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����ض��ي��اح��ة - اأب��وظ��ب��ي ع���ن بدء 
الت�ضجيل يف الدورة اخلام�ضة من م�ضابقة “القارئ املبدع” 
القادم،  نوفمرب  �ضهر  نهاية  حتى   -2018  2017 لعام 
هذه  ع��ن  ل��الإع��الن  واملعرفة  التعليم  دائ���رة  م��ع  بالتعاون 
امل�ضاركة  ا�ضتمارة  وتتوفر  احلكومية.  املدار�ص  يف  امل�ضابقة 

يف كافة اأفرع مكتبات دار الكتب يف اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
وت���ه���دف ه���ذه امل�����ض��اب��ق��ة اإىل ن�����ض��ر ث��ق��اف��ة ال���ق���راءة وحب 
عام،  ب�ضكل  املجتمع  واأف����راد  امل��دار���ص  ب��ني طلبة  الط���الع 
ال�ضدد  هذا  يف  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة  مبادرات  لتعزيز 
ال�ضوء  ت�ضلط  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  وف���ق  ال���دائ���رة  ت��ع��م��ل  ح��ي��ث 

وت�ضجيع  وثقايف  فكري  كوعاء  العربية  اللغة  اأهمية  على 
اإب���داع���ات امل��وه��وب��ني يف جم���ال ال���ق���راءة وت��وج��ي��ه العناية 
ون�ضر  الأدبية  ال�ضاحة  واإث��راء  والنا�ضئة  الطفل  اأدب  نحو 
وا�ضتثمار  املجتمع  اأف��راد  بني  واملجتمعية  الثقافية  القيم 

الإبداعات الثقافية.
 ويف ه���ذه امل��ن��ا���ض��ب��ة، ق���ال ع��ب��داهلل م��اج��د اآل ع��ل��ي، املدير 
الثقافة  دائ���رة  يف  ب��الإن��اب��ة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي 
ياأتي  امل�ضابقة  ه��ذه  تنظيمنا  اإّن  اأب��وظ��ب��ي:   - وال�ضياحة 
القراءة  ت��دع��م  ال��ت��ي  واأن�ضطتنا  م��ب��ادرات��ن��ا  م��ع  ان�ضجاماً 
من  واإمياناً  املبدعني،  وتقدير  الكتب  اقتناء  على  وت�ضجع 
من  الكثري  م��ّن��ا  ت�ضتحق  العمرية  الفئة  ه��ذه  ب���اأّن  قبلنا 
اله��ت��م��ام وال��ت��ق��دي��ر وال��دع��م مل��واه��ب��ه��ا، ك��م��ا وت��ه��دف اإىل 

ت�ضجيع هذه الفئة العمرية على القراءة والطالع وغر�ص 
والهتمام  التوعية  جانب  اإىل  النفو�ص،  يف  ال��ق��راءة  ع��ادة 
اأفراد املجتمع، وخا�ضة  بالكتاب ون�ضر الكتب الهادفة بني 
الفكرية  الفرد  ق��درات  تنمية  عن  امل�ضوؤولة  الو�ضيلة  اأنها 
واللغوية، واإعداده للحوار والتخاطب والتوا�ضل، لالإ�ضهام 
يف م�ضرية املجتمع، وهي الو�ضيلة الأ�ضا�ضية للتعلم امل�ضتمر 

مدى احلياة واملدخل الطبيعي واحلقيقي للثقافة.
اإّن الإجن��ازات التي حققتها امل�ضابقة على  اآل علي  واأ�ضاف 
الهتمامات  تنمية  يف  �ضاهمت  اخلم�ص  ال�����ض��ن��وات  م��دى 
القرائية لدى الأطفال واأتاحت لهم جتربة القراءة الناقدة 
الأمر الذي عزز اجلهود جلعل املكتبات مق�ضداً لكل طالب 

وقارئ من خمتلف الفئات العمرية.

اختتم بينايل ال�ضارقة “ متاوج “ اأم�ص الأول فعاليات الف�ضل الثاين من 
دورته ال� 13 وم�ضروعه الرابع والأخري على طبق خماتل يف بريوت.

و�ضهدت املدينة تظاهرة ثقافية متكاملة تنوعت بني املحا�ضرات واملعار�ص 
وعرو�ص الأداء والأفالم وامل�ضرح وذلك يف مقاربة جمالية للمفاهيم التي 
كري�ضتني  القيمة  اختارتها  التي  الطهو  ثيمة  وبالتحديد  مت��اوج  طرحها 

طعمة كي تكون ختام امل�ضاريع املوازية التي ج�ضدت ثيمات البينايل .
البينايل رحاله بعد جولة يف املدن �ضملت ا�ضطنبول وبريوت  وبهذا ي�ضع 

وداكار ورام اهلل وال�ضارقة.
ومدير  للفنون  ال�ضارقة  موؤ�ض�ضة  رئي�ص  القا�ضمي  ح��ور  ال�ضيخة  وق��ال��ت 
الق�ضايا  م��ن  العديد  كامل  ع��ام  ام��ت��داد  على  اخ��ت��ار  اإن مت��اوج   : البينايل 
املحورية التي قاربت املكونات الثقافية والجتماعية يف املنطقة عرب �ضياغة 
توزعت  التي  املوازية  وامل�ضاريع  والفعاليات  العرو�ص  من  متكامل  برنامج 

على خم�ص مدن مثلت ال�ضارقة نقطة ارتكازها الرئي�ضية.
واأ�ضافت: اإن هذه امل�ضاريع يف �ضيغتها املتكاملة اإىل جانب مدر�ضة بينايل 
دورة  �ضياغة  يف  طعمة  كري�ضتني  روؤي��ة  مبجملها  ت�ضكل   13 ال���  ال�ضارقة 
امل��ع��ت��ادة ح��ول ماهية  وامل��ف��اه��ي��م  ا�ضتثنائية جت���اوزت احل���دود اجل��غ��راف��ي��ة 
البينايل واأوجدت حالة من احلراك امل�ضتمر والتفاعل بني خمتلف البنى 

الجتماعية واملوؤ�ض�ضاتية وبني تعبرياتها الفنية والثقافية.
و�ضهد الف�ضل الثاين من بينايل ال�ضارقة ال� 13 اإطالق معر�ضني للقيمني 

ه�ضام خالدي ورمي ف�ضة يف مركز بريوت للفن ومتحف نقول �ضر�ضق حيث 
ال�ضبات  فكرة  ف�ضة  رمي  القيمة  باإ�ضراف  النوم  ثمرة  معر�ص  ي�ضتك�ضف 
بو�ضفه جمازا مواتيا للتعبري عن جتربة ج�ضدية تثمر لغة ت�ضكيلية ت�ضبو 

اإىل املزيد.
وي�ضتغرق الفنانون يف هذا املعر�ص يف عمق اخليال في�ضخرون اجلماليات 
- بح�ص تاأملي عال - بغية توظيف الفن يف خدمة ق�ضايا جمتمعية ملحة 
بينما ي�ضعى ه�ضام خالدي يف معر�ضه تعبري ل ميكن التنبوؤ به عن قدرة 
من  للحرمان  ال��راه��ن��ة  اللحظة  ملناق�ضة  للفن  ب��ريوت  مركز  يف  الإن�����ض��ان 
�ضاب  جيل  فيها  يحتج  جتاهلها  ميكن  ل  حت���ولت  ت�ضهد  وال��ت��ي  احل��ري��ة 
فيه.  لهم  يد  واإرث ل  �ضالفة  اأجيال  عليهم  ق��رارات فر�ضتها  حمبط على 
وحول ثيمة العرو�ص التي ت�ضمنها ف�ضل اخلتام على طبق خماتل قالت 
اإنتاجنا  يف  املطبخي  اإرثنا  ي�ضتقرئ  اإن��ه  البينايل:  قيمة  طعمة  كري�ضتني 
وا�ضتهالكنا له وكيف ت�ضهم عاداتنا الغذائية يف ت�ضكيل اأمزجتنا الثقافية 

وال�ضيكولوجية.
اأجوبة  وط��رح  ت�ضاوؤلت  �ضوغ  اإىل  ال���دورة  ه��ذه  يف  ال�ضارقة  بينايل  و�ضعى 
حول واقع الفن وما يحتكم عليه من اإمكانيات وذلك مبنهجية قائمة على 
�ضيا�ضات التعاون بني الأمكنة التي ي�ضتبك ويلتقي معها البينايل حماول 
البتعاد عن طماأنينة املثالية والتورط يف ما هو عملي وملمو�ص يف منطقة 

تكاثرت فيها املوؤ�ض�ضات الكربى وتهالكت فيها البنى التحتية.

ي�صت�صيفه معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب بال�صراكة مع جمعية املكتبات الأمريكية

و300 م�سارك يف الدورة الرابعة من »موؤمتر املكتبات« فعالية  و26  متحدثًا   23

دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي تعلن بدء 
الت�سجيل يف الدورة اخلام�سة من م�سابقة القارئ املبدع

بينايل ال�سارقة الـ 13 يختتم فعالياته يف بريوت

•• ال�شارقة-الفجر

ي�صت�صيف معر�ض ال�صارقة الدويل للكتاب بال�صراكة مع جمعية املكتبات 
للمكتبات ملدة يوم  املقبل، ور�صة عمل خم�ص�صة  الأمريكية، يف 7 نوفمرب 
واحد، ت�صبق انعقاد الدورة الرابعة من موؤمتر املكتبات ال�صنوي، يومي 8 
و23  فعالية،  و26  م�صارك،   300 ا�صت�صافة  وي�صمل  نف�صه،  ال�صهر  من  و9 
متحدثًا من كل من الوليات املتحدة، واأوروبا، واأفريقيا، ومنطقة اخلليج.
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 Brigsby ب���ه ف��ي��ل��م  ي���ب���داأ  ال����ذي  ي����دور ال���ربن���ام���ج 
Bear حول بطل دب ناطق توؤدي م�ضاعيه ال�ضحرية 
واإن مل تكن دوم��اً عفوية.  اأخالقية متقنة  اإىل درو���ص 
ومع ت�ضويره املتدين اجلودة وتاأثرياته اخلا�ضة التي 
اإنتاج  اأن  يبدو  �ضهولة،  بكل  بالبدائية  و�ضفها  ميكن 
غري  املا�ضي،  ال��ق��رن  ثمانينيات  يف  ب��داأ  الربنامج  ه��ذا 
اأنه تفادى بطريقة ما الإلغاء اأو التحديث التكنولوجي 

الطويلة.اأما  وال��ع�����ض��ري��ن  اخل��م�����ض��ة  م��وا���ض��م��ه  خ���الل 
 25 اأي�ضاً  العمر  فيبلغ من  اإخال�ضاً،  الأكرث  ُم�ضاهده 
�ضنة.عا�ص جيم�ص بوب )كايلي موين(، وهو �ضاب ذكي 
لها  تعر�ص  التي  املفرطة  احلماية  ب�ضبب  ���ض��اذج  اإمن��ا 
عنها  الإف�ضاح  عن  �ضاأمتنع  لالهتمام  مثرية  )ظ��روف 
هنا(، طوال حياته حتت �ضحر )بريغ�ضبي(. وبنظارتيه 
البداية  يف  جيم�ص  يبدو  امل�ضعث،  و�ضعره  ال�ضميكتني 

مل  وال�ضاذجة.  الغريبة  الأف���الم  ع��ب��ارات  اإىل  منجذباً 
اأق���ام ع��الق��ات م��ع اجلن�ص الآخ���ر ويتمتع  اأن  ل��ه  ي�ضبق 
الأول  املقام  اأن��ه يبقى يف  اإل  مبقدرات ح�ضابية كبرية. 
درد�ضة  اأي���ة  اإي��ق��اف  ي�ضتطيع  ورج���اًل  مهوو�ضاً  معجباً 
الغريب  )بريغ�ضبي(  عامل  اإىل  بتحويلها  حفلة  خالل 
والداه  ي�ضعر  اأن  الطبيعي  امل��ق��ف��اة.م��ن  ال��ع��ب��ارات  م��ن 
املحبان )مات وال�ص وميكايال واتكينز(، اللذان يعي�ضان 
الفيلم يف يوتاه(،  ّور  معه يف �ضاحية غري حم��ددة )�ضُ
اأما  العقلية.  بالقلق حيال حياته الجتماعية و�ضحته 
�ضقيقته املراهقة ال�ضئمة اأوبري )ريان �ضيمبكينز(، فال 
تكرتث لأمره كثرياً ب�ضرط األ يحرجها. لكن معاجلته 
النف�ضية اإميلي )كلري داينز( ت�ضعر بالقلق كما والديه 
عن  ونهائياً  متاماً  يتخلى  ب��اأن  برفق  جيم�ص  وتن�ضح 

)بريغ�ضبي(.

�صحر
بامتياز،  اجل��م��ي��ل  ال��ف��ك��اه��ي  ال��ع��م��ل  ه���ذا  �ضحر  يكمن 
�ضينمائي للمخرج دايف مكاري  اأول فيلم  ي�ضّكل  الذي 
ل  اأن���ه  يف  كا�ضتيلو،  وك��ي��ف��ن  م���وين  ن�����ص  اإىل  وي�ضتند 
يتجاهل ن�ضيحة اإميلي بالكامل فح�ضب، بل ياأبى اأي�ضاً 

اأن يحّول جيم�ص اإىل هدف لل�ضخرية ال�ضهلة.
ف��ري��ق عمل برنامج  دائ���م يف  م���وين، وه��و ع�ضو  ي��ح��ّد 
Saturday Night Live )الذي يتوىّل مكاري 
الرتكيز  بغية  غ��راب��ة جيم�ص  م��ن  ف��ي��ه(،  فقرة  اإخ���راج 

جديدة  جت��ارب  على  وانفتاحه  واإخال�ضه،  ذكائه،  على 
اأنك  بد من  بكل و�ضوح. ول  املحدودة  اهتماماته  رغم 
قابلت على مواقع التوا�ضل الجتماعي اأنا�ضاً اأقل متيزاً 
باأوجٍه من  التكيف يتملكهم هو�ص م�ضابه  وق��درًة على 

الثقافة الرائجة.
نحظى ب��اك��راً ب��اجل��واب ع��ن ال�����ض��وؤال )َم���ن اأع���د فعاًل 
ه���ذا ال���ربن���ام���ج؟(، واأق�����ض��د ب��ذل��ك ال��ربن��ام��ج �ضمن 
اإط����ار ال��ق�����ض��ة. يف م��ط��ل��ق الأح������وال، ت��ت�����ض��ارع اأح����داث 
عن  اخل��ا���ص  فيلمه  اإع����داد  ج��اك  ر  ي��ق��رِّ عندما  الفيلم 
من  الأ����ض���دق���اء،  ب��ع�����ص  م�����ض��اع��دة  وي��ط��ل��ب  بريغ�ضبي 
�ضبن�ضر  الأنيماي�ضن  عامل  يف  العبقري  �ضديقه  بينهم 
 Spider-Man: البن من  لندبورغ  ديفيد  )يورغ 
من  ودود  حمقق  عن  ف�ضاًل   ،)Homecoming
املذهل(  كينري  )غ��ري��غ  ف��وغ��ل  ُي��دع��ى  ال�ضرطة  رج���ال 

يتبني اأنه يتمتع بقدرة داخلية عالية على التمثيل.
ي�����ض��ّك��ل ه���ذا الأم�����ر ت���ط���وراً م���ذه���اًل، خ�����ض��و���ض��اً لأنك 
ال�ضفقة  لي�ص  جيم�ص  اأ�ضدقاء  يحّرك  ما  اأن  تالحظ 
بل حما�ضتهم احلقيقية لإعداد برنامج. وهكذا يتحّول 
�ضناعة  ملتعة  ناجح  تكرمي  اإىل   Brigsby Bear
الأفالم الهاوية، �ضناعة تذّكر مواقعها واأدواتها املعدة 
بحب بدقة ال�ضناعة اليدوية وروح )القيام بذلك اأنت 
 Me مثل  م�ضتقلة  اأف��الم  يف  نراهما  اللتني  بنف�ضك( 
 and Earl and the Dying Girl، Be

.Son of Rambowو  ،Kind Rewind

وال�سهرة والتالعب،  اجلرمية،  عن  الأفالم  اأف�سل  اأحد   Austin Found

 Crissالواقعي ال�ضحر  برنامج  اإنتاجه  راي  ويل  اأعمال  اأب��رز  لعل 
ن�ص  غرازيانو  برينا  كتبت  حني  يف   ،Angel Mindfreak

الفيلم الوثائقي التلفزيوين Alien Gods عام 2004.
على  ق��ادران  باأنهما  يوحي  م�ضتوى  اإىل  اأعمالهما  من  اأي  يرتقمِ  مل 
ال��ذي يبدو  وامل��دى  الفعلي  ال�ضهرة  ع��امل  اإع��داد �ضورة مماثلة عن 
ي�ضّكل  ول��ك��ن  الأ����ض���واء.  يف  البقاء  بغية  لبلوغه  م�ضتعدين  النا�ص 
م�ضروعهما Austin Found اأحد اأف�ضل الأفالم عن اجلرمية، 
والتالعب، وال�ضهرة منذ فيلم غا�ص فان �ضانت To Die For عام 

.1995
احلق ُيقال، ح�ضل املخرج والكاتبة على دعم كبري من لندا كارديليني، 
التي تبّنت الأ�ضاليب ال�ضريرة للني ميلر، مت�ضاركة �ضابقة يف مباريات 
اإىل  ابنتها باتي )اأور�ضول باركر(  اجلمال واأم م�ضممة على حتويل 
جنمة يف هذه املباريات �ضواء بو�ضائل م�ضروعة اأو غري م�ضروعة، مع 

اأنها غالباً غري م�ضروعة.
تقلق لني من اأن ت�ضطدم جهودها لتحويل ابنتها البالغة من العمر 
11 �ضنة اإىل ملكة جمال بحائط م�ضدود ب�ضبب نق�ص املال. تنبع هذه 

باأن تكون جنمة، وتخالف  بالكامل من �ضغف لني  الفوز  الرغبة يف 
اآراء ابنتها ال�ضلبية ال�ضريحة ب�ضاأن امل�ضاركة يف مباريات مماثلة. اإل 
التي  اأن هذا الأم��ر ل يردع تلك الأم، فتبتكر خطة للفوز بال�ضهرة 

ت�ضتحقها يف راأيها.
لحظت لني اأن ع��دداً من الأه��ل وّقعوا �ضفقات اأف��الم وكتب كربى 
بعد تعّر�ص اأولدهم للخطف. وهكذا ت�ضع خطة لال�ضتفادة من تلك 
الرثوة املحتملة. ل حتتاج اإىل اأكرث من رفرفة �ضغرية من رمو�ضها 
ال�ضطناعية، وا�ضتدارة من �ضعرها بق�ضته القدمية، وب�ضع �ضحكات 
وهي ترتدي مالب�ص ا�ضرتتها على ما يبدو من متجر لثياب فتيات 
)�ضكيت  بيلي  الثانوية  املدر�ضة  يف  القدمي  حبيبها  تقنع  كي  الهوى 
اأول��ريخ( بتنفيذ خطة اختطاف زائفة. ترتب لني كي يح�ضر بيلي 
و�ضريكه يف اجلرمية املدبرة جيبيدياه )كريغ روبن�ضون( اإىل منزلها 
طوال  باتي  اختطاف  عليهما  باأكملها.  العائلة  خ��درت  تكون  بعدما 
���ض��ه��ر، فيما ت��ت��وىّل ه��ي ال��ت��ع��اط��ي م��ع و���ض��ائ��ل الإع����الم وت�ضتقطب 
الأنظار، م�ضّورة اجلرمية ب�ضورة ب�ضعة كي تتمكن من جني الرثوات 

بف�ضلها.

اأدوار مميزة
ت�ضتغل كارديليني تعقيد هذا الدور، منتقلة برباعة و�ضهولة من الأم 
املفجوعة اإىل املجرمة القا�ضية القلب. وعلى غرار نيكول كيدمان يف 
To Die For، حتمل يف عينيها نظرة طموحة متنح �ضخ�ضيتها 
جانباً حنوناً على نحو غريب، موؤكدة يف الوقت عينه اأنها لن ت�ضمح 
 Austin بالتاأكيد لأي اإن�ضان باأن يقف يف طريقها. وهكذا تقّدم يف

اليوم. حتى  م�ضريتها  يف  اأداء  اأف�ضل   Found
املعقدة.  الق�ضة  لنجاح هذه  اآخر  �ضرورياً  اأولريخ، فيقّدم جزءاً  اأما 
بعد  انتقل  اأن��ه  اإل  الثانوية  املدر�ضة  يف  ب��ارع��اً  ك��ان  �ضاب  ك��ل  يج�ضد 
تخرجه اإىل حياة مليئة بالإخفاق وخيبات الأمل. ويوؤدي دور بيلي 
�ضعور م�ضتمر باخلطر على  ال�ضتقرار لإ�ضفاء  يكفي من عدم  مبا 

الفيلم.
دور  ت���وؤدي  التي  ب��ارك��ر،  ال�ضغرية  تقّدمه  حقاً  املفاجئ  الأداء  لكن 
اأكرث امل�ضاركات يف مباريات اجلمال غرابة منذ اأبيغايل بري�ضلني يف 
Little Miss Sunshine. وهي تف�ضل اأن تقوم باأي اأمر ما 
عدا التبخرت على امل�ضرح، حتى التعر�ص للخطف. ومتتاز م�ضاهدها 

مع روبن�ضون بحالوة حقيقية تفتقر اإليها حياة باتي يف منزلها.

عمل ممتاز
اأعد راي وغرازيانو فيلماً يتخّطى ما ت�ضري اإليه اأعمالهما ال�ضابقة. 
فهذا العمل ممتاز، مع اأنه يعاين بع�ص امل�ضاكل. ولعل اأبرزها غياب 
الوترية الثابتة. يف بع�ص اللحظات، نظن اأن الفيلم �ضائر يف اجتاه 
باتريك  يقّدم  كذلك  اجلريء.   Drop Dead Gorgeous
واربورتون يف دور رجل الأمن املحلي، الذي اأراد اأن يكون ممثاًل اإل 
اأنه اأخفق، بع�ص اللحظات امل�ضحكة املميزة. على نحو مماثل، تتاأرجح 
كري�ضنت �ضال يف دور املرا�ضلة الطموحة بني الكفاءة والفكاهة. حتى 

ا�ضم الفيلم اللطيف مبالغ فيه.
اأن يّتخذ منحى قامتاً ج��داً. وتبلغ الق�ضة من  لكن الفيلم ل يلبث 
اأن  امل�ضتحيل  من  اأن  يظّن  امل�ضاهد  اإن  حتى  كبرياً،  ح��داً  ال�ضوداوية 
وغرازيانو  راي  لكن  الأح���داث.  نهاية  مع  امل�ضرق  اجلانب  اإىل  يعود 
ل اإىل طريقة ل�ضتمالة امل�ضاهد جمدداً قبل فوات  ينجحان يف التو�ضّ
الأوان. وي�ضّكل امل�ضهد الأخري نقطة تعّجب كبرية تختم عماًل متقناً 

قّدمه ممثلون مذهلون، ومتيزاً غري متوقع من املخرج والكّتاب.

بامتياز �ساحر  فني  فكاهي  عمل   Brigsby Bear
اأن  اإل  طوياًل  ُعر�ض  اأطفال  لربنامج  فيديو  �صريط  على  باٍل  بت�صجيل  بريغ�صبي(  )الدب   Brigsby Bear يبداأ 

الأولد مل ي�صاهدوه على نحو غريب بعنوان Brigsby Bear Adventures )مغامرات الدب بريغ�صبي(.

 Austin مثاًل جيدًا ل�صرورة األ حتكم على كاتب اأو خمرج من خالل اأعمالهما ال�صابقة. ل يقّدم تقييم مماثل اأية اأدلة على اأن خمرج Austin Found ل ي�صكِّ
والرثوة. بال�صهرة  الهو�ض  عن  معقدة  ق�صة  اإجناح  على  قادرين  كتابته،  يف  �صاركت  التي  غرازيانو،  وبرينا  راي  ويل   Found

االثنني   23   أكتوبر    2017  م   -   العـدد  12154  
Monday  23   October   2017  -  Issue No   12154



الك�سف عن طريقة جديدة 
لعالج �سرطان الثدي

  ك�ضف اخت�ضا�ضي يف جراحة الأورام، عن طريقة جديدة لعالج �ضرطان 
ال���ث���دي، ت��ق��وم ع��ل��ى زي����ادة م��ن��اع��ة اجل�����ض��م م��ن خ���الل ال��ت�����ض��دي للخاليا 

ال�ضرطانية.
اأح���دث تقنيات  اإن  امل��ج��ال:  ال��ن��ح��الوي، الخت�ضا�ضي يف ه��ذا  ف��ادي  وق��ال 
العالج ، تقوم على تغيري فكرة املعاجلة، من خالل اأخذ الكريات البي�ضاء 
من ج�ضم املري�ص وتعديلها مناعيًّا ثم اإعادتها اإىل اجل�ضم، كي ت�ضبح قادرة 
اإذاعة  ذك��رت  ما  على  حماربته،  من  وتتمّكن  ال�ضرطان  على  التعّرف  على 

كارلو" . "مونت 
خا�ضة  ال�ضرطان.  م��ن  ال��دائ��م��ة  التوعية  اأهمية  على  ال��ن��ح��الوي،  و���ض��دد 
الن�ضاء،  عند  الأوىل  املرتبة  ويحتّل  �ضيوًعا  الأك���رث  لأّن���ه  ال��ث��دي  �ضرطان 
ولل�ضفاء  للوقاية  القابلة  ال�ضرطانات  اأكرث  من  الثدي  �ضرطان  اأّن  موؤكًدا 
الوزن،  تخفي�ص  باأهمية  النحالوي  ون�ضح  مبّكًرا.  عنه  الك�ضف  مّت  متى 

واعتماد منط حياة �ضحي وممار�ضة الريا�ضة.

هل جربت ريجيم التمر واللنب؟
اللنب  مع  التمر  حبات  من  ع��دد  تناول  على  واللنب  التمر  ريجيم  يعتمد 

مق�ضمة على الوجبات الأ�ضا�ضية، دون اإ�ضافة اأي عن�ضر غذائي اآخر.
ورغم الفوائد ال�ضحية املتعددة للتمر واللنب، فاإنهما غري كافيني لت�ضكيل 
نظام غذائي �ضحي؛ لذلك يحذر اأطباء التغذية العالجية من اتباع هذا 

النوع من الريجيم؛ ملا له من خماطر �ضحية حمتملة.
وتقول الدكتورة منال �ضرف الدين ا�ضت�ضاري التغذية العالجية وال�ضمنة 
والألياف،  والفيتامينات  باملعادن  الغنية  الفواكه  من  التمر  اإن  والنحافة؛ 
فقر  وع��الج  الطاقة،  على  كاحل�ضول  ال�ضحية،  الفوائد  من  العديد  ول��ه 
املفيدة  الأك�ضدة  مليًنا طبيعيًّا يحتوي على م�ضادات  يعمل  اأنه  كما  ال��دم، 
للج�ضم، وكذلك اللنب غني بالكال�ضيوم والربوتني وغريهما من العنا�ضر 

الغذائية الهامة التي ل غنى عنها للج�ضم.
وت�ضتدرك: "لكن ل ميكن الكتفاء بالتمر واللنب باعتبارهما نظاًما غذائيًّا 

واإهمال باقي العنا�ضر الغذائية الأ�ضا�ضية".
وحتذر من خماطر اتباع هذا النمط من الريجيم، رغم قدرته على حتقيق 
يف  لنق�ص  ال�ضخ�ص  يعر�ص  لأن���ه  ال���وزن؛  ف��ق��دان  حيث  م��ن  ج��ي��دة  نتائج 
ا عن خ�ضارة الدهون، كما  الربوتني؛ ما يوؤدي اإىل خ�ضارة الع�ضالت، عو�ضً
ح�ضول  عدم  نتيجة  الن�ضاط  وقلة  والإجهاد  بالتعب  دائم  �ضعور  ي�ضاحبه 

اجل�ضم على ما يلزمه.
كما حذرت من اأنه ميكن اأن يوؤدي اإىل تكوين ح�ضوات يف املرارة؛ نتيجة قلة 

ال�ضعرات احلرارية التي تدخل اجل�ضم.
وت�ضيف اأن نظام التخ�ضي�ص ال�ضحي هو الذي يعتمد على تقليل ال�ضعرات 
زيادة  مع  ال�ضرورية  العنا�ضر  من  اأي  من  اجل�ضم  حرمان  دون  احلرارية 

الن�ضاط البدين وتقليل ال�ضكريات والدهون.

بالروتني؟  املق�صود  • ما 
- العادة املتكررة الرتيبة 

ال�صعر؟  عبيد  هم  • من 
اأح�ضن  يف  يبدو  حتى  �ضعرهم  يف  ويغريون  يبدلون  الذين  ال�ضعراء   -

�ضورة. 
ي�صوع؟  كلمة  اأ�صل  • ما 

- اأ�ضلها عربية 
باك�صتان؟  دولة  لقيام  مهد  الذي  ال�صاعر  • من 

- ال�ضاعر حمّمد اإقبال. 
هو  النقاد  فيه  قال  الذي  البيت  �صاحب  هو  من   •

البيت الوحيد الذي لي�ض فيه مطعن؟ 
- احلطيئة.

القروي؟  بال�صاعر  امللقب  ال�صاعر  • من 
- ر�ضيد �ضليم اخلوري

ومتييز  ال�����ض��ور  ال��ت��ق��اط  ع��ن  م�ضئولة  ح�ضية  خلية  مليون   135 نحو  على  ال��ع��ني  �ضبكية  حت��ت��وي   •
الألوان. 

برته.  على  �ضاعة  ن�ضف  مرور  بعد  حتى  يلدغ  اأن  الثعبان  راأ�ص  • ي�ضتطيع 
الزهرة  كوكب  با�ضتثناء  ال�ضرق  اإىل  الغرب  من  حمورها  حول  تدور  ال�ضم�ضية  املجموعة  كواكب  • جميع 

الذي يدور من ال�ضرق اإىل الغرب. 
�ضخ�ص.  ملياري  نحو  يبلغ  العامل  م�ضتوى  على  الأميني  • عدد 

الأ�ضلي.  م�ضدرها  من  مرتا  كيلو   25 اإىل  ت�ضل  مل�ضافة  اجلراثيم  تنقل  اأن  املنزلية  الذبابة  • ت�ضتطيع 
العامل  دول  جميع  يف  املوجودة  البحريات  عدد  عن  يزيد  وحدها  كندا  يف  املوجودة  البحريات  • جمموع 

جمتمعة. 
كونها  بتهمة  ر�ضميا  حوكمت  اأن  بعد  دجاجة  اإعدام  ال�ضوي�ضرية  بازل  مدينة  �ضهدت   1471 العام  • يف 

�ضيطانا متنكراً يف �ضورة دجاجة وذلك لأنها و�ضعت بي�ضة ذات األوان غريبة. 
• اإذا ذاب كل اجلليد املوجود يف القارة القطبية اجلنوبية فاإن م�ضتوى املحيطات والبحار �ضريتفع مبعدل 

املاء.  �ضيغمره  الياب�ضة  ربع  اأن  يعني  الذي  الأمر  وهو  مرتاً،   70
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فوائد اللوز
اأك�����دت ال���دك���ت���ورة ال��ف��رن�����ض��ي��ة مارى 
الفرن�ضية  التغذية  خ��ب��رية  ب��ل��وم��ي، 
اأهمية الفوائد ال�ضحية للوز والزيت 
اخل����ا�����ص ب������ه، وال��������ذي ي���ع���م���ل على 
املعدة،  ع�ضارة  حمو�ضة  امت�ضا�ص 
بعد  ال��ل��وز  زي��ت  ت��ن��اول  حيث يف�ضل 

تناول الطعام حلماية جدار املعدة.
واأو���ض��ح��ت اخل��ب��رية ال��ف��رن�����ض��ي��ة، اأن 
كما  والربوتني  بالألياف  غنى  اللوز 
ال�����ض��ب��ع، ويف�ضل  ي�����ض��اع��د ع��ل��ى  اأن����ه 
الغذائية، حيث  الوجبات  تناوله بني 

 – باأوميجا  اأنه غنى  160 �ضعرا حراريا، كما  20 حبة لوز على  حتتوى 
9 وفيتامني ه� ، ولديه القدرة على اإيقاف اجللطات التي ت�ضد ال�ضرايني 
على  يعمل  الذي  للبوتا�ضيوم  املرتفعة  امل�ضتويات  بف�ضل  لل�ضغط  ومنظم 
ا�ضتبعاد امللح كما يعمل على اخرتاق الكولي�ضرتول ال�ضيئ والتخل�ص منه يف 
الرباز. واأ�ضافت بلومي اأن اللوز عبارة عن كوكتيل من م�ضادات الأك�ضدة، 
ويحتوي على الزنك واحلديد وفيتامني ه� و ب – 9 وهو، مفيد للع�ضالت 
ومن  للجلد  ومفيد  الكال�ضيوم،  بف�ضل  للعظام  ومفيد  املاغن�ضيوم  ب�ضبب 
الأف�ضل خلطة مع الفاكهة الغنية بفيتامني �ضي، مثل الربتقال والكيوي 

واملاجنو، وهو كذلك غنى بفيتامني بى – 3 وي�ضهل عملية اله�ضم.

اأن  العاملية  ال�ضحة  ملنظمة  حديثة  درا���ض��ة  اأك���دت 
ارتفعت  واملراهقني  الأطفال  عند  ال�ضمنة  معدلت 

بن�ضب كارثية يف العقود الأربعة الأخرية.
عن  املنظمة  جمعتها  ال��ت��ي  امل��ع��ل��وم��ات  ع��ل��ى  وب��ن��اء 
31.5 مليون طفل من  موؤ�ضر كتلة اجل�ضم لنحو 
جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، ت���رتاوح اأع��م��اره��م م��ا ب��ني 5 
اأعداد الأطفال الذين يعانون  اأن  و18 عاما، تبني 
من ال�ضمنة ارتفعت من 6 ماليني عام 1975 اإىل 
بالن�ضبة  الأمر  وكذلك   ،2016 عام  مليونا   47
 50 اإىل   5 ال�ضمان من  اأع��داد  ارتفعت  اإذ  للفتيات 
اأطلقت  امل��ق��ل��ق��ة  الأرق�����ام  لتلك  وب��ال��ن��ظ��ر  م��ل��ي��ون��ا. 

بفر�ص  تن�ضح  ال��ت��ي  ال��ت��وج��ي��ه��ات  ب��ع�����ص  امل��ن��ظ��م��ة 
كبرية  كميات  حتوي  التي  امل�ضروبات  على  �ضرائب 
من ال�ضكر، كتلك املقرر تطبيقها يف بريطانيا العام 
املقبل. ويف نف�ص ال�ضياق قالت الربوفي�ضورة فيونا 
بول، اإحدى امل�ضرفات على الدرا�ضة: "اإننا حماطون 
ُت�ضوق الأطعمة غري ال�ضحية التي حتتوي  ببيئات 
على ن�ضب عالية من الدهون وال�ضكريات وال�ضعرات 
احل���راري���ة، وه����ذا م��ا ي����روج ل��ه يف ال��ت��ل��ف��زي��ون ويف 
اليوم  الأطفال طوال  حمطات احلافالت وما يراه 
البدانة  ُت�ضبب  التي  امل�ضاكل  ه��ي  ه��ذه  ي���وم..  وك��ل 

وزيادة ال�ضتهالك".

ارتفاع خميف ملعدلت البدانة عند الأطفال!

رجل يرعى الإوز يف قرية كريفو، على بعد 100 كم �صمال غرب مين�صك.   )ا ف ب(

هناك من اأعلن انه يبيع ال�ضعادة ومن ي�ضعر انه بحاجة اليها فلياأتي اليه .. وهكذا حدث يف مدينتنا لذلك فلم 
ينتظر عم م�ضعود �ضاحب البقالة الكبرية يف مدينتنا فذهب اإىل احلكيم بائع ال�ضعادة وهوحزين مكتئب واخذ 
ي�ضرخ ويقول ل ياأتي اإىل دكاين احد ،ل يحدثني احد ،لي�ص يل ا�ضدقاء كثريون ،ب�ضاعتي �ضتف�ضد ان مل ابعها 
،ل اك�ضب ول ا�ضتطيع العي�ص هكذا فلماذا يقاطعني النا�ص انا ا�ضري على �ضراط م�ضتقيم وبكى بحرقة ،كاأنه 
طفل �ضغري..ا�ضتمع اليه احلكيم بائع ال�ضعادة ثم قال له اذهب ثم تعال بعد ثالثة ايام �ضتجد الدواء، ويف هذه 
الفرتة كان احلكيم مير كل يوم من ال�ضارع الذي يقع به دكان عم م�ضعود ويجل�ص طويال ينظر اليه ويراقبه 
بدون ان يراه وبعد 3 ايام ذهب عم م�ضعود اإىل احلكيم وقال جئت طالبا الدواء فاأين هو فقال له هو داخل هذه 
الزجاجة عليك ان ت�ضعها يف املحل وتخبئها ول متد يدك عليها ا�ضبوعني بعدها عندما تفتحها وتتناول ما 
فيها �ضت�ضبح ا�ضعد رجل ولكن ب�ضرط ان تبت�ضم ل ترتك البت�ضامة خ�ضرت او ك�ضبت �ضع على وجهك ابت�ضامة 
جميلة ول ترتك كلمات احلمد وال�ضكر وا�ضتقبل النا�ص باأح�ضن ما يكون الرتحاب والتهليل ولو مر يوم عليك 
بدون ذلك �ضيف�ضد الدواء، ولن عم م�ضعود كان م�ضتعدا لكل �ضيء فقال ح�ضنا هذا امر ب�ضيط ويف ال�ضباح وجد 
النا�ص عم م�ضعود يقف يف دكانه يرحب بهم ويلقي حتيته هنا وهناك وعلى وجهه ابت�ضامة جميلة فبداأ النا�ص 
يقرتبون منه للحديث معه او ل�ضراء بع�ص احتياجاتهم وهكذا مر ال�ضبوعان ويف نهايتهما كان عم م�ضعود 
قد اعتاد البت�ضام وال�ضحك ومقابلة النا�ص بوجه ب�ضو�ص �ضعيد بعدها ذهب واتى بالزجاجة فلم يجد فيها 
�ضيئا فعاد م�ضرعا ايل احلكيم الذي قال له نعم مل يكن فيها �ضيء، ال�ضعادة �ضاعت منك لعدم وجود البت�ضامة 

والر�ضا وعندما عادوا اليك عادت ال�ضعادة .. الن هم ا�ضدقاء ومازال احلكيم يبيع ال�ضعادة. 


