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

   
اأكرث 5 اأطعمة تزيد القلق

الوقت  ف��رة لأخ��رى رمب��ا ح��ان  القلق من  نوبات  تنتابهم  اإذا كنت ممن 
الأطعمة تزيد من وترية  اأن بع�ض  اأبحاث  تاأكله، فقد وج��دت  لتدقق ما 

و�سدة هذه النوبات. اإليك اأكرث 5 اأطعمة تزيد الإح�سا�ض بالقلق:
ورقائق  الب�سكويت  بني  الأطعمة  ه��ذه  قائمة  تتنوع  امل�سّنعة:  الأطعمة 
ب�سيغة  اجل��اه��زة.  وامل��خ��ب��وزات  دوغ  وال��ه��وت  وال�سجق  املقلية  البطاط�ض 
اأخرى حتتوي هذه املاأكولت على كميات كبرية من ال�سكر والدهون وامللح، 
وهو ما يزيد من وترية و�سدة القلق. القهوة: ا�ستهالك الكافيني ميكن 
اأن يكون ركلة البداية لنوبة قلق �سديدة، خا�سة اإذا مت الإفراط يف تناوله. 
احللويات: ال�سكريات والكاندي والكعك ترفع ن�سبة ال�سكر بالدم، وتزيد 
اإذا كان  م�ستوى الطاقة، وهو ما يدفع باحلالة املزاجية اإىل حافة القلق 
اأن  اأ�سواأ ما ميكن  الكول: تعترب م�سروبات الكول  ا�ستعداد لذلك.  هناك 
يتناوله من يعاين من القلق. حتتوي الكول على ن�سبة عالية من الكافيني 
الكحول  يعترب  ال�سحة،  على  اأ�سراره  جانب  اإىل  الكحول:  معاً.  وال�سكر 
فّخاً ملن يعاين من القلق، فهو يوفر حاًل ق�سري املدى، لكن عندما ينتهي 

مفعوله تتدهور احلالة وي�ساب الإن�سان بنوبات حادة من القلق.

اأ�ضلوب احلياة غري ال�ضحي ي�ضر القولون 
ت�سري درا�سة اأمريكية حديثة اإىل اأن خماطر اإ�سابة الرجال بالتهاب 
اتبعوا  ما  اإذا  كثريا  تراجع  اأن  املمكن  من  القولون  ج��دار  يف  م��وؤمل 
اأ�سلوب حياة �سحيا ب�سكل عام. وحتدث الإ�سابة بهذا اللتهاب الذي 
يعرف مبر�ض التهاب الردب عندما تتكون انتفاخات جموفة كاجليوب 
الدورية  يف  الباحثون  وكتب  القولون.  اأو  الغليظة  الأم��ع��اء  ج��دار  يف 
اأ�سبح  القولون  ج��دار  التهاب  اأن  اله�سمي  اجلهاز  لطب  الأمريكية 
واحدا من اأكرث الأ�سباب �سيوعا لدخول مر�سى للم�ست�سفى باأمرا�ض 
معوية يف الوليات املتحدة. وقال الدكتور اأندرو ت�سان كبري الباحثني 
يف الدرا�سة، وهو باحث يف م�ست�سفى ما�سات�سو�ست�ض العام وكلية الطب 
بجامعة هارفارد يف بو�سطن "التهاب الردب هو يف احلقيقة ا�سطراب 
�سائع جدا واأ�سبح من الوا�سح اأننا نحتاج للتفكري يف و�سائل للوقاية 
منه اإذ اأنه يوؤثر على عدد كبري جدا من النا�ض". وقال ت�سان خلدمة 
رويرز هيلث عرب الربيد الإلكروين اإنه ل توجد اأبحاث كثرية يف هذا 
املجال حتى الآن. ومن اأجل اإجراء الدرا�سة حلل الباحثون بيانات اأكرث 
من 51 األف رجل كانوا بني �سن 40 و75 عاما يف 1986. وا�ستمرت 
دي�سمرب  نهاية  الرجال حتى  ه��وؤلء  باملئة من   90 اأك��رث من  متابعة 
كانون الأول 2012. وخالل حتليل البيانات ركز الفريق البحثي على 
عوامل متعلقة باأ�سلوب احلياة قد ترتبط مبر�ض التهاب الردب مثل 
كمية اللحوم احلمراء والألياف يف النظام الغذائي وممار�سة الن�ساط 
ال�سخ�ض  وزن  مقيا�ض  اأي  اجل�سم  كتلة  وموؤ�سر  والتدخني  اجل�سدي 
اإ�سابة جديدة  907 حالت  اأعوام املتابعة  بالن�سبة لطوله. واأظهرت 
عوامل  بني  عك�سية  الباحثون عالقة  ووجد  القولون.  بالتهاب جدار 

اأ�سلوب احلياة ال�سحي وخماطر الإ�سابة باملر�ض.

بال�ضيارة ال�ضفر  اأثناء  مفيدة  ن�ضائح   4
قدم تقرير ن�سره املوقع الهندي "بولد �سكاي" 4 ن�سائح مفيدة من 

ال�سروري اتباعها اأثناء ال�سفر بال�سيارة، وتت�سمن الآتي:
وقت  ف��ى  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  ال�����س��ف��ر:   اأث��ن��اء  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  1.جتنب 
مبكر قبل النزول من املنزل لل�سفر، ول يجب تناول وجبات ثقيلة اأو 
منخف�سة الدهون قبل ال�سفر، ومن الأف�سل تناول اأطعمة منخف�سة 

الدهون مثل البي�ض والفاكهة والع�سري.
ال�سفر ال�ستفادة من خريطة جوجل: حتى  قبل  ال�سروري  من   .2
املاألوفة ومن  الأماكن غري  التعرف على  كاملة من  ا�ستفادة  ت�ستفيد 
ال�سهل حتديد الأماكن واملطاعم وحمطات الوقود م�سبقا قبل ال�سفر، 
بالبحث على  ال�سفر  �سركاء  اإ���س��راك  ال�����س��روري  م��ن  ال��ق��ي��ادة  واأث��ن��اء 

خريطة جوجل مل�ساعدة نف�سك يف اتباع خطة كاملة لال�سراحة.
3.احمل معك ما يكفي من املياه: لأن املياه هي الناقل الرئي�سي للمر�ض، 
وبالتايل من املهم جدا حمل معك مياه �ساحلة لل�سرب من املنزل، لأن 

ال�سفر يتطلب الكثري من املاء واحلفاظ على رطوبة اجل�سم.
تتعر�ض  قد  معك:  الليمون  وع�سري  الزجنبيل  على  احلفاظ   .4
اأو  الزجنبيل  على  احلفاظ  دائما  الأف�سل  لذلك من  احلركة،  ل��دوار 
ع�سري الليمون معك، لأن ال�سرب منه على فرات منتظمة يخل�سك 

من ال�سعور بالقىء.
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اأنواع جديدة من الأفوكادو قليل الد�ضم!
هل حتب الأفوكادو ولكنه ل يتنا�سب مع حميتك الغذائية قليلة ال�سعرات؟ 

الباحثون يف اإ�سبانيا بات لديهم احلل!
اأنواع  زراعة  تتيح  تو�سلهم  لطريقة  عن  اإ�سبانيون موؤخراً  باحثون  ك�سف 
من الأفوكادو قليل الد�سم! و�سرح امل�سوؤولون عن زراعة وت�سنيع الن�سخة 
اجلديدة من الأفوكادو اأنهم وعرب التحكم يف الظروف الطبيعية التي تنمو 
زراعتها يف تربة خا�سة ويف ظروف مناخية خا�سة،  الأفوكادو، مثل  فيها 
بن�سبة  اأق��ل  ده��ون  كمية  على  يحتوي  اأف��وك��ادو   على  احل�سول  ا�ستطاعوا 

من امل�ستوى العادي.  30%
وكان خرباء التغذية قد منحوا ال�سوء الأخ�سر قبل عدة �سنوات لتناول 
الأفوكادو عايل الدهون، بل و�سجعوا على اإدراجه �سمن احلميات الغذائية 

ال�سحية، وذلك لأن الأفوكادو:
غني بالفيتامينات ال�سرورية، مثل فيتامني ك وفيتامني �سي.

يحتوي على ن�سب عالية من الكربيت والبوتا�سيوم.
معادن  ب��ني  اخ���ر  غ��ذائ��ي��اً  ع��ن�����س��راً  ي��ح��ت��وي ع��م��وم��اً ع��ل��ى اأك���رث م��ن 20 

وفيتامينات هامة.
ويعترب الأفوكادو حمبوباً لدى الأ�سخا�ض املولعني باحلميات املنخف�سة يف 
ال�سعرات احلرارية، كما اأنه اأحد الأ�سناف املف�سلة لدى النباتيني، وحتتوي 

حبة الأفوكادو العادية على ما يقارب 160 �سعراً حرارياً.
اإذا ما كان هذا الأفوكادو  ول زال الباحثون بحاجة لبع�ض الوقت، ملعرف 

املعدل يحمل ذات املذاق وذات امللم�ض والطبيعة كما الأفوكادو الطبيعي.
با�ستهالك ن�سف حبة من  ال�سحية يف بريطانيا  ال�سلطات  تن�سح  وحالياً 

الأفوكادو يومياً فقط.

يتناف�ضن  750 خم�ضينية 
للقب ملكة جمال اأملانيا

م�سابقة  يف  اخلتامية  املرحلة  انطلقت 
اخلم�سني  �سن  ف��وق  اأمل��ان��ي��ا  جمال  ملكة 
وتقدم  اأملانيا.  غربي  اأولندبورج  مبدينة 
جمال  "ملكة  ل���ق���ب  ع���ل���ى  ل��ل��م��ن��اف�����س��ة 
اأمل��ان��ي��ا ف���وق اخل��م�����س��ني ل��ع��ام 2018" 
اأنحاء  750 ام���راأة م��ن كافة  اأك��رث م��ن 
املرحلة  اإىل  منهن   20 و�سعدت  اأملانيا، 

النهائية. 
للم�سابقة  امل��ن��ظ��م��ة  ال�����س��رك��ة  واأع���ل���ن���ت 
املرحلة  يف  امل�ساركات  اأن  �سي"  جي  "اإم 
مالب�ض  ت���رت���دي���ن  �����س����وف  اخل���ت���ام���ي���ة 
التي  الأ�سئلة،  على  جتنب  و�سوف  �سهرة 
بينهم  م��ن  احل��ف��ل،  مقدمو  �سيطرحها 
اإين�ض   ،1991 لعام  اأملانيا  جمال  ملكة 

كليمر، واملمثل الأملاين اإجنو لين�سن.
جلنة  ت�سم  ال�����س��رك��ة،  ب��ي��ان��ات  وبح�سب 
الق�ض  بينهم  12 �سخ�ساً، من  التحكيم 
الربوت�ستانتي يورجن �سفارت�ض، واإدوارد 
فولفجاجن  وال�����س��ي��ا���س��ي  اأن��ه��ال��ت،  اأم���ري 
بو�سباخ، وملكة جمال اأملانيا لعام 2017 

ثريا كوملان.

حوادث الدراجات 
النارية اأخطر من 

ال�ضيارات
اأن  اإىل  ك���ن���دي���ة  درا������س�����ة  ت�������س���ري 
ت������وؤدي ح����وادث  اأن  امل��ح��ت��م��ل  م���ن 
اإ�سابات  اإىل  ال��ن��اري��ة  ال���دراج���ات 
خ��ط��رية ووف��ي��ات وت��ك��ال��ي��ف طبية 
ك���ب���رية اأك�����رث ب��ك��ث��ري م���ن ح����وادث 
الدرا�سة  ه��ذه  وت��ق��دم  ال�����س��ي��ارات. 
املالية  التكاليف  على  اأدلة جديدة 

لهذه احلوادث.
وف��ح�����ض ال��ب��اح��ث��ون ب��ي��ان��ات نحو 
اأ����س���ي���ب���وا  م���ري�������س���اً   26831
ن�����اري�����ة  دراج����������������ات  ح�������������وادث  يف 
يف  اأ�سيبوا  �سخ�ساً  و281826 
حوادث �سيارات. وب�سكل عام وجدت 
الدرا�سة اأن معدل اإ�سابات حوادث 
ال���دراج���ات ال��ن��اري��ة ك��ان اأك���رب من 
ال�سيارات  ح���وادث  اإ���س��اب��ات  معدل 
احتمال  وزاد  م���������رات.  ب����ث����الث 
ع�سر  خطرية  لإ���س��اب��ات  التعر�ض 
الدراجات  بالن�سبة حلوادث  مرات 

النارية.
تكلفة  ت����زي����د  ن��ف�����س��ه  ال����وق����ت  يف 
اإ���س��اب��ات ح���وادث الدراجات  ع��الج 
النارية مرتني تقريبا عن حوادث 
ال�����س��ي��ارات خ��الل اأول ع��ام��ني بعد 
تكاليف  م��ت��و���س��ط  وب��ل��غ  احل�����ادث. 
النارية  ال���دراج���ات  ع���الج ح����وادث 
)نحو  ك���ن���دي���اً  دولراً   5825
مقابل  اأم��ري��ك��ي��اً(  دولراً   4569
)نحو  ك���ن���دي���اً  دولراً   2995

اأمريكياً(. دولراً   2349
امل���ع���دل  اأن  ال����درا�����س����ة  ووج��������دت 
بالن�سبة  ل���الإ����س���اب���ات  ال�������س���ن���وي 
ل���ل���دراج���ات ال��ن��اري��ة ب��ل��غ 2194 
األف   100 ب��ني ك��ل  م��ن  ���س��خ�����س��اً 
الدراجات  اأ���س��ح��اب  م��ن  �سخ�ض 
ال��ن��اري��ة امل�����س��ج��ل��ني م��ق��اب��ل 718 
�سخ�ساً من بني كل 100 األف من 

اأ�سحاب ال�سيارات امل�سجلني.
وقال الطبيب لوي�ض يل الذي يعمل 
لالأطفال  بو�سطن  م�ست�سفى  يف 
للطب  ه��ارف��ارد  كلية  يف  والباحث 
اإنه  الدرا�سة  وال��ذي مل ي�سارك يف 
نظراً لأن قائدي الدراجات النارية 
قائدي  للطريق من  تعر�سا  اأك��رث 
اأن  خطر  لديهم  ي��زي��د  ال�����س��ي��ارات 
يتعر�سون  ال��ت��ي  احل����وادث  ت����وؤدي 
القف�ض  يف  اإ�����س����اب����ات  اإىل  ل���ه���ا 
ال�سدري ومنطقة البطن والراأ�ض 
والأطراف. وي�ساعد ارتداء اخلوذة 
ل  ولكنها  ال��راأ���ض  اإ���س��اب��ة  منع  يف 

حتمي بقية اجل�سم.

ال�ضوكول حتمي البدناء 
من الأزمة القلبية

ب�����ّس��رت درا����س���ة اأم��ري��ك��ي��ة اأ���س��ح��اب ال���وزن 
الزائد بخرب �سار، بعدما خل�ست اإىل نتيجة 
5 مرات  ال�سوكول  تناول  اأن  بحث مفادها 
املرتبطة  الأمرا�ض  من  يحميهم  اأ�سبوعياً 

ب�سحة القلب.
ح��ل��ل��ت ال����درا�����س����ة ال�����ع�����ادات ال���غ���ذائ���ي���ة ل� 
املحاربني  قدامى  من  جندي  األ��ف   148
الذين  ال��ق��دام��ى  الأمريكيني  الع�سكريني 
مليون  �سحة  يتعقب  برنامج  يف  ي�ساركون 
حمارب قدمي. ومت ر�سد امل�ساركني الذين 
يبلغون 64 عاماً الذين ل يعانون من اأي 
اأم���را����ض يف ال��ق��ل��ب، وذل���ك يف ب��ح��ث امتّد 

عامني ون�سف العام.
و�ُسِئل امل�ساركون عن عدد املرات التي تناولوا 
فيها 28 غراماً من ال�سوكول )�سواء كانت 
باحلليب اأم الداكنة(، ثم مت تتبعهم ملعرفة 
القلب،  يعانون من م�ساكل يف  كانوا  اإذا  ما 

باأمرا�ض  �سخ�ساً  و55  اآلف   5 واأ�سيب 
متعلقة بالقلب بعد حوايل �سنتني ون�سف 

ال�سنة من بدء البحث.
اأن  الدرا�سة  نتائج  حتليل  نهاية  يف  وتبنّي 
ال�سيكولتة الداكنة خم�ض مرات يف  تناول 
الأ�سبوع ميكن اأن يقلل من خطر الإ�سابة 
ي��ع��ان��ون من  ل���دى م��ن  القلبية  الأزم�����ة  ب��� 
الوزن الزائد، مقارنة بالأ�سخا�ض الذين ل 
نقلته  ملا  وفقاً  مطلقاً،  ال�سوكول  يتناولون 

�سحيفة مريور الربيطانية.
ُيذكر اأن الدرا�سة ت�سب يف خانة الدرا�سات 
معدل  ب��ني  ال��درا���س��ة  ربطت  التي  ال�سابقة 
ت���ن���اول ال�����س��وك��ول و���س��ح��ة ال��ق��ل��ب ب�سبب 
اح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى م�����س��ادات الأك�������س���دة التي 
ف�ساًل  ال�����س��ار،  الكولي�سرول  م��ن  حتمي 
عن تعزيز تدفق الدم، وخف�ض �سغط الدم 

ومنع اجللطات.

هل احلب حتت �سيطرتك؟
م�ساعر  تغيري  اإمكانية  العلمية  الدرا�سات  اإح��دى  تناولت 
احل���ب ع��ن��د الأ���س��خ��ا���ض، ال��ذي��ن ك��ان��وا اإم���ا منغم�سني يف 

عالقة رومان�سية اأو الذين خرجوا للتو من عالقة حب.
ويف اجلزء الأول من الدرا�سة، بداأ كل م�سارك بالنظر اإىل 
العالقة  انتهت  ال��ذي  ال�سريك  اأو  احل��ايل  للحبيب  �سور 

معه، لإظهار م�ساعرهم احلالية.
الإيجابية  اجلوانب  يف  التفكري  منهم  الباحثون  طلب  ثم 
امل�ستقبلية  لل�سيناريوهات  اأو  نف�سها  للعالقة  اأو  ل�سريكهم 

املحتملة لتلك العالقة.
اأو  احلاليني  �سركائهم  جت��اه  مل�ساعرهم  تقييم  ج��رى  ث��م 

ال�سابقني.
اأما يف اجلزء الثاين من الدرا�سة، فقد ُطلب من امل�ساركني 
العالقة  اأو عن  ال�سريك  ال�سلبية عن  الأ�سياء  التفكري يف 

كلها.
ورمبا مل يكن من املثري للده�سة اأن امل�ساركني اأفادوا بوجود 
الإيجابية. يف  الأف��ك��ار  يف  التفكري  بعد  اأك��رب  م�ساعر حب 
حني اأنهم اأفادوا بانخفا�ض املحبة بعد ا�ستعرا�ض الأفكار 
ال�سلبية. كان ذلك هو املوقف نف�سه بالن�سبة للجميع، �سواء 

كانوا مازالوا يف عالقة، اأو قد اأنهوا اأخرياً عالقة ما.
كبرية  اإم��ك��ان��ات  تظهر  النتائج  تلك  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وراأى 
والتي ميكن  العاطفي،  لل�سيطرة على عاملهم  لالأ�سخا�ض 

اأن تفيد بدورها حياتهم وعالقاتهم.
ومن املثري لالهتمام، اأن النتائج اأي�ساً اأظهرت اأن الأفكار 
احلياة  ح��ول  وم�ساعرهم  للجميع  العام  امل��زاج  على  توؤثر 

ب�سكل عام.
النا�ض  م��زاج  حت�سني  يف  الإيجابية  الأف��ك��ار  اأ�سهمت  فقد 
اجلميع  اأ�سابت  ال�سلبية  الأف��ك��ار  اأن  حني  يف  ومواقفهم. 

بالإحباط.
الأفكار  ت��اأث��ري  كيفية  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ال�����س��وء  ه���ذا  وي�سلط 

الإيجابية وال�سلبية ب�سكل عام على �سحتنا النف�سية.
كيف ميكن و�سع هذه الأفكار قيد التطبيق؟

ما  �سخ�ض  جت��اه  م�ساعرك  ب�سحق  قمت  اأن  لك  �سبق  هل 
غري مرغوب فيه؟

على �سبيل املثال، ميكنك اأن تقع يف غرام اأحد امل�ساهري، اأو 
رمبا تغرم ب�سخ�ض من امل�ستحيل اأن يتم التقارب بينكما.

م�ساعرك جتاه  اإن��ه��اء  عليك  يلزم  التي  الأوق���ات  تلك هي 
�سخ�ض ما عندما يكون من م�سلحتك و�سع نهاية لتلك 

العالقة، كي ت�ستمر اأنت يف م�سار حياتك الطبيعي.
�سلباً  التفكري  اأن  الأب��ح��اث  اأظهرت  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة 
احل�سول  ي�ساعدك يف  �سابقة  اأو عالقة  �سابق  �سريك  عن 
على التخل�ض من تلك العالقة. والعك�ض �سحيح اأي�ساً، اإذا 
كنت تفكر ب�سكل اإيجابي يف �سريك �سابق، فاإنه من ال�سعب 

ال�سفاء من تلك العالقة، وامل�سي قدما يف حياتك.
�سع هذه املعطيات يف اعتبارك اإذا كنت متر مبرحلة اإنهاء 
عالقة، اأو حتتاج اإىل كبح م�ساعرك جتاه �سخ�ض ما ل�سبب 

اآخر.
حاول اأن ت�ساأل نف�سك هذه الأ�سئلة:

هذا ال�سخ�ض؟ يف  يزعجني  الذي  • ما 
م�سى؟ وقت  اأي  يف  معركة  بيننا  حدثت  • هل 

البع�ض؟ لبع�سنا  منا�سبني  غري  كنا  • ملاذا 
الذي مل يتحقق يف عالقتنا؟ • ما 

اأن ي�سيبنا اإذا بقينا معا؟ ميكن  الذي  ال�سرر  • ما 
اأك��رث �سحة يف  و�سيلة  اأي�ساً  اأف��ك��ارك هي  اإع���ادة هيكلة  اإن 
بدًل  م��ا  �سخ�ض  جت��اه  م�ساعرك  م��ن  للتخل�ض  حم��اول��ة 
من ارتكاب عمل مدمر للذات، مثل الإف��راط يف ال�سراب، 

لت�ستيت نف�سك.
عليك  يجب  ك��ان  اإذا  عما  الت�ساوؤل  يف  ب��داأت  قد  كنت  واإذا 
اإلقاء نظرة  البقاء يف عالقة طويلة الأمد، فاحر�ض على 
فاح�سة على و�سعك قبل اتخاذ قرار نهائي. فمثاًل: هل 
ما زلت حترم وترعى �سريك حياتك؟ هل ل يزال لديكما 
اأنك فقط  املمكن  امل�سركة؟ هل من  القوا�سم  الكثري من 

متر بحالة ملل موؤقت؟
اأ�سئلة قد ت�ساعد يف اإعادة �سياغة م�ساعرك:

ل�سريكك؟ الأف�سل  ال�سفات  بع�ض  هي  • ما 
البداية؟ منذ  معا  اجتمعنا  • ملاذا 

تود اأن تفعلها مع �سريكك يف امل�ستقبل؟ اأمور  هناك  • هل 
يجعل كالكما يليق ببع�سكما البع�ض؟ الذي  • ما 
مع �سريك حياتك؟ الوقت  بق�ساء  ت�ستمتع  • هل 

اإن �سركاء الرومان�سية الذين ينظرون اإىل بع�سهم بع�ساً 
اأكرث  ع��الق��ات  بالفعل  لديهم  اأن  ثبت  اإي��ج��اب��ي،  ���س��وء  يف 

�سعادة.
اإن اختيار  وينطبق ذلك يف الأرجح على جميع العالقات. 
الأفكار الأكرث اإيجابية ميكن اأن يقطع �سوطاً طوياًل نحو 

خلق مزيد من الن�سجام مع جميع اأحبائك.

كيف ميكنك التخل�ص من احلب يف 5 خطوات؟

قد يبدو ال�شعور باحلب يف كثري من الأحيان عفويًا، 

وقد يخرج يف اأحيان اأخرى عن نطاق ال�شيطرة. اإل 

اأن بع�ض الأبحاث احلديثة اأثبتت اأن باإمكانك تغيري 

وعلى  الآخرين.  جتاه  به  ت�شعر  الذي  احلب،  �شدة 

اأو احلزن، ميكن  امل�شاعر الأخرى، مثل اخلوف  غرار 

مل�شاعر احلب اأن تتاأثر اأي�شًا تبعًا لتفكريك حول 

"كري  موقع  اأورده  ما  بح�شب  ما،  موقف 

الكندية،  للكاتبة  مقال  خالل  من   ،"2

يف  املتخ�ش�شة  ب��ولرو���ش��ك��ي،  زوي 

ال�شحة  ����ش���وؤون 

وغذاء الروح.
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�ش�ؤون حملية
مب�شاركة جنوم من العامل العربي

دائرة الثقافة وال�ضياحة باأبوظبي تعلن برنامج الن�ضخة الأوىل من مهرجان دار الزين

بح�شور �شامل بن ركا�ض وال�شفري  الأردين

اجلمعية الأردنية يف العني حتتفل باليوم الوطني الـ 46

�شمن الربنامج الثقايف يف منطقة العني

قــ�ضر املــويـجعـي يــحتفي بـالتــراث الــثقـايف 

قـبيلـة الأحبــاب حتتفل باليوم الــوطني الـــ 46

•• اأبوظبي، العني - الفجر

 ك�سفت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي اليوم، عن 
تفا�سيل برنامج الن�سخة الفتتاحية من مهرجان دار 
الفرة  العني خالل  ت�ست�سيفه منطقة  ال��ذي  الزين 
يف  �سيقام  وال���ذي  املقبل  دي�سمرب   23 اإىل   14 م��ن 
م��رك��ز ال��ع��ني ل��ل��م��وؤمت��رات، ل��ي��ق��دم جت���ارب ترفيهية 

رائعة جلميع اأفراد العائلة. 
هذا  ال��ع��ني  منطقة  �ست�ستقبل  اأي����ام،   10 م���دار  على 
من  القادمني  وال�سياح  العائالت  من  زواره��ا  ال�ستاء 
كل اأرجاء الدولة بحثاً عن الرفيه يف الهواء الطلق. 
العرو�ض  من  العديد  الزين  دار  قرية  �ست�سهد  حيث 
ال��رف��ي��ه��ي��ة احل��ي��ة، ، وامل����اأك����ولت ال�����س��ه��ي��ة، وجتربة 
بالأ�سواء  حافلة  اأج��واء  امل�سيءو�سط  والنفق  املتاهة 
ال�����زوار واإث����راء  ن��ف��و���ض  ال��ف��رح��ة يف  والأل������وان لن�سر 

جتربتهم واأم�سياتهم.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري،  امل��ط��وع  �سلطان  وق���ال 
وال�سياحة  الثقافة  دائرة  بالإنابة يف  ال�سياحة  لقطاع 
الن�سخة  تفا�سيل  عن  الإع��الن  ي�سرنا  اأبوظبي:   –
الذي  ال�سنوي،  الزين  دار  مهرجان  من  الفتتاحية 
وي�سهم  ال�ستاء.  ف�سل  يف  ال��ع��ني  اأج���واء  م��ع  ين�سجم 
كوجهة  ال��ع��ني  منطقة  م��ك��ان��ة  تر�سيخ  يف  امل��ه��رج��ان 
ترفيهية عائلية رائدة يف الدولة واملنطقة عموماً، مما 
الطلق،  الهواء  م�سبوقة يف  ال��زوار جتربة غري  مينح 
يف  الرفيهية  ال��ربام��ج  م��ن  متنوعة  جمموعة  ع��رب 

اأف�����س��ل م��ن��اخ على م���دار ال��ع��ام،  ون��ح��ن على ثقة اأن 
منطقة  يف  ال�سياحية  احل��رك��ة  �سينع�ض   امل��ه��رج��ان 

العني. 
من  متنوعة  جم��م��وع��ة  امل��ه��رج��ان  ب��رن��ام��ج  يت�سمن 
�سل�سلة  بينها  من  الرفيهية،  والأن�سطة  الفعاليات 

من احلفالت الغنائية التي يحييها كوكبة 
املطربة  بينهم  م��ن  ال��ع��رب،  الأول  ال�سف  م��ن جن��وم 

اأوىل احلفالت الغنائية  مرييام فار�ض، التي �ستحيي 
يوم 14 دي�سمرب، بينما يقدم املطرب حممد ال�سحي 
املطربة  و�ستقدم  دي�سمرب،   15 يوم  ا�ستثنائية  حفلة 
بلقي�ض فتحي حفاًل يوم 22 دي�سمرب، على اأن يختتم 
ب��رن��ام��ج احل���ف���الت ال��غ��ن��ائ��ي��ة ب��ح��ف��ل ل��ل��ف��ن��ان ماجد 

املهند�ض يوم 23 دي�سمرب. 
الفعاليات  م��ن  واف����ر  بن�سيب  الأط���ف���ال  و�سيحظى 

الرفيهية  امل���ن���اط���ق  ت���ق���دم���ه���ا  ال���ت���ي  ال���رف���ي���ه���ي���ة 
ل�سخ�سيات  م�سرحياً  عر�ساً   20 ع��رب  املتخ�س�سة، 
الذي  �سم�سم"  ي��ا  "افتح  م��ث��ل  م��ع��روف��ة،  ق�س�سية 
امل�سابقات  م���ع  ال��ت��ف��اع��ل  ف��ر���س��ة  ل��الأط��ف��ال  �سيمنح 
والأن�سطة العلمية مثل جدار الأحجية املغناطي�سية، 
ولعبة احلرب ال�سري، ولعبة اأحجار الزهر العمالقة، 
وغريها. كما �ستقام العديد من العرو�ض امل�سرحية، 
 Little“ ه���وود  ت��وي��ت��ي  ليتل  م�سرحية  بينها  م��ن 
Tweety Hood” من تقدمي لوين تيونز الذي 
التقليدية بطريقة مغايرة. كما  الق�سة  �سيقدم هذه 
"ماي  بعنوان  مو�سيقي  بعر�ض  الأط��ف��ال  �سي�ستمتع 
ليتل بوين" My Little Pony يقدم على مدار 
اأبطال العر�ض  20 دقيقة، مغامرة تفاعلية ب�سحبة 
كل من تواياليت �سبارك، ورينبو دا�ض، وبينكي باي، 

و�سبايك واأبل جاك. 
و�سي�ستمتع زوار قرية دار الزين بتجربة طعام غنية 
خم�س�سة  منطقة  خ��الل  م��ن  النكهات  ب��األ��ذ  مليئة 
م�سغاًل،   30 من  اأك��رث  ت�سم  وامل�سروبات  للماأكولت 
املتنوعة  املذاقات  وا�سعة من  �سيقدمون فيها خيارات 

عرب اأك�ساك و�ساحنات اأطعمة لتلبية جميع الأذواق.
خم�س�سة  م��ن��ط��ق��ة  ال���زي���ن  دار  ق���ري���ة  يف  ت���ق���ام  ك��م��ا 
للت�سوق، ت�ست�سيف 45 عار�ساً. حيث �سيحظى جميع 
والتقاط  والإث����ارة،  املتعة  م��ن  ب��اأوق��ات  العائلة  اأف���راد 
ل  لأوق��ات  ق�سائهم  خ��الل  املرحة  التذكارية  ال�سور 

تن�سى يف املتاهة والنفق امل�سيء.

••  العني - الفجر

نظمت اجلمعية الأردنية بالعني حفاًل مبنا�سبة اليوم 
الوطني ال� 46 لدولة الإمارات، بح�سور ال�سيخ �سامل 
ال�سابق،  الوطني  املجل�ض  ع�سو  العامري  رك��ا���ض  ب��ن 
و�سعادة جمعة العبادي �سفري اململكة الأردنية الها�سمية 
لدى الدولة، وحممد اجلبور القن�سل الأردين، وديانا 
احل��دي��د ال��ق��ائ��م ب��اأع��م��ال ال�����س��ف��ارة الأردن���ي���ة، وفار�ض 
�سايل  وحم��م��د  الأردين،   الع�سكري  امللحق  العطيل 

واأحمد  الأردين،  الأع���م���ال  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض  امل��ع��اي��ط��ة 
 ، اإدارة اجل��م��ع��ي��ة الأردن����ي����ة  اجل���ب���ور رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 
املواطنني  من  وع��دد  اجلمعية  اإدارة  جمل�ض  واأع�ساء 

واأبناء اجلالية الأردنية. 
واأكد ال�سيخ �سامل بن ركا�ض يف كلمة األقاها باملنا�سبة 
على عمق العالقات الأخوية بني دولة الإمارات والأردن 
ال�سقيق على ال�سعد كافة، وذلك انطالقا من الإميان 
اأ�سا�سية  ركيزة  يعد  ال��ذي  العربي  التعاون  يف  الرا�سخ 
بني الأ�سقاء، خا�سة يف املجالت القت�سادية والتنموية 

مبا يعود باخلري واملنفعة على اجلميع.
بدوره قال ال�سفري جمعة العبادي يف كلمة اإنه يف هذه 
الإماراتي  الوطني  العيد  اخل��ال��دة  الوطنية  املنا�سبة 
ن�ستذكر �سرية املوؤ�س�ض اخلالد ال�سيخ زايد بن �سلطان 
بحكمتهم  �سطروا  الذين  املوؤ�س�سني  والقادة  نهيان  اآل 
قوية  دول��ة  م�سرية  واإرادت��ه��م  وعطائهم  وت�سحياتهم 
نعتز ونفتخر بها يف كافة املجالت، م�سيدا بالعالقات 
الأخ���وي���ة ب��ني الإم������ارات وامل��م��ل��ك��ة الأردن���ي���ة، ومنوها 
بال�سيا�سة احلكيمة التي تنتهجها دولة الإمارات بقيادة 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان .. 
من جانبه اأ�سار اأحمد اجلبور اإىل اأن  اجلمعية الأردنية 
باملنا�سبات  املتعلقة  الح��ت��ف��الت  تنظيم  على  حتر�ض 
للتعبري  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 
الإمارات  لدولة  والعرفان  والوفاء  احلب  م�ساعر  عن 

وقيادتها الر�سيدة و�سعبها العريق. 
ك��م��ا ت��خ��ل��ل الح��ت��ف��ال ع��رو���ض م��ن ال����راث الأردين 
الإمارات  ح��ب  يف  األقيت  ال�سعراء  م��ن  لعدد  وق�سائد 

والقيادة الر�سيدة.

•• اأبوظبي - الفجر

 ت�سهد فعاليات الربنامج الثقايف يف منطقة العني والذي 
اأب��وظ��ب��ي يف ق�سر  وال�����س��ي��اح��ة-  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  تنظمه 
الزوار  ي�ستمتع  حيث  كبرياً،  جماهرياً  اقباًل  املويجعي 
وور�ض  وال�ستعرا�سية،  الفنية  العرو�ض  م��ن  ب�سل�سلة 

وجتارب  ال�ستك�سافية،  وال��رح��الت  التفاعلية،  العمل 
اأخرى رائعة، تهدف اإىل الحتفاء بالراث الثقايف لإمارة 
علىاملكانة  ال�سوء  وت�سليط  العريق،  وتاريخها  اأبوظبي 
ال�سيا�سية واملجتمعية لق�سر املويجعي الذي �سهد ولدة 
رئي�ض  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 

الدولة، حفظه اهلل.

وتقام كل يوم اأربعاءور�سة عمل لتجربة عملية التنقيب 
عرث  التي  الأث��ري��ة  املكت�سفات  وت�ستعر�ض   ، الآث���ار،  عن 
عليها خالل اأعمال الرميم الأخرية يف ق�سر املويجعي. 
بعناون  ع��م��ل متخ�س�سة  ور����ض  اخل��م��ي�����ض،  اأي����ام  وت��ق��ام 
"يل�سة" تغطي موا�سيع مثل الآداب العامة، والت�سريفات 
واملرا�سم، وكذلك ور�سة عمل ترميم الآثار ، والتي تتيح 

التاريخية  املواقع  و�سون  حفظ  م�ساريع  على  التعرف 
املويجعي كل  العني.  كما ي�ست�سيف ق�سر  والأث��ري��ة يف 
و"الرزفة"،  "العيالة"  فني  ا�ستعرا�سات  خمي�ض،  ي��وم 
غري  الإن�ساين  للراث  اليون�سكو  لئحة  على  املدرجان 
املادي، اأما يوم ال�سبت فتقام فعالية "خميم ال�سقارين" 
التي يتيح اختبار مهارات ال�سيد بال�سقور ملدة �ساعتني.

••  العني - الفجر

الحباب  قبيلة  اأب��ن��اء  اأحتفل  الح��ب��اب��ي   عاي�ض  ب��ن  مفلح  �سعادة  برعاية 
مبنا�سبة اليوم الوطني ال� 46 لدولة المارات ، وقال مفلح بن عاي�ض ان 
هذا الحتفال ياأتي لتجديد الولء والوفاء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
ال�سيخ  ال�سمو  ونائبه �ساحب  اهلل  الدولة حفظه  رئي�ض  نهيان  اآل  زايد  بن 
حممد بن را�سد اآل مكتوم رعاه اهلل واإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي نائب القائد العلى للقوات امل�سلحة واىل 

حكام المارات وعموم �سعب دولتنا الغايل.
ح�سر احلفل الذي اقيم مبنطقة اخلبي�سي يف مدينة العني ال�سيخ م�سلم 
بن حم العامري ع�سو املجل�ض ال�ست�ساري لإمارة ابوظبي ومعاىل حمد بن 
الحباب وح�سد كبري من احل�سور  قبيلة  اأعيان  وع��دد من  �سهيل اخليلي 
احلكيمة  للقيادة  ال��ولء  ق�سم  واأداء  الوطني  الن�سيد  على  احلفل  ا�ستمل   ،

وعرو�ض �سعبية وتراثية وق�سائد �سعرية يف حب الوطن.

�شمن برنامج العني الثقايف
اأنوار روما يد�ضن برنامج 

�ضينما القطارة
•• العني - الفجر 

القطارة"  "�سينما  برنامج  اأبوظبي  وال�سياحة–  الثقافة  دائ��رة  اطلقت   
بالعني،  للفنون  ال��ق��ط��ارة  مركز  يف  روم��ا  اأن���وار  الوثائقي  الفيلم  بعر�ض 
اأحدث مبادرات الدائرة �سمن برنامج العني الثقايف مو�سم  والذي يعترب 
الإماراتيني،  ال�سينما  ب�سّناع  الربنامج  هذا  ويحتفي   .2018/2017

ويهدف اإىل عر�ض  اإبداعاتهم على ال�سا�سة الكبرية. 
ماراتي لكرة القدم،  يوثق الفيلم، للمخرج علي خالد،  لبطولت املنتخب الإ
وىل لبطولة كاأ�ض  حينما جنح يف حتقيق اإجناز  تاريخي بالتاأهل للمرة الأ
العامل لكرة القدم يف عام 1990 يف اإيطاليا. ويجري الفيلم حوارات مع 
ين�ساه اجلمهور  ال��ذي ل  التاريخي  احل��دث  ه��ذا  عاي�سوا  ع��دد كبري ممن 
امل�����س��ووؤل��ني الداري����ني عن  الإم���ارات���ي، فينقل لع��ب��و  املنتخب ال��وط��ن��ي و 

الفريق ومن املعنيني ب�سوؤون الريا�سة تفا�سيل هذا الفوز.
الإماراتية،  بال�سينما  اإىل تعريف اجلمهور  القطارة  يهدف برنامج �سينما 
وما و�سلت اإليه مبختلف توجهاتها الفنية، وتوفري من�سة عر�ض �سينمائية 
حتتفي ب�سناع الأفالم املحلني وتقربهم من اجلمهور ب�سكل اأكرب، واإعطاء 
امل�ساهدين خيار جديد للم�ساهدة وتوظيف مركز القطارة للفنون كحلقة 
و�سل بني املجتمع والفنون، وا�ستثمار امل�ساحات التاريخية املحيط باملركز 
الأفالم  ب��ني  تتنوع  التي  ال��ع��رو���ض،  برنامج  خ��الل  م��ن  مبتكرة  بطريقة 
م�ساهدة  يوفر  برنامج  �سمن  والوثائقية،  والروائية  والطويلة  الق�سرية 

مغايرة عن ما يعر�ض يف �سالت العر�ض التجارية.

وفد جامعة زايد يزور متحف الحتاد 
•• دبي –  الفجر

دولة  اأن  زاي��د  جامعة  مدير  املهيدب  ريا�ض  الدكتور  الأ�ستاذ  �سعادة  اأك��د 
واإن�سانياً  تاريخياً  �سبقاً  الحت��اِد  ظلِّ  يف  حققت  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
باإعجاب. والف�سُل هلل  العامل بده�سة وتتاأمله  اإليه �سعوب  جميداً، تتطلُع 
�سبحانه وتعاىل، الذي األهم قيادتَنا الر�سيدة، وبارَك خطاها لتحقيق اأول 
التاآخي  ك��اأروِع ما يكوُن  الواقِع  حلم عربي يف الحت��اد، فجاءت �سورُته يف 

والت�سافُر ُوالتكافُل والتكاُمُل بني الأ�سقاء.
وقال يف كلمة اأمام وفد جلامعة زايد خالل زيارة اإىل متحف الحتاد بدبي، 
يف �سياق احتفالت اجلامعة باليوم الوطني ال�ساد�ض والأربعني، اإن احتفالنا 
دت به بالُدنا بني  بهذا اليوم املبارك لهو احتفاٌل متجدد بالرقي الذي تفرَّ
دول العامل املتح�سر. فمنذ قيام دولة الحتاد ل يكاد مير يوم اإل ون�سهُد 
يف  ويلَم�ض  باحلا�سر،  املا�سي  َي�سل  واملواطن،  الوطن  ل�سالح  ماً  َتَقدُّ فيه 

اللحظِة عيِنها اأفَق امل�ستقبل.
واأ�ساف د. املهيدب: ي�سرنا يف هذه املنا�سبة التاريخية اأن نرفع، با�سِم اأ�سرِة 
ال�سيخ  ال�سمو  اإىل  �ساحب  التهاين والتربيكات  اآي��اِت  اأ�سمى  جامعة زاي��د، 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل" و�ساحِب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم  نائِب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم 
دبي "رعاه اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، واإىل اإخوانهم اأع�ساء املجل�ض 
الأعلى حكام المارات، واإىل اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ واملواطنني واملقيمني 
ُيعيَده على اجلميِع،  اأن  القديَر  الَعِليَّ  املوىل  داع��نَي  املعطاء،  البلد  يف هذا 
م�ستمرًة   والزده���ار،  والفخر  العز   مراتِب  باأ�سمى  تنعُم  العزيزُة  ودولُتنا 
يف م�سريِتها على نهِج القادة املوؤ�س�سني، كي تكوَن من اأف�سل الدول، وكما 
ُتريُد لها القيادُة الر�سيدُة، من حيث كفاءِة اخلدماِت، وعظمة الإجنازات، 
وحُت�َسب �سمن الدوِل الأكرث اأمناً وا�ستقراراً وتقدماً، والأكرث ا�ستثماراً يف 
الإن�سان تعليماً وتاأهياًل.. وتت�سدُر دوماً �سباَق التناف�سية، �سعياً اإىل الرقم 
"واحد" يف خمتلف املجالت.   وقال: اإننا نتبادل اليوم التحية يف ظل راية 

الحتاد، حيث القلب واحد، والنب�ض م�سرك.   
�سوَن، املغفور لهما  فقد م�ست �ِستٌَّة واأربعوَن عاماً، منذ اأن َو�َسَع الآباء املوؤ�سِّ
- باإذِن اهلل - ال�سيُخ زايد بن �سلطان اآل نهيان وال�سيُخ را�سد بن �سعيد اآل 
اللِبَنَة  اأع�ساُء املجل�ض الأعلى لالحتاد حكاُم الم��ارات،  مكتوم، واإخواُنُهما 
الُبنياَن معاً،  العظيم، ورفعوا  اإقامِة �سرحه  الأوىل لالحتاد.. و�َسَرعوا يف 
العربية  الإم����ارات  تاأ�سي�ِض  زاي���ُد للعامَل ع��ن  واأَع��ل��ن  ف��وق ح��ج��ر.   ح��ج��راً 
املتحدة، دولًة احتاديًة َفِتيَّة �ساّبة، ظلت تعلو وترقى يوماً بعَد يوم، وعاماً 
اإم���اراِت اخل��ري.. �ساهدًة على  ال��وارف��َة يف جميِع  َتْب�ُسُط ظالَلها  اآخ��ر،  بعد 
م�سريٍة عامرٍة باخلرِي والَنماء، ونه�سٍة �سريعة مل ي�سهْد لها التاريُخ قريناً 
يف خمتِلف املجالت. واختتم مدير جامعة زايد كلمته قائاًل: نتعهُد ونحن 
جميعاً  ونقَف  الر�سيدة  حكومِتنا  تطلعاِت  نلبي  اأن  الحتفاِل  بهذا  نزدهي 
والتفاعِل  التنمية،  ح��رك��ِة  يف  الفعالِة  للم�ساركِة  متالحمني،  متكاتفنَي 
ما  َوف��َق  ب���دوِرِه،  منا  ك��ٌل  يقوَم  واأن  والتحديات،  امل�ستجدات  مع  باإيجابيٍة 
وا�ستك�ساِف طاقاتِه  َملَكاته،  وا�ستنها�ِض  له، يف تطويِر قدراِته،  هو موؤهٌل 

الإيجابية وتعزيِزها، حتى يكون قادراً على العطاء بفعالية ومتيز.  



ب�سرته حلماية  خطوات   6
كل  بعد  متكرر،  ب�سكل  طفلك  حفا�ض  غ��رّيي   •

اأو جل�سة  زجاجة حليب 
الأقل،  ر�ساعة على 
يكون  ال�����رباز  لأن 
وحم�سياً  فائ�ساً 

يف هذه الفرة.
• نظفي موؤخرته 

وال�سابون.  ب��امل��اء 
يف  ي��ك��ون��ا  مل  اإذا 

م����ت����ن����اول����ك، 
مي������ك������ن������ك 
ل  �ستعما ا

ماء معّقم من دون �سطف الب�سرة.
كان  ملا  املهدئ:  اجلريي  باحلجر  مرهماً  • ادهني 
ي�سّكل حاجزاً  اأن  زيتون، فيمكنه  يحتوي على زيت 
يحتوي على  اأ�سيفي كرمياً  الب�سرة، ثم  على  واقياً 

اأك�سيد الزنك.
ماء  ي����وم.  ك���ل  امل��ب��ّل��ل��ة  امل���ن���ادي���ل  ت�����س��ت��ع��م��ل��ي  • ل 

ال�سنبور ممتاز.
تنظيف  بعد  الزنك  على  يحتوي  رذاذاً  • ا�ستعملي 
طفح  ظهور  عند  ج��ي��داً  لتجفيفها  بعناية  الب�سرة 

احلفا�ض.
يف  الإمكان  قدر  للهواء  طفلك  موؤخرة  • عّر�سي 

الطق�ض احلار.

ما معنى )قبعة املهد(؟
تكون هذه ال�سفائح ال�سغرية دهنية بدرجة 
الثالثة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  وتظهر  معينة 
الأوىل التي تلي ولدة الطفل، وت�سيب 
الراأ�ض ول ترافق  اأ�سا�سي فروة  ب�سكل 

مع اأي تداعيات بارزة.

م����ا ���ش��ب��ب ف���ائ�������ض الإف���������رازات 

الدهنية؟
عند ال��ولدة، تكرث هرمونات الأم يف ج�سم الطفل، 
الدهنية. قد  الإف���رازات  فائ�ض من  اإنتاج  يعني  ما 
جذور  على  ق�سور  ظهور  اإىل  الفائ�ض  ه��ذا  ي���وؤدي 

ال�سعر واحلاجبني ويف اأعلى اجلبني.
 ك��ذل��ك ق��د ي��ربز ع��ام��ل م��وؤث��ر اآخ���ر مثل اخلمرية 
املناطق  ويف  ال���راأ����ض  ف���روة  ع��ل��ى  طبيعياً  امل���وج���ودة 

اجللدية الغنية بالغدد الدهنية.

ما العمل لتليني الق�شور؟
م�ستح�سر  ا�ستعمال  عرب  بهدوء  الق�سور  • انزعي 

يحّد من اإنتاج الإفرازات الدهنية. 
الراأ�ض  عل������ى  ات�����ركيه  اأو  ال�س�����امبو  قبل  ادهنيه 
الق�سور  وان��زع��ي  ال�سعر  اغ�سلي  ث��م  ال��ل��ي��ل  ط���وال 

بامل�سط.
اختفاء  ح��ت��ى  ي���وم���ي���اً  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  ك�����رري   •

الأعرا�ض.
فاعاًل  ي��ك��ون  ل��ن  لأن���ه  ال��ف��ازل��ني  ت�ستعملي  ل   •

وحده.
ي�سبب  ق���د  لأن�����ه  احل���ل���و  ال���ل���وز  زي����ت  • جت��ّن��ب��ي 

احل�سا�سية لدى بع�ض الأطفال.

ني تاأكلني عن �شخ�شَ
متيلني طبيعياً اإىل زيادة الأكل اأثناء احلمل لكن 
ل داعي كي تاأكلي اأكرث من العادة خالل الف�سل 
ت�ستهلكي  اأن  يجب  ال��ث��اين،  الف�سل  ويف  الأول. 
هذه  ترتفع  لكن  اإ�سافية  كيلوكالوري   340

الن�سبة اإىل 450 يف اآخر ف�سل من احلمل.
ي��و���س��ي اخل����رباء ب��ت��ن��اول وج��ب��ات ���س��غ��رية بني 
الوجبات الأ�سا�سية للحفاظ على ثبات �سكر الدم 
مقرم�سات  م��ث��اًل  ت��ن��اويل  ال��ط��اق��ة.  وم�ستويات 
باحلبوب الكاملة وعليها زبدة ف�ستق مع ال�ساي 
املك�سرات  م��ن  قب�سة  ع��ن  ف�����س��اًل  ال�����س��ب��اح��ي، 
كاكاو  الظهر، ثم م�سروب  بعد  ف��رة  وم��وزة يف 
الكاكاو  وم�سحوق  احلليب  من  م�سنوع  �ساخن 

ال�سايف وعود قرفة بعد الع�ساء.
ت�سعرين بجوع اإ�سايف خالل املرحلة الأخرية من 
احلمل، لذا عليِك اأن تدر�سي خياراتك الغذائية 
ب��ال�����س��ك��ر والدهون  ال��غ��ن��ي��ة  امل��ن��ت��ج��ات  وجت��ن��ب��ي 
امل�سّنعة. يحتاج طفلك اإىل اأنواع املغذيات كافة، 
لتناول وجبات  اأن تخططي  ال�سروري  لذا من 

�سحية ومتوازنة.

اأن احل��م��ي��ة التي  ب��ك��ل و����س���وح  ت��ث��ب��ت ال��ب��ح��وث 
والطفل  الأم  تفيد  ال��دم  �سكر  موؤ�سر  فيها  يقّل 
م��ع وجبات  امل��ك��ررة  الن�سويات  ل��ذا جتنبي  م��ع��اً، 
الكاملة  ا�ستهالك احلبوب  الطعام وركزي على 
بالربوتينات  ال��غ��ن��ي��ة  وامل���اأك���ولت  وال��ب��ق��ول��ي��ات 

واخل�سراوات وبع�ض الدهون ال�سحية.

مغذيات اإ�شافية
ت�ستفيد  امل��اأك��ولت،  بع�ض  جتنب  اإىل  بالإ�سافة 
الأم وطفلها خالل احلمل من مغذيات اإ�سافية، 
اأبرزها حم�ض الفوليك واحلديد واليود. دّعمي 
نظامك الغذائي ب�400 ميكروغرام من حم�ض 
وغنية  �سحية  حمية  واتبعي  يومياً  الفوليك 
بهذا احلم�ض طوال �سهر على الأقل قبل احلمل 
وخ���الل اأول ث��الث��ة اأ���س��ه��ر م��ن احل��م��ل. تو�سي 
الهيئات ال�سحية بهذه اخلطوة لتخفي�ض خطر 

اإ�سابة الطفل بان�سقاق العمود الفقري.
خالل  ال��ي��ود  يف  نق�ساً  ال��درا���س��ات  بع�ض  ك�سف 
احل��م��ل ل���دى ب��ع�����ض ال��ن�����س��اء ع��ل��م��اً اأن����ه عن�سر 
اأن تاأخذ  �سروري لنمو دماغ الطفل. لذا يجب 
150 ميكروغراماً من مكّمالت  املراأة احلامل 

اليود كل يوم.
احلامل  امل����راأة  ج�سم  يحتاج  اآخ���ر،  �سعيد  على 
اإ�سافية خالل احلمل لأن حجم  يود  اإىل كمية 
الدم يت�سّخم للتكيف مع امل�سيمة ومواكبة منو 
اجلنني. ي�ساب بع�ض احلوامل اأي�ساً بنق�ض يف 
اأو بفقر دم. يف هذه احلالة، �سيو�سيك  احلديد 
ي�سبح  اأن  اإىل  احلديد  مكمالت  باأخذ  الطبيب 
ت�ستهلكي  اأن  م�ستواه يف ج�سمك منا�سباً. يجب 
اللحوم  م��ث��ل  ب��احل��دي��د  م���اأك���ولت غنية  اأي�����س��اً 
الورقية  وال��ب��ق��ول��ي��ات واخل�����س��راوات  احل��م��راء 

اخل�سراء واحلبوب املدّعمة باحلديد.

الأ�شماك
ت�سّكل الأ�سماك الدهنية غذاًء ممتازاً للحوامل 
ُتعترب  التي   3 الأوم��ي��غ��ا  باأحما�ض  غنية  لأن��ه��ا 
الع�سبي  وج��ه��ازه  الطفل  دم��اغ  لنمو  �سرورية 
الأخرية  ال�سنوات  يف  القلق  زاد  لكن  امل��رك��زي. 
اإىل  اأدى  م��ا  ب��ال��زئ��ب��ق،  الأ���س��م��اك  ت��ل��وث  ب�سبب 

احتدام اجلدل حول الكمية املنا�سبة.
م�ستويات  ت��ف��اوت  ع��ن  احل��ا���س��ل  اجل���دل  ينجم 
ل��ذا تو�سي  ال��ع��امل.  الزئبق يف الأ���س��م��اك ح��ول 
ثالث  اأو  ح�ستني  ب��ت��ن��اول  ال�����س��ح��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
�سمك  با�ستثناء  اأ�سبوعياً  الأ�سماك  من  ح�س�ض 
ثمة  وم���ارل���ني...  �سيف  واأب���و  وال��ق��ر���ض  ال�سلور 
3 مثل  الأوم��ي��غ��ا  ب��ده��ون  اأخ���رى غنية  اأ�سناف 
والرنكة  وامل��اك��ري��ل  وامل��ع��ّل��ب  ال��ع��ادي  ال�سلمون 
وال�ساردين، وميكن اأن تاأكلها املراأة احلامل بال 

م�سكلة.
اأم���ا ال��ت��ون��ة امل��ع��ّل��ب��ة ف��ه��ي اآم��ن��ة وم��ف��ي��دة اأي�ساً 
مب�ستوى  لي�ست  فيها   3 الأوميغا  ن�سبة  اأن  مع 
الأ�سماك الدهنية الأخرى. وتبقى ثمار البحر 
�ساخنة،  وُتوؤَكل  يكفي  ُتطَبخ مبا  دامت  ما  اآمنة 
لكن من الأف�سل اأن تتجنبي ثمار البحر النيئة 
وال�سلمون  اجلاهز  امل��رّبد  والروبيان  وال�سو�سي 

املدّخن.

املنتجات املرّبدة
حتمل هذه املنتجات اأحياناً جرثومة اللي�سترييا 
انتقلت  اإذا  ال��زك��ام.  ي�سبه  م��ر���س��اً  ت�سبب  ال��ت��ي 
ولدة  اأو  لاإرادي����اً  اإجها�ساً  ت�سبب  اجلنني،  اإىل 
الطفل ميتاً. لتجّنب  اأن يولد  اأو ميكن  مبكرة، 
الغذائية بتفادي  الهيئات  هذه املخاطر، تو�سي 

املنتجات املرّبدة طوال اأ�سهر احلمل.
واللحوم  املدخن  ال�سلمون  املنتجات  ت�سمل هذه 
امل�����س��ّن��ع��ة م��ث��ل ال�����س��الم��ي وال���دي���ك ال���روم���ي اأو 
الإوز  كبد  معجون  وح��ت��ى  امل�����س��غ��وط،  ال��دج��اج 
وبراعم الفا�سوليا وال�سلطات اجلاهزة. اطبخي 
��ري ال�سلطات  اأك��ل��ه��ا وح�����سّ ق��ب��ل  ال��ل��ح��وم دوم����اً 

بقايا  �سعي  ج��ي��داً.  امل��ق��ادي��ر  واغ�سلي  بنف�سك 
الطعام يف الرباد وا�ستهلكيها خالل يوم.

من  اللي�سترييا  جرثومة  تلتقطني  ق��د  كذلك 
الكممبري  م��ث��ل  ال��ط��ري��ة،  ال��ب��ي�����س��اء  الأج���ب���ان 
ُطِبخت  اإذا  اإل  جتّنبيها  لذا  والريكوتا،  والفيتا 
على حرارة تفوق 65 درجة مئوية، كما يح�سل 

عند اإ�سافتها اإىل البيتزا.

تقوية العظام
الكال�سيوم  اإىل  من���وه  ط���ور  يف  ال��ط��ف��ل  ي��ح��ت��اج 
احر�سي  لذا  واأ�سنانه،  العظمي  هيكله  لتطوير 
ل  كنت  اإذا  منه.  منا�سبة  كمية  ا�ستهالك  على 
حميتك  يف  الكال�سيوم  م��ن  يكفي  م��ا  تتناولني 
من  العن�سر  ه��ذا  طفلك  �سي�سحب  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
خمزون ج�سمك للح�سول على حاجاته. وحني 
�ستواجهني  يريدها،  التي  الكمية  الطفل  ياأخذ 
اأ�سنانك و�سحة عظامك،  م�ساكل على م�ستوى 
لذا حاويل اأن ت�ستهلكي األف ملغ من الكال�سيوم 
يومياً على الأقل، اأي ما ي�ساوي ثالث ح�س�ض 
يومية، علماً اأنها الكمية نف�سها التي حتتاج اإليها 
احلامل  امل��راأة  ج�سم  لأن  احلوامل  غري  الن�ساء 

ي�ستعمل الكال�سيوم بفاعلية م�ساعفة.
احلليب  ومنتجات  والأل��ب��ان  ال�سلبة  الأج��ب��ان 
م�ستقات  تاأكلني  ل  كنت  اإذا  بالكال�سيوم.  غنية 
بالكال�سيوم  مدّعمة  م�سادر  ت��ن��اويل  احلليب، 
)�سلمون  ال�سغرية  العظام  ذات  الأ�سماك  مثل 
����س���اردي���ن...( وال��ت��ني وال���ل���وز والتوفو  م��ع��ّل��ب، 

واخل�سراوات الورقية اخل�سراء.

البي�ض املطبوخ
بينها  واملغذيات، من  بالربوتينات  البي�ض غني 
اإىل  ممتازة  اإ�سافة  وي�سّكل   ،3 الأوميغا  ده��ون 
ب�سيط  احتمال  ثمة  لكن  احلامل.  امل��راأة  حمية 
ل����ذا من  ال�����س��امل��ون��ي��ال،  ال��ب��ي�����ض  ي��ح��م��ل  اأن  يف 
جيداً  وال�����س��ف��ار  ال����زلل  تطبخي  اأن  الأف�����س��ل 
انتبهي،  ال��غ��ذائ��ي.  الت�سمم  خ��ط��ر  لتخفي�ض 
يف  جته�سني  اأو  متر�سني  ال�ساملونيال  جتعلك 
حالت نادرة! لذا اكتفي بتناول ن�سخة مطبوخة 
اإىل  بالن�سبة  اأو بي�ض خمفوق.  على �سكل عّجة 
يبقى  ال��ك��ربى،  املتاجر  يف  يباع  ال��ذي  املايونيز 
املنزيل  املايونيز  لكن جتنبي  لأنه مب�سر،  اآمناً 

اإذا كان م�سنوعاً من بي�ض ينء.

الكافيني
داع���ي لتتوقفي ع��ن �سرب  ����س���اراً: ل  ن��ب��اأ  اإل��ي��ك 
حتبينها!  كنت  اإذا  ال�سباح  يف  باحلليب  القهوة 
لكن حاويل اأن تخففي ا�ستهالك الكافيني اأثناء 
امل��ادة يرتبط  ارتفاع م�ستويات هذه  احلمل لأن 

املبكرة. يو�سي  وال��ولدة  ال��الاإرادي  بالإجها�ض 
ب�200 ملغ من  ب��الك��ت��ف��اء  اخل���رباء احل��وام��ل 
الكافيني يومياً، اأي ما ي�ساوي ثالثة اأكواب من 
القهوة الفورية اأو كوب اإ�سربي�سو اأو اأربعة اأكواب 

�ساي.

حلول غذائية
تتعّدد ال���س��ط��راب��ات خ��الل احل��م��ل، م��ن بينها 
امل��ع��دة والإم�����س��اك، لكن ميكن  الغثيان وح��رق��ة 
يزداد  املنا�سبة.  امل�اأكولت  تناول  عرب  تخفيفها 
احلمل  من  الأول  الف�سل  خ��الل  �سوءاً  الغثيان 
تتناويل  اأن  ح���اويل  ف��ارغ��ة.  معدتك  ك��ان��ت  اإذا 
وجبات  اأك��ل  ب��دل  متكررة  لكن  �سغرية  وج��ب��ات 
كبرية. ميكنك يف هذا املجال اأن ت�ستفيدي مثاًل 
اأو  امل��اأك��ولت اجل��اف��ة مثل اخل��ب��ز املحّم�ض  م��ن 

املقرم�سات.
 ُيعترب الزجنبيل اأي�ساً ممتازاً ملعاجلة الغثيان: 
ا�سربي ال�ساي مع الزجنبيل اأو ا�ستعملي الأخري 
اأثناء حت�سري خمتلف وجبات الطعام يف املنزل.

الهرمونية  ال��ت��غ��ريات  ت���وؤدي  اآخ���ر،  �سعيد  على 
اآث���ار جانبية يف الأم��ع��اء، ل  خ��الل احل��م��ل اإىل 

امل�سكلة عن تراخي  الإم�ساك. تنجم هذه  �سيما 
يتحرك  ل  الطعام  اأن  يعني  ما  امل��ع��وي،  اجلهاز 
الإم�ساك،  ح��دة  لتخفيف  املطلوبة.  بال�سرعة 
تناويل اأغذية غنية بالألياف واأكرثي من �سرب 

املاء.
لذا  احلمل،  خالل  اأمعائك  عمل  يتباطاأ  كذلك 

يكون الإم�ساك �سائعاً. 
من  ك��ب��رية  كمية  ا�ستهالك  م��ن  �ست�ستفيدين 
وغري  ل��ل��ذوب��ان  )قابلة  الثالثة  الأل��ي��اف  اأن���واع 

قابلة للذوبان ون�سويات مقاِومة(.
واحلبوب  البقوليات  تناويل  عليها،  للح�سول   
والفاكهة  وال������ب������ذور  وامل����ك���������س����رات  ال���ك���ام���ل���ة 

واخل�سراوات.
يف امل��رح��ل��ة الأخ����رية م��ن احل��م��ل، تتكرر حرقة 
املعدة وميكن اأن تتفاقم ب�سبب الأغذية الدهنية 

واملقلّية والكافيني.
ومتكررة  �سغرية  وج��ب��ات  ت��ت��ن��اويل  اأن  ح���اويل   
واج���ل�������س���ي ب��و���س��ع��ي��ة م�����س��ت��ق��ي��م��ة ب���ع���د الأك�����ل 
تزيدي  اأن  ميكنك  اأو  امل��ع��دة.  ح��رق��ة  لتخفيف 
املنزلية  امل�سروبات  مثل  املغّذية  ال�سوائل  �سرب 

املخفوقة والع�سائر النباتية واحل�ساء.

مـــــــــــــــر�أة
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الأهمية  الغذائية  حميتك  حت��ت��ّل 
الذي  الطفل  اإىل  بالن�شبة  الكربى 
الطرائق  اأف�شل  اكت�شفي  تنتظرينه. 
وخو�ض  الغذائية  خطتك  لتعديل 
جتربة احلمل بطريقة �شليمة تبقيك 
ر�شيقة وتقّدم لطفلك املنتظر العنا�شر 

الغذائية كافة التي يحتاج اإليها.

لكنها  خطرية  لي�شت  احلالة  هذه  احلفا�ض(.  )طفح  مب�شكلة  الأطفال  جميع  ُي�شاب 
نظافة  على  باحلفاظ  الأ�شا�شية  اخلطوة  تق�شي  اأحيانًا.  موؤملة  وت�شبح  جدًا،  مزعجة 

الطفل يف هذه املنطقة.

خطوات مهمة حلماية طفلك من طفح احلفا�ص

حمية تبقيك ر�شيقة وتقدم لطفلك العنا�شر الغذائية التي يتحتاجها

اأف�ضل الطرق لتعديل خطتك الغذائية اثناء احلمل
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العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 مذكرة اعالن املدعى عليها بالن�شر

اىل املدعي عليه/ �سيلفر كا�ستل لالن�ساءات - �ض ذ م م 
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة لها 

جل�سة  2017/12/6 يف متام ال�ساعة 15.00   

وكلفتكم املحكمة  باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 
ايام على القل بال�سافة اىل الر�سوم وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم  قبل اجلل�سة بثالث 

مبثابة احل�سوري
ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 10928/2017/13
 10925/2017/13
 10929/2017/13
 10943/2017/13
 10926/2017/13
 10922/2017/13
 10923/2017/13

م
1
2
3
4
5
6
7

ا�سم املدعي
راهول كومار

رام ا�سي�ض �ساوهان
موكي�ض كومار �سينغ 

اجنيت �ساوهان جيان �ساوهان 
ا�سيت بي�سوا�ض 

اوم براكا�ض ياداف 
ماركاندي كومار راجان رام 

مبلغ املطالبة
8299  درهم +  تذكرة العودة

11994  درهم +  تذكرة العودة
10998  درهم +  تذكرة العودة
7911  درهم +  تذكرة العودة

12951  درهم +  تذكرة العودة
11598  درهم +  تذكرة العودة
7000  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 مذكرة اإعادة اعالن املدعى عليه بالن�شر    
                        اىل املدعي عليه/ مطعم جيزايات حيدر اباد - �ض ذ م م  

نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 
لها جل�سة 2017/12/6   ال�ساعة 15.30  .

وكلفتكم املحكمة  باحل�سور او من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكرات 
الر�سوم  اىل  ب��ال���س��اف��ة  الق���ل  على  اي���ام  ب��ث��الث  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او 

وامل�ساريف ويف حال تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 10375/2017/13 
 10385/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
 فيجندرا �سينغ 
اومي�ض با�سوان 

مبلغ املطالبة
9990  درهم + تذكرة العودة 
10692  درهم + تذكرة العودة

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اإنذار عديل  

رقم 2017/8260   
املنذر ين / 

1- احمد حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 
2- حمده حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 
3- �سلمى حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي

املنذر اليه / جمال حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 
ينذروا املنذرين املنذر اليه بايداع املبالغ التي ا�ستوىل عليها من ن�سيب املرحوم املتوفى 
حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي من تركه ابنه املرحوم  �سامل حميد �سامل ال�ساعر يف 
ملف تركات مورث املنذرة رقم 2014/667 تركات م�سلمني مبحاكم دبي وذلك من تاريخ 
ا�ستالم الن��ذار وذل��ك يف خ��الل ثالثون يوما من تاريخ  تاريخ  املتوفى حتى  ابنه  وف��اة 

ا�ستالمه النذار.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اإنذار عديل  

رقم 2017/8262   
املنذر ين /  1 - احمد حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 

2- حمده حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 
3- �سلمى حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي

املنذر اليه/  مرمي حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 
ينذروا املنذرين املنذر اليها  بايداع املبالغ التي ا�ستولت عليها  من ن�سيب املرحوم 
املتوفى حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي من تركه ابنه املرحوم  �سامل حميد �سامل 
ال�ساعر يف ملف تركات مورث املنذرين  رقم 2014/667 تركات م�سلمني مبحاكم دبي 
وذلك من تاريخ وفاة ابنه املتوفى حتى تاريخ ا�ستالم النذار وذلك يف خالل ثالثون 

يوما من تاريخ ا�ستالمه النذار.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اإنذار عديل  

رقم 2017/8261   
املنذر ين /  1- احمد حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 

2- حمده حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 
3- �سلمى حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي

املنذر اليهم / عائ�سة �سامل عبيد ال�ساعر العليلي 
فهد حميد �سامل عبيد ال�ساعر العليلي  - �سريف �سيف عبيد 

املرحوم  ن�سيب  من  عليها  ا�ستولوا  التي  املبالغ  ب��اي��داع  اليهم   املنذر  املنذرين  ي��ن��ذروا 
�سامل  حميد  �سامل  املرحوم   ابنه  تركه  من  العليلي  ال�ساعر  عبيد  �سامل  حميد  املتوفى 
دبي  تركات م�سلمني مبحاكم  رقم 2014/667  املنذرين   تركات مورث  ال�ساعر يف ملف 
وذل��ك من تاريخ وف��اة ابنه املتوفى حتى تاريخ ا�ستالم الن��ذار وذل��ك يف خالل ثالثون 

يوما من تاريخ ا�ستالمه النذار.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اإنذار عديل بالن�شر  

رقم 2017/8250   
املنذر / روجر ق�سطون - بوكالة املحامي / د. علي ا�سماعيل اجلرمن 

املنذر اليه / يو�سف علي احمد غامن ال علي 
فاننا نطلب ما يلي :- 

املنذر  العدل اىل  الكاتب  القانوين عن طريق  الن��ذار  املنذر يوجه هذا  فان 
اليه خمطرا اياه لتكليفه بالوفاء بقيمة ال�سيك �سالف الذكر البالغة قيمته 
مبلغ 165.000 درهم )مائة وخم�سة و�ستون الف درهم ( خالل �سبعة ايام من 
تاريخ الن�سر لهذا النذار حتت طائلة اتخاذ الجراءات القانونية للمطالبة 

بهذا الدين.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اإنذار عديل  
رقم 2017/8263   

املنذر ة / املوؤجرة / ال�سروق لطالء املعادن - �ض ذ م م 
املنذر اليها / امل�ستاأجرة / بال�ض بال�ض للمقاولت العامة- �ض ذ م م 
)املو�سوع / انذار ب�سداد مبلغ 387.574 درهم ( 

)ثالثمائة و�سبع وثمانون الفا وخم�سمائة واربع و�سبعون درهما( 
لذلك ننذركم ب�سفتنا املذكورة اعاله : 

ب�سرورة �سداد مبلغ 387.574 درهم للمنذرة خالل مدة �سهر من تاريخ الن�سر لهذا النذار 
وال �سن�سطر اآ�سفني لتخاذ الجراءات القانونية الالزمة يف مواجهتكم واخالئكم من 
امل�ستاأجرة مع  للغرف  والكهرباء  للمياه  النهائية  الفاتورة  بتقدمي  الزامكم  املاأجور مع 

حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والتعوي�سات املنا�سبة ومقابل اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2872 جتار ي جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1-  �ساهد غالم غالم  حمي الدين  جمهول حمل القامة مبا اأن 
املدعي / ع�سمت اهلل خان �سوراين وميثله / را�سد عبدالرزاق حممد تهلك  نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2017/2/27 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
للمدعي  ي��وؤدي  بان  املدعي عليه  بالزام  �سوراين  اع��اله ل�سالح/ ع�سمت اهلل خان 
مبلغ مائتي الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته   2009/4/28 يف 
اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/27  ا�شتئناف تظلم مدين    
حمل  جمهول  ال��ه��اج��ري   مذكر  نا�سر  مذكر   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
وال�ست�سارات  ل��ل��م��ح��ام��اة  امل��رب��اط��ي  /ن����وال  امل�����س��ت��اأن��ف  ان  الق���ام���ة مب��ا 
القانونية وميثله / نوال م�سطفى حممد �سالح املرباطي -  قد ا�ستاأنف   
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  2017/59 تظلم مدين -  وحددت لها جل�سه 
يوم الربعاء   املوافق 2017/12/20  ال�ساعة 17.00 م�ساءا  بالقاعة رقم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

مذكرة اعادة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1492  ا�شتئناف جتاري   

و�سامن  كفيل  ب�سفته  راج��اه  ني�سا  راج��اه  فيجنا   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
فندق افر�ست الدويل يف القر�ض  جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /

فندق افر�ست الدويل وميثله/ حممد �سلمان ح�سن ال�سابري -  قد ا�ستاأنف   
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   2017/1694 جتاري جزئي بتاريخ 2017/8/3    
وحددت لها جل�سه يوم الثنني  املوافق 2017/12/4  ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.D.16 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3304  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- �سم�سه مو�سى غلوم عبا�ض خمي�ض  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / خالد كلندر عبداهلل ح�سني 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره  -  قد 
)56871.71 درهم( والفائدة التفاقية 2% من تاريخ 2012/12/20 وحتى ال�سداد 
التام مع الزامها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني  املوافق  2017/11/27  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       مذكرة اإعادة  اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3453  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ف��وؤاد ج��ورج بو ج��ودة 2- ايه جيه للمو�سيقي واحلفالت - �ض م ح  
ابراهيم  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ احلبتور لل�سيافة - �ض ذ م م وميثله / 
علي املو�سى احلمادي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بالت�سامن والتكافل فيما بينهما بان يوؤديا للمدعيتني مبلغ وقدره / 331.807 درهم مع 
الفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وت�سمينهما 
�سائر الر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة مع  �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بدون 
كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/12/10  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2276  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سوق احلظ للتجارة العامة - �ض ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ يو بيه ا�ض جلف ذ م م - فرع دبي وميثله / ح�سني علي عبدالرحمن 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  لوتاه   
والفائدة  %12  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(  وق��دره )628745.19 
�سنويا من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة    2017/12/11 املوافق  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2370  جتاري جزئي              

م    م  ذ  �ض   - الداخلي  الت�سميم  تنفيذ  بل�ض لعمال  ايك�ض  ب��رو   -1 / املدعي عليه  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اتورنت لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م - وميثلها 
/ احمد بن �سهيل بن �سامل املخيني بهوان - ب�سفته �سريك وميثله / يو�سف حممد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  احمد يو�سف احلمادي -  قد 
عليه مببلغ وقدره )22.231 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة   %12 
من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  
اأو  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  2017/12/7  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/648  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- او�ستاد فريوز  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اآل علي  ال�سرق املحدود وميثله / احمد ح�سن رم�سان  بنك ات�ض ا�ض بي �سي 
-  نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم 2017/231 عقاري كلي يوم الحد  
مبلغ  ب�سداد  بالزامكم   -1 وذلك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره   2017/6/11 بتاريخ  
وقدره )4419238.31( درهم  والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد 
وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا 
العالن. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3315   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ ���س��ده/1- رج��اء مم��دوح عيد الن�سا�سرة   2- مم��دوح ن�سار 
ان طالب  الق��ام��ة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ   - العامة  للتجارة  واولده 
التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  ابو زعالن - قد  التنفيذ/حممد عي�سى 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7330( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/582  مدين كلي                 
اىل املدعي عليه / 1- الربج ملنتجات القوالب اجلاهزة  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م- حاليا - مدينة دبي ال�سناعية - �ض ذ م م 
�سابقا - وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة بف�سخ  عقد ايجار طويل المد بني املدعي واملدعي عليها والزام 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�ساعة    2017/12/6 امل��واف��ق  
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 
�سيكون  الأق��ل ويف حالة تخلفك فان احلكم  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/450  مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- جلوبال بزين�ض �سوليو�سنز - �ض م ح وميثلها ال�سيد/ عامر بارل�ض 
حممد طارق بارل�ض 2- حممد طارق بارل�ض 3- امربي بارل�ض 4- يا�سر بارل�ض حممد 
طارق بارل�ض 5- طاهر بارل�ض حممد 6- عامر بارل�ض حممد طارق بارل�ض  جمهول حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  القامة مبا ان املدعي/ �سركة الطويرقي التجارية   قد 
ي��ردوا للمدعية  مببلغ  بان  الت�سامن والتكافل   بالزام املدعي عليهم علي �سبيل  املطالبة 
وقدره )33000000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ 
املطالبة وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/12/6  ال�ساعة 
9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2511  مدين  جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- عالء عماد كنون  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
دع���وى مطالبة  ال��دع��وى ومو�سوعها  اأق���ام عليك  ق��د  امل�����س��وت��ي    ���س��امل حممد 
ب�سداد مبلغ )13.000( ثالثة ع�سرة الف درهم مع الفائدة القانونية بواقع %9 
املرتبة عليه من تاريخ ال�ستحقاق اىل متام ال�سداد والزامه بالر�سوم وامل�ساريف   
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�ض  املوافق  2017/12/7  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/272  مدين كلي                 
اىل امل��دع��ي عليه / 1- ال��ع��ني ك��ال���ض م���وت���ورز - ف���رع  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ قون لني وميثله / عبيد خليفة بطي بن دروي�ض 
الفال�سي -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  مببلغ وقدره = 
/ 680000 درهم - والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  2017/12/4  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2166  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- اولك�سندر ما�سنت�سوف 2- حممد فخري حممد زهري طربني 
3- �سام واخوانه للو�ساطة التجارية - �ض ذ م م 4- �سمارت ميديا ج��روب - �ض م ح - 
5- يربول مامانوف  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ خليل ا�سحق خالد جراح 
وميثله / بدر حممد علي القرق -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
درهم(   7390500.00( وق��دره  مببلغ  والت�سامم   والتكافل  بالت�سامن  عليهم  املدعي 
ال�سداد  وحتى   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم 
التام.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/12/18  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1574   تنفيذ مدين  
راي�����ض لالعمال  �سكاي   -2 ك��ال��ي��اب��ريوم��ال  ك��وم��ار  ج��اي��ا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الكهروميكانيكية - �ض ذ م م  - حاليا - جمال املري لالعمال الكهروميكانيكية 
التنفيذ/بو هليبة  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  �سابقا - جم��ه��ول حم��ل   - م  م  ذ   -
  - ال��زرع��وين  عبداهلل  حممد  ا�سماعيل  علي   / وميثله  م  م  ذ  �ض   - للمقاولت 
املنفذ  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
به وقدره )117583( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/371   تنفيذ مدين  
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- حم��م��د ح�����س��ن خ��ل��ي��ل احل�����داد  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/كي اإم بروبرتيز - �ض ذ م م وميثله / 
حبيب حممد �سريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )3144996.69( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2317   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- جري �سكيل للت�سميم الداخلي - �ض ذ م م  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة �سيالء للمقاولت - �ض ذ م م - وميثلها 
مديرها/ جاناباتي راجو وميثله / هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي -  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )192204( وق��دره 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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�ضوق دبي املايل يطلق خدمة »ع�ضو التقا�ص العام« 
•• دبي-وام:

اأطلق �سوق دبي املايل خدمة “ع�سو التقا�ض العام” مبا يتيح للموؤ�س�سات 
امل�سرفية تقدمي خدمات التقا�ض والت�سوية ل�سركات الو�ساطة العاملة يف 
ال�سوق وذلك عقب اكتمال كافة املتطلبات وال�ستعدادات الإدارية والفنية 

وتعديل منوذج العمل ليتوافق مع طبيعة اخلدمة اجلديدة.
عديدة  ت�سغيلية  مزايا  على  العام  التقا�ض  ع�سو  خدمة  توفري  وينطوي 
اأ�سبح مبقدورها تعيني ع�سو تقا�ض عام لإجناز  التي  الو�ساطة  ل�سركات 

اخلدمة نيابة عنها والكتفاء بلعب دور ع�سو تداول.
وت�سنف القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق املالية وال�سلع �سركات الو�ساطة 
على اأ�سا�ض ع�سوية التقا�ض والتداول معاً اأو ع�سوية التداول فقط ومن 
ال�سركة فيما  اأقل من قبل  التزامات  التداول فقط تعني  ثم فاإن ع�سوية 

يتعلق بال�سمانات امل�سرفية عالوة على اأية نفقات ت�سغيلية اأخرى.
وقد اعتمد ال�سوق يف هذا ال�سياق بنك الإم��ارات دبي الوطني كاأول موفر 
للخدمة اجلديدة يف ال�سوق عقب ح�سول البنك على موافقة هيئة الأوراق 
الن�ساط وقد وقع بنك الإم��ارات دبي الوطني  املالية وال�سلع ملمار�سة هذا 
الوطني  دبي  “الإمارات  التابعة  ل�سركته  اخلدمة  لتقدمي  اتفاقاً  بالفعل 

لالأوراق املالية وكذلك ل�سركة دملا للو�ساطة.
التقا�ض  قطاع  ورئي�ض  للعمليات  التنفيذي  الرئي�ض  فكري  مرمي  وقالت 
اإط��ار جهود �سوق دبي املايل  والت�سوية والإي��داع يف �سوق دبي امل��ايل انه يف 
خدمات  جم��ال  يف  العاملية  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق  العمل  من��وذج  لتطوير 
ع�سو  خدمة  اإط���الق  ع��ن  الإع���الن  ي�سعدنا  والإي����داع  والت�سوية  التقا�ض 
التقا�ض العام والرحيب ببنك الإمارات دبي الوطني كاأول موفر للخدمة 
يف  املعتمدة  الو�ساطة  �سركات  ل�ستفادة  نتطلع  ونحن  امل��ايل  دب��ي  �سوق  يف 
ال�سوق من هذه اخلدمة التي متنحهم مرونة اأكرب وتخفف من اللتزامات 
املالية والت�سغيلية ل�سركات الو�ساطة عرب الكتفاء بلعب دور و�سيط التداول 

وتعهيد خدمة التقا�ض والت�سوية اإىل م�سرف معتمد يف ال�سوق.
واخلدمات  املنتجات  ورئي�ض  تنفيذي  رئي�ض  نائب  هندي  بن  ط��ارق  وق��ال 
ال�ست�سارية لدى جمموعة بنك الإمارات دبي الوطني: باعتبارنا اأول ع�سو 
تقا�ض عام معتمد يف اأ�سواق الأ�سهم يف دولة الإمارات ي�سرنا دعم �سوق دبي 

املايل مبنا�سبة اإطالقه اخلدمة اجلديدة.

�ضعاع كابيتال تطلق عملياتها 
خلدمات الو�ضاطة املالية يف م�ضر 

•• دبي-وام:

�سركة   ����� كابيتال”  “�سعاع  اأع��ل��ن��ت 
ومقرها  املتكاملة  امل��ال��ي��ة  اخل��دم��ات 
الإمارات العربية املتحدة �� اأن ذراعها 
�سركة  امل��ال��ي��ة  ال��و���س��اط��ة  خل���دم���ات 
قد  املالية”  الأوراق  لتداول  “�سعاع 
يف  ن�ساطها  ممار�سة  ر�سمياً  با�سرت 
على  ح�سولها  بعد  امل�سرية  ال�سوق 
للرقابة  العامة  الهيئة  من  املوافقة 
املالية يف م�سر. واأمتت �سركة “�سعاع 
م�سر”  امل���ال���ي���ة-  الأوراق  ل����ت����داول 
بعيد  عملياتها  اأوىل  تنفيذ  ب��ن��ج��اح 

اجلهات  من  الر�سمية  املوافقات  نيلها 
املتفاين  عملها  فريق  جهود  بف�سل   2017 نوفمرب   11 يوم  التنظيمية 
والذي ي�سم 40 من خرباء املال والو�ساطة. وقال فوؤاد طارق خان مدير 
عام �سركة �سعاع كابيتال ان �سعاع لالأوراق املالية � م�سر تتبواأ موقعاً مهماً 
اأبرز  يف  لال�ستثمار  الإم��ك��ان��ات  بكافة  عمالئها  مل��د  ال�سركة  جهود  �سمن 
الأ�سواق املالية الإقليمية ..وقد مل�سنا خالل العام 2017 اهتماماً وا�سحاً 
من قبل عمالئنا بال�سوق امل�سرية يف ظل ما ت�سهده البالد من تزايد يف 

الفر�ض املتاحة ومتانة للعوامل القت�سادية.

اأجل  على  »اليبور«  اأ�ضعار  % منو   5.9
ملدة عام منذ بداية نوفمرب2017 

•• اأبوظبي-وام:

�سجلت اأ�سعار الفائدة على التعامالت بالدرهم بني البنوك الإيبور املزيد 
م��ن الإرت��ف��اع منذ ب��داي��ة نوفمرب اجل���اري بن�سب ت��راوح��ت ب��ني %1 اىل 
الفائدة  ل�سالح  �ُسجلت  الأك��رب  ال��زي��ادة  ب��اأن  ،علما  لآجالها  وفقا   5.9%
المارات  م�سرف  ي�سدرها  التي  الإح�ساءات  تظهره  ما  بح�سب  ع��ام  مل��دة 
الفائدة  الزيادة يف معدلت  ا�ستمرار  اإن  القطاع  وق��ال خ��رباء يف  املركزي. 
فوائ�ض  لديها من  ما  ا�ستثمار  على  البنوك  �سجع  الدرهم  تعامالت  على 
ق��در ممكن  اك��رب  بهدف حتقيق  وذل��ك  ال�ستثمارية  القناة  ه��ذه  مالية يف 
من املكا�سب. وكانت الفائدة على التعامالت بالدرهم بني البنوك �سهدت 
2017 وذلك عقب رفع  العام  الع�سرة الأوىل من  ال�سهور  ارتفاعا خالل 
ال��ف��ي��درايل الأم��ري��ك��ي لأ���س��ع��ار ال��ف��ائ��دة على ال���دولر ملرتني وذل��ك و�سط 

توقعات بارتفاعات اخرى يف الأ�سهر القادمة .
ال�سهر  بداية  الدرهم منذ  الفائدة على  ا�سعار  تفا�سيل حركة  وع��ودة اىل 
اجلاري فقد ارتفعت لأجل عام من 221 نقطة اىل نحو 234 نقطة يف 
�سعيد  على  ،ام��ا  تقريبا   5.9% بن�سبة  من��وا  بذلك  حمققة  اليوم  تاريخ 
نقطة   189 اىل  نقطة   181 م��ن  ق��ف��زت  فقد  �سهور   6 لأج���ل  ال��ف��ائ��دة 

وبن�سبة %4.4 خالل فرة الر�سد نف�سها.
�سهور   3 البنوك لأجل  الدرهم بني  تعامالت  الفائدة على  �سجلت  كذلك 
منوا بن�سبة %4.4 مرتفعات من 157 نقطة يف بداية نوفمرب اجلاري 
اىل 164 نقطة بتاريخ اليوم يف حني ارتفعت على اأجل �سهر واحد بن�سبة 

نقطة اىل 133 نقطة.  131 من   1.5%
وعلى �سعيد الفائدة لالآجال ملدة ليلة واحدة وا�سبوع فقد ارتفعت بن�سبة 

على الثانية.  1% ونحو  الأوىل  على   1.9%
ي�سار اىل اأن الآلية التي يعتمدها م�سرف المارات املركزي باحت�ساب ا�سعار 
الفائدة على التعامالت بالدرهم بني البنوك يف الدولة اليبور ترتكز على 
اأخذ متو�سط �سعر الفائدة الذي تعر�سه يوميا 10 بنوك منتقاة عاملة يف 
ال�سوق املحلية، وذلك بعد ا�ستبعاد اأعلى �سعرين واأدنى �سعرين من القائمة 

املعتمدة.

 طرحت توقعاتها لقطاع �شناعة ال�شيارات يف 2018

»كا�ضرب�ضكي لب« ت�ضلط ال�ضوء على قوة ح�ضورها يف عامل �ضباقات ال�ضيارات باملنطقة
األيك�شاندر موي�شيڤ: متتّد حمايتنا لفرياري من تهديدات 
الإنرتنت لت�ش�مل مراف�ق الت�شني�ع التابع�ة له�ا يف مارانيلو

مك�شيم فرولوڤ: �شعدنا كثريًا لروؤية النجاح والنمو املهني يف الريا�شة التي ندعمها يتحققان
•• اأبوظبي:  رم�ضان عطا

من  ح�������س���داً  ك��ا���س��رب���س��ك��ي لب  ج��م��ع��ت 
م��ن��دوب��ي و���س��ائ��ل الإع����الم و���س��ائ��ق��ني من 
فريق كا�سرب�سكي موتور �سبورت ل�سباقات 
ال�سيارات، اإىل جانب خرباء من ال�سركة، 
اجلوانب  مل��ن��اق�����س��ة   ، �سحفي  م��وؤمت��ر  يف 
ال�سيارات  ل�سناعة  وامل�ستقبلية  احلالية 
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����س��رق الأو�����س����ط وال���ع���امل. 
ويجعل اخلطر املتزايد واملاثل يف اخراق 
اأنظمة املركبات وانتهاك عنا�سر ال�سالمة 
املايل،  العن�سر  وا�ستنزاف  واخل�سو�سية 
اأمن تقنية املعلومات فيها �سرورة حا�سمة، 
ل �سيما م��ع ازدي����اد ق����درات الت�����س��ال يف 
ال�����س��ي��ارات وامل��رك��ب��ات احل��دي��ث��ة ودجمها 
اأن ت�سبح  اأج���ل  م��ن  ذك���اء،  اأك���رث  لتقنيات 

اأذكى واأكرث كفاءة وراحة واأماناً.
عديدة  ل�سنوات  لب  كا�سرب�سكي  وظ��ّل��ت 
لفريق  ف����خ����وراً  ت��ق��ن��ي��اً  و����س���ري���ك���اً  راع����ي����اً 
ال�سركة  تعاونت  كما  ف��رياري،  �سكوديريا 
ل��ل�����س��ب��اق��ات دعماً  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  م���ع 
العا�سمة  يف  لل�سرعة  �سمان  لأك��ادمي��ي��ة 
الإماراتية، ُبغية امل�ساعدة يف رفع م�ستوى 
الإنرنت  اأم��ن  وتعزيز  ال�سيارات  ريا�سة 
ي�ستخدم  �سخ�ض  ب��اأي  �سلة  ذات  كق�سية 
اأبوظبي وحدها  التقنيات احلديثة، ل يف 
ال�سرق  اأن���ح���اء م��ن��ط��ق��ة  ول��ك��ن يف ج��م��ي��ع 

الأو�سط.
البيانات املهمة

وبهذه املنا�سبة، قال األيك�ساندر موي�سيڤ، 
كا�سرب�سكي  لدى  املبيعات  م�سوؤويل  كبري 

لب:
اختارت  ف������رياري  اأن  ي����درك����ون  ق��ل��ي��ل��ون 
عالمتها  ل����ت����اأم����ني  لب  ك���ا����س���رب����س���ك���ي 
وم�ستقباًل  ح��ا���س��راً  التجارية  واأع��م��ال��ه��ا 
الإنرنت،  يف  ال��ك��ام��ن��ة  ال��ت��ه��دي��دات  ���س��د 
�سعارنا  ي����رون  اجل��م��ي��ع  اأن  م���ن  ب��ال��رغ��م 
 1 فورمول  �سيارة  مقدمة  على  مطبوعاً 
ال�سهرية التابعة لفريق فرياري، يف اإطار 
الثقة  على  مبنية  الأم���د  طويلة  ���س��راك��ة 
بداأناها قبل �سنوات عديدة كراٍع و�سريك 

تقني مع عالمة ال�سيارات املرموقة.
كا�سرب�سكي  حماية  اأن  موي�سيڤ  واأو�سح 
الُبعدية  القيا�سات  على  تقت�سر  ل  لب 
ت��ن�����س��اأ يف �سياق  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  وال��ب��ي��ان��ات 
1 فح�سب، واإمنا متتّد حمايتنا  فورمول 
لت�سمل  الإنرنت  تهديدات  لفرياري من 
مارانيلو،  لها يف  التابعة  الت�سنيع  مرافق 
اأ����س���ّد م��راف��ق الت�سنيع  ُت��ع��ّد م��ن  وال��ت��ي 
يف  التقنية  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن  واأم���ن���اً  ح�سانة 

العامل«.
قفزة هائلة

م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����ال م��ك�����س��ي��م ف����رول����وڤ، 
الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  التنفيذي  املدير 
لب،  كا�سرب�سكي  ل��دى  واإفريقيا  وتركيا 
القوا�سم  م���ن  ال��ك��ث��ري  ���س��رك��ت��ه  ل���دى  اإن 
م�سرياً  ال�����س��ي��ارات،  ريا�سة  م��ع  امل�سركة 
اإىل اأن كا�سرب�سكي لب »ت�سعى يف اأعمالها 
ل��ل��و���س��ول اإىل اأع��ل��ى الأه�����داف وت��ك��ّن كل 
مع  التجاوب  يف  العالية  لل�سرعة  تقدير 

الأمور وحتر�ض على جودة اخلدمة.
ل���روؤي���ة النجاح  واأ����س���اف: ���س��ع��دن��ا ك��ث��رياً 
ندعمها  التي  الريا�سة  يف  املهني  والنمو 
يتحققان؛ ففي وقت �سابق من هذا العام 
لل�سرعة  �سمان  اأكادميية  �سائقة  اأح��رزت 
م�سريتها  يف  هائلة  قفزة  القبي�سي  اآم��ن��ة 
انتقالها  مع  ال�سيارات  ريا�سة  يف  املهنية 
ب��ف��ري��ق برميا   4 ف���ورم���ول  ���س��ب��اق��ات  اإىل 

الذي ُيعترب الأف�سل يف هذا املجال، وذلك 
برعاية كا�سبري�سكي لب.

عربية  ف��ت��اة  اأول  القبي�سي  اآم��ن��ة  وُت���ع���ّد 
ت�سارك يف �سباق فورمول 4، وهي عازمة 
�سائقة  ل��ت�����س��ب��ح  ط��م��وح��ه��ا  حت��ق��ي��ق  يف 
�سائقة  واأع��رب��ت  حم��رف��ة،   1 ف��ورم��ول 
عن  ���س��ب��ورت«  م��وت��ور  »كا�سرب�سكي  فريق 
�سعادتها بالرعاية التي تلقاها من �سركة 
لب،  كا�سرب�سكي  العاملية  الإن��رن��ت  اأم��ن 
على  بالركيز  يل  ي�سمح  هذا  اأن  معتربة 
اأدائ�����ي يف ال��ق��ي��ادة ع��ل��ى احل��ل��ب��ات، وترك 

التحديات الأمنية للخرباء.
�سركة  تقديرات  ت�سري  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
مت�سلة  �سيارة  مليار  رب��ع  اأن  اإىل  غارترن 
بحلول  العامل  طرقات  على  ت�سري  �سوف 
العام 2020. فيما اأ�سارت �سركات اأخرى 
98 باملئة من  اأنه �سيتم ربط حوايل  اإىل 
ال�سيارات بالإنرنت، بحلول ذلك الوقت.

ك��ل جيل  وامل��رك��ب��ات يف  ال�سيارات  وت��دم��ج 
باإجراء  ُتعنى  جديد تقنيات ذكية جديدة 
ت�سخي�ض عن بعد حلالة املركبة وو�سعية 
ال��ق��ي��ادة، واأن��ظ��م��ة ال��ت��ت��ب��ع وال��ت��ح��ك��م عن 
الذاتية،  القيادة  تقنيات  عن  ف�ساًل  ُبعد، 
واأنظمة  ب���ع���د،  ع���ن  ال�����س��ائ��ق  وم�����س��اع��دة 
اأ�سبحت  وق�����د  وال����رف����ي����ه.  امل���ع���ل���وم���ات 
اأنظمة  ال�������س���ي���ارات  يف  ال��ت��ح��ّك��م  اأن���ظ���م���ة 
ات�����س��ال ف��ي��زي��ائ��ي��ة اأك���رث ت��ع��ق��ي��داً، تتعدد 
التحكم  واأدوات  ال�ست�سعار  اأج��ه��زة  فيها 
والتطبيقات وال�سبكات الفرعية ووحدات 
املركبات  م���ع  ت��ت��ف��اع��ل  ال��ت��ي  الت�������س���الت 
وميكن  امل��ح��ي��ط��ة.  بيئتها  وم���ع  الأخ�����رى 
التحكم يف وظائف هذه الأنظمة عن بعد 
عرب الأنظمة الرقمية، الأمر الذي يجعل 
للهجمات  ُعر�سة  اأكرث  املت�سلة  ال�سيارات 

الإلكرونية التي ُت�سن عرب الإنرنت.
اإىل  وقد دفع هذا الأم��ر كا�سرب�سكي لب 
بالتعاون مع  اتخاذ خطوة مهمة ووا�سعة 
اآن��د فنك�سنز«  �سوفتوير  اإل  اإي��ه ڤي  �سركة 
متثلت  والوظائف،  للربجميات  الأملانية 
لنظم  اأويل  ع���ن من����وذج  ال��ن��ق��اب  ب��ك�����س��ف 
ل�سمان  ال�سيارات  يف  الآم��ن��ة  الت�����س��الت 
يف  باأمان  املتاحة  الت�سالت  فر�ض  جناح 
على  التقّدم  ه��ذا  وي���دّل  ال�سيارات.  ع��امل 
اإم��ك��ان��ي��ة اإج������راء ات�����س��الت حم��م��ي��ة من 
التدخالت بني مكونات ال�سيارة، وال�سيارة 
نف�سها، والبنية التحتية املت�سلة اخلارجية، 
عند  اآم��ن��ة  املت�سلة  ال�����س��ي��ارات  يجعل  م��ا 
كا�سرب�سكي  خ���رباء  وُي��ج��ري  ت�سميمها. 
لب حتليالت دقيقة للمخاطر الرئي�سية 
التي ميكن اأن تكون باملر�ساد، وتاأثرياتها 
املحتملة على �سناعة ال�سيارات. ول ينبغي 

النظر اإىل التهديدات التي تواجهها الآن، 
تواجهنا  اأن  ُيتوقع  التي  تلك  عن  مبعزل 
امل��ق��ب��ل، فهي كلها ج��زء من  ال��ع��ام  خ��الل 
�سبل  ازدادت  كلما  اإذ  م�����س��ت��م��رة،  �سل�سلة 
ال���رب���ط ب���ني امل���رك���ب���ات، ت��ع��اظ��م��ت فر�ض 
وت�سمل  ت��ن��وع��اً.  وازدادت  الهجمات  ���س��ّن 
والتي  الإنرنت  القادمة عرب  التهديدات 
ال�����س��ي��ارات خ���الل الأ�سهر  ت��واج��ه ق��ط��اع 
الث����ن����ي ع�������س���ر امل���ق���ب���ل���ة، وف����ق����اً خل����رباء 
ومنها  لب،  ك��ا���س��رب���س��ك��ي  ل����دى  الأم������ن 
اهتمام  عدم  عن  الناجمة  ال�سعف  نقاط 
ال�����س��رك��ة ال�����س��ان��ع��ة اأو ق��ل��ة خ��ربت��ه��ا، اإىل 
املناف�سة.  تفر�سها  التي  ال�سغوط  جانب 
���س��وف ي��ت��وا���س��ل ارت���ف���اع ن��ط��اق خدمات 
ع���دد مطوريها  وك����ذا  امل��ت�����س��ل��ة،  ال��ت��ن��ق��ل 
العر�ض  ي��وؤدي هذا  اأن  ومورديها. وميكن 
ا�ستماله على  واحتمال  با�ستمرار  املتزايد 
جودة  م�ستويات  م��ن  وم��وردي��ن  منتجات 
يف  املناف�سة  ا�ستداد  جانب  اإىل  متفاوتة، 
الأمن  م�ستوى  يف  انخفا�ض  اإىل  ال�سوق، 
نفاذ  ���س��ب��ي��ل  ت��ت��ي��ح  ف���ج���وات  ح�����س��ول  اأو 
�سهلة للمهاجمني. واي�سا نقاط ال�سعف 
املنتجات  يف  التعقيد  تنامي  عن  الناجمة 
ال�سانعني  ت��رك��ي��ز  ي��ن�����س��ّب  واخل����دم����ات. 
ب�سكل  ال�سيارات،  قطاع  يخدمون  الذين 
ت��ق��دمي خ���دم���ات متعددة  م��ت��زاي��د، ع��ل��ى 
م��راب��ط��ة ل��ل��ع��م��الء. ومت���ث���ل ك���ل حلقة 
ُتغري  ���س��ع��ف حم��ت��م��ل��ة  ن��ق��ط��ة  و����س���ل���ة 
املهاجمني ل�ستغاللها ب�سرعة، وهوؤلء ل 
يحتاجون اإّل اإىل العثور على منفذ واحد 
غ��ري اآم���ن، ���س��واء ك��ان��ت ذل��ك ع��رب ملحق 
طريف مثل نظام بلوتوث يف هاتف متحرك 
�سبيل  على  املو�سيقى،  لتحميل  ن��ظ��ام  اأو 
امل��ث��ال، وق��د ي�سبحون ق��ادري��ن من هناك 

كهربائية  م��ك��ون��ات  ع��ل��ى  ال�سيطرة  ع��ل��ى 
الفرامل  مثل  بال�سالمة،  معنية  اأ�سا�سية 
اأو املحرك، ليعيثوا يف املركبة تخريباً. ما 
الأخطاء،  من  متاماً  خالية  برجمية  من 
وحيثما وجدت الأخطاء ميكن ا�ستغاللها. 
مليون   100 من  باأكرث  املركبات  وت���زّود 
�سطر من التعليمات الربجمية، ما ميثل 
اأمام  ه��ج��وم �سخمة  ���س��اح��ة  ذات���ه  ح��د  يف 
يرتفع حجم  و�سوف  الإن��رن��ت.  جمرمي 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ال��ربجم��ي��ة يف امل��رك��ب��ات مع 
فيها،  املت�سلة  العنا�سر  من  املزيد  تثبيت 
م��ا ي��زي��د م��ن خ��ط��ر الأخ���ط���اء. وقّدمت 
مثل  لل�سيارات،  ال�سانعة  ال�سركات  بع�ض 
ملكافاأة  ب��رام��ج  للم�ستخدمني  “ت�سال”، 
 Bug الأخ��ط��اء الربجمية  الإب���الغ ع��ن 
منها  �سعياً   Bounty Programs
مل��ع��اجل��ة ه����ذا الأم������ر. ل��ك��ن، ع����الوة على 
اأي��ة جهة الإملام  ل��ن يكون مب��ق��دور  ذل��ك، 
ال���ك���ام���ل ب���ك���ل ال���ربجم���ي���ات امل��ح��م��ل��ة يف 
التحّكم  على  القدرة  عن  ناهيك  املركبة، 
الذين  امل��ط��وري��ن  ت��ع��دد  اإىل  بالنظر  ب��ه��ا، 
املوردين  وت���ع���دد  ال���ربجم���ي���ات،  ي�����س��ع��ون 
الذين يثبتونها يف املركبة، وتعدد اجلهات 
الأخطاء، وهذا ما  اإبالغها عن  يتم  التي 
قد ي�سّهل على املهاجمني جتاوز اإمكانيات 

الك�سف عن هجماتهم.
ملجرمي  ال�������س���ع���ادة  ت��ع��ن��ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
الإنرنت. يتزايد عدد تطبيقات الهواتف 
ال�سانعة  ال�سركات  تقدمها  التي  الذكية 
ال�سيارات  ملالكي  ميكن  والتي  لل�سيارات، 
تنزيلها على هواتفهم وا�ستخدامها لفتح 
حالة  م��ن  والتحقق  ُب��ع��د،  ع��ن  �سياراتهم 
وقد  ركنها.  موقع  على  والعثور  املحرك، 
اأظ��ه��ر ال��ب��اح��ث��ون اأدل����ة ع��ل��ى من���اذج تبنّي 

التطبيقات  ه���ذه  ا���س��ت��غ��الل  مي��ك��ن  ك��ي��ف 
ولن  ل��ل��خ��ط��ر،  م�ستخدميها  وت��ع��ري�����ض 
اأن تظهر تطبيقات  مير وقت طويل قبل 
ت�سع  اأن  بو�سعها  ت��روج��ان  ملفات  حتمل 
�سيارة  قلب  يف  مبا�سرة  خبيثة  برجميات 

اأحد ال�سحايا الغافلني.
ث���م���ة خ���ط���ر م���ت���زاي���د ي��ت��م��ث��ل يف اإغ���ف���ال 
الربجمية  ال���ت���ح���دي���ث���ات  اإىل  احل����اج����ة 
مكونات  اإدخ����ال  ت��زاي��د  ظ��ّل  يف  امل�ستمرة، 
�سركات  ق��ب��ل  م��ن  ال�����س��ي��ارات  يف  مت�سلة 
بالربجميات.  منها  بالأجهزة  دراية  اأكرث 
وميكن لهذا الأمر اأن يجعل من ال�سعب، 
اإن مل يكن من امل�ستحيل، ت�سحيح بع�ض 
امل�����س��اك��ل ال��ربجم��ي��ة امل��ع��روف��ة ع��ن ُبعد. 
تلك  لإ���س��الح  امل��رك��ب��ات  ا�ستدعاء  اأن  كما 
امل�ساكل ي�ستغرق وقتاً طوياًل ويكلف املال، 
ُعر�سة  ال�سائقني  م��ن  العديد  ي��رك  م��ا 

للخطر.
املزيد  توليد  على  املت�سلة  املركبات  تعمل 
البيانات  وه��ذه  ومعاجلتها،  البيانات  من 
ركابها،  وحتى  ورحالتها  بال�سيارة  تتعلق 
املهاجمني  ي�ستقطب  اأن  �ساأنه  م��ن  وه��ذا 
ال���ذي���ن ي��ت��ط��ل��ع��ون اإىل ب��ي��ع ال��ب��ي��ان��ات يف 
ال�سوق ال�سوداء اأو ا�ستخدامها يف البتزاز. 
�سركات �سناعة  تتعر�ض  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
�سركات  م����ن  ����س���غ���وط  اإىل  ال�������س���ي���ارات 
ال��ت��ي حت��ر���ض ع��ل��ى احل�سول  ال��ت�����س��وي��ق 
“بطريقة م�سروعة” على بيانات الركاب 
وم�������س���ارات ال����رح����الت ل���س��ت��خ��دام��ه��ا يف 
اأجهزة  اإىل  ب��ث��ه��ا  ي��ت��م  اإع���الن���ات حل��ظ��ي��ة 

امل�ستخدمني على اأ�سا�ض مواقعهم.
املتزايد وفهم  الوعي  ف��اإن  حل�سن احل��ظ، 
التهديدات الأمنية �سوف يوؤدي اإىل اإنتاج 
الإنرنت  ع��رب  اآم���ن  ات�����س��ال  اأج��ه��زة  اأول 
جمعها  يتم  التي  الت�سخي�سية  للبيانات 
ُب���ع���د. وع������الوة ع��ل��ى ذل�����ك، �ست�سع  ع���ن 
وتو�سيات  متطلبات  الت�سريعية  اجلهات 
جل��ع��ل اأم���ن الإن���رن���ت ج����زءاً اإل��زام��ي��اً يف 

جميع املركبات املت�سلة.
اآخ��راً، �سوف تن�ساأ منظمات  ولي�ض  اأخ��رياً 
ت���ك���ون م�������س���وؤول���ة ع����ن ت���راخ���ي�������ض اأم����ن 
تلك  ج����ان����ب  اإىل  ل���ت���ع���م���ل  الإن�������رن�������ت، 
تراخي�ض  ع��ن  وامل�سوؤولة  حالياً  القائمة 
ال�سالمة. و�سوف ت�ستخدم تلك املنظمات 
املركبات  لتقييم  بو�سوح  حم��ددة  معايري 
للهجمات  مقاومتها  نواحي  من  املت�سلة 
الإل���ك���رون���ي���ة. وت��ت��ط��ل��ب م��ع��اجل��ة تلك 
املخاطر دمج اأمن الإنرنت كمعيار را�سخ 
اأجزاء  على  يركز  املركبات،  ت�سميم  عند 
املت�سلة.  ال�سيارة  منظومة  م��ن  خمتلفة 
وميكن تثبيت حلول الربجميات الدفاعية 
ب�سكل  نف�سها  الكهربائية  امل��ك��ون��ات  على 
من  حلمايتها  م��ث��اًل،  كالفرامل  م��ن��ف��رد، 
للربجميات  ميكن  ذل��ك،  بعد  الهجمات. 
حماية ال�سبكة الداخلية للمركبة ككل من 
خالل فح�ض جميع الت�سالت التي تتم 
عرب ال�سبكة، والإبالغ عن اأية تغيريات يف 
ومنع  ال�سيارة،  ل�سبكة  املعياري  ال�سلوك 
ال��ه��ج��م��ات يف ح���ال ح��دوث��ه��ا م��ن التقدم 
داخل ال�سبكة. وعموماً، فاإن هناك حاجة 
تت�سل  التي  املكونات  جميع  يحمي  حل��ّل 
ب���الإن���رن���ت. ومي��ك��ن خلدمات  خ��ارج��ي��اً 
التهديدات  عن  الك�سف  ال�سحابية  الأم��ن 
ال�سيارة،  اإىل  و���س��ول��ه��ا  ق��ب��ل  ووق���ف���ه���ا 
ُبعد  ع��ن  ال�����س��ي��ارة  ت���وايف  اأن  ميكنها  ك��م��ا 
كله  وه��ذا  ف��وري��ة،  ومعلومات  بتحديثات 
ينبغي اأن يلقى الدعم مبعايري تخ�س�سية 

�سارمة ومت�سقة.

لأول مرة يف ال�شارقة

انطلق الدورة الأوىل من فعاليات املعر�ص واملوؤمتر الدويل للإ�ضمنت واخلر�ضانة يف »اإك�ضبو ال�ضارقة«
•• ال�ضارقة –الفجر:

 افتتح �سعادة مروان بن جا�سم ال�سركال، 
ال�سارقة  ل���ه���ي���ئ���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  امل�����دي�����ر 
و�سعادة  وال��ت��ط��وي��ر«���س��روق«  لال�ستثمار 
التنفيذي  الرئي�ض  امل��دف��ع،  حممد  �سيف 
مل���رك���ز اإك�����س��ب��و ال�������س���ارق���ة، اأم�������ض الأح����د 
املعر�ض  م���ن  الأوىل  ال������دورة  ف��ع��ال��ي��ات 
واملوؤمتر الدويل لالإ�سمنت واخلر�سانه يف 
اأكرث  2017، مب�ساركة  الأو�سط  ال�سرق 
100 ع��ار���ض واأل���ف خبري دويل يف  م��ن 

قطاع البناء والت�سييد. 
وي��ك��ت�����س��ب امل���ع���ر����ض ال���ف���ري���د م���ن نوعه 
اإق���ل���ي���م���ي���اً، اأه���م���ي���ة خ���ا����س���ة م����ع وج����ود 
حمفظة من م�ساريع البناء قيد الإن�ساء 
التعاون  جم��ل�����ض  دول  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
اخلليجي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولر، 
مما يوفر فر�ساً وبيئة مالئمة لالبتكار، 
والنمو  ال�سوق  وذلك لالحتفاظ مبراكز 
من�سة  ليكون  للغاية،  تناف�سية  �سوق  يف 
املنطقة  يف  ب�����ارزة  اق��ت�����س��ادي��ة  وف��ع��ال��ي��ة 
واخلر�سانة  الأ���س��م��ن��ت  ب��ق��ط��اع  خمت�سة 
احللول  واأح�������دث  اجل����اه����زة  وامل���ن���ت���ج���ات 

التكنولوجية والتقنية للقطاع. 
وينعقد املوؤمتر على مدار يومي )26 – 
نوفمرب اجل��اري(، وينظم  فعاليات   27
املوؤمتر �سركة ’اآد-ميديا جي اإم بي ات�ض‘ 
الأمل���اين  ب��ال��ت��ع��اون م��ع املجل�ض  الأمل��ان��ي��ة 

الإماراتي امل�سرك لل�سناعة والتجارة. 
اإن  ال�سركال،  جا�سم  م��روان  �سعادة  وق��ال 

اإختيار اإمارة ال�سارقة ل�ست�سافة فعاليات 
لالأ�سمنت  الأول  وامل���ع���ر����ض  امل����وؤمت����ر 
واخل��ر���س��ان��ة يف ال�����س��رق الأو����س���ط، دليل 
و�سلت  التي  ال��رائ��دة  املكانة  على  جديد 
�سناعة  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى  الإم��������ارة  اإل���ي���ه���ا 
الإقليمية  الأع���م���ال  و���س��ي��اح��ة  امل��ع��ار���ض 
مف�سلة  وج���ه���ة  ب��اإع��ت��ب��اره��ا  وال���ع���امل���ي���ة، 
لالعمال،  ح���ي���وي���اً  وم����رك����زاً  ل��ل�����س��رك��ات 
وق��ب��ل��ة ع��امل��ي��ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار. واأ����س���اف اأن 
يف  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  ه��ذه  مثل  انعقاد 
م�سرية  وي��دع��م   ي�ساهم  ال�سارقة  اإك�سبو 
التنمية القت�سادية امل�ستدامة يف الإمارة 
القت�ساد  ورف��د  التنويع  على  والقائمة 
ت���ع���زز حالتي  امل���ح���ل���ي مب�������وارد ج����دي����دة 

التزان والنمو فيه. 
اأن ه����ذا احل����دث ميثل  ال�����س��رك��ال  واأك�����د 
اأهمية خا�سة للعاملني يف قطاع الأ�سمنت 
الفر�سة  ويتيح  به،  املرتبطة  وال�سناعات 
للم�ستثمرين من داخل الدولة وخارجها 
ال�سراكات  لإب���رام  بينهم  فيما  للتوا�سل 
التي  اخل���ربات  وت��ب��ادل  ال�سفقات  وع��ق��د 

تعود بالنفع على اجلميع.
م����ن ج��ه��ت��ه ق�����ال ����س���ع���ادة ���س��ي��ف حممد 
املدفع:” نحن فخورون با�ست�سافة مركز 
اإك�سبو ال�سارقة للدورة الأوىل للمعر�ض، 
وال����ذي ي��ع��د اأح����د امل��ع��ار���ض ال��ف��ري��دة يف 
اإ�سراتيجياً  ق��ط��اع��اً  ومي��ث��ل  امل��ن��ط��ق��ة، 
ال�سناعات  م��ن  ب��ع��دد  وي��رت��ب��ط  وح��ي��وي��اً 
والقطاعات املهمة، كما اأنه يرثي حمفظة 
امل��ع��ار���ض ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل����وؤمت����رات التي 

تنعقد يف امل��رك��ز.  واأ���س��اف امل��دف��ع: عمد 
مركز اإك�سبو على مدار العام اجلاري على 
الهادفة  التطويرية  العمل  خطة  تنفيذ 
القت�سادية  ال���س��ت��ث��م��ارات  ل���س��ت��ق��ط��اب 
لالإمارة، وتعزيز مكانة مركز اإك�سبو على 

اخلريطة العاملية للمعار�ض.
اخلطة  م����الم����ح  اأب��������رز  اأن  م���و����س���ح���اً   
ال��ت��ط��وي��ري��ة ه���ي اإف�������س���اح امل���ج���ال اأم����ام 
املعار�ض  ل��ت��ن��ظ��ي��م  ال��ع��امل��ي��ة  ال�������س���رك���ات 
ومن  ال�سارقة”  “اك�سبو  يف  املتخ�س�سة 
�سمنها املعار�ض املتخ�س�سة مثل معر�ض 

الأ�سمنت واخلر�سانة الدويل. 
العربية  الإم����������ارات  مت��ت��ل��ك  واأ������س�����اف: 
املتحدة �سناعة قوية يف قطاع الإ�سمنت، 
ومع ا�ستمرار ارتفاع الطلب على م�ساريع 
�سي�سكل  امل����ت����زاي����دة،  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة 
املحليني  ل��ل��رواد  مميزة  فعاليًة  املعر�ض 
املنتجات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول  والإق��ل��ي��م��ي��ني 

واحللول التكنولوجية اجلديدة.
وي�سكل املعر�ض واملوؤمتر الدويل لالإ�سمنت 
 2017 الأو�سط  ال�سرق  يف  واخلرا�سانة 
املنطقة  يف  للقطاع  تتيح  مثالية  من�سًة 
املوردين  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ف��ر���س��ة 
وخ����رباء امل��ع��دات حت��ت �سقف واح���د اإىل 
جانب الإط��الع على كل جديد يف جمال 
وال�سيا�سات. وامل��م��ار���س��ات   التكنولوجيا 
ومن جانبه، قال الدكتور هوجلر كاروتز، 
جي  اآد-م��ي��دي��ا  ل�سركة  وامل��دي��ر  ال�سريك 
للمعر�ض:  املنظمة  ال�سركة  ات�ض،  بي  اإم 
“يعّد املعر�ض واملوؤمتر الدويل لالإ�سمنت 

واخلر�سانة  فعاليًة دولية تقام يف جميع 
برعاية   2005 ع��ام  ال��ع��امل منذ  اأن��ح��اء 
�سركة ’اآد-ميديا جي اإم بي ات�ض‘. وياأتي 
ال�سرق  يف  ال������دويل  وامل����وؤمت����ر  امل���ع���ر����ض 
الأو����س���ط ل��ي��ك��ون الإ���س��اف��ة الأح����دث اإىل 
التجارية  املعار�ض  من  ال�سركة  حمفظة 
ال���دول���ي���ة، وي���ق���دم م��ن�����س��ًة جت��ت��م��ع فيها 
 اخلربات املحلية مع املهارة الفنية الدولية.

املوؤمتر  برنامج  يغطي  هوجلر:  واأ�ساف 
منتجي  من  لكل  اأهمية  ذات  مو�سوعات 
الإ����س���م���ن���ت وج��م��ي��ع اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
املنطقة  يف  اجل��اه��زة  اخل��ر���س��ان��ة  �سناعة 
العقاري  ال��ت��ط��وي��ر  ����س���رك���ات  وخ���ا����س���ًة 

واملوؤمتر  املعر�ض  يقدم  البناء.   و�سركات 
الأو�سط  ال�����س��رق  ل��الإ���س��م��ن��ت يف  ال����دويل 
الإم��������ارات  م����ن  خ������رباء  روؤى   2017
اأفريقيا  وجنوب  واأملانيا  املتحدة  العربية 
اجلاهزة  التكنولوجيا  ح���ول  و���س��وي�����س��را 
واملتانة  املوقع  خارج  والبناء  وال�ستدامة 
واخلر�سانة عالية الأداء واملباين اجلاهزة 
والتخ�سي�ض  الأب��ع��اد  ثالثية  والطباعة 
وم��راق��ب��ة اجل����ودة واجل��ي��ل اجل��دي��د من 
النانو  جزيئات  وتقنية  الر�سف  اأح��ج��ار 
املواد  ج��ان��ب  اإىل  ج��ي��وب��ولمي��ر  وا�سمنت 
والتكنولوجيا  الإن���ت���اج  وم���ع���دات  اخل����ام 

واحللول.
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انطلق الدورة الأوىل من قمة البتكار 
يف اخلر�ضانة ال�ضابقة ال�ضب بدبي

 •• دبي-وام:

اخلر�سانة  يف  “البتكار  قمة  م��ن  الأوىل  ال���دورة  فعاليات  ام�ض  انطلقت 
العاملي  ال��ت��ج��اري  دب���ي  مب��رك��ز  اأي�����ام   4 ت�ستمر  ال�سب” ال��ت��ي  ال�����س��اب��ق��ة 
وزارة  الكبار وترعاها  واملعار�ض على هام�ض معر�ض اخلم�سة  للموؤمترات 
الحتادية  والهيئة  لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ  وبرنامج  التحتية  البنية  تطوير 

للموا�سالت الربية والبحرية.
وزارة  وكيل  املن�سوري  جمعة  ح�سن  املهند�ض  �سعادة  القمة  فعاليات  افتتح 
تطوير البنية التحتية بح�سور عدد من امل�سوؤولني واملعنيني من املنطقة 

والعامل .
وقال املن�سوري يف كلمته اإن دولة المارات تعي ما متثله �سناعة الإن�ساءات 
نحو  التوجه  واأهمية  احل��ايل  العاملي  القت�ساد  اأهمية ق�سوى يف ظل  من 
تطوير بنية حتتية بالعتماد على الأفكار البتكارية املبدعة لتحاكي بذلك 
ما حققته من تطور خالل ال�سنوات املا�سية وتعزز مكانتها على اخلريطة 

العاملية لل�سنوات املقبلة و�سول ملئوية المارات 2071.
التحتية  للبنية  وم�����س��ت��دام  م��ت��وازن  ت��ط��وي��ر  حتقيق  عملية  اأن  واأ����س���اف 
مطلبا  يعد  الدولية  املعايري  اأف�سل  مع  يتما�سى  مبا  حم��اوره��ا  مبختلف 
اأهم املهام التي ت�سعى وزارة تطوير البنية  رئي�سيا للقيادة احلكيمة واأحد 
التحتية اإىل حتقيقه باعتبارها الذراع التنفيذي للحكومة الحتادية بدولة 
المارات لفتا اإىل اأن اخلر�سانة اجلاهزة ت�سكل مكونا ا�سراتيجيا خلطط 
التحتية  البنية  ودع��م منظومة  والتطوير  البناء  ال��وزارة يف مرحلة  عمل 
خالل  اجل��ان��ب  ه��ذا  يف  ال��دول��ة  حققتها  ال��ت��ي  املكت�سبات  على  واملحافظة 
خلم�ض  عامليا  الأول  املركز  على  ال��دول��ة  ح�سول  ومنها  املا�سية  ال�سنوات 
الثالث يف جودة  املركز  كذلك  الطرق وحتقيقها  متتالية يف جودة  �سنوات 

البنية التحتية.
التنمية  �سمان  على  تعمل  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة  اأن  امل��ن�����س��وري  وذك���ر 
القت�سادية  التنمية  ب��ني  ال���ت���وازن  وحت��ق��ي��ق  البيئة  وح��م��اي��ة  امل�����س��ت��دام��ة 
الأجندة  تتطلع  التحتية  البنية  �سعيد  على  ب��اأن��ه  منوها  والجتماعية 
الوطنية اإىل اأن ت�سبح الدولة الأوىل عامليا يف جودة البنية التحتية الأمر 
الحتادية  املزيد من اجلهد من قبل خمتلف اجلهات  بذل  يتطلب  ال��ذي 

بالتعاون مع �سركائها ال�سراتيجيني لتحقيق تطلعات احلكومة.
واأكد اأن تنظيم معر�ض اخلم�سة الكبار وقمة البتكار يف اخلر�سانة م�سبقة 
الإن�ساءات  �سناعة  بتطوير  ك��اف��ة  للمعنيني  ث��ري��ة  فر�سة  ي�سكل  ال�سب 

بالدولة ويدعم توجهها القائم على ال�ستثمار يف هذا املجال .

»مالية الوطني الحتادي« تطلع على م�ضروع 
قانون احتادي ب�ضاأن »ميزانية 2018«

•• اأبوظبي- وام:

الوطني  باملجل�ض  وال�سناعية  والقت�سادية  املالية  ال�سوؤون  جلنة  اطلعت 
يف  العامة  الأم��ان��ة  مبقر  ام�ض  عقدته  ال��ذي  اجتماعها  خ��الل  الحت���ادي 
دبي، على تقاريرها النهائية ب�ساأن م�سروع قانون احتادي يف �ساأن التاأجري 
التمويلي، وم�سروع قانون احتادي بتعديل بع�ض اأحكام القانون الحتادي 

رقم 6 ل�سنة 2007 يف �ساأن اإن�ساء هيئة التاأمني وتنظيم اأعمالها.
كما اطلعت �� خالل الجتماع الذي تراأ�سه �سعادة ماجد حمد ال�سام�سي رئي�ض 
اللجنة �� على م�سروع قانون احتادي يف �ساأن ربط امليزانية العامة لالحتاد 
 .2018 املالية  ال�سنة  امللحقة عن  امل�ستقلة  وميزانيات اجلهات الحتادية 
ال�سام�سي  عبداهلل  �سامل  من  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر 
يو�سف  عمري  و�سعيد  امل��ح��رزي،  عبداهلل  حممد  والدكتور  اللجنة،  مقرر 
ال�سام�سي  عبداهلل  �سامل  �سعادة  وق��ال  النعيمي.  يو�سف  واأح��م��د  امل��ه��ريي، 
ب�ساأن م�سروع قانون احت��ادي يف  النهائي  اللجنة اطلعت على تقريرها  اإن 
�ساأن التاأجري التمويلي، حيث متت اإعادة اإر�سال م�سودة تقرير اللجنة حول 
م�سروع القانون اإىل اأع�ساء اللجنة، على اأن يتم اعتماده خالل اجتماعها 
الأع�����س��اء على م�سودة  م��ن قبل  اأي��ة مالحظات  ورود  ع��دم  ح��ال  املقبل يف 
التقرير. واأ�ساف اأن اللجنة قامت كذلك بالطالع على تقريرها النهائي 
ب�ساأن م�سروع قانون احتادي بتعديل بع�ض اأحكام القانون الحتادي رقم 6 
ومراجعته  اأعمالها  وتنظيم  التاأمني  هيئة  اإن�ساء  �ساأن  يف   2007 ل�سنة 
اإىل  ال�سام�سي  واأ�سار  املقبل.  الأ�سبوع  املجل�ض  قبة  حتت  ملناق�سته  متهيدا 
اأن اللجنة اطلعت اأي�سا على م�سروع قانون احتادي يف �ساأن ربط امليزانية 
العامة لالحتاد وميزانيات اجلهات الحتادية امل�ستقلة امللحقة عن ال�سنة 
املجل�ض  جل��ان  اإىل  اإر���س��ال��ه  وق���ررت  حديثا،  اإليها  وامل��ح��ال   2018 املالية 
الدائمة وفق اخت�سا�سها، ملناق�سته مع اجلهات احلكومية واإعداد تقريرها 
يف �ساأنه ورفعه اإىل جلنة ال�سوؤون املالية والقت�سادية وال�سناعية باملجل�ض 

خالل اأ�سبوعني من ا�ستالمها.

خالل انعقاد اللجنة القت�شادية امل�شرتكة ال�شاد�شة بني البلدين يف اأوكالند

الإمارات ونيوزيلندا تتفقان على رفع م�ضتوى التعاون القت�ضادي عرب مظلة وا�ضعة من القطاعات التنموية 
املن�شوري: طورت الإمارات ونيوزيلندا عالقات اقت�شادية ديناميكية 

خالل املرحلة املا�شية.. ونتطلع اإىل توطيد ال�شراكة يف املجالت احليوية
•• اأبوظبي –الفجر:

بنيوزيلندا  اأوكالند  مدينة  يف  انعقدت 
للجنة  ال�������س���اد����س���ة  ال����������دورة  اأع�����م�����ال 
النيوزيلندية  الإم��ارات��ي��ة  القت�سادية 
حكومة  ع��ن  تراأ�سها  وال��ت��ي  امل�سركة، 
دولة الإم��ارات معايل املهند�ض �سلطان 
القت�ساد،  وزي���ر  املن�سوري  �سعيد  ب��ن 
النيوزيلندي  فيما تراأ�سها من اجلانب 

معايل فيل تويفورد وزير املوا�سالت.
�سعادة  امل�������س���ارك  ال����دول����ة  وف�����د  ����س���م 
العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد  املهند�ض 
ال�سحي، وكيل وزارة القت�ساد لل�سوؤون 
الق��ت�����س��ادي��ة، وح�����س��ره ���س��ع��ادة �سالح 
لدى  الإم���ارات  دول��ة  �سفري  ال�سويدي، 
نيوزيلندا. كما �سم الوفد �سعادة اإبراهيم 
التاأمني،  ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  ال���زع���اب���ي، 
وحم��م��د ح��م��دان ال��زع��اب��ي م��دي��ر اإدارة 
واملهند�ض  ب��ال��وزارة،  التجاري  الرويج 
�ساعد العو�سي املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 
عن  وممثلني  ال�����س��ادرات،  لتنمية  دب��ي 
بع�ض ال�سركات ال�ستثمارية يف الدولة، 
مثل �سركة الظاهرة الزراعية ومبادلة 

وم�سدر وجمموعة لوتاه.
فيما ح�سر اجتماع اللجنة من اجلانب 
النيوزيلندي، �ستيوارت هورن مدير عام 
اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  اإدارة 
والتجارة،  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون  ب����وزارة 
العام  امل��ف��و���ض  ك��ي��م��ب��ت��ون،  وك��الي��ت��ون 
وكيفن   ،2020 لإك�سبو  النيوزيلندي 
يف  لنيوزيلندا  ال��ع��ام  القن�سل  مكينا، 

دبي، وعدد من امل�سوؤولني احلكوميني.
اللجنة  اجتماع  خالل  اجلانبان  واتفق 
القت�سادي  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  تنمية  على 
وفق  البلدين  ب��ني  وال��ف��ن��ي  وال��ت��ج��اري 
عدد من املحاور والقطاعات التي حتظى 
بالهتمام يف خططهما التنموية، والتي 
ال��ت��ج��ارة وال�ستثمار  اأب��رزه��ا  م��ن  ج��اء 
وامل�ساريع  والبتكار  املالية  واخل��دم��ات 
ال�سغرية واملتو�سطة والطريان والغذاء 
وال��زراع��ة واع��ت��م��ادات احل���الل، اإ�سافة 
اإىل الطاقة املتجددة والتعاون يف توقيع 
نيوزيلندا  بني  احل��رة  التجارة  اتفاقية 
اخلليجي،  ال����ت����ع����اون  جم��ل�����ض  ودول 

وامل�ساركة يف معر�ض اإك�سبو 2020.
 وق�����ال م���ع���ايل امل��ه��ن��د���ض ���س��ل��ط��ان بن 
ك��ل��م��ت��ه خالل  امل���ن�������س���وري يف  ���س��ع��ي��د 
اإن دولة الإمارات ونيوزيلندا  الجتماع 
تقوم  متينة  ثنائية  بعالقات  تتمتعان 
املتبادل،  والح�������رام  ال�����س��داق��ة  ع��ل��ى 
وجتمعهما روابط اقت�سادية ديناميكية 
�سهدت منواً متزايداً على مدى ال�سنوات 
املا�سية يعك�ض رغبة حكومتي البلدين 
بتوثيق اأوا�سر التعاون امل�سرك بينهما 

ب�سورة م�ستمرة. 
حتفيز التعاون

كما اأ�سار معاليه اإىل اأهمية الدور الذي 
توؤديه اللجنة القت�سادية امل�سركة بني 
البلدين، باعتبارها اإحدى اأهم القنوات 
التعاون  ج���ه���ود  ل��ت��ح��ف��ي��ز  احل��ك��وم��ي��ة 
الق��ت�����س��ادي وال���ت���ج���اري وال��ف��ن��ي بني 
م�ستويات  اإىل  بها  والنتقال  الدولتني 
الربنامج  اأن  م����وؤك����داً  ن�����س��اط��اً،  اأك�����رث 
املتفق عليه خالل الدورة احلالية يوفر 
اآفاق  لتو�سيع  متميزة  طريق  خريطة 
التعاون القت�سادي وا�ستك�ساف الفر�ض 
وتعزيز  اخل�����ربات  وت���ب���ادل  ال��ت��ن��م��وي��ة 
بني  وال�ستثمارية  التجارية  الأن�سطة 
البلدين عرب ديناميات فعالة ت�سهم يف 
ال�سراكة القائمة بينهما خالل  توطيد 

املرحلة املقبلة.
�سراكة جتارية

التجاري  ال��ت��ب��ادل  اأن  معاليه  واأو���س��ح 
غري النفطي بني البلدين و�سل خالل 
دره���م  م��ل��ي��ار   2.3 اإىل   2016 ع����ام 
اإماراتي )614 مليون دولر اأمريكي(، 
التجاري  التبادل  اإج��م��ايل  و�سل  فيما 
خالل  البلدين  بني  واخل��دم��ات  لل�سلع 
العام نف�سه اإىل 1.1 مليار دولر، وتعد 
نيوزيلندا  اإىل  ر  م�سدِّ اأك���رب  الإم����ارات 
لعام  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  دول  بني 
من  اأك�����رث  ع��ل��ى  م�����س��ت��ح��وذة   ،2016
اإج��م��ايل ���س��ادرات املنطقة  %53 م��ن 
نحو  ا�ستقبلت  ف��ي��م��ا  ن��ي��وزي��ل��ن��دا،  اإىل 
واردات����ه����ا، وهي  اإج���م���ايل  م���ن   17%
لنيوزيلندا  جت��اري  �سريك  اأك��رب  عا�سر 

عاملياً.
واأكد معاليه اأن هذه املعدلت تعرب عن 
التعداد  ���س��راك��ة جت��اري��ة مهمة يف ظ��ل 
التي  وال��ت��ح��دي��ات  للبلدين  ال�����س��ك��اين 
اإل  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ج��ارة  حركة  تواجهها 
موؤ�سراً  ت��ع��ط��ي  نف�سه  ال��وق��ت  يف  اأن��ه��ا 
امل�سرك  العمل  اأه��م��ي��ة  ح��ول  وا���س��ح��اً 
لتطوير تلك ال�سراكة وزيادة التبادلت 
م�ستويات  اإىل  البلدين  ب��ني  التجارية 
الإمكانات  وت��ع��ك�����ض  تطلعاتهما  تلبي 

احلقيقية والوا�سعة لقت�ساديهما.
حماور وا�شعة للتعاون

وت���اب���ع م��ع��ال��ي��ه ب�����اأن دول�����ة الإم�������ارات 
حري�سة على موا�سلة وتطوير تعاونها 

م�ساركة ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة 
تطوير  يف  ن�������س���اط���اً  اأك������رث  ن���ح���و  ع���ل���ى 
وال�ستثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ال���ع���الق���ات 
لتطوير  التعاون  ي�سمل  مب��ا  الثنائية، 
النا�سئة  الأع��م��ال  وحا�سنات  م�سرعات 
اجلانبان  اتفق  كما  املبتِكرة،  وامل�ساريع 
وخربات  منهجيات  ب�ساأن  التعاون  على 
ت��ط��وي��ر الب��ت��ك��ار، وك��ي��ف��ي��ة ت��ع��زي��ز دور 
نة لرواد  بيئة ممكِّ تهيئة  احلكومات يف 

الأعمال.
الغذاء والزراعة

اأ�سار  وال�����زراع�����ة،  ال����غ����ذاء  حم����ور  ويف 
تقديره  اإىل  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي  اجل���ان���ب 
جل��ه��ود دول���ة الإم�����ارات ل��ت��ك��ون مركزاً 
لالقت�ساد الإ�سالمي واعتماد احلالل، 
موؤكداً دعم بالده للم�ساعي الإماراتية 
ال��ت��ع��اون يف  ال�����س��دد، وا�ستمرار  يف ه��ذا 
اجلانب  ه��ذا  يف  املتبعة  املعايري  اعتماد 
وم���وا����س���ل���ة ال��ت��ن�����س��ي��ق ب����ني اجل���ه���ات 
احلكومية املخت�سة يف البلدين لتي�سري 
امل��ك��ا���س��ب ال��ت��ج��اري��ة والق��ت�����س��ادي��ة من 
واملنتجات  ال��زراع��ة  ق��ط��اع  يف  ال�سراكة 

احلالل.
الطاقة املتجددة

وت����اب����ع ����س���ع���ادة ال���وك���ي���ل ال�����س��ح��ي اأن 
القائم  التعاون  اأهمية  اأك���دا  اجلانبني 
الطاقة  ا���س��ت��ث��م��ارات  ال��ب��ل��دي��ن يف  ب��ني 
املتجددة يف العديد من مناطق العامل، 
معربني عن تطلعهما اإىل تو�سيع نطاق 
تلك امل�ساريع اإىل اأماكن جديدة خالل 
اأب����رزه����ا منطقة  امل��رح��ل��ة امل��ق��ب��ل��ة م���ن 

البحر الكاريبي.
القطاع املايل

على  الت��ف��اق  اللجنة  اأع��م��ال  و���س��ه��دت 
مناق�سة التعاون بني م�سرف الإمارات 
والبنك  امل����رك����زي  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
وت�سجيع  ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي،  الح��ت��ي��اط��ي 
التعاون بني هيئات التاأمني يف البلدين، 
ال�����س��راك��ة وت��ب��ادل اخل���ربات يف  لتعزيز 

هذه اجلوانب. 
الطريان

كما اأكد الطرفان اأهمية تعميق التعاون 
والطريان  اجل�����وي  ال���رب���ط  جم����ال  يف 
زيادة  يف  القطاع  لأهمية  نظراً  امل��دين، 
الأن�����س��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وال�����س��ي��اح��ي��ة بني 
النيوزيلندي  اجلانب  و�سجع  البلدين. 
ع����ل����ى ال�����ت�����ع�����اون ب�����ني م�����ط�����اري دب����ي 
واأوك��الن��د، وزي��ادة عدد رح��الت طريان 

الإمارات اإىل نيوزيلندا.
اإك�شبو 2020

 ،2020 ب��اإك�����س��ب��و  ال��ب��ن��د اخل��ا���ض  ويف 
رحبت دولة الإمارات باإعالن نيوزيلندا 
املبكر عن امل�ساركة الفاعلة يف املعر�ض، 
ودع��م��ه��ا ل��ل��رب��ط يف ه���ذا ال�����س��دد بني 
املحيط  الإم����ارات ومنطقة ج��زر  دول��ة 

الهادئ.  
�شراكة ا�شرتاتيجية

وب������دوره، اأك����د ���س��ع��ادة ال�����س��ف��ري �سالح 
اأحمد ال�سويدي اأن اللجنة القت�سادية 
امل�سركة متثل حمطة مهمة يف م�سرية 
التي  ال�سراتيجية  ال�سراكة  عالقات 
تربط البلدين ال�سديقني، م�سريا اإىل 
للجنة  ال�ساد�سة  ال���دورة  خم��رج��ات  اأن 
ركزت على العديد من جمالت التعاون 
القت�سادي والفني التي تخدم تطلعات 

البلدين ال�سديقني.
يلعب�������ه  ال��ذي  ال��دور  ال�سويدي  وثمن   
جه������ود  دع���م  يف  اخل��ا���ض  القط��������اع 
ح��ك��وم��ت��ي ال���ب���ل���دي���ن ل��ت��و���س��ي��ع اأوج�����ه 
جمالت  لت�سمل  ال�ستثماري  التعاون 
التنموية  الأجندة  مع  تتما�سى  جديدة 

يف �سيا�سات البلدين.
زيارات حلا�شنات البتكار

زيارة  اإىل ذلك، �سملت فعاليات  اإ�سافة 
نيوزيلندا،  اإىل  الإم�������ارات  دول����ة  وف���د 
ب��رئ��ا���س��ة م��ع��ايل امل��ه��ن��د���ض ���س��ل��ط��ان بن 
اإىل  القت�ساد،  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد 
القت�سادية  ال��ل��ج��ن��ة  ان���ع���ق���اد  ج���ان���ب 
م����ن مراكز  ع�����دد  زي��������ارة  امل�������س���رك���ة، 
الب����ت����ك����ار وح����ا�����س����ن����ات الأع������م������ال يف 
جينريتور  مركز  اأبرزها  من  اأوك��الن��د، 
البتكار  حا�سنة  يف   Generator
وهي   ،GridAKL اأوك��الن��د  غريد 
�سبكة بارزة لت�سجيع املواهب الإبداعية 
البتكار،  على  القائمة  امل�ساريع  ودع��م 
التكنولوجيا  جم�����الت  يف  ���س��ي��م��ا  ول 

والذكاء ال�سطناعي.
الرقمي  ال��ق��ي��ادة  مركز  ال��وف��د  زار  كما 
 ،Fonterra اخلا�ض ب�سركة فونتريا
بارزة  ع��امل��ي��ة  نيوزيلندية  ���س��رك��ة  وه���ي 
وتعتمد  الأل����ب����ان،  م��ن��ت��ج��ات  يف جم���ال 
الإنتاج،  ح��دي��ث��ة يف  وت��ق��ن��ي��ات  اأ���س��ال��ي��ب 
الرائدة  التنموية  جتربتها  عن  ف�ساًل 
 10،500 اإنها مملوكة من قبل  حيث 

من املزارعني واأ�سرهم.
واأو�سح معايل الوزير املن�سوري اأهمية 
هذه الزيارات يف تبادل اخل��ربات ونقل 
هذه  يف  مثمرة  �سراكات  وب��ن��اء  املعرفة 
البلدين  ب���ني  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة  امل����ج����الت 

ال�سديقني.

خمتلف  يف  نيوزيلندا  م��ع  القت�سادي 
متثل  والتي  الأول��وي��ة،  ذات  القطاعات 
جدول  على  املطروحة  التعاون  حم��اور 
ويف  منها،  وا�سعاً  جانباً  اللجنة  اأعمال 
ال�سغرية  وامل�ساريع  البتكار  مقدمتها 
اإ�سافة  الأع���م���ال،  وري�����ادة  وامل��ت��و���س��ط��ة 
اإىل الزراعة واملنتجات الغذائية، معرباً 
تعزيز  اإىل  تطلعه  عن  نف�سه  الوقت  يف 
بال�ستفادة  الإماراتية  املنتجات  فر�ض 

من الأ�سواق الواعدة يف نيوزيلندا.
وال�سياحة  املالية  اخل��دم��ات  متثل  كما 
اأ�ساف  وال��ت��ع��ل��ي��م،  امل����دين  وال���ط���ريان 
م���ع���ايل ال����وزي����ر امل���ن�������س���وري، جم���الت 
املرحلة  خ���الل  ل��ل��ت��ع��اون  اأخ����رى  مهمة 
ال�ستثمارات  زي��ادة  عن  ف�ساًل  املقبلة، 
قنوات  وت���ع���زي���ز  وامل���ت���ب���ادل���ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
التوا�سل وال�سراكة بني القطاع اخلا�ض 
ملزيد  النيوزيلندي  ونظريه  الإم��ارات��ي 
ذات  وامل�ساريع  الفر�ض  ا�ستك�ساف  من 
على  معاليه  م�����س��دداً  املتبادلة،  املنفعة 
اتفاقية  لدعم  التعاون  ا�ستمرار  اأهمية 
ال���ت���ج���ارة احل�����رة امل���ق���رح���ة ب���ني دول 
ونيوزيلندا  اخلليجي  التعاون  جمل�ض 
تطوير  يف  كبرية  نقلة  �ستحقق  وال��ت��ي 
بني  وال�ستثمارية  التجارية  العالقات 

اجلانبني.
قوا�شم م�شرتكة

القت�ساد  وزي�����ر  م���ع���ايل  وا���س��ت��ع��ر���ض 
القت�سادية  ال���ب���ي���ئ���ة  م���الم���ح  اأب��������رز 
وال����س���ت���ث���م���اري���ة يف دول������ة الإم���������ارات، 
العديد  على  تنطوي  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرياً 
القت�ساد  م��ع  امل�سركة  القوا�سم  م��ن 
م���ن حيث  ���س��ي��م��ا  ول  ال���ن���ي���وزي���ل���ن���دي، 
النفتاح واحلرية والتناف�سية، وال�سعي 
لتعزيز اجلاذبية ال�ستثمارية والن�ساط 
التجاري، كما تتالقى م�ساعي البلدين 
يف بناء اقت�ساد معريف متنوع قائم على 
الأعمال،  البتكار والإب��داع ودعم ريادة 
وت��ط��وي��ر ال��ق��ط��اع��ات امل�����س��ت��دام��ة مثل 
يفتح  الذي  الأمر  وال�سياحة،  ال�سناعة 
جماًل وا�سعاً لبناء �سراكات مثمرة بني 
ال�����س��ع��ي��دي��ن احلكومي  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ن 

واخلا�ض.
تكامل اقت�شادي

اآفاق  وج���ود  اإىل  ك��ذل��ك  معاليه  واأ���س��ار 
والقت�سادي  التجاري  للتكامل  وا�سعة 
بني البلدين يف العديد من القطاعات، 
ومن اأبرزها الأمن الغذائي، حيث ميكن 
الزراعية  برثواتها  الغنية  لنيوزيلندا 
�سريكاً  تكون  اأن  وال�سمكية  واحليوانية 
تعزيز  عرب  الإم���ارات  لدولة  اقت�سادياً 
التعاون التقني والفني يف جمال اعتماد 
ورفع  “احلالل”  امل��ن��ت��ج��ات  وت�����س��دي��ر 
التبادل التجاري وت�سجيع ال�ستثمارات 

الإماراتية يف هذا املجال احليوي.
اأن دول�����ة الإم������ارات  واأو�����س����ح م��ع��ال��ي��ه 
بنى حتتية متقدمة  جنحت يف تطوير 
ولديها  ا���س��رات��ي��ج��ي  ومت���ت���از مب��وق��ع 
موانئ ومطارات فائقة التطور وقطاع 
وتعد  عاملياً،  ومناف�ض  رائ��د  ج��وي  نقل 
واآمناً  ن�سطاً  وا�ستثمارياً  جتارياً  م��الذاً 
لالأعمال  ال�سديقة  ت�سريعاتها  بف�سل 
ال�سريبية  و���س��ي��ا���س��ات��ه��ا  ال���ت���ج���اري���ة 
امل�سجعة واإجراءاتها املي�سرة وخدماتها 
اإىل معظم  بوابة حيوية  وهي  الفعالة، 
الأ�����س����واق ال����واع����دة يف اآ���س��ي��ا واأوروب������ا 
م��ع��ال��ي��ه جمتمع  داع����ي����اً  واإف����ري����ق����ي����ا، 
التعرف  ع��ل��ى  ن��ي��وزي��ل��ن��دا  الأع���م���ال يف 
من كثب اإىل هذه احلوافز واملزايا، ول 
 2020 اإك�سبو  �سيما يف ظل ا�ست�سافة 
وما يطرحه من فر�ض تنموية وا�سعة، 
م��وؤك��داً ال��ت��زام دول���ة الإم����ارات بتوفري 
النجاح  ومم��ك��ن��ات  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ك��اف��ة 
الراغبة يف  النيوزيلندية  لال�ستثمارات 

ال�ستفادة من الأ�سواق الإماراتية.
 م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ف��ي��ل ت��وي��ف��ورد، وزير 
نيوزيلندا  اإن  النيوزيلندي،  املوا�سالت 
باعتبارها  الإم������ارات  دول���ة  اإىل  تنظر 
�سريكاً ا�سراتيجياً يف املنطقة واأن عقد 
القت�سادية  للجنة  ال�ساد�سة  ال����دورة 
امل�سركة دليل على مدى تطور عالقات 
بالده  اه��ت��م��ام  اإىل  م�����س��رياً  ال��ب��ل��دي��ن، 
الإيجابي  امل�سار  هذا  وتنمية  با�ستمرار 

يف التعاون الثنائي والقت�سادي.
دول����ة  اأن  ت���وي���ف���ورد  م���ع���ايل  واأو������س�����ح 
الإم��������ارات جن��ح��ت يف ت��ط��وي��ر من���وذج 
ت��ن��م��وي م��ه��م وح���ق���ق ري�����ادة ع��امل��ي��ة يف 
�سيما جمال  امل��ج��الت، ول  العديد من 
الذي  ب��ال��ت��ف��وق  م�ست�سهداً  ال���ط���ريان، 
التي  الإمارات”  “طريان  ح��ق��ق��ت��ه 
ب���اأن���ه���ا ج�����س��ر ح���ي���وي ي�سل  و���س��ف��ه��ا 
اأط���راف ال��ع��امل، واأن اأك��رث م��ن 30% 
ا�ستخدم  قد  النيوزيلندي  ال�سعب  من 
طريان الإمارات وا�ستفاد من خدماتها 

املتميزة.
العمل  م��ن  ب��د  اأن���ه ل  واأ���س��اف معاليه 
على تو�سيع نطاق التعاون بني البلدين، 
وخ�سو�ساً يف جمال املنتجات الزراعية 
الغذائية،  وال�سالمة  الأم���ن  ومعايري 
وت��ع��زي��ز ال��ت��ج��ارة، وال��ت��ع��اون يف جمال 
البتكار وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة، 
املالية  اخل��دم��ات  ق��ط��اع��ات  ع��ن  ف�ساًل 
م�سرياً  ال�سحية،  وال��رع��اي��ة  والتعليم 
اأن بالده �سوف تكون م�ساركاً قوياً  اإىل 

يف اإك�سبو 2020.

برنامج متنوع وحيوي لل�شراكة
املهند�ض  �سعادة  ا�ستعر�ض  ومن جانبه، 

ال�سحي،  العزيز  عبد  بن  اأحمد  حممد 
لل�سوؤون  الق����ت���������س����اد  وزارة  وك����ي����ل 
الق��ت�����س��ادي��ة، ال��ب��ن��ود امل��ط��روح��ة على 
حم�����س��ر اج��ت��م��اع ال��ل��ج��ن��ة، وال��ت��ي اأكد 
اأن����ه����ا مت���ث���ل خ���ط���ة طموحة  ����س���ع���ادت���ه 
اأ�س�ض  لبناء  وحيوياً  متنوعاً  وبرناجماً 
التعاون وال�سراكة املجدية بني البلدين 

خالل املرحلة املقبلة.
التجارة البينية

و���س��م��ل��ت ت��ل��ك ال��ب��ن��ود ا���س��ت��م��رار جهود 
العالقات  وت��ط��وي��ر  مل��وا���س��ل��ة  ال��ب��ل��دي��ن 
يتمتعان  التي  والتجارية  القت�سادية 
التكامل  مقومات  من  وال�ستفادة  بها، 
بني  التعاون  اأط��ر  يف  والتنوع  والت�ساع 
امل�سرك  ال��ع��م��ل  ال��ب��ل��دي��ن، وم��وا���س��ل��ة 
اأ�سار  ح��ي��ث  البينية،  ال��ت��ج��ارة  لتنمية 
املهمة  املكانة  اإىل  النيوزيلندي  اجلانب 
رئي�سية  ك��م��ح��ط��ة  الإم���������ارات  ل���دول���ة 
خلطوط التجارة النيوزيلندية املتجهة 
اإىل منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا. 

اتفاقية التجارة احلرة
واأ�����س����اف ���س��ع��ادة ال��وك��ي��ل ال�����س��ح��ي اأن 
ن��ي��وزي��ل��ن��دا ع���ربت ع��ن ت��ق��دي��ره��ا لدور 
الإمارات يف دعم اإبرام اتفاقية التجارة 
احلرة بينها وبني دول جمل�ض التعاون 
اخل���ل���ي���ج���ي، وه������و م�����ا اأك��������د اجل���ان���ب 
وموا�سلة  بدعمه  ال��ت��زام��ه  الإم���ارات���ي 
ات���ف���اق يف هذا  اإىل  ل��ل��و���س��ول  اجل���ه���ود 

ال�سدد يخدم م�سالح الطرفني.
ال�شراكات احلكومية

احلكومية،  ال�������س���راك���ات  جم�����ال  ويف 
جلهود  اجل��ان��ب��ني  تقدير  ال�سحي  ذك��ر 
امل��ب��ذول��ة يف جم���الت الإدارة  ال�����س��راك��ة 
والتعاون  الأ���س��م��اك،  وم�سائد  البيئية 
الوطنية  امل��وؤه��الت  هيئة  بني  احلا�سل 
بدولة الإمارات ونظريتها يف نيوزيلندا 
واأف�سل  املعرفة  ونقل  اخل��ربات  لتبادل 
تكنولوجيا  جم������الت  يف  امل���م���ار����س���ات 
املعلومات والطريان وغريها، موؤكدين 
ال����ت����ع����اون يف هذه  ا����س���ت���م���رار  اأه���م���ي���ة 
مذكرة  توقيع  على  والعمل  امل��ج��الت، 
ت��ف��اه��م ب���ني ال��ب��ل��دي��ن ل��ت��وط��ي��د هذه 
الهتمام  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  يف  ال�����س��راك��ة 

امل�سرك.
ال�شتثمار

ال�ستثماري،  ال��ت��ع��اون  ي��خ�����ض  وف��ي��م��ا 
النيوزيلندية  ال�سركات  �سجع اجلانبان 
والإم����ارات����ي����ة ع��ل��ى ا���س��ت��ك�����س��اف فر�ض 
القطاعات  يف  ج����دي����دة  ا����س���ت���ث���م���اري���ة 
وم��ن��ه��ا قطاع  ال���ب���ل���دي���ن،  اجل����اذب����ة يف 
والطاقة  ال�سياحية  واملرافق  ال�سيافة 

املتجددة والتكنولوجيا.
امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة والبتكار

واأكد ال�سحي ا�ستعداد اجلانبني لتعزيز 

تويفورد: الإمارات �شريك ا�شرتاتيجي لنيوزيلندا على م�شتوى 
املنطقة.. ونحر�ض على تنمية امل�شار الإيجابي لعالقات البلدين
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اإىل   2020 اإك�سبو  و�سي�سل  دره��م.  مليون   360
بقيمة  اإن�ساءات  عقود  منح  اإك��م��ال  يف  املتمثل  هدفه 
اإماراتي بعد منح عقود التخطيط  11 مليار درهم 
النتهاء  �سيتم  التي  املوؤقتة  والإن�����س��اءات  احل�سري 
م��ن��ه��ا اأوائ�����ل ال���ع���ام امل��ق��ب��ل. و���س��ت��ك��ون ه���ذه العقود 
م��ن ب��ني ع���دد م��ن ال��ف��ر���ض الأخ����رى ال��ت��ي يتيحها 
2018، مع انتقاله اإىل  2020 دبي خالل  اإك�سبو 
املرحلة التالية من اأعماله، التي تركز على النفقات 
�ستتيح  ال��ت��ي  الأخ����رى  ال��ق��ط��اع��ات  اأم���ا  الت�سغيلية. 
لل�سركات  املقبل  ال��ع��ام  يف  وم�سريات  عقود  فر�ض 
الت�سميم،  جم���الت  فت�سمل  الأح���ج���ام  جميع  م��ن 

واخلدمات اللوج�ستية، وال�سحة وال�سالمة، والبناء 
ومواد البناء. و�سيتم الإعالن عن عدد هذه العقود 

بال�سبط وقيمتها الإجمالية يف الأ�سهر املقبلة.
جاء ذلك خالل موؤمتر اإك�سبو 2020 دبي اخلا�ض 
الثالثاء  ي��وم  عقد  ال���ذي  وال��ت��ع��اق��دات  بامل�سريات 
املا�سي يف دبي، ح�سره اأكرث من 300 �سركة تعرفت 
دب��ي، كما   2020 اإك�سبو  اأح��رزه  ال��ذي  التقدم  على 
امل�سريات  فريق  اأع�ساء  للقاء  الفر�سة  لها  اأتيحت 
اأح���دث حلقة من  اإك�سبو خ��الل  ل��دى  وال��ت��ع��اق��دات 

�سل�سلة فعاليات لقاء امل�سرين.
اأول دمج وتطوير  رئي�ض  نائب  البيات،  وقالت منال 

••دبي-وام:

2020 دبي خالل موؤمتره للم�سريات  اإك�سبو  اأعلن 
الآن  2017 حتى  ع��ام  اأن���ه منح خ��الل  وال��ت��ع��اق��دات 
اإماراتي،  دره��م  مليار   10.8 بقيمة  اإن�����س��اءات  عقود 
بخالف عقود يف جمالت غري الإن�ساءات بقيمة 411 

مليون درهم.
وتتوا�سل الأعمال التح�سريية لإك�سبو 2020 دبي يف 
م�سارها املر�سوم وفق املخطط، حيث جتاوزت الوجهة 
العاملية ما كانت تعهدت به من منح عقود يف جمالت 
غري الإن�ساءات خالل 2017 والتي كانت تقدر بقيمة 

2020 دب��ي: لقد ك��ان ه��ذا عاما  اإك�سبو  الأع��م��ال يف 
اإىل  نتطلع  دبي،   2020 اإك�سبو  اإىل  امل�سرية  مهما يف 
ت��ق��دم��ن��ا وف���ق خ��ط��ة ع��م��ل منهجية يف عام  م��وا���س��ل��ة 
2018 والذي �سي�سهد اإتاحة فر�ض جديدة لل�سركات 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة واملنطقة على نطاق 
اأو�سع... اإن اإك�سبو 2020 ملتزم ببناء اإرث اقت�سادي 
الإم���ارات  ل��دول��ة  فقط  لي�ض  وم�ستدام  الأم���د  ط��وي��ل 
م��ا يجعل  وه���ذا  للمنطقة،  واإمن����ا  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة 
تكت�سب  والتعاقدات  امل�سريات  موؤمتر  مثل  فعاليات 
اأهمية كبرية يف رفع الوعي بالفر�ض املتاحة للم�ساركة 

يف اإك�سبو ون�سرها على اأو�سع نطاق ممكن.

بنوك  دخل  �ضايف  درهم  مليار   7.7
اأبوظبي يف الربع الثالث من العام احلايل

•• اأبوظبي-وام:

ك�سف مركز الإح�ساء اأبوظبي اأن جمموع �سايف الدخل للبنوك التجارية 
والإ�سالمية التي يقع مركزها الرئي�سي يف اإمارة اأبوظبي بلغ 7.7 مليار 
ال�سايف  ال��دخ��ل  اأن  اإىل  2017. م�سرياً  ع��ام  م��ن  الثالث  ال��رب��ع  دره��م يف 
للبنوك التجارية �سكل حوايل %82.7 من جمموع �سايف الدخل جلميع 
الإ�سالمية  البنوك  ن�سيب  من  كانت  الباقية  الن�سبة  اأن  حني  يف  البنوك 
بحوايل %17.3. جاء ذلك خالل التقرير الذي اأ�سدره مركز الإح�ساء 
يف  الرئي�سي  مركزها  يقع  التي  البنوك  اإح�ساءات  ح��ول  اليوم  اأبوظبي   -
اإمارة اأبوظبي خالل الربع الثالث لعام 2017. واأ�ساف املركز اأن الرتفاع 
يف الإيرادات الإجمالية للبنوك التجارية يف الربع الثالث من عام 2017 
نتج عن ارتفاع الدخول الأخرى بن�سبة %12.7، وارتفاع دخل ال�ستثمار 
بن�سبة %7.5 مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، واأظهرت البيانات 

تراجعاً طفيفاً يف �سايف الدخل من الفوائد بن�سبة 1.4%.

يف دبي العقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون   638 
 •• دبي-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الرا�سي و المالك يف دبي اكرث من 
مبايعة   152 ت�سجيل  اليوم  ال��دائ��رة  �سهدت  حيث  دره��م  مليون   638
70 مليون  26 مبايعة لالأرا�سي بقيمة  237 مليون درهم منها  بقيمة 
درهم و 126 مبايعة لل�سقق والفلل بقيمة 167 مليون درهم. وقد جاءت 
اأهم مبايعات الأرا�سي بقيمة 20 مليون درهم فى منطقة الرب�ساء جنوب 
دبي  جممع  منطقة  يف  دره��م  ماليني   8 بقيمة  مبايعة  تليها  اخلام�سة 
وادي  6 ماليني درهم يف منطقة  بقيمة  تليها مبايعة  الثاين  لال�ستثمار 
ال�سفا 5. وقد ت�سدرت منطقة اليفرة 2 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ 
�سجلت 13 مبايعة بقيمة 15 مليون درهم وتلتها منطقة الرب�ساء جنوب 
الرب�ساء  وثالثة يف  دره��م  4 ماليني  بقيمة  مبايعة   2 بت�سجيلها  الرابعة 

درهم. مليون   21 بقيمة  مبايعة  جنوب اخلام�سة بت�سجيلها 2 
بقيمة  ج��اءت مبايعة  الفلل فقد  و  ال�سقق  باأهم مبايعات  يتعلق  فيما  اأم��ا 
درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  مليون   19
ماليني  ماليني درهم يف منطقة مر�سى دبي و اأخريا مبايعة بقيمة 4   7
التجاري  اخلليج  منطقة  ت�سدرت  وق��د  ج��م��ريا.  نخلة  منطقة  يف  دره��م 
املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق و الفلل اإذ �سجلت 34 مبايعة بقيمة 
جبل علي الأوىل بت�سجيلها12 مبايعة  منطقة  وتلتها  درهم  مليون   42
مبايعة   12 بت�سجيلها  املطار  مدينة  يف  وثالثة  دره��م  ماليني   9 بقيمة 

بقيمة 7 ماليني درهم.

مقّره يف »�شوق اأبوظبي العاملي« 

امل�ضرف العراقي للتجارة يفتتح مكتبًا متثيليًا يف اأبوظبي
اأحمد ال�شايغ: مد ج�شور التعاون بني دول املنطقة وهناك اكرث من 50 اتفاقية اأبرمناها مع دول خمتلفة
في�شل الهيم�ض: البنك مملوك بالكام��ل حلكومة جمهورية العراق وهو اأول بنك عراقي للتمويل التجاري يف دولة الإمارات

•• اأبوظبي : رم�ضان عطا

افَتَتَح »امل�سرف العراقي للتجارة« ام�ض، 
الإماراتية  العا�سمة  يف  متثيلياً  مكتباً 
عراقي  اأوَل بنكٍ  بذلَك  ليكوَن  اأبوظبي، 
دولة  تد�سينه يف  يتم  التجاري  للتمويل 
للبنك  الأول  ال��دويل  الإم���ارات، والفرع 

خارج دولة العراق. 
التمثيلي للبنك يف  امل���ك���ت���ب  وي��ت��م��ت��ع 
جزيرة  يف  العاملي«  اأبوظبي  مبنى«�سوق 
املارية، مبوقع ا�سراتيجي يف قلب املركز 
هذ  اأبوظبي.و�سي�ساهم  للعا�سمة  املايل 
»امل�سرف  مكانة  بر�سيخ  املمتاز  املوقع 
العراقي للتجارة » كموؤ�س�سة رائدة وذات 
القطاع  موؤ�س�سات  بني  عالية  موثوقية 
يف  البنك  و�سي�ساعد  ال����دويل،  امل�����س��ريف 
والبنوك  امل�سارف  �سبكة  اإىل  الو�سول 

الدولية حول العامل.
و�سيتمكن »امل�سرف العراقي للتجارة«–
عرب مكتبه التمثيلي اجلديد يف اأبوظبي- 

من تعزيز الفر�ض ال�ستثمارية داخل.
ال���ع���راق وب��ن��اء وت��ر���س��ي��خ ع��الق��ات عمل 

القطاعني  موؤ�س�سات  اأه���م  م��ع  وت��ع��اون 
امل�������س���ريف وامل�������ايل يف دول������ة الإم��������ارات 
��َر ح��ف��ل افتتاح  ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة. َح�����سَ
امل���ك���ت���ب ال��ت��م��ث��ي��ل��ي اجل����دي����د ك����ل من 
البنك  حم��اف��ظ  علي العالق،  ال��دك��ت��ور 
املركزي العراقي، و�سعادة اأحمد ال�سايغ، 
اأبو ظبي العاملي«، وفي�سل  رئي�ض »�سوق 
الهيم�ض، مدير عام ورئي�ض جمل�ض اإدارة 
للتجارة«، و�سعادة  ال��ع��راق��ي  »امل�����س��رف 
الدكتور رعد الآلو�سي، ال�سفري العراقي 
يف دول��ة الإم����ارات، اإىل جانب ع��دد من 

كبار امل�سوؤولني يف البنك. 
حمافظ  علي العالق،  الدكتور  و���س��رح 
البنك املركزي العراقي، بهذه املنا�سبة: 
للم�سرف  متثيلي  مكتب  اأول  افتتاح  اإن 
ال���ع���راق���ي ل��ل��ت��ج��ارة يف دول����ة الإم������ارات 
حدث  بالتاأكيد  ه��و  امل��ت��ح��دة،  ال��ع��رب��ي��ة. 
ومهم  البنك  تاريخ  يف  ومهم  ا�ستثنائي 
وجلمهورية  ال��ع��راق  يف  امل���ايل  للقطاع 

��لَ��ْت هذه  ���س��َجّ ،ف��ق��د  ال��ع��راق ب�سكل ع���ام 
عراقي  بنك  اأول  دخ��ول  املهمة  اخلطوة 
الإم����ارات  دول���ة  اإىل  ال��ت��ج��اري  للتمويل 

التي ُتعَترَب مركزاً مالياً عاملياً رائداً.
العاملني  جميع  اأهنئ  العالق:  واأ�ساف 
هذه  على  للتجارة  العراقي  يف امل�سرف 
اأتو�سم فيها اخلري  اخلطوة املهمة التي 
باأن  ثقة  على  للجميع.واأنا  والزده�����ار 
�سي�ساهم  اجل���دي���د  ال��ت��م��ث��ي��ل��ي  امل��ك��ت��ب 
يف ب��ن��اء وت��ر���س��ي��خ ع��الق��ات م��ث��م��رة بني 
والقطاع  ال���ع���راق  يف  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع 

امل�سريف يف الإمارات.
وق�����ال ال���ع���الق اخ���ت���ي���ار الم��������ارات هي 
ثقل  مركز  متثل  لنها  مدرو�سة  خطوة 
وال��ع��امل اجمع  املنطقة  م��اىل وم��ه��م يف 
التجاري  ال��ع��راق��ي  امل�����س��رق  وان��ط��الق��ة 
من العا�سمة ابوظبي هو �سهادة موثقة 
للعامل اجمع وخ�سو�سا لحت�سان �سوق 

ابوظبي العاملي. 

واأ�ساف معالية ان هناك حجم التجارة 
مليارات   10 اىل  ي�����س��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني 
اعادة  كلفة  وع���ن  ال�����س��ن��ة   خ���الل  دولر 
العراق قال معالية  تقدر مبئات  اعمار 
ات���خ���اذ  ن��ت��ط��ل��ع اىل  امل����ل����ي����ارت ون����ح����ن 

اخلطوات املبدئية للتنفيذ. 
جمل�ض  رئي�ض  ال�سايغ  اأح��م��د  و���س��رح  

اإدارة �سوق اأبوظبي العاملي قائال
نتطلع اىل مكان جلميع البنوك العاملية 
العراقي  ال���ت���ج���ارة  م�������س���رف  ووج�������ود 
ه���ي خ��ط��وة م��ه��م��ة م���ن ���س��م��ن اخلطة 
ال��ع��امل��ي ومد  اب��وظ��ب��ي  امل��درو���س��ة ل�سوق 
املنطقة وهناك  دول  التعاون بني  جزور 
اك���رث م���ن 50 ات��ف��اق��ي��ة اأب��رم��ن��اه��ا مع 
في�سل  ق��ال  جانبه  وم��ن  خمتلفة.  دول 
ال��ه��ي��م�����ض، م��دي��ر ع���ام ورئ��ي�����ض جمل�ض 
اإدارة امل�سرف العراقي للتجارة ا�ستطاع 
تاأ�سي�سه  للتجارة منذ  العراقي  امل�سرف 
يحقق  اأن  اليوم،  واإىل   2003 العام  يف 

واأن يعزز  العراق و�سعبها  الكثري لدولة 
من ر�سى املتعاملني وال�سركاء. 

اأبوظبي  يف  التمثيلي  املكتب  افتتاح  وما 
البنك  ري������ادة  ع��ل��ى  ج���دي���د  ت���اأك���ي���د  اإل 
جلميع  يحُق  التي  امل�ستمرة  وجناحاته 
للتجارة   العراقي  امل�سرف  يف  العاملني 
اأن يفخروا بها. واأ�ساف: ي�سهد القطاع 
امل������ايل يف دول����ت����ي ال����ع����راق والإم���������ارات 
-واملنطقة ب�سكل عام- ازدهاراً ملحوظاً، 
واأنا �سخ�سياً متحم�ض لتحقيق امل�سلحة 
امل��ت��ب��ادل��ة وت��ع��زي��ز ازده�����ار الأع���م���ال لنا 
التمثيلي  امل���ك���ت���ب  ع����رب  ول�������س���رك���ائ���ن���ا 
واختتم الهيم�ض:  اأبوظبي.  يف  اجلديد 
يف امل�سرف  ال���ع���ام���ل���ني  ج��م��ي��ع  اأ����س���ك���ر 
دور  لهم  ك��ان  ال��ذي��ن  للتجارة  ال��ع��راق��ي 
املهمة.  اخلطوة  لهذه  اإجن��ازن��ا  يف  كبري 
�سركائنا  جلميع  بال�سكر  واأت��وج��ه  كما 
ال����س���رات���ي���ج���ي���ني يف دول������ة الإم��������ارات 

العربية املتحدة.

علي العلق: حجم التجارة بني البلدين ي�ضل اإىل 10 مليارات دولر خلل ال�ضنة

اإك�ضبو 2020 دبي يعر�ص فر�ضا جديدة بعد تر�ضية عقود بـ11 مليار درهم

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/653 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �سده/1-برانابي�ض راجان دا�ض مانور اجان 2- جوبا دا�ض جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال 
علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اتفاقية  بف�سخ  احل�سوري  2-مبثابة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )46610(
حمل  العقار  بت�سليمه  والزامهما  الدعوى  مو�سوع  ومالحقها  بالتمليك  املنتهية  الج��ارة 
الجارة خاليا من ال�سواغل واحليازة وخماطبة دائرة الرا�سي والمالك ملحو القيد الذي 
عليه(  املدعي  ل�سالح  بالتملك  املنتهية  الج��ارة  ترتيبات  اىل  العقار  ملكية  )تخ�سع  فحواه 
طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك املودع لدى الدائرة عن وحدة التداعي الواردة يف �سهادة 
ملكية العقار.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/612 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �سده/1-�سوجا احمد الفى جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  رم�سان  ح�سن  وميثله:احمد  ���ض.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات 
به وق��دره )46610( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله  املذكورة  التنفيذية 
بالتمليك ومالحقها مو�سوع  املنتهية  الج��ارة  اتفاقية  2-بف�سخ  املحكمة  او خزينة  التنفيذ 
الدعوى والزام املدعي عليه بت�سليم العقار حمل الجارة للمدعي الول خاليا من ال�سواغل 
العقار  ف��ح��واه )خ�سوع  ال��ذي  القيد  ملحو  والم���الك  الرا���س��ي  دائ���رة  واحل��ي��ازة وخماطبة 
لرتيبات الجارة املنتهية بالتمليك ل�سالح املدعي عليه وال��واردة ب�سهادتي امللكية اخلا�سة 
بالعقار( وحترير العقار من اي حقوق حتد من ملكية امل�سرف املدعي الول يف العقار.وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/610 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �سده/1-�ستيفن جون بيلينج جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف 
المارات ال�سالمي �ض.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46860( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة 2-بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك عن الوحدة العقارية مو�سوع الدعوى رقم 
805 الطابق 8 بناية البحر املتو�سطي رقم الر�ض:18 - مدينة دبي الريا�سية والزام املدعي عليه 
بت�سليمها خالية من ال�سواغل ورد احليازة للمدعي الول )م�سرف المارات ال�سالمي �ض.م.ع( 
وحمو القيد الذي فحواه )تخ�سع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح 
املدعي عليه( طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك  وملحقاته املودع لدى الدائرة الواردة ب�سهادة 
ملكية العقار ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 

بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/550  مدين كلي

اىل املدعي عليه / 1-رافايل امبرييال جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق���ام عليك  ق��د  اه��ل��ي  ب��اق��ر  غ��ل��وم حممد  ���س��ريوين وميثله:هبه علي  جينارو 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7.875.651( 
دولر او ما يعادله )28.919.390( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة التاخريية 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام.  وحددت 
بالقاعة  ���ض   9.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/6 امل���واف���ق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.15
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1555 جتاري جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- رمي��ي��اراج��ان راج����ان جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/

بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  دب��ي  ف��رع   - الول  اخلليج  بنك 
2017/8/16 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ بنك اخلليج الول - فرع دبي بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للبنك املدعي مبلغ )62.816.14( درهم وفائدة بواقع 9% �سنويا 
بامل�ساريف  والزمتها  ال�سداد  متام  حتى  يف:2017/5/4  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
امل��ح��ام��اة.  حكما مب��ث��اب��ة احل�����س��وري قابال  ات��ع��اب  م��ق��اب��ل  وم��ب��ل��غ خم�سمائة دره���م 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2869 جتاري جزئي

ام  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  توبيو  اكاداميا  ج��ورج  عليه/1-  املدعي  اىل 
نعلنكم  ال�سام�سي  العمران  ���ض.م.ع وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران  الوطني  القيوين 
اعاله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2017/10/10 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�سالح/ بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للبنك املدعي مبلغ 
القانونية  والفائدة  فل�سا(  وثالثني  دره��م  وارب��ع��ني  وثالثة  و�ستمائة  ال��ف  ع�سر  )ثمانية 
ال�سداد  ال�ستحقاق احلا�سل يف:2011/12/20 وحتى  تاريخ  �سنويا من  بواقع %9  الب�سيطة 
مبثابة  حكما  املحاماه.   اتعاب  مقابل  دره��م  خم�سمائة  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمته  التام 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن 
�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/613 تنفيذ عقاري  
اىل املنفذ �سده/1-�سيتفانو�ض فان دير مريوي جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

عليك  اأق��ام  قد  علي  ال  رم�سان  ح�سن  وميثله:احمد  ����ض.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات  م�سرف 
درهم  وق��دره )36610(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2-بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتمليك ومالحقها 
والزام املدعي عليه بت�سليم العقار حمل الجارة للمدعي الول خاليا من ال�سواغل واحليازة 
لرتيبات  العقار  )خ�سوع  ف��ح��واه  ال��ذي  القيد  ملحو  والم���الك  الرا���س��ي  دائ���رة  وخماطبة 
بالعقار(  امللكية اخلا�سة  ب�سهادتي  وال��واردة  املدعي عليه  ل�سالح  بالتمليك  املنتهية  الج��ارة 
فان  العقار.وعليه  يف  الول  املدعي  امل�سرف  ملكية  من  حتد  حقوق  اي  من  العقار  وحترير 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3591  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /عقيل �سيد لتجارة اقم�سة ال�ستائر وال�سجاد �ض.ذ.م.م جمهول 
حمد  �سعيد  وميثله:ماجد  للمفرو�سات  امل��دع��ي/امل��ازن  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  اجلالف ال�سويهي قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )33.891( وق���دره  مببلغ  عليها 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم 
الحد املوافق 2017/12/10  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1099 مدين جزئي
اىل املدعي عليه/1- اناندا بو�سباكومار ابي�سينغ ارات�سيجي دون جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/فاروق حان ادري�ض خان نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 
2017/8/23 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ فاروق حان ادري�ض خان بحكمت املحكمة 
مبثابة احل�سوري ب�سحة ونفاذ عقد بيع املركبة رقم:49179 نوع هوندا �سيفيك موديل 
1998 لون ابي�ض مقابل مبلغ 3000 درهم والزام املدعي عليه ب�سداد املخالفات للمركبة 
حمل الدعوى من تاريخ العقد يف:2016/10/30 وحتى تاريخ حتويل ال�سجل با�سم املدعي 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  وامل�ساريف.   بالر�سوم  والزامه  عليه 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2709  مدين جزئي

خ�سر  ك��م��ال   -2 �����ض.ذ.م.م  امل��ع��ام��الت  لتخلي�ض  /ارملينك  عليه  امل��دع��ي  اىل 
)ارملينك  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رخ�����س��ة  يف  م��دي��ر  ب�سفته  ال��ي��اف��ع��ي  ع��ب��داهلل  حم�سن 
لتخلي�ض املعامالت �ض.ذ.م.م( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/فريدريك 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �سيانوجن  مالوي 
لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  دره��م  وق��دره )15500(  عليه مببلغ 
 Ch1.B.10 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �ض  املوافق 2017/12/13   الربعاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2550  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1-يحيب زاده وزير داد جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  املدعي/ املالك للنقل الربي العام قد 
لها  وح���ددت  وامل�����س��اري��ف.   وال��ر���س��وم  دره���م   )21.000( مببلغ  مطالبة 
بالقاعة  ���ض   8.30 ال�ساعة   2017/12/13 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة 
Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3538  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ساجو �سالو بارامبيل ميتال كاروناكاران جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بريانتان تهاندام برامبيل وميثله:فتوح يو�سف حممد ح�سني الن�سار  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )65.000( 
تاريخ  القانونية بواقع 12% من  املحاماة والفائدة  درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/18 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8188   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : جولدن رويال لدارة الفعاليات - �ض ذ م م - حاليا 

فيحان وامري للخدمات الفنية والتنظيف - �ض ذ م م - �سابقا 
نتيجة  دره��م   )52.372.00( وق��دره  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اليها  املنذر  امل��ن��ذرة   تنذر 
خالل  وذل��ك  بالتق�سيط  البيع  بعقد  املتعلقة  ال�سهرية  الق�ساط  ب�سداد  الخ��الل 
التنفيذية  الج������راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال  ال��ن�����س��ر،  ت��اري��خ  م��ن  ا���س��ب��وع 
 RAV )ت��وي��وت��ا  ن���وع  م���ن  )15447/خ�سو�سي/R/دبي(  رق���م  ال�����س��ي��ارة   ع��ل��ى 
ا�ستي�سن( موديل )2010( لون )ا�سود(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع   -  4

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8171   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : ويل احد لاللكرونيات - �ض ذ م م

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )62.585.15( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
 - ياري�ض  )تويوتا  ن��وع  من  )87443/خ�سو�سي/Q/دبي(  رق��م  ال�سيارة  على 
هات�سباك( موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8181   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : فلور�سبيك للخدمات الفنية - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )51.998.55( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )54467/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )فوتون تونالد - بيك اب( 
موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8193   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : امدرمان لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )20.497.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )18711/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )هيونداي اك�سنت ( 
موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8184   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : دينا الروائع للخدمات الفنية - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )24.317.6( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
با�ض(   - اورف��ان  )ني�سان  نوع  من  )48657/خ�سو�سي/F/دبي(  رقم  ال�سيارة 
واملمولة ل�ساحلكم من قبل    ) ابي�ض  التجاري  ال�سم   ( لون  موديل )2009( 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8191   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : اجلدي ملقاولت البناء - �ض ذ م م 

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )13.187.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )44730/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2010( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8177   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : جا�سم �سيف لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م 

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )40.835.5( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )54829/خ�سو�سي/Q/دبي( من نوع )هيونداي الينرا - 
�سالون( موديل )2015( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8195   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : ان�ساف لاللكرونيات - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )22.962.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )94830/خ�سو�سي/J/دبي( من نوع )تويوتا كورول - �سالون( 
موديل )2009( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8186   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : اربي�ض لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.795.72( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 )PICANTO - دبي( من نوع )كيا/Q/ال�سيارة رقم )71215/خ�سو�سي
موديل )2015( لون )ف�سي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8173   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : ابرار �ساة لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م 

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )64.594.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )62334/خ�سو�سي/P/دبي( من نوع )تويوتا هاي اي�ض - با�ض( 
موديل )2014( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8179   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : عرب امل�ستقبل للتجارة العامة 

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )39.960.51( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 ) ف��ان   - اورف��ان  )ني�سان  ن��وع  من  )48850/خ�سو�سي/r/دبي(  رق��م  ال�سيارة 
موديل )2011( لون  ابي�ض ال�سم التجاري   واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8194   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : ال�سم�ض والقمر لتجارة املواد الغذائية - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )26.335.07( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 ) فان   - هيونداي   H1( من نوع )دبي/N/ال�سيارة رقم )17275/خ�سو�سي
موديل )2012( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8182   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : مغ�سلة املراة 

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )33.045.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
 ) فان   - اورف��ان  )ني�سان  نوع  من  )70568/خ�سو�سي/R/دبي(  رقم  ال�سيارة 
موديل )2010( لون )ابي�ض(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8192   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : حممد دلوار للخدمات الفنية - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )29.625.74( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال  الن�سر،  تاريخ  من  ا�سبوع 
على ال�سيارة رقم )81124/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )تويوتا فورتيونر - 
ا�ستي�سن( موديل )2010( لون )ذهبي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع 

حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8175   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : الولء للنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �ض ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )19.610.81( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )88361/خ�سو�سي/K/دبي( من نوع )تويوتا هاي ا�ض - با�ض( 
موديل )2010( لون ابي�ض ال�سم التجاري - واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر 

مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8190   

املنذر : دنيا للتمويل - ذ م م  
املنذر اليها : الكا�ض للدعاية والعالن - ذ م م  

تنذر املنذرة  املنذر اليها ب�سرعة �سداد مبلغ وقدره )41.636.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�سداد الق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل 
ا�سبوع من تاريخ الن�سر، وال �سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على 
ال�سيارة رقم )61021/خ�سو�سي/O/دبي( من نوع )ني�سان التيما - �سالون( 
موديل )2011( لون )رمادي(  واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة 

حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/983 جتاري جزئي
ب��ورى جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي/حممد  ب��ريي��را  امل��دع��ي عليه/1- ج��ريى  اىل 
املحكمة  بان  نعلنكم  املطوع  حممد  ح�سن  وميثله:عبدالرحمن  رجب  حممد  املح�سن  عبد 
حممد  ل�سالح/  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/5/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
درهم(   42811( مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  رج��ب  حممد  املح�سن  عبد 
والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك وحتى ال�سداد التام ف�سال 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري  اتعاب  درهم مقابل  وامل�ساريف وثالثمائة  الر�سوم  عن 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم 

�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/911 جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- جلوبال ا�سوران�ض �سوليو�سنز  م.م.ح 2- جلوبال ا�سوران�ض �سريفي�سي�ض  - ملالكها 
جايديب �سينغ برامود كومار �سينغ 3- جايديب �سينغ برامود كومار �سينغ - عن نف�سه وب�سفته املالك 
�سريفي�سي�ض جمهول حمل  ا�سورن�ض  وموؤ�س�سة جلوبال  م.م.ح  �سوليو�سنز  ا�سوران�ض  ل�سركة جلوبال 
القامة مبا ان املدعي/�سركة اأبوظبي موتورز ذ.م.م وميثله:نوال زايد �ساملني ظبيك احلو�سني نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/24 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة 
اأبوظبي موتورز ذ.م.م  بالزام املدعي عليه الثالث ب�سخ�سه وب�سفته مالك املدعي عليها الوىل باداء 
مبلغ )378.421.92( درهم للمدعية وبالزام املدعي عليها الثانية بان توؤدي للمدعية بالت�سامم جزء 
من مبلغ املطالبة الذي ق�ست به املحكمة للمدعية مبلغ يف حدود 70.914 والزمت املدعي عليهم بفائدة 
بالت�سامم  التام وامل�ساريف  ال�سداد  ت��اري��خ:2017/2/28 وحتى  9% على كل ما ق�ست به ب�سيطة من 
بذات الن�سب ما ق�ست به املحكمة والف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال 
لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/951 جتاري كلي

اىل املدعي عليه/1- املطبخ ال�سامي للتموين باملواد الغذائية �ض.ذ.م.م 2- فادي نبيل ندم - 
عن نف�سه وب�سفته املدير املخول بالتوقيع ل�سركة املطبخ ال�سامي للتموين باملواد الغذائية 
���ض.ذ.م.م وكفيل �سامن للت�سهيالت امل�سرفية جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك 
حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  احلو�سني  ظبيك  �ساملني  زاي��د  وميثله:نوال  الوطني  ابوظبي 
ابوظبي  بنك  اعاله ل�سالح/  املذكورة  الدعوى  بتاريخ 2017/10/30 يف  املنعقدة  بجل�ستها 
املدعي مبلغ  للبنك  ي��وؤدوا  بان  بالت�سامن  املدعي عليهما  بالزام  املحكمة  الوطني بحكمت 
)ت�سعة و�سبعون الف وثمان مائة و�سبعة و�ستون درهم( والفوائد القانونية بواقع 9% �سنويا 
الف  ومبلغ  بامل�ساريف  عليهما  املدعي  والزمت  ال�سداد  متام  وحتى  النزاع  قيد  تاريخ  من 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب  اليوم  اعتبارا من 

را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2152  جتاري كلي

اىل املدعي عليه /يو واجن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/�سامل احمد عبداهلل 
�سركة  تا�سي�ض  عقد  ببطالن  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املو�سى 
م�سفي  وتعيني  ال�سركة  وت�سفية  وح��ل  ذ.م.م  العامة  للتجارة  ال  ال  ب��ي  ريجنت 
ق�سائي لت�سفيتها والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
بالقاعة  �ض   9.30 ال�ساعة    2017/12/18 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، علما 

باأن مت احالة الدعوى اىل الدائرة املخت�سة لنظرها.  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/494 عقاري كلي
القامة  حم��ل  جمهول  باقب�ض  حممد  ب��ن  عمر  ب��ن  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
الدعوى  يف   2017/11/15 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة داماك العقارية �ض.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي 
للمدعية مبلغ مقداره )1.528.524( درهم والغرامات التاأخريية حتى:2017/2/23 
مبلغ )113.875( درهم وماي�ستجد اعتبارا من:2017/2/24 بواقع 3% �سهريا وحتى 
املحاماة.   اتعاب  مقابل  درهم  والف  وامل�ساريف  الر�سوم  والزمته  الثمن  باقي  �سداد 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما 
بن  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  هذا  لن�سر  التايل 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/600   مدين كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- كون�سيبت 360 - �ض م ح - ذ م م - حاليا - فورمول 360 - �ض 
م ح  - ذ م م  - �سابقا  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ تيكوم لال�ستثمارات 
-   قد  ال��زرع��وين  ا�سماعيل حممد عبداهلل  م م وميثله / علي  ذ   - منطقة ح��رة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ عقد اليجار طويل الأمد واتفاقية 
الدارة امللحق به املوؤرخان يف )12-2-2006( والزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف 
امل��واف��ق  2017/12/6   ومقابل اتعاب املحاماة.   وح��ددت لها جل�سة ي��وم الرب��ع��اء  
ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/615 مدين كلي            

ذ م م جمهول  ���ض  ال��ع��ام��ة-  للتجارة  ت��ران�����ض ج��ل��وب��ال  اح���رار  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/  جممع دبي ال�سناعي - �ض ذ م م - حاليا - مدينة دبي 
ال�سناعية - �ض ذ  م م - �سابقا -وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد 
امل��وؤرخ يف  الأم��د  اليجار طويل  بف�سخ عقد  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك 
الزام  �سداد الجرة  بعدم  التعاقدية  بالتزاماتها  املدعي عليها  )2007/6/12( لخالل 
املدعي عليها بالر�سوم وامل�ساريف والتعاب.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
اأو  2017/12/6  ال�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3578  جتاري جزئي              

م م 2- �سوكت حممود  ذ  وات��ر بروفينغ كونراكتينغ -  املدعي عليه / 1-وال��ت��ون  اىل 
�ساهد  3- �سلمى بروين �سوكت   جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية 
الوطني - �ض م ع - وميثله / علي ا�سماعيل حممد عبداهلل الزرعوين -  قد اأقام عليك 
درهم(     394.840( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والفائدة بواقع  20% من تاريخ  ال�ستحقاق احلا�سل يف 2017/8/21 حتى متام الد�ساد 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/12/10  ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10855  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ديزاين للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /حممد �سكيل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
والر�سوم  دره����م(   2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره����م(   9372( وق��دره��ا  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت    MB178171841AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الربعاء املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة ch1.A.1 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10360  عمايل جزئي
مبا  القامة  حمل  جمهول  الفنية  للخدمات  املعمار  1-ت��الل   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /�سمري �سبحي حممد عبداملعطي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15197 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB177878320AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  م�����س��اءا   15.00 ال�ساعة   2017/11/29 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7570  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  املدعي عليه / 1-برييورتي لينك للخدمات  اىل 
القامة مبا ان املدعي /و�سيم احمد عبداملجيد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )22000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB175511719AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/12 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10263  عمايل جزئي

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  اىل املدعي عليه / 1-حممد جهايجري لالعمال الفنية 
القامة مبا ان املدعي /رفيق مندل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   18046( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB174733361AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
 ch1.A.1 جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/11/29 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10310  عمايل جزئي

����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-ب��ي بي كي لاللكرونيات 
مبا ان املدعي /ماريا مامو اوجي�سيو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   19800( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات 
لها  وح���ددت    MB177799838AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11045  عمايل جزئي
القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  1-واي���دوول لالن�ساءات   / املدعي عليه  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سريف  ح�سن  م�سطفى  ال�سريف  /حممد  امل��دع��ي  ان 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )60688 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB168198267AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8732  عمايل جزئي

القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  1-ك��روان��ز   / املدعي عليه  اىل 
الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  خ��ان قد  زب��ري  �سيد  املدعي /�سيد ظهور  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16226 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB176750182AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 2017/11/29 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4924  عمايل جزئي
القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  للنقليات  لينك  1-ان��ر   / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي /جنيد ذو الفقار حافظ ذو الفقار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   12.766.67( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB173630688AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/12/20  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل علما بان 

مت جتديد الدعوى من ال�سطب
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9829  عمايل جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-رق��ي��ة اوت����ارا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان املدعي 
الدعوى  ع��ل��ي��ك  اأق�����ام  ق���د  ل��ل�����س��ي��دات  ال�����س��ع��ر  لت�سفيف  دامي���ون���د  /ب����الك 
رقم  دره����م(   5250( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا 
ال�سكوى:mb177551267ae  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 
2017/11/29 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10363  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-كابيتال روي��ال للمقاولت 
مبا ان املدعي /�سعودي عيد حممود حمرو�ض قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )23720 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
  MB1771207276AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/12/19  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10802  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فوك�ض فاليو ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  اح��م��د  �ساكر  ر���س��اد  عفت  /عبدالرحمن  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )28400 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB178321498AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/12/19  الثالثاء  يوم  لها جل�سة  وحددت 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4649  عمايل جزئي
اىل اخل�سم املدخل / 1-الريامي للزجاج واللومنيوم �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /برا�سانت كارجوفايل فريي�ض وميثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )99013 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ 
  MB170639086AE/2017:اقامة الدعوى وحتى ال�سداد التام رقم ال�سكوى
�ض   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/14 امل����واف����ق  اخل��م��ي�����ض  ي����وم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح������ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/10086  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ال���غ���ول خل��دم��ات ال��ه��ج��رة جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  املدعي /احمد في�سل علي هياجنه قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )93705 درهم( والفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع 
الدعوى اىل ال�سداد التام رقم ال�سكوى:MB177635562AE  وحددت لها 
القا�سي لذا  ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب  املوافق 2017/12/13  جل�سة يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/5687  عمايل  جزئي 
اىل املدعي عليه/1- ال�سنافر لتنظيف املباين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  اف��روز  علي  خليل  ابراهيم  حممد 
بتاريخ 2017/10/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/حممد ابراهيم خليل علي 
افروز بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ وقدره )5.445( درهم وتذكرة 
عودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية عني او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب 
عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها. حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/7233  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- �سركة مباين دملا للمقاولت العامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل 
يف    2017/10/31 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  القامة 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/احمد حممد ال�سيد احمد بحكمت املحكمة مبثابة 
احل�سوري: بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعية مبلغ )14000( درهم وبتذكرة 
العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �ساحب عمل اخر عند تنفيذ هذ 
احلكم وباملنا�سب من الر�سوم وامل�سروفات ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4721  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ال��ر���س��ال��ة ل��ل��م��ق��اولت ������ض.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
مريدها  عبدال�ستار  ال�سالم  التنفيذ/عبدو�ض  طالب  ان  مبا  القامة 
قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )13571( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )1397( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4575  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سيتي تك �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�سادا�سيفان �ساجيف قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
وق��دره )85672( درهم  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اله  املذكورة 
 )6118( مبلغ  اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4518  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  ال�سيارات  �سف  خلدمات  النخبة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جان�سون بير قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )36968( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )2809( 
درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4769  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- القمة اخل�سراء ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول 
عليك  اأق��ام   قد  بادجي  التنفيذ/بابوكار  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)5340( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )670(
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4768  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- القمة اخل�سراء ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول 
عليك  اأق���ام   ق��د  �سندى  التنفيذ/ماتيو  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)4630( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ 
�ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )650(
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

        يف الدعوى رقم 2017/135 بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- حممد فرهاد عثمان  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/بنك را�ض اخليمة الوطني �ض.م.ع
وميثله:موزة عبيد ربيع اخلظر.

نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم وهي عبارة عن �سقة �سكنية - املنطقة:برج 
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جاء ونفاذ مفعوله قانونا.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1733  ا�شتئناف جتاري    

������ض.ذ.م.م جمهول  ال��ذه��ب��ي��ة  ال�����س��وك��ة  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- مطعم  اىل 
�ض.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات  م�سرف   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  ال�سالمي   را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/1402 جتاري كلي بتاريخ:2017/9/12 
 10.00 ال�ساعة   2017/12/19 امل��واف��ق  الثالثاء   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1113  ا�شتئناف جتاري    

دولومال  راج��ي�����ض   -2 ������ض.ذ.م.م  خما�ض  راج  �سركة   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
 / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  كيولين  دولومال  رايف   -3 كيولين 
را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر  ����ض.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات  م�سرف 
ال�سالمي  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2017/975 جتاري 
جزئي بتاريخ:2017/6/9 وحددت لها جل�سه يوم الثالثاء  املوافق 2017/12/19 
ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12184 بتاريخ 2017/11/27   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1314  ا�شتئناف جتاري    

جمهول  البلو�سي  احمد  حممد  ح�سني  احمد   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�ض.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات  م�سرف   / امل�ستاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
احلكم  ا�ستاأنف/  قد  ال�سالمي   را�سد  جابر  حممد  را�سد  وميثله:جابر 
بتاريخ:2017/7/5  ج��زئ��ي  جت���اري   2017/174 رق��م  ب��ال��دع��وى  ال�����س��ادر 
 10.00 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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نهيان بن مبارك يفتتح معر�ص املباركة للفنون الت�ضكيلية يف جامعة نيويورك اأبوظبي

ام�ض  م�ساء  ال�سارقة  اك�سبو  مركز  يف  اختتمت 
املهرجان  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  ال����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  الأول 
التي   »2017 »اك�����س��ب��وج��ر  للت�سوير  ال����دويل 
ال�سارقة  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي  امل��ك��ت��ب  ن��ظ��م��ه��ا 
اإبداعاتهم  عر�سوا  32 م�سورا عاملياً  مب�ساركة 
يف 27 معر�ساً داخلياً وخارجياً اأقيمت يف موقع 
املهرجان ويف مواقع عامة اأخرى بال�سارقة ودبي 
قدموا 35 ور�سة عمل و25 ندوة وحما�سرة يف 
 17 اختيار  ومت  الفوتوغرايف  الت�سوير  فنون 
اآلف م�سارك   10 اأ���س��ل  م��ن  8 فئات  يف  ف��ائ��زاً 

تناف�سوا يف امل�سابقة من 98 دولة .
كرم  حفاًل  للمهرجان  اخلتامي  اليوم  وت�سمن 
خالله ال�سيخ �سلطان بن اأحمد القا�سمي رئي�ض 
املهرجان  ���س��ي��وف  ل���الإع���الم  ال�����س��ارق��ة  جمل�ض 
امل�����س��ارك��ني وال��ف��ائ��زي��ن يف م�سابقة  وامل�����س��وري��ن 

املهرجان العاملية.
وا�ستهدف املهرجان الذي اأقيم مدى اأربعة اأيام 
حتت �سعار »ق�س�ض ملهمة« امل�سورين املحرفني 
والنا�سئني وطلبة اجلامعات والكليات واملدار�ض 
املجتمع  اأف��راد  وجميع  ال�سحفيني  وامل�سورين 
من الأعمار كافة الذين جذبهم ال�سغف بال�سور 

وب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري ف��اأق��ب��ل��وا ع��ل��ى متابعة 
العامل  ه��ذا  على  للتعرف  وفعالياته  املهرجان 

احلافل بالت�سويق واملتعة واجلمال.
انه  القا�سمي  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال�سيخ  وق���ال 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وت���وج���ي���ه���ات  ب����روؤي����ة 
ال��دك��ت��ور ���س��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي ع�سو 
ال�سارقة  توؤكد  ال�سارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض 
والآداب  ل��ل��ف��ن��ون  ع��امل��ي��اً  الأوىل  ال��وج��ه��ة  اأن��ه��ا 
املهرجان  ان  اىل  منوها  جمالتهما  مبختلف 
املن�سة الأوىل والأكرب  اأ�سبح  الدويل للت�سوير 
ال���ت���ي جت��م��ع م�����س��وري��ن ع��امل��ي��ني م���ن خمتلف 
ومغامراتهم  اإبداعهم  خال�سة  ليقدموا  الدول 
وخ��ربات��ه��م يف م��ع��ار���ض وور�����ض وج��ل�����س��ات اأمام 
ال�سغوفني بالفنون من املهتمني بالت�سوير من 

هواة وحمرفني.
امل�ساركة  ب��ح��ج��م  ج�����س��د  امل��ه��رج��ان  ان  واأ����س���اف 
الكبرية فيه وبتفاعل اجلمهور وو�سائل الإعالم 
ال�سارقة  ت��ق��دم فيها  ال��ت��ي  ال�����س��ور  م��ن  واح����دة 
للفنون  حا�سنة  بو�سفها  ال��ع��امل  اأم���ام  نف�سها 
مت�سي  ال��ذي  الثقايف  احل��راك  م�ستوى  نقل  اإذ 
فيه الإم����ارة وح��ج��م ال��ت��ط��ور وال��ن��ه��و���ض الذي 

امل��ج��الت من خ��الل جتارب  ت�سهده يف خمتلف 
�سفراء  الذين هم  املهرجان  وانطباعات �سيوف 

الإمارة يف خمتلف بلدان العامل.
من جانبه قال �سعادة طارق �سعيد عالي مدير 
املكتب الإعالمي حلكومة ال�سارقة ان املهرجان 
الدويل للت�سوير يف دورته الثانية جنح يف نقل 
الت�سوير  جم���ال  يف  ال��ع��امل  ي�سهده  م��ا  اأح����دث 
اأو  التقنيات  م�ستوى  على  ���س��واء  ال��ف��وت��وغ��رايف 
امل�سورين  لكبار  اخلا�سة  الأ�ساليب  اأو  الفنون 
ال�سورة يف  تاأثري  على  الباب  فتح  كما  العامليني 
ظل متغريات و�سائل الإعالم احلديث اإذ ك�سفت 
الق�سايا  م���ن  ج��م��ل��ة  ع���ن  امل���ه���رج���ان  م��ع��ار���ض 
اليوم  العامل  ت�سغل  التي  والطبيعية  الإن�سانية 
احليوانات  على  والع��ت��داء  املناخي  التغري  مثل 
النزاعات  اإىل  اإ���س��اف��ة  الأف��ري��ق��ي��ة  الأدغ�����ال  يف 

واحلروب يف خمتلف البلدان.
كبرية  فر�سة  وف��ّر  اك�سبوجر  اأن  عالي  واأعترب 
ال�سارقة  اإم����ارة  يف  الت�سوير  وه����واة  رواد  ل��ك��ل 
ودول�����ة الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة مل���ا قدمه 
الأربعة من ور�ض وجل�سات �سهدت  اأيامه  طوال 
خمتلف  يف  وم��ت��خ�����س�����س��ني  خ������رباء  م�������س���ارك���ة 

الذين نقلوا خرباتهم لزوار  الت�سوير  جمالت 
املهرجان.

9000 مر  م�����س��اح��ة  ع��ل��ى  امل���ه���رج���ان  وق�����دم 
مربع �سل�سلة من املعار�ض لنخبة من امل�سورين 
ا�ستهدفت  م���ب���ادرة  اإط����الق  �سهد  ك��م��ا  ال��ع��امل��ني 
دع���م امل�����س��وري��ن ال��ن��ا���س��ئ��ني امل��وه��وب��ني واجُل���دد 
وم�ساعدتهم متثلت يف تخ�سي�ض م�ساحة تت�سع 
املتنوعة  الفنية  اإنتاجاتهم  لعر�ض  لوحة  ل�50 
اإىل جانب عدد من امل�سورين العامليني الذين مل 
تت�سَن لهم امل�ساركة يف املعار�ض اخلا�سة امل�ساحبة 
عن   »2017 »اك�����س��ب��وج��ر  ل��ل��م��ه��رج��ان.وك�����س��ف 
للت�سوير  اآلن  تيموثي  ب�منحة  الفائزة  الأعمال 
الفوتوغرايف التي اأطلقها املهرجان خالل دورته 
الأوىل لإبراز دوره يف تطوير قدرات امل�سورين 
دولية  من�سة  وت��وف��ري  وال��ن��ا���س��ئ��ني  امل��ح��رف��ني 
لهم لتحقيق ال�سهرة والنجاح يف خمتلف فئات 
تنظيم  املهرجان  فعاليات  الت�سوير.وت�سمنت 
املاء« التي قدمها امل�سور  ور�ض »الت�سوير حتت 
الإماراتي علي خليفة بن ثالث وامل�سورة العاملية 
زينة هولواي من خالل حو�ض كبري مت اإن�ساوؤه 
يف موقع املهرجان وركزت الور�ض على ال�سالمة 

حتت املاء وكيفية مواجهة التحديات والأخطار 
املف�سلة  والعد�سات  الكامريات  واأن��واع  املحتملة 
وكمية  امل���اء  حت��ت  للت�سوير  الأوق�����ات  واأف�����س��ل 

الإ�ساءة الالزمة للتقاط اأف�سل ال�سور.
املعر�ض  تنظيم   »2017 »اك�سبوجر  و�ساحب 
التجاري ملعدات الت�سوير الفوتوغرايف مب�ساركة 
ال��رائ��دة عاملياً  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الم��ات  نخبة م��ن 
اإ�سافة اإىل عدد من ال�سركات واملوؤ�س�سات املحلية 
وامللحقات  ال��ك��ام��ريات  اأح����دث  ع��ر���س��ت  وال��ت��ي 
الفوتوغرافيني  وامل�سورين  للجمهور  واملعدات 
ب��داي��ًة م��ن ال��ه��واة وامل��ح��رف��ني وح��ت��ى املهنيني 
يف  اقيمت  التي  فعالياته  جانب  وال��ت��ج��ار.واإىل 
الدويل  امل��ه��رج��ان  نظم  ال�سارقة  اإك�سبو  مركز 
للت�سوير اك�سبوجر عدداً من املعار�ض اخلارجية 
ووك  و�سيتي  بال�سارقة  املائية  املجاز  واجهة  يف 
اأهمها معر�ض �سور  وم��ول الإم��ارات بدبي من 
اأف�����س��ل م�����س��وري احل��ي��اة ال��ربي��ة ل��ع��ام 2017 
ب��ال��ت��ع��اون م���ع م��ت��ح��ف ال���ت���اري���خ ال��ط��ب��ي��ع��ي يف 
ال��ع��ا���س��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن وال����ذي ت�سمن 
التي  الفئات اخلم�ض  100 �سورة للفائزين يف 

تت�سمنها هذه امل�سابقة الرفيعة امل�ستوى.

امل��ع��ار���ض اخل��ارج��ي��ة م��ع��ر���ض ال�سور  و���س��م��ت 
يعد  الذي  بر�ض فوتو  العاملي وورل��د  ال�سحفية 
يف  املتنقلة  الت�سوير  معار�ض  اأ�سهر  من  واح��داً 
اأف�سل  العامل وت�سمن الأعمال الفائزة بجائزة 
التقطها  والتي   2017 لعام  ال�سحفية  ال�سور 
يف  العاملني  ال�سحفيني  امل�سورين  م��ن  نخبة 
اأهم ال�سحف واملجالت العاملية وكذلك معر�ض 
الفائزين بجائزة �سوين للت�سوير العاملي الأكرب 
من نوعها يف العامل والتي ت�سّلمت العام املا�سي 
اأكرث من مليون �سورة من م�سورين حمرفني 
العامل.وا�ست�ساف  دول  خمتلف  م��ن  ونا�سئني 
املعنية  �سيليغا�سي  موؤ�س�سة  معر�ض  امل��ه��رج��ان 
والحتبا�ض  البيئية  النظم  ق�سايا  يف  بالتوعية 
جمموعة  ق��دم  حيث  البيئة  وحماية  احل���راري 
وا���س��ع��ة م��ن ال�����س��ور ال��ت��ي ت��ت��م��ح��ور ح���ول هذه 
من  كبري  ع��دد  باهتمام  حتظى  التي  املوا�سيع 
بجنون  »ب�سدق،  ومعر�ض  واملوؤ�س�سات  الأف���راد 
الوثائقية  الأف�����الم  وخم����رج  ل��ل��م�����س��ور  ب��ع��م��ق« 
الإماراتية علي خليفة بن ثالث واأخرياً معر�ض 
امل�سور  اإب�����داع�����ات  وت�����س��م��ن   »1000s/1«

الريا�سي الربيطاين بوب مارتن.

ام�ض  الت�سامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  افتتح 
معر�ض املباركة للفنون 2017 الذي تنظمه موؤ�س�سة املباركة يف اأبوظبي 
29 نوفمرب  اأبوظبي وي�ستمر حتى  باحلرم اجلامعي بجامعة نيويورك 

احلايل.
ميثلون  ال��ذي��ن  الت�سكيليني  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  نخبة  امل��ع��ر���ض  يف  وي�����س��ارك 
لوحات  عر�ض  خالل  من  الت�سكيلية  الفنون  يف  الفنية  املدار�ض  خمتلف 
اإب��داع��ي��ة جتمع ب��ني ال���راث واحل��ادث��ة وت��ر���س��د يف رح��ل��ة فنية مبدعة 

التطور احل�ساري الذي ت�سهده الدولة.
العام  الن�سائي  الحت���اد  م��دي��رة  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  الفتتاح  وح�سر 
والدكتور األفريد بلوم رئي�ض جامعة نيويورك وعدد من قيادات احلركة 
لل�سباب  ال��داع��م��ة  واجل��ه��ات  وامل��وؤ���س�����س��ات  ال��دول��ة  يف  الت�سكيلية  الفنية 

وع�سوات اللجنة التنفيذية ملوؤ�س�سة املباركة.
املعر�ض  افتتاحه  خالل  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  واأك��د 

باأن حتمل  نت�سرف  التي  املباركة  موؤ�س�سة  املبادرة من جانب  اأهمية هذه 
ا�سماً غالياً على قلوبنا جميعاً وهو ا�سم املغفور له ال�سيخ مبارك بن حممد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ..م�سرياً اإىل اأن اأهمية هذا املعر�ض تت�ساعف مع 
انعقاده تزامناً مع احتفالت الدولة باليوم الوطني 46 لنطالق م�سرية 
الحتاد ..هذه امل�سرية املباركة التي اآر�سى دعائمها املغفور له ال�سيخ زايد 
نقلة  �سكلت  التي  امل�سرية  وه��ي  ث���راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
نوعية يف التنمية الب�سرية وبناء الإن�سان وقدمت للعامل منوذجاً فريداً 
يف الوحدة وبناء دولة ع�سرية تاأخذ باأف�سل املمار�سات العاملية يف خمتلف 

املجالت التنموية.
يف  املباركة  موؤ�س�سة  ر�سالة  يج�سد  املعر�ض  ه��ذا  تنظيم  اأن  معاليه  واأك��د 
رعاية الإبداع واملبدعني واكت�ساف املواهب الوطنية ال�سابة وذلك ترجمة 
ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  لتوجيهات قيادتنا الر�سيدة متمثلة يف �ساحب 
زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض جمل�ض الوزراء حاكم دبي 
نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اهلل« و�ساحب  »رع��اه 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
على  �سموهم  وحر�ض  الإم���ارات  حكام  لالحتاد  الأع��ل��ى  املجل�ض  اأع�ساء 
ربوع  خمتلف  يف  والإب���داع  للفنون  معززة  بيئة  وتوفري  املبدعني  رعاية 
الوطن ..ومن هنا فاإن اقامة مثل هذا املعر�ض ويف حرم جامعة نيويورك 
هوؤلء  اأم��ام  اإبداعية  نوافذ  فتح  يف  وت�ساهم  الغاية  ه��ذه  حتقق  اأبوظبي 
الفنانني والفنانات ال�سباب.ومن جانبها اأكدت ال�سيخة موزة بنت مبارك 
بن حممد اآل نهيان رئي�سة جمل�ض اإدارة موؤ�س�سة املباركة اعتزاز املوؤ�س�سة 
بتنظيم هذا املعر�ض الذي ياأتي مواكباً لحتفالت الدولة باليوم الوطني 
46 وهي منا�سبة غالية على قلوبنا جميعاً ن�ستذكر فيها بكل الفخر الدور 
التاريخي للقائد املوؤ�س�ض باين النه�سة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« وجندد فيها الولء للوطن وقيادته الر�سيدة.

م�سرية اإىل اأن املعر�ض ا�ستقطب نخبة من املبدعني الذين ميثلون طيفاً 
فقد  واملنطقة  الدولة  يف  والإبداعية  الت�سكيلية  الفنون  حركة  يف  وا�سعاً 
�سارك فيه فنانون وفنانات باأعمال فنية عن النحت والطباعة وا�ستخدام 
الو�سائط املتعددة يف ت�سميم لوحات فنية وكذلك الت�سوير الفوتوغرايف 
واجلرافيك بالإ�سافة اإىل غريها من الفنون الت�سكيلية الإبداعية التي 
دولة  يف  الت�سكيلية  الفنية  احلركة  تطور  ح��ول  �ساملة  بانوراما  قدمت 

الإمارات العربية املتحدة.
اأن ا�ست�سافة  اإىل  اآل نهيان  ولفتت ال�سيخة موزة بنت مبارك بن حممد 
جامعة نيويورك اأبوظبي لهذا املعر�ض ت�سكل ج�سراً للتوا�سل احل�ساري 
بني الفنون الت�سكيلية الإماراتية وغريها من الفنون املماثلة يف خمتلف 
التي ت�سم تنوعاً  اإط���الع طلبة ه��ذه اجلامعة  ال��ع��امل م��ن خ��الل  اأن��ح��اء 
الذي  والفنانات  الفنانني  اإبداعات  على  اأروقتها  يف  عاملياً  وفكرياً  ثقافياً 

�ساركوا يف املعر�ض.

ال�ضارقة ال�ضينمائي للطفل يختتم فعالياته يف املنطقة الو�ضطى واحلمرية

جائزة �ضلطان بن علي العوي�ص الثقافية تعلن ا�ضماء الفائزين 

بتعزيز  املعنية  »ف��ن«  موؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي  للطفل  ال��دويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  اختتم مهرجان   
ودعم الفّن الإعالمي لالأطفال والنا�سئة بدولة الإمارات اآخر عرو�سه وفعالياته اخلارجية التي 
اأقيمت يف كل من مدن املنطقة الو�سطى - الذيد واملدام والبطائح ومدينة احلمرية لي�سدل بذلك 

ال�ستار على الفعاليات الر�سمية للمهرجان.
و�سملت العرو�ض اخلارجية لدورة هذا العام من املهرجان خمتلف مدن اإمارة ال�سارقة فبعد اختتام 
فعالياته الر�سمية اأقيمت �سل�سلة من العرو�ض يف مدن كلباء ودبا احل�سن وخورفكان قبل اأن تتوجه 
ال�سينمائية  الأف��الم  املدن فر�سة متابعة  والكبار يف هذه  لتتيح لالأطفال  اأخ��رى لحقاً  اإىل مدن 
تدريبية  ور���ض  يف  امل�ساركة  وكذلك  �سينما  ونوفو  اجلواهر  مركز  يف  �سابقاً  عر�ست  التي  امل�سوقة 

وفعاليات فنية وترفيهية مميزة.
ال�سارقة  مهرجان  مدير  »ف��ن«  موؤ�س�سة  مدير  القا�سمي  اهلل  عبد  بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  وق��ال��ت 
ال�سينمائي الدويل للطفل ا�ستطاع املهرجان اأن يحقق اأهدافه يف تنمية مهارات الأطفال يف جمال 
ال�سينمائية  الفنون  خالل  من  اأنف�سهم  عن  التعبري  على  ت�ساعدهم  بخربات  وتزويدهم  ال�سينما 
ا�ستمرارنا يف دعم  لنوؤكد بذلك  ال�سينما والعاملني فيها  اأبرز �سّناع  املختلفة كما جمع عدداً من 
الأطفال والنا�سئة ورفدهم بخربات ومعارف جديدة من خالل تعريفهم باأهم واأحدث الأ�ساليب 

املتطورة على �سعيد �سناعة الأفالم ال�سينمائية.
واأ�سافت اأن املهرجان اأ�سهم كذلك يف تعزيز وعي الأطفال امل�ساركني ولفت انتباههم اإىل خمتلف 

الثقافات العاملية من خالل املواد ال�سينمائية التي مت عر�سها خالل احلدث وت�سمنت العديد من 
املوا�سيع التي عك�ست خربات كبار ال�سينمائيني التي جلبوها من اأهم ا�ستوديوهات الإنتاج العاملي 

اإىل اإمارة ال�سارقة لكي يحظى جمهور املهرجان بفر�سة اكت�ساف هذا الفن الإن�ساين الرفيع.
ال�سغار  تلبية طموحات  ي�سهم يف  احل��ّدث  اأن هذا  القا�سمي  بنت عبداهلل  ال�سيخة جواهر  واأك��دت 
ويخولهم لأن يكت�سفوا جوانب مل تكن مرئية لهم ..م�سرية اإىل اأن النتهاء من الفعاليات امل�ساحبة 
للمهرجان يف مدن متعددة يعني اأن املهرجان و�سل اإىل جميع مدن اإمارة ال�سارقة واأطلق ر�سالته 
الأجيال اجلديدة مبا يخدم م�ستقبلهم ويحقق  الهادف يف نفو�ض  الفن  اأ�سا�سات  اخلا�سة بتعزيز 

روؤاهم وتطلعاتهم الفنية.

عن  الثقافية  العوي�ض  علي  ب��ن  �سلطان  موؤ�س�سة  اأعلنت 
العوي�ض  �سلطان بن علي  الفائزين بجوائز جائزة  اأ�سماء 

الثقافية.
ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  الأم���ني  اأح��م��د  ���س��ع��ادة عبد احلميد  وق���ال 

اأن  �سحفي  ب��ي��ان  يف  الثقافية  العوي�ض  علي  ب��ن  �سلطان 
جلنة التحكيم اختارت منح جوائز الدورة اخلام�سة ع�سرة 
بركات  وه��دى  بزيع  �سوقي  م��ن  لكل   2017-2016
وجورج قرم من لبنان وعبد اخلالق الركابي من العراق 

وحمادي �سمود من تون�ض من بني 1.662 مر�سحا وهم 
اإجمايل عدد املتقدمني لنيل جوائز العوي�ض الثقافية، ملا 
يف  ت�سب  تعبري  وق��وة  واأ�سالة  متثله جتربتهم من عمق 

خانة الثقافة العربية املعا�سرة.

ال�ساعر  منحت  اللجنة  اأن  اأح��م��د  احلميد  عبد  واأ���س��اف 
والرواية  الق�سة  حقل  ويف  ال�سعر  ج��ائ��زة  ب��زي��ع  �سوقي 
وامل�سرحية منحت جلنة التحكيم اجلائزة لكل من هدى 
بركات وعبد اخلالق الركابي فيما منحت جلنة التحكيم 

جائزة الدرا�سات الأدبية والنقد للدكتور ح�م�ادي �سم�ود 
ويف جمال حقل الدرا�سات فاز الدكتور ج��ورج ق���رم م�سريا 
اىل اأن حفل توزيع اجلوائز �سيقام يف منت�سف �سهر مار�ض 

القادم. 
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فــن عــربـــي

�ضذى ح�ضون: تربطني علقة  
قوية بفيفي عبده 

تربطها  قوية  �سداقة  عالقة  عن  ح�سون  �سذى  العراقية  الفنانة  ع��رّبت 
باملمثلة والراق�سة امل�سرية فيفي عبده، ون�سرت �سورة جتمعهما التقطتها 
اثناء وجود الأخرية يف دبي وعّلقت عليها: )مع فوفتي حبيبة قلبي منورة 

دبي.. واهلل يدمي حمبتنا يا اأجدع واأطيب قلب، اآي لوف يو(.
بريوت،  يف  ما�سيبا�ض(  )الدنيا  اجلديدة  اأغنيتها  �سّورت  ح�سون  اأن  يذكر 
ال�ساعر  وكلمات  امل��ه��دي مزين  اأحل���ان  م��ن  وه��ي  غ���دار،  اإدارة ح�سن  حت��ت 
�سمري املجاري، اإنتاج �سركة روتانا. ومن املقرر طرح الكليب خالل الفرة 

املقبلة.

�ضفاء رقماين: اأنا حا�ضمة يف قراراتي
قالت املمثلة ال�سورية �سفاء رقماين اإن يف الو�سط الفني عالقات �سداقة 
الإجناب،  ب�سبب  الأ�سواء  عن  ابتعادها  وحول  غالباً.  �سافية  لي�ست  لكنها 
ال�سخ�سية  اأن��ا حا�سمة يف ق��رارات��ي، خ�سو�ساً  اإذاع��ي معها:  اأّك��دت يف لقاء 
منها، وعندما قررت الإجناب كنت على يقني بالأمور التي �ستح�سل، واأنا 
را�سية. و�سبب ابتعادي عن الو�سط الفني اإجناب طفلتي )روح(، وقررت اأن 
اأعطيها وقتي والأولوية، لأن الطفل بهذا العمر يحتاج اإىل عناية كبرية. 

وطفلتي اأهم م�سروع يف حياتي.

حل توا�ضل ت�ضوير دورها يف 
م�ضل�ضل )عزوتي(

ت��وا���س��ل ال��ف��ن��ان��ة ال�����س��اب��ة ح��ال ت�سوير دوره����ا يف 
ال���درام���ا الج��ت��م��اع��ي��ة اجل��دي��دة )ع���زوت���ي(، وهو 
واإخ��راج مناف عبدال،  القالف  ت�األيف مرمي  من 
وجت�سد الفنانة الواعدة خالله دور فتاة مري�سة 

بال�سرطان،
 وتخ�سع جلل�سات عالج كيماوي، وتتواىل الأحداث 

يف اإطار اجتماعي م�سوق.
الف�سالة  اإل���ه���ام  ب��ط��ول��ة  م��ن  امل�سل�سل  اأن  ي��ذك��ر 
وخالد اأمني وفاطمة ال�سفي ونخبة من الفنانني 

ال�سباب،
املقرر عر�سه  با�سم عبدالأمري، ومن  اإنتاج   ومن 

خارج املو�سم الرم�ساين.

انتهت الفنانة امل�شرية اأمرية فتحي من 
ت�شوير دورها يف اجلزء الثاين 

من م�شل�شل )ال�شرايا( اأخريًا 
وترتقب عر�شه قريبًا. يف 

عن  تتحدث  احل��وار  هذا 
وم�شروعاتها  امل�شل�شل 
اإىل  بالإ�شافة  املقبلة، 

عمل  رف�����ش��ه��ا  ���ش��ب��ب 
ابنتها يف التمثيل.

)ال�سرايا(. م�سل�سل  من  الثاين  اجلزء  يف  دورك  عن  • حدثينا 
- انتهيت من ت�سوير دوري يف امل�سل�سل اأخرياً، واحلقيقة اأن اجلزء الثاين ي�سهد اختالفاً كاماًل يف �سخ�سية �سما التي 
اأج�سدها، اإذ تتحول من فتاة م�ساملة تقدم التنازلت من اأجل احتواء اأفراد عائلتها اإىل �سخ�ض اآخر يت�سرف ب�سكل 

جيد يدير عالقاته مبن حوله، وغريها من تفا�سيل فنية.

العمل؟ يف  لال�ستمرار  حما�ستك  �سبب  • ما 
- حّقق اجلزء الأول من امل�سل�سل النجاح عند عر�سه يف بداية العام، كذلك ال�سخ�سية والتحولت فيها 
جعلتني اأحتم�ض ب�سدة ل�ستكمال احللقات و�سّورنا امل�ساهد يف وقت قيا�سي، بف�سل حالة احلب التي 
جمعت فريق العمل يف الكوالي�ض والرغبة يف تقدمي جزء اآخر يح�سد النجاحات. لذا اأترقب رد فعل 

اجلمهور.

امل�سل�سل؟ عر�ض  موعد  حتّدد  • هل 
- �سيعر�ض )ال�سرايا 2( خالل اأ�سابيع قليلة على �سا�سة قناة ON E والقيمون عليها متحم�سون 

للعمل، خ�سو�ساً اأن ن�سبة امل�ساهدة التي حققها مع عر�سه كبرية.

العمل؟ �سالح  يف  جاء  الرم�ساين  ال�سباق  خارج  الدرامي  العر�ض  • هل 
- بالتاأكيد يف �ساحله. كانت ن�سب م�ساهدة امل�سل�سل، بح�سب ا�ستطالعات الراأي، كبرية. وبالن�سبة 
كذلك  عليها.  يخرج  التي  وال�سورة  العمل  بجودة  الهتمام  بقدر  العر�ض  توقيت  ي�سغلني  ل  اإيل، 

اجلمهور اأ�سبح يتابع الأعمال طوال العام، وهو اأمر جيد ل�سناعة الدراما.

املقبل؟ رم�سان  يف  درامي  م�سل�سل  يف  �ست�ساركني  اأنك  • ترّدد 
اأن لدي  اأنا يف مرحلة القراءة لالختيار، خ�سو�ساً  اأ�ستقر على اأي �سيناريو جديد.  - حتى الآن مل 

م�سروعني، لكني مل اأح�سم موقفي منهما بعد.

تقدمينها؟ التي  الأدوار  اختيار  يف  معايريك  هي  • ما 
ال��دور اجليد  - يتمّيز العمل الفني باأنه جماعي، من ثم من املهم البحث يف تفا�سيله لأن 
املتجان�ض �سيخ�سم من  الفريق  اأو  اأدوات��ه  املكتوبة بحرفية مع خمرج ل ميلك  الق�سة  اأو 
اأبحث عن امل�سروع الذي تتوافر فيه عنا�سر النجاح، من  اإيّل. لذا  ر�سيدي ولن ي�سيف 
ياأخذه  ما  وهو  ن�سبياً  الظهور  قليلة  اأنني  فرغم  عمل.  وفريق  واإنتاج  واإخ��راج  �سيناريو 
اجلمهور علّي با�ستمرار، فاإنني حري�سة على اأن اأح�سر يف اأعمال ل اأخجل بها ول اأ�سعر 

باأنها انتق�ست من ر�سيدي الفني.

ال�سينما؟ عن  غيابك  �سبب  هي  الختيار  دقة  • هل 
- تعاين ال�سينما امل�سرية اأزمة منذ 2011 ب�سبب الأو�ساع ال�سيا�سية، ومل تنتع�ض ب�سكل حقيقي 
اإل يف الأ�سهر الأخرية مع وجود اأعمال مبيزانيات �سخمة مل نرها منذ �سنوات، وافتتاح قاعات عر�ض 
جديدة، وهو ما �سيظهر ب�سكل كبري خالل الأ�سهر املقبلة. خالل الفرة الراهنة اأقراأ �سيناريو جديداً 

لكن مل اأح�سم موقفي منه ب�سكل كامل.

امل�سرح؟ عن  • ماذا 
- تعافى امل�سرح اأخرياً، خ�سو�ساً م�سرح الدولة الذي بداأ يقدم عرو�ساً قوية وجيدة لكنها ل تزال تفتقد اإىل 
ج  الدعاية لتعريف اجلمهور مبواعيد عر�سها. واحلقيقة اأنني اأ�سعر ب�سوق كبري اإىل امل�سرح، اأمتنى اأن يتوَّ

بعمل قريباً، لكني بانتظار الدور اجليد الذي ي�ستهويني لعتالء اخل�سبة جمدداً.

عملك؟ وبني  ابنتك  رعاية  بني  توفقني  • كيف 
- اأعطي ابنتي اأولوية دائمة يف حياتي ول ميكن اأن اأتاأّخر عنها، وعندما يكون لدي ارتباط بالت�سوير اأتابعها 

بانتظام عرب الهاتف، فيما اأبقى يف وقت فراغي معها ملتابعة درو�سها وغريها من اأمور.

الفني؟ الو�سط  يف  عملها  على  �ستوافقني  • هل 
- اإطالقاً، فال اأرغب لبنتي يف اأن تعي�ض حياة ال�سهرة وتقيد حريتها لأنها فنانة. للنجومية �سريبة، اإذ ت�سع 

املرء حتت �سغط طوال الوقت فيعي�ض يف توتر دائم، وهي حياة ل اأمتناها لبنتي الوحيدة.

الأمريكية(؟ اجلامعة  يف  )�سعيدي  فيلم  من  ثان  جزء  تقدمي  عن  • ماذا 
 فكرة جيدة للغاية، لي�ض فح�سب لأنها جاءت بناء على طلب اجلمهور، بل لأنه اأي�ساً فيلم �سّكل نقطة حتّول 
مهمة يف م�سريتي الفنية، واإذا ت�سّمن اجلزء اجلديد ا�ستكماًل لدوري فلن اأتردد مطلقاً يف املوافقة، لأن 

عالقة �سداقة قوية جتمعني بفريق العمل.

الراهن؟  للوقت  �ساحلة  الفيلم  فكرة  �ستكون  • وهل 
- بالتاأكيد. اجلزء الثاين من الفيلم �سُيكتب بطريقة تنا�سب اأيامنا، لتكون متما�سية مع املتغريات التي 
طراأت على حياتنا جميعاً. فما ُقدم العام املا�سي مل يعد ي�سلح لليوم، فما بالك بفيلم قدمنا جزءه الأول 
قبل �سنوات طويلة! وباملنا�سبة، هذا الأمر لي�ض ا�ستثناًء، اإذ ثمة اأعمال اأجنبية ظهرت باأجزاء جديدة بعد 

�سنوات من اإطالق اجلزء الأول منها.

اأبحث عن امل�شروع الذي تتوافر فيه عنا�شر النجاح

اأمرية فتحي: اأ�ضعر ب�ضوق كبري اإىل امل�ضرح
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الإ�ضابة  خطر  تزيد  عوامل   7
ب�ضرطان العظام

اكت�سافه  وميكن  العظام  �سرطان  ت�ساحب  التي  الأع��را���ض  بع�ض  هناك 
الليل  اأث��ن��اء  خا�سة  امل�سابة  املنطقة  يف  ب���الأمل  ال�سعور  منها  خاللها  م��ن 
لتورم  بالإ�سافة  املر�ض  �سدته مع تقدم  وي��زداد  ب��اأي جمهود  القيام  وعند 
املنطقة امل�سابة وت�سلب املفا�سل وهي اأعرا�ض ت�ستلزم الذهاب ل�ست�ساري 

متخ�س�ض للفح�ض والطمئنان.
ويقول دكتور كرمي ال�سكري ا�ست�ساري جراحة العظام واملفا�سل: اإن هناك 
كالأطفال  العظام  ب�سرطان  لالإ�سابة  عر�سة  اأك��رث  وفئات  خطر  عوامل 
20 عاما،  اأقل من  اأغلب حالت الإ�سابة ملن هم  واملراهقني حيث حتدث 

وكذلك الأطفال املولودون بفتق �سري.
ومن عوامل اخلطر اأي�سا التاريخ العائلي لالإ�سابة باملر�ض.

وهناك بع�ض الأمرا�ض التي ترتبط ب�سكل ما ب�سرطان العظم فالأ�سخا�ض 
امل�سابون مبر�ض باجيت اأكرث عر�سة لالإ�سابة ب�سرطان العظم وهو مر�ض 
يحدث نتيجة خلل يف عملية هدم وبناء خاليا العظام مما يوؤثر على قوة 

العظام وكثافتها.
وكذلك الأ�سخا�ض الذين خ�سعوا �سابًقا للعالج بالأ�سّعة اأكرث عر�سة من 

غريهم ل�سرطان العظم.
كما اأن الأ�سخا�ض امل�سابني ب�سرطان �سبكّية العني الوراثي معر�سون اأي�سا 
"فروميني"  يل  مبتالزمة  امل�سابون  الأ�سخا�ض  وكذلك  العظم  ل�سرطان 

وهو مر�ض نادر ناجت عن خلل جينّي.

اآثار  من  للتخل�ص  ن�ضائح   4
اجلراحة القي�ضرية

ل�سق  نتيجة  ال�سيدة  بطن  يف  وا�سحة  عالمة  القي�سرية  ال���ولدة  ت��رك 
البطن واخلياطة، وميكن لبع�ض املواد الطبيعية اأن ت�ساعد على اإخفاء اآثار 

اجلرح.
اأ�ستاذ اأمرا�ض الن�ساء والولدة، بع�ض الن�سائح  ويقدم دكتور اأحمد ح�ساد 
التي ت�ساعد على التخل�ض من اآثار الولدة القي�سرية، ويف مقدمتها دهان 
منطقة اجلراحة بجيل ال�سبار الطبيعي الذي ي�ساعد على التئام اجلروح 

واإخفاء اآثارها واإعادة بناء خاليا اجللد ب�سكل �سليم.
كما ين�سح بزيت الالفندر الذي ي�سرع بدوره من التئام اجلروح مع املداومة 

على الدهان املو�سعي حلني ال�سعور بنتيجة جيدة.
وين�سح بتناول ع�سل النحل لكونه م�سادا للبكترييا واللتهابات وي�ساعد 
ا بتناول الأطعمة التي حتتوي على  على �سرعة التئام اجلرح وين�سح اأي�سً

."E" فيتامني
والدكتور اأحمد ح�ساد هو اأ�ستاذ اأمرا�ض الن�ساء والتوليد والعقم بكلية طب 
التوليد  يف  ودكتوراه  ماج�ستري  على  حا�سل  امل�سرية،  �سم�ض  عني  جامعة 

واأمرا�ض الن�ساء والعقم، ودبلوم جراحة املناظري الن�سائية من فرن�سا.

من هو ما�شبريو؟
ه���و م�����س��ت�����س��رق ف��رن�����س��ي در������ض ال��ل��غ��ات ال�����س��رق��ي��ة ف�����س��ل��ع يف اللغة 
الهريوغليفية وان�ساأ املعهد الفرن�سي بالقاهرة وعمل مديرا للمتحف 
الآثار  لدرا�سة  امل�سرية  للبعثة  كرئي�ض  م�سر  قدم  قد  وك��ان  امل�سري 
كما ان له جهودا يف الك�سف عن بع�ض الثار امل�سرية واأهمها مومياء 
يف  الرئي�سية  ال�����س��وارع  اح��د  على  ا�سمه  اأط��ل��ق  كما  ال��ث��اين،  رم�سي�ض 

القاهرة واملطلة على كورني�ض النيل. 
من هو جوتنربج ؟

الطباعة باحلروف  اخ��راع  اليه يف  الف�سل  امل��اين يرجع  هو خم��رع 
املتحركة.

ماهما الدولتان اللتان حتمالن ا�شم معادن ؟
الدولة  ،اما  النحا�ض  ا�سمها الالتينيي كيربيو�ض  هما قرب�ض ويعني 
اي  ارج��ان��ت  ال�سبانية  م��ن  م�ستق  وا�سمها  الرجنتني  فهي  الخ���ري 

الف�سة. 

- اأن الغاز يف طبيعته غاز ل رائحة له ، ولكن ت�ساف اإليه هذه الرائحة لدى ت�سفيته وتخزينه من اأجل عامل 
الأمان واحلماية لالنتباه اإليه

- اأن طائر الكيوي هو الطائر الوحيد التي تقع فتحة اأنفه يف مقدمة منخاره
- اأن املاء البارد هو اأخف من املاء ال�ساخن

- اأن مايخ�ض اجلمل من مفردات وتعابري يف اللغة العربية يقرب من 1000 كلمة
- اأن البعد بني ال�سم�ض والأر�ض يعادل 385 �سعفا من بعد الأر�ض عن القمر

- اأن زجاجة احلليب تفقد ما يعادل ثلثي حمتواها من فيتامني )ب( اإذا ما و�سعت حوايل
�ساعتني يف �سوء النهار

النحا�ض يف نف�ض قطر  الرجل قوي جدا ويعادل يف قوته ومتانته متانة �سلك من  اللحية لدى  اأن �سعر   -
�سعره

- اأن الكاأ�ض ال�سميك معر�ض للك�سر اأكرث من الكاأ�ض الرقيق فيما اإذا و�سع به م�سروب �ساخن
الأر����ض حول  بها  ت��دور  التي  ال�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 اأك��رث من  ي�ستمر  الك�سوف ل  اأن   -

ال�سم�ض.

الثعلب والأ�سد 
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فوائد العنب 
اأ�سرف  حديثة  طبية  درا���س��ة  ك�سفت 
ميامى  ج��ام��ع��ة  م��ن  ب��اح��ث��ون  عليها 
الأمريكية اأن العنب له فوائد �سحية 

مثرية للعني ووظائف الإب�سار.
غنى  العنب  اأن  ال��درا���س��ة  واأو���س��ح��ت 
التى حتمى  الأك�سدة  جدا مب�سادات 
خ���الي���ا ج�����س��م الإن���������س����ان م����ن تلف 
اأن  لفتة   DNA النووى  احلم�ض 
منتظم  ب�سكل  الفاكهة  ه��ذه  ت��ن��اول 

ي�ساهم فى تعزيز �سحة �سبكية العني وتقليل فر�ض الإ�سابة بتدهور وظائف 
للغاية.   مثريا  اأم��راً  يعد  ما  العمى وهو  وانخفا�ض خطر حدوث  الإب�سار 
خالل   ”Nutrition“ ال�سهرية  العلمية  باملجلة  النتائج  هذه  ون�سرت 
�سهر مار�ض اجلارى وكما ن�سرت موؤخرا على املوقع الإلكرونى ل�سحيفة 
“ديلى ميل” الربيطانية. جدير بالذكر اأن الأبحاث ال�سابقة ك�سفت اأي�سا 
عن الكثري من فوائد العنب حيث اأ�سارت درا�سة طبية اأ�سرف عليها باحثون 
من جامعة جال�سكو الربيطانية اأن تناول ع�سري العنب ب�سكل منتظم يحد 
ك�سفت  فيما  والزهامير.  وال�سرطان  القلب  باأمرا�ض  الإ�سابة  خطر  من 
درا�سة اأخرى اأ�سرف عليها باحثون من جامعة وا�سنطن �ستيت الأمريكية 
نظرا  ال��وزن  بزيادة  الإ�سابة  من  يقى  متو�سطة  بكميات  العنب  تناول  اأن 
لحتوائه على مركب “resveratrol” الذى يحول جزءا من الدهون 
البي�ساء ال�سارة اإىل الدهون البنية املعروفة بفاعليتها فى تعزيز معدلت 

حرق ال�سعرات احلرارية.

اأع�ساء  لكل  )القلب( هو مركز احلياة  يعترب 
اجل�سم، لكن كثرياً ما ُنهمل ما يخربنا به ول 
نن�ست لإ�ساراته، فيما تفيد التقارير الطبية 
للوفاة  الأول  ال�سبب  ه��ي  القلب  م�ساكل  اأن 
ف  ال�����س��روري التعرُّ ال��ع��امل، لذلك م��ن  ح��ول 
الكفيلة  الإج��������راءات  وات���خ���اذ  ر���س��ائ��ل��ه  ع��ل��ى 

بحمايته.
قبل  القلب  ير�سلها  التي  الإ�سارات  اأهم  اإليك 

اأن تتطور امل�ساكل ال�سحية املرتبطة به:
بالغثيان  امل��ف��اج��ئ  الإح�����س��ا���ض  الغثيان:   1-
وا�سح  �سبب  وج���ود  دون  ال��ق��يء  يف  وال��رغ��ب��ة 

يعني اأنك بحاجة ملراجعة الطبيب.
الكتف  يف  تنميل  اأو  باأمل  ال�سعور  الكتف:   2-

القلبية �سيوعاً، ول  اأهم عالمات الأزم��ة  اأحد 
ينبغي جتاهلها.

اأو  ب��ح��رك��ة  ال��ق��ي��ام  ع��ن��د  ال��ن��ف�����ض:  �سيق   3-
ي�����س��ع��ر الإن���������س����ان ب�سيق  ب�����دين ق����د  ن�������س���اط 
وان��ق��ط��اع ال��ن��ف�����ض، وه���ي ع��الم��ة ع��ل��ى وجود 

م�ساكل يف القلب تتطّلب الفح�ض الطبي.
املربر  غ��ري  ال�����س��ع��ور  وال��ت��ع��ب:  ال��دوخ��ة   4-
بالتعب  امل�����س��ت��م��ر  والإح�������س���ا����ض  ب����ال����دوخ����ة، 

والإرهاق اإ�سارة تتطّلب الفح�ض.
مع  ال�سهية،  ف��ق��دان  وال��ع��ط�����ض:  اجل���وع   5-
عدم الرت��واء وال�سعور بالعط�ض عالمة قوية 
على وجود عدم توازن كهربي باجل�سم يحتاج 

اإىل ت�سخي�ض.

طوال  واق��ف��اً  ظللت  اإذا  الأَْن���ك���ل:  م  ت����ورُّ  6-
باأمل  ق��د ت�سعر  م��ن��ه  ل��ف��رة ط��وي��ل��ة  اأو  ال��ي��وم 
يف م��ف�����س��ل ال���ق���دم وع�����س��ل��ة ال�����س��اق، ل��ك��ن اإذا 
م مف�سل القدم )الأن��ك��ل( غري مربر  ك��ان ت��وُرّ

عليك مراجعة الطبيب يف اأقرب فر�سة.
�سبب  دون  ال�������وزن  اك���ت�������س���اب  ال��������وزن:   7-
مراجعة  ويتطّلب  للقلق،  ي��دع��و  اأم���ر  وا���س��ح 

الطبيب.
م�سكلة  احلمو�سة  تكون  قد  احلمو�سة:   8-
يكون  وق����د  ال��ه�����س��م��ي،  اجل���ه���از  اأو  امل���ع���دة  يف 
الأح��وال عليك مراجعة  القلب، يف كل  �سببها 
غري  احل���م���و����س���ة  ���س��ب��ب  ك�����ان  اإذا  ال���ط���ب���ي���ب 

وا�سح.

ال�ضحية الأزمات  قبل  القلب  ير�ضلها  اإ�ضارات   8

�شاب هندي يوؤدي عر�شا كجزء من الحتفالت خالل كرنفال ت�شانديغاره الذي ميتد ثالثة اأيام يف مدينة �شانديغار. )رويرتز(

ارتعد الثعلب وهو ي�سمع زئري الأ�سود فقد كان عالياً جداً واي�ساً غا�سباً جداً .. �ساأل نف�سه يا ترى ماذا حدث 
مايل ا�سمع الأ�سود تزاأر وهى غا�سبة �ساأذهب لأعرف فاأنا ل ا�ستطيع ان اجل�ض وانتظر.

ذهب الثعلب اإىل عرين الأ�سود وهو يحاول ت�سمم الأخبار وحني و�سل وجد امامه الأ�سد الكبري وهو �سديقاً 
له ف�ساأله بقلق مايل اراكم تزاأرون هل حدث �سيئاً فقال الأ�سد اختفى �سبلي ال�سغري .. ل تقف امامي هكذا 
اذهب وابحث عنه .. اذهب واأل قتلتك، يجب ان تبحث الغابة كلها عن ابني، جرى الثعلب من امام الأ�سد واخذ 
ي�سرخ وهو يف الطريق عن ال�سبل ال�سغري ال�سائع وكلما تقابل مع احد احليوانات �ساأل هل وجدمتوه ولكن 
اجلميع كانوا يجيبون بالنفي والغابة كلها من�سغله بالبحث عن ال�سبل ال�سغري .. مل ترك احليوانات مكاناً 
ال وبحثت فيه فوق الأ�سجار وحتتها ..بني ال�سجريات وو�سط املياه ال�سحلة، من اطراف الغابة لأطرافها ومن 
�سرقها اإىل غربها ولكن دون فائدة واجتمع اجلميع حول الأ�سد يقولون رمبا وقع يف يد �سياد ف�سرخ ال�سقر 
وقال ل مل ياأتي اإىل غابتنا �سيادون اليوم ول حتى ام�ض فقال القرد رمبا �سقط يف النهر فرد التم�ساح وقال 
ل ا�سرف على النهر بنف�سي مل ي�سقط فيه اأي حيوان اليوم ف�سرخ الأ�سد وقال ح�سناً هل تبخر ابني يف الهواء 
ايها املغفلون ..�سمت اجلميع رمبا خوفاً منه ورمبا احراماً لدموع الأم املنكوبة .. وو�سط هذا ال�سمت املطبق 
جاء ال�سبل ال�سغري ووقف و�سط الزحام وهو يقول ماذا حدث ملاذا تبكون، انده�ض اجلميع وتعجبوا ثم نظروا 
اإىل الأ�سد وهم يكتمون �سحكاتهم خوفاً من الأ�سد الذي برزت عيناه وهو ينظر اإىل �سبه الذى كان يبكيه منذ 
حلظات .. �سرخ فيه اين كنت ايها ال�سقي فقال كنت انام يف التجويف اعلى ال�سجرة من اخللف، كم كان النوم 
فيه دافئاً ومريحاً ومازلت اح�ض برغبتي يف النوم مرة اخرى .. ان�سحب ال�سبل بهدوء والتف خلف ال�سجرة 
فت�سلق فروعها ودخل يف جتويف عميق لي�ستكمل نومه تاركاً امه واباه واحليوانات كلها ت�سحك وت�سحك حيث 
�سرخ الثعلب وقال كان ينام فوق راأ�ض ابيه وهو ل يح�ض بذلك، يا له من غبي، اآه كم هو غبي .. ومل يقل كلمته 
الثالثه فقد لطمه الأ�سد لطمه قوية فقتله يف احلال فقد ظن ان الأ�سد يق�سده هو بالغباء ول يق�سد ابنه 
وعندما عاتبته زوجته قال هذ ال�سبل من ظهر ذاك الأ�سد ول ي�سح ان يو�سف بالغباء ابداً .. فهل دفع الثعلب 

حياته ثمناً لغبائه ام غباء الأ�سد ؟ 


