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الإرهاق كتاأثري اخلمر على قائد ال�سياراة

اأن الإره��اق ال�شديد  حذر املجل�س الأمل��اين لل�شالمة على الطرق من 
له تاأثري مياثل تاأثري اخلمر على قائد ال�شيارة، اإذ اإنه ي�ؤثر بال�شلب 
على الرتكيز و�شرعة ردة الفعل.  واأو�شح املجل�س اأن ال�شتيقاظ ملدة 
�شاعة يت�شبب يف تاأخري �شرعة ردة الفعل بنف�س التاأثري الناجم   17
عن وج�د ن�شبة 0.5 يف الألف من الكح�ل بالدم، وتزيد اإىل 1.0 يف 
الألف بعد 22 �شاعة بدون ن�م.  واأ�شار اخلرباء الأملان اإىل اأن قائد 
اأو خم�س �شاعات تزيد فر�س تعر�شه  اأرب��ع  اإل  ال�شيارة الذي ل ينام 
حلادث بن�شبة 4.3 اأ�شعاف ال�شخ�س الذي ينام �شبع �شاعات اأو اأكرث. 
لالأ�شخا�س   بالن�شبة  �شعفا   11.5 اإىل  الن�شبة  ه��ذه  تزيد  حني  يف 

الذين ينام�ن لفرتة اأقل من اأربع �شاعات.

حيل ذكية للتخل�ص من البقع امل�ستع�سية
اإزالتها  ي�شعب  التي  البقع  لبع�س  لآخ��ر  وقت  من  املالب�س  تتعر�س 
كيماوية  م����اد  اإىل  ال��ك��ث��ريون  ويلجاأ  ال��ع��ادي��ة،  التنظيف  مب�شاحيق 
اخليارات  بع�س  الطبيعة  وت�فر  وتتلفها.  باملالب�س  ت�شر  اأن  ميكن 
اأن���اع البقع دون ترتك اأثراً  اإزال��ة خمتلف  البديلة التي ت�شاعد على 
ارتداء  عند  للجلد  �شحية  م�شاكل  ت�شبب  ل  اأنها  كما  املالب�س،  على 
املالب�س التي مت تنظيفها بهذه امل�اد الطبيعية. وفيما يلي جمم�عة 
با�شتخدام م�اد  البقع منها  واإزال��ة  املالب�س  واأ�شاليب لتنظيف  طرق 
طبيعية مت�فرة يف معظم املنازل، بح�شب ما اأوردت �شحيفة ديلي ميل 

الربيطانية:
اخلبيز �ش�دا   1-

 تعترب �ش�دا اخلبيز من اأف�شل ال��شائل الطبيعية لتنظيف املالب�س، 
وميكن ا�شتخدامها لزيادة كفائة م�شاحيق التنظيف العادية كما اأنه 

ي�شاعد على تليني الأقم�شة والتخفيف من رغ�ة ال�شاب�ن.
الأبي�س اخلل   2-

 مي��ك��ن ا���ش��ت��ع��م��ال اخل���ل الأب��ي�����س لإزال�����ة ال��ب��ق��ع ال�����ش��ف��راء الناجتة 
العفن  بقع  من  التخل�س  اإىل  بالإ�شافة  الإبطني،  حتت  التعرق  عن 
والطعام، كما ميكن ا�شتخدامه يف تنظيف وتعقيم اأح�ا�س الغ�شالت 

للتخل�س من خملفات عملية الغ�شيل.
الأوك�شجني ماء   3-

على  وي�شاعد  الطعام  بقع  م��ن  التخل�س  يف  الأك�شيجن  م��اء  يفيد   
تبيي�س املالب�س، ويعد بديل مميز للكل�ر يف هذا املجال، كما ميكن 
اإزال���ة ط��الء الأظ��اف��ر وبقايا ط��الء اجل���دران م��ن على  ا�شتعماله يف 

املالب�س.
الليم�ن ع�شري   4-

القدرة  يعطيه  ال��ذي  اخلليك  حم�س  على  الليم�ن  ع�شري  يحت�ي   
منها،  امل�شتع�شية  وال�شداأ  الطعام  بقع  واإزال��ة  املالب�س  تبيي�س  على 
بعد  ف���ري  ب�شكل  الليم�ن  ع�شري  غ�شيل  اإىل  الن��ت��ب��اه  يجب  ولكن 

ا�شتخدامه لإزالة البقع حتى ل يرتك بقع �شفراء على املالب�س.

متو�سط عمر الإن�سان قد يزيد على الـ90
الإن�شان  عمر  اأن  م�شرتكة  بريطانية  اأمريكية  علمية  درا�شة  ت�قعت 
�ش�ف يزيد على ت�شعني عاما خالل العق�د املقبلة، خا�شة يف الدول 

النامية، وعلى راأ�شها ك�ريا اجلن�بية.
ووجدت الدرا�شة -التي اأجراها فريق من العلماء بتم�يل بريطاين 
 2030 اأن الإن��اث الالتي ي�لدن يف ك�ريا اجلن�بية عام  واأمريكي- 
اأن  اإىل  الدرا�شة  واأ���ش��ارت  عاما.  ت�شعني  على  يزيد  بعمر  يتمتعن  قد 
الدول النامية الأخرى قد تك�ن قريبة من هذه النتائج، وه� ما يثري 
ت�شاوؤلت عن الرعاية ال�شحية والجتماعية التي يحتاجها عدد كبري 

من النا�س الذين ي�شل�ن اإىل الثمانينيات من العمر.
يف  املن�ش�رة  الدرا�شة  اأن  الربيطانية  اإندبندنت  ذي  �شحيفة  وذك��رت 
دورية لن�شيت الطبية ت�شري اإىل ارتفاع معدلت الأعمار يف 35 دولة 
الأمهات  ال�شمنة ووفيات  املتحدة -حيث  ال�ليات  اأن  نامية، يف حني 
والأطفال عند ال�لدة وعمليات النتحار والفروق يف اأحقية احل�ش�ل 
الدول  من  اأبطاأ  ب�شكل  ارتفاعا  ت�شهد  رمبا  ال�شحية-  الرعاية  على 
اأن يك�ن مت��شط عمر الن�شاء  اأوروب��ا ت�قعت الدرا�شة  الأخ��رى. ويف 
عاما   88.6 مبت��شط  الأع��ل��ى  ه���  �ش�ي�شرا  يف  وال��رج��ال  فرن�شا  يف 

للفرن�شيات و84 عاما تقريبا لرجال �ش�ي�شرا. 
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يعقوب �ساهني يفوز بلقب “اأراب اأيدول«
اإعالن  بعد  لبناين  تلفزي�ين  ا�شت�دي�  يف  امل��ك��ان  احتفالية  اأج����اء  ���ش��ادت 

املت�شابق الفائز مب�شابقة امل�اهب “اأراب اأيدول«.
من  البالغ  و�شاهني  العام.  لهذا  باللقب  �شاهني  يعق�ب  الفل�شطيني  وف��از 

العمر 23 عاما ه� ثاين فل�شطيني يف�ز بلقب اأراب اأيدول.
ففي عام 2013 فاز حممد ع�شاف من قطاع غزة بامل�شابقة وفجر مظاهر 

فرح و�شعادة م�شابهة داخل ال�شت�دي� وخارجه.
“�شحيح نحن  )اإم.بي.�شي(  با�شم جمم�عة  املتحدث  وقال مازن احلايك 
مب�ش�طني  ولكن  فايزين  تالتته�ن  الفائز  ه�ية  بيهمنا  ما  اإم.بي.�شي  ب 
ببيت حلم..  م��ربوك لأهله  رب��ح..  النا�س �ش�تتل� وعن ج��دارة  ليعق�ب.. 
هذه مدينة لها رمزية خا�شة جدا جدا ج��دا.. مربوك لل�ن اهلل ي�فقه 
اأول خط�ة ولي�س نهاية مطاف..  اأيدول والف�ز به ه�  بقل� النجاح باأراب 

ي�شتغل ويجتهد ويت�ا�شع والنجاح حليفه.«
عمار  ه�  ميني  مت�شابق  العام  ه��ذا  الت�شفيات  نهائي  اإىل  و�شل  قد  وك��ان 
حممد وفل�شطينيان هما �شاهني من بيت حلم واأمري دندن من بلدة جمد 

الكروم .
وبعد اإعالن ف�زه غنى �شاهني اأغنية وطنية وه� ي�شع العلم الفل�شطيني 

على كتفيه. واأهدى �شاهني ف�زه لبالده ولرفاقه من املتناف�شني.
وقال “اإح�شا�س ل ي��شف.. اإح�شا�س ه�ي ف�ق ال��شف.. �شراحة م�شاعر 
خمتلطة..  ويتم تت�يج الفائز يف الربنامج -القائم على اأ�شا�س فكرة العر�س 
الربيطاين “ب�ب اأيدول”- باختيار اجلمه�ر الذي ي�ش�ت ب�ا�شطة ر�شائل 
لدعم  الت�ش�يت  على  واليمني�ن  الفل�شطيني�ن  ال�شيا�شي�ن  وحث  ن�شية. 
مر�شحيهم املف�شلني وقدمت �شركات الهاتف عرو�شا مميزة للت�شجيع على 

الت�ش�يت. 

اختطاف امراأة يف و�سح النهار 
�شجلت اإحدى كامريات املراقبة مبدينة 
يف  اختطاف  واق��ع��ة  املك�شيكية  اأورواب����ان 
ام����راأة  �شحيتها  ذه��ب��ت  ال��ن��ه��ار،  و���ش��ح 
يتدخل  اأن  ودون  التهديد  حتت  اقتيدت 

اأي �شخ�س لإنقاذها  .
عندما  ���ش��ي��ارت��ه��ا  ت��ق���د  ك��ان��ت  ال�شحية 
الأ�شخا�س  م���ن  جم��م���ع��ة  اع��رت���ش��ت 
ملثمني  ك��ان���ا  ث��ان��ي��ة،  ب�شيارة  طريقها 
ويحمل�ن �شالحا فيما يبدو، ومل تتمكن 
داخل  اإىل  فاقتادوها  منهم،  الفرار  من 

مركبتهم، وانطلق�ا.
�شيارة �ش�داء  الفيدي�  وتظهر يف خلفية 
ال�اقعة،  م��ك��ان  اجت����اه  ق��ادم��ة يف  ك��ان��ت 
العملية،  انتهاء  مبجرد  اأدراج��ه��ا  فعادت 
اآم  املختطفني،  م��ع  ك��ان��ت  اإن  ي��ع��رف  ول 
اإن بقي  اأنه �شخ�س تخ�ف مما ينتظره 

يف حميط اجلرمية.
م����ع����دلت  اك�������رب  اأن  ب����ال����ذك����ر  ج����دي����ر 
املك�شيك،  تقع يف  ال��ع��امل  يف  الخ��ت��ط��اف 
العائالت خا�شة  بني  النتقام  كن�ع من 
كما  امل��خ��درات،  جم��ال  يف  منها  العاملة 
للفتيات  اختطاف  ح��الت  ت�شجيل  �شبق 
العمل يف  اإجبارهن على  ال�شابات، ق�شد 

الدعارة.
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قر�ص يرتاجع عن 
مهاجمة �ساب

ا�شتطاع راكب اأم�اح على ال�ش�اطئ 
هج�م  م��ن  ينج�  اأن  ال���ش��رتال��ي��ة 
قبل  الأخ����رية  اللحظات  يف  ق��ر���س 
ملا جاء يف  له وفقا  اأن يقع فري�شه 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
التقطت  امل��ن�����ش���ر  ال��ف��ي��دي���  ويف 
ك���ام���ريا م��ث��ب��ت��ة يف ط���ائ���رة ب���دون 
ط���ي���ار ف������ق اأح������د ال�������ش����اط���ئ يف 
اإ�شرتاليا ظه�ر قر�س يهاجم �شاب 
ال�شاب  اأن  اإل  الأم����اج،  راكبي  من 
تفاجاأ بتحرك القر�س يف املياه مما 
الأنفا�س  حتبي  اللقط  تلك  جعل 
نهاية  لأن  الفيدي�  ي��رى  من  لكل 

ال�شعب كانت غري مت�قعة.

�ساحر ي�سقط من 
�سقف مرتفع

جنا �شاحر من م�ت حمقق بعدما 
تعلق ب�شقف حدائق ال�شتاء مبدينة 

بالكب�ل الجنليزية.
ج�نز  اآرون  ال�شاب  ت����ازن  واخ��ت��ل 
)23 عاماً(، لي�شقط على الأر�س 
اأمتار   8 نح�  ارت��ف��اع  من  ال�شلبة 
امل�شت�شفى  اإىل  ال��ف���ر  على  ليُن�قل 
بينها  م�شابا بجروح خطرية، من 
الفقري،  والعم�د  الرقبة  يف  ك�شر 
“ديلي  �شحيفة  ن�����ش��رت��ه  مل��ا  وف��ق��ا 

ميل” الربيطانية
ال�شاب  اأن  ال�شحيفة،  واأو���ش��ح��ت 
الربيطاين ظل يتنقل بني الأعمدة 
قب�شته  ي��خ�����ش��ر  اأن  ق��ب��ل  ك��ال��ق��رد 
اأن  م���ؤك��دة  الأر����س،  على  وي�شقط 
احلرا�س كان�ا ي�شرخ�ن يف وجهه 
اإل اأنه مل ي�شتمع لهم وظل يتنقل 

حتى �شقط على الأر�س.

�سباق جري بني 
م�سارعي ال�سومو

املعني  ل���ي���ك  لي�����ف  م����ق���ع  ن�����ش��ر 
ي�ثق  فيدي�  بالفيدي�هات مقطع 
���ش��ب��اق ب���ني م�����ش��ارع��ي ���ش���م��� يف 

�شاحة �شباق للجري.
من   3 املن�ش�ر  الفيدي�  يف  وظهر 
م�شارعي ال�ش�م� دخل�ا يف حتدي 
اإىل  ال������ش���ل  م��ن  للتمكن  ك��ب��ري 
 100 ���ش��ب��اق  ال��ن��ه��اي��ة يف  ن��ق��ط��ة 

مرت.
ال�شباق  احداهما  جت��اوز  وبالفعل 
و�شط  ال��ن��ه��اي��ة  خ���ط  اإىل  وو����ش���ل 
جميع  و������ش�����خ�����ري�����ة  �����ش����ح����ك����ات 

احلا�شرين من املتفرجني.
لقى الفيدي� الكثري من ال�شخرية 

ب�شب احجام امل�شارعني.

الإطراء.. كلمات �سحرية تدغدغ الوجدان 
لكنها قد تدمره

ت�أثري  ذات  وق�صرية  رقيقة  ع��ب���رات  املج�ملة 
�صحري على الطرف الآخر، لكنه� حتت�ج حلر�ص 
يف  ت�أتي  اأن  ويجب  العب�رات  اختي�ر  يف  �صديد 
التوقيت واملك�ن املن��صبني، فمتى تنقلب املج�ملة 
يجب  التي  املج�ملة  ع��ب���رات  هي  وم���  لعك�صه�؟ 

جتنبه� مت�م�؟
اأو  الزميلة  اإطاللة  اأو  اجل�رة  مظهر  على  الثن�ء 
الزميل يف العمل بجملة ب�صيطة مثل “�صكلك رائع 
اأو  للمراأة  �صواء  النف�صية  احل�لة  اليوم” حت�صن 
الن��ص  بني  الأج��واء  تلطيف  يف  وت�ص�هم  للرجل 
املج�ملة  كلم�ت  لكن  املزاجية،  ح�لتهم  وحت�صني 
لي�صت بهذه ال�صهولة، ف�خلط�أ يف اختي�ر املك�ن اأو 
التوقيت املن��صب اأو حتى عدم اللب�قة يف اختي�ر 
الكلم�ت وفهم اخللفية الثق�فية لكل �صخ�ص، قد 

يجعل الأمر كله ينقلب لعك�صه.

التي  املجاملة  كلمات  اأن  اإىل  الج��ت��م��اع  علماء  وخل�س 
تاثريا  اأك��رث  للت�،  عليها  تعرفنا  �شخ�شيات  من  ن�شمعها 
علينا م��ن ت��ل��ك ال��ق��ادم��ة م��ن اأ���ش��دق��اء ق��دام��ى، ك��م��ا اأن 
الهرم  اأعلى منا �ش�اء يف  اأ�شخا�س  ال�شادرة من  املجاملة 

الجتماعي اأو ال�ظيفي، يك�ن �شداها اأكرب علينا.
املبا�شرة”  “غري  املجاملة  كلمات  حتمل  نف�شه  ال�قت  يف 
طريق  عن  الإ���ش��ادة  ع��ب��ارات  تاأتي  فعندما  خا�شا،  �شحرا 
ط���رف ث��ال��ث م����ث����ق ت��ك���ن اأك����رث ت���اأث���ريا م���ن الكلمات 
املبا�شرة، لأن هذا يعني اأن هناك من يتكلم عنا ب�شكل جيد 
حتى يف غيابنا وه� اأمر ي�شعد معظم النا�س، وفقا مل�قع 

ي�نغ” الأملاين. “ت�شايت 
وت��ل��ع��ب امل��ج��ام��الت وال��ك��ل��م��ات ال��رق��ي��ق��ة دورا ك��ب��ريا يف 
اأن م���ع���دل هذه  امل���الح���ظ  ل��ك��ن  ال��ع��اط��ف��ي��ة،  ال���ع���الق���ات 
اأظهر  اإذ  ال���زواج،  �شن�ات  مع  عك�شيا  يتنا�شب  املجامالت 
اأحد ا�شتطالعات الراأي اأن اأقل من 30 باملئة من الأزواج 
احلياة  ل�شريك  كلمات جماملة  منهم  تخرج  وال��زوج��ات، 

ب�شكل ي�مي. 
وي��رج��ع اخل���رباء ه��ذا الأم���ر ل��ع���ام��ل ع��دي��دة م��ن بينها 
روتني احلياة الي�مية الذي يفقد الزوج والزوجة القدرة 
والثناء  احلياة  �شريك  يف  اجلميلة  الأم���ر  اكت�شاف  على 

عليها.
اخللفية الثقافية اأي�شا تلعب دورا مهما يف ا�شتقبال كلمات 

ا�شتخدام  ال���دول  بع�س  يف  ال��ن��ادر  م��ن  فلي�س  امل��ج��ام��ل��ة، 
عبارات مبالغ فيها كن�ع من املجاملة، كما ه� احلال يف 
ال�ليات املتحدة مثال، التي مييل اأهلها ل�شتخدام اأكرث 
اأما يف ثقافات  اأو �شيء ما.  املبالغة ل��شف �شخ�س  �شيغ 
اأخرى كبع�س الثقافات الأوروبية فالبد اأن تت�شم كلمات 

املجاملة بال�اقعية وال�شدق.

جمامالت حمظ�رة!
هدفها  عك�س  املجاملة  كلمات  ت����ؤدي  الأح��ي��ان  بع�س  يف 
ومن  نف�شيا.  ي�شتقبلها  ال���ذي  ال�شخ�س  وت����ؤذي  مت��ام��ا، 
املفيد هنا التعرف على بع�س عبارات املجاملة التي يجب 

جتنبها متاما، ومن بينها:
ق�امك �شار اأف�شل الآن، هل فقدتي الكثري من ال�زن؟ : 
رغم اأن الن�شاء يف�شلن �شماع كلمات الإط��راء التي ت�ؤكد 
لهن ر�شاقتهن، اإل اأن م�شاألة ال�زن من الأم�ر احل�شا�شة 
التي ل يجب التطرق اإليها خا�شة عند احلديث مع املراأة. 
املراأة  اأن  اإل  لطيفة،  تبدو  اأنها  رغ��م  العبارة  ه��ذه  فمثل 

تف�شرها باأنها كانت �شمينة وب�شعة يف املا�شي.
يق�ل�ن:  كما  متعجرفة  اأو  م��غ��رورة  لي�شت  �شخ�شيتك 
لكنها  ال�شخ�شية،  املجاملة  من  قدرا  العبارة  هذه  حتمل 
النا�س  اأن  مفادها  ر�شالة  ي�شمعها  الذي  لل�شخ�س  تر�شل 

يق�ل�ن عنه اإنه مغرور اأو متعجرف.

اأنت �شديق حقيقي: عبارة جماملة ل غبار عليها ولكن 
جرحا  له  ي�شبب  قد  اخلاطئ  ال�شخ�س  مع  ا�شتخدامها 
ل��رج��ل تعرف  ال��ع��ب��ارة  امل���راأة ه��ذه  ت��ق���ل  عميقا، فعندما 
فهي مبثابة  ال�شداقة،  اأك��رث من  م�شاعر  لها  يحمل  اأن��ه 
ر�شالة مفادها اأنها غري مهتمة مب�شاعره. وينطبق الأمر 
نف�شه عندما تخرج هذه اجلملة من رجل لمراأة تتجاوز 

م�شاعرها جتاهه جمرد ال�شداقة.
ل  متاما:  الأبي�س  �شعرك  واخفت  رائعة،  �شعرك  �شبغة 
اأو ام��راأة تذكريه ب��ش�ح ال�شيب يف راأ�شه  اأي رجل  يحب 
اأو راأ�شها، لذا يجب جتنب هذه العبارة متاما، كما ين�شح 

م�قع “غ�فيمنني” الأملاين.
ل يبدو عليك �شنك اإطالقا: املعنى الطيب يف هذه اجلملة 
ه� اأن �شكلك لطيف لكن املعنى املزعج فيها اأنك كبري يف 
ال�شن. قدرتك على فعل اأي �شيء من اأجل حتقيق النجاح 
الطم�حني يف  غ��رور  العبارة  تر�شي هذه  املهني مبهرة: 
حتمل  اإذ  مزعج  معنى  على  تنط�ي  لكنها  املهني،  املجال 
اإ�شارة اإىل ا�شتعداد هذه ال�شخ�س لفعل اأي �شيء حتى غري 

اإن�شاين، من اأجل ال��ش�ل للنجاح يف ال�ظيفة.
هل اأ�شلحت ال�شيارة بنف�شك؟ كم هذا رائع: عندما تق�ل 
م�شاعره  فهي جت��رح  العبارة  ه��ذه  مثل  لزوجها  ال��زوج��ة 
الأم���ر وك��اأن��ه��ا ت�شكك يف  ي��ب��دو  اإذ  ت���دري  اأن  ك��رج��ل دون 

قدراته، وفقا مل�قع “اإن دبلي�” الأملاين.

حيل لإتقان حت�سري 
املايونيز املنزيل

 اإذا كنت تف�شلني ا�شتخدام املاي�نيز املح�شر 
ب��ال��ب��ي��ت يف و���ش��ف��ات��ك ج��رب��ي ه����ذه احليل 
اأطيب طبخة  التي نقدمها اليك من م�قع 
لتح�شلي على �شل�شة ذات طعم رائع وق�ام 

مثايل.
املاي�نيز  حت�شري  طريقة  يف  تتبعينها  حيل 

املنزيل
الرتتيب! هذا  اتبعي   1-

اتباع  امل��اي���ن��ي��ز يكمن يف  ���ش��ر جن���اح و���ش��ف��ة 
ترتيب معني ل��شع املك�نات. �شعي يف وعاء 
�شفار بي�شتني ثم اأ�شيفي ملعقة كبرية من 
ثم  الأ���ش���د  والفلفل  بامللح  نكهي  اخل����ردل. 
ب��شاطة  لتتجان�س  ج��ي��داً  املك�نات  اخفقي 
ياأتي يف  الزيت  اإ�شافة  يدوية.  �شلك  خفاقة 
اخلط�ة التالية وطريقة �شكبه تقرر م�شري 

و�شفتك!
ببطء الزيت  ا�شكبي   2-

الزيت�ن  زي��ت  من  مل   250 اإىل  حتتاجني 

اآخ����ر، ول��ك��ن جتنبي  ن��ب��ات��ي  ن����ع زي���ت  اأي  اأو 
ق�ية  ط��ع��م��ت��ه  لأن  ال��ب��ك��ر  ال���زي���ت����ن  زي����ت 
ا�شكبيه  امل��اي���ن��ي��ز.  �شل�شة  على  و�شتطغى 
امل�شتمر حتى  اخلفق  �شكل قطرات مع  على 
ي��ت��داخ��ل ج���ي���داً م���ع ���ش��ف��ار ال��ب��ي�����س ويبداأ 
امل��زي��ج ميكنك  يكثف  اأن  م��ا  يتكاثف.  امل��زي��ج 
اأن تزيدي الزيت ب�شكل اأ�شرع على �شرط اأن 

ت�شتمري باخللط.
الآخر يف  احلم�شي  املك�ن  اأ�شيفي   3-

ا�شتثنائية  ن��ك��ه��ة  احل��م�����ش��ي  امل��ك���ن  ي��ع��ط��ي 
اأو  اخل��ل  ت�شتخدمي  اأن  ميكنك  للماي�نيز، 
رغبتك  بح�شب  احلام�س  الليم�ن  ع�شري 
اأي�شاً،  حت�شرينها  التي  ال��شفة  وبح�شب 
�شمك  ل��شفة  امل��اي���ن��ي��ز  تعدين  كنت  ف���اإذا 
ا�شتعمال  املف�شل  فمن  مثاًل،  بالفرن  فيليه 
فقط  حتتاجني  احلام�س.  الليم�ن  ع�شري 
اخلليط  ف���ق  اأ�شيفيها  ك��ب��رية،  ملعقة  اإىل 

واخلطي ب�شرعة.

بيئة امليكروبات املعوية.. 
تتحكم يف �سحتنا ومزاجنا اي�سا
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حتت رع�ية �صمو ال�صيخة ف�طمة22

اأبوظبي التقني يطلق الدورة ال�ساد�سة ملهرجان ال�سحة واللياقة اليوم
مب�رك ال�ص�م�صي: ننطلق بفع�لية امل�صي من ع�صرة مواقع ترفيهية مبختلف اإم�رات الدولة..والدعوة ع�مة

ب�لتزامن مع بدء العد التن�زيل لفتت�ح املهرج�ن بعد 30 يومً�

بدء الأعمال التح�سريية ا�ستعدادًا لنطالق مهرجان اأم الإمارات
التجهيزات جتري على كورني�ص اأبوظبي وفقً� للجدول الزمني املحدد

يف دورته الأوىل بدولة الإم�رات العربية املتحدة والث�منة على منطقة ال�صرق الأو�صط

انطالق فعاليات امل�سابقة الدولية »جائزة الربميل امللكي« IBA يف رحاب جامعة الإمارات مبدينة العني

•• ابو ظبي - الفجر

حتت رعاية �شم� ال�شيخة فاطمة بنت مبارك الرئي�س 
الأع���ل���ى مل���ؤ���ش�����ش��ة ال��ت��ن��م��ي��ة الأ���ش��ري��ة رئ��ي�����ش��ة الحت���اد 
الن�شائي العام، يطلق مركز اأب�ظبي للتعليم والتدريب 
املرح  مهرجان  من  ال�شاد�شة  ال���دورة  واملهني،  التقني 
�شهر  مل��دة  و  الإثنني  الي�م   ،2017 واللياقة  لل�شحة 
الفعاليات  تبداأ  حيث  الدولة،  اإم��ارات  مبختلف  كامل 
فعالية  يف  املجتمعية  الفئات  وكافة  الطلبة  مب�شاركة 
امل�����ش��ي ال��ت��ي ت��ق��ام يف ع�����ش��رة م����اق���ع ت��رف��ي��ه��ي��ة وهي 
وك�رني�س  بدبي،  املمزر  وك�رني�س  اأب�ظبي،  ك�رني�س 
والفجرية،  عجمان،  وك�رني�س  ال�شارقة،  يف  البحرية 
دملا،  وج��زي��رة  وال��ع��ني،  القي�ين،  واأم  اخل��ي��م��ة،  وراأ�����س 

ومدينة زايد باملنطقة الغربية.
ال�شام�شي مدير عام مركز  �شعيد  �شعادة مبارك  وقال 
الدورة  اأن  واملهني  التقني  والتدريب  للتعليم  اأب�ظبي 
الفئات  كافة  لإ�شتقطاب  ت�شعى  للمهرجان  اجل��دي��دة 

العمرية باملجتمع، ومن ثم فان الدع�ة عامة ومفت�حة 
اأمام امل�اطنني واملقيمني للم�شاركة يف فعالية  باملجان 
تركز  التي  الأخ��رى  املتن�عة  الفعاليات  وكافة  امل�شي، 
اأبناء  ل��دى  ال�شحي  ال���ع��ي  مبنظ�مة  الإرت��ق��اء  على 
اأخرى  باماكن  املجتمع، والتي ت�شتمر ملدة �شهر كامل 
بالدولة، حتت �شعار »اعنِت ب�شحتك...لأجل �شعادتك« 
املفاجاأت  من  متميزة  نخبة  الفعاليات  تت�شمن  حيث 
حم�راً  املجتمع  اأب��ن��اء  �شعادة  جتعل  ال��ت��ي  والأن�����ش��ط��ة 
الر�شيدة  القيادة  ت�جيهات  يت�افق مع  رئي�شياً  وهدفاً 
ممثلة يف �شاحب ال�شم� ال�شيخ ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال�شم�  و�شاحب  اهلل،  حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة 
ال�شم�  و���ش��اح��ب  دب���ي،  ح��اك��م  ال�����زراء  رئي�س جمل�س 
اأب�ظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة، باأن تك�ن ال�شعادة 
�شمن الأول�يات ال�طنية يف املجتمع  بكافة امل�ؤ�ش�شات 

احلك�مية.

ال�شيخة  اأن رعاية �شم�  ال�شام�شي  واأكد �شعادة مبارك 
فاطمة بنت مبارك، للمهرجان منذ اإنطالقته الأوىل 
اإ�شتثنائي  ح��دث  جعله  الآن،  وحتى  �شن�ات  �شت  قبل 
التي  املتخ�ش�شة  الفعاليات  كاأ�شخم  ال�شدارة  يحتل 
الت�ع�ية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�شم 
و�شالمة  �شحة  ت�شتهدف  التي  ال�شحية  والتثقيفية 
من  نخبة  ومب�شاركة  الإم���ارات���ي،  املجتمع  يف  الأ���ش��رة 
جمالت  يف  املتخ�ش�شة  وال��دول��ي��ة  املحلية  امل�ؤ�ش�شات 
كافة  اإ�شتقطاب  على  تعمل  ال��ت��ي  وال��ل��ي��اق��ة،  ال�شحة 
من  ال�شحية  ب���الأمن���اط  لت�عيتها  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
خ���الل اأن�����ش��ط��ة جم��ان��ي��ة وم��ت��ن���ع��ة ت��ق��دم ل��ه��م بطرق 

مبتكرة .
ومن جهته اأو�شح علي حممد املرزوقي رئي�س مهارات 
التقني  اأب�ظبي للتعليم والتدريب  الإم��ارات يف مركز 
فعالية  اأن  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  رئي�س  واملهني 
امل�شي مبختلف اإمارات الدولة، ترافقها حملة للت�عية 
امل�شاركني  كافة  ت�شتهدف  العامة  وال�شالمة  ال�شحية 

كافة  يف  للم�شاركة  الأ���ش��رة  اأف���راد  داع��ي��ا  الفعالية،  يف 
الأطفال  م��ع  لتت�افق  ت�شميمها  مت  التي  الفعاليات 
وال�شباب والفئات الأكرب حيث �شيتم اإ�شتقطابهم وفق 
والريا�شية  ال�شحية  الأن�����ش��ط��ة  م��ن  متن�عة  ب��اق��ات 
والألعاب وامل�شابقات ذات اجل�ائز القيمة بالإ�شافة اإىل 
ال�شت�شارات والفح��شات املجانية التي يقدمها نخبة 
من الأطباء وال�شت�شاريني، والتدريب على الإ�شعافات 
و  والتغذية  ال�شحي  والطبخ  القلب  اإنعا�س  و  الأولية 
اختبارات مر�س ال�شكري وقيا�س ن�شبة الك�لي�شرتول 
وفح�س النظر ومعاينة حالة اجلل�ك�ما وفح�س الرب� 
وح�شا�شية اجلهاز التنف�شي واختبار قيا�س كتلة اجل�شم 
واملدار�س  جمانية  األأ���ش��ن��ان  وفح�س  ال�شعبي  والطب 
الطبية امل�شغرة وتقنيات الإقالع عن التدخني والعالج 
الفيزيائي الطبيعي، وامل�شاركة يف العرو�س الريا�شية 
التايالندية  املالكمة  و  الأيروبك�س  و  الكاراتيه  ومنها 
وال�شطرجن وغريها من الفعاليات الرثية التي تت�افق 

مع اإجتاهات ومي�ل اأبناء املجتمع.

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلنت هيئة اأب�ظبي لل�شياحة والثقافة ام�س عن بدء 
اتخاذ ال�شتعدادات الالزمة لتجهيز املناطق املخ�ش�شة 
مل��ه��رج��ان اأم الإم�������ارات، وذل����ك ت��زام��ن��اً م��ع ب���دء العد 
التنازيل لنطالق دورته الثانية ر�شمياً بعد 30 ي�ماً 
وعلى  املقبل،  مار�س   26 ي���م  اأب�ظبي  ك�رني�س  على 
مدى 10 اأيام. وبداأت ال�شتعدادات الالزمة لنطالق 
يف  امل��ه��رج��ان��ات  اأ�شخم  اأح���د  الإم�����ارات«،  »اأم  مهرجان 
امل��ح��دد، حيث �شيقام  الزمني  اأب���ظ��ب��ي، وف��ق اجل���دول 
املهرجان على م�شافة اأكرث من كيل�مرت على ك�رني�س 
الأعمال  روؤي�����ة  م���ن  امل�����ارة  �شيتمكن  ح��ي��ث  اأب����ظ���ب���ي، 
التط�يرية ملعامل املهرجان على ط�ل امل�قع املخ�ش�س 
وترفيهية  عائلية  اأن�شطة  يت�شمن  وال���ذي  لإق��ام��ت��ه، 

وتفاعلية جلميع امل�اطنني واملقيمني والزوار.
�شيقام خالل  ال���ذي  الإم�����ارات«،  »اأم  م��ه��رج��ان  وي��ق��دم 
اأكرث من  املقبل،  اأبريل   4 اإىل  26 مار�س  الفرتة من 
من  وا�شعة  جمم�عة  تت�شمن  متن�ع  ن�شاط   100
املعار�س الفنية، والعرو�س الأدائية وامل��شيقية احلّية، 
الأن�شطة  عن  ف�شاًل  وامل�شروبات،  الأطعمة  وخ��ي��ارات 

الرتفيهية والثقافية. 
وذل����ك ب��ال��ت��زام��ن م���ع ب���دء ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل لنطالق 
املهرجان، حيث تبقى 30 ي�ماً على م�عد النطالق 
لل�شياحة  اأب���ظ��ب��ي  هيئة  تنظمه  ال���ذي  احل���دث  ل��ه��ذا 
روؤية  على  ال�����ش���ء  امل��ه��رج��ان  ي�شلط  حيث  وال��ث��ق��اف��ة، 
ال�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة بنت  ���ش��م���  وع���ط���اء »اأم الإم��������ارات« 
مبارك رئي�شة الحتاد الن�شائي العام، الرئي�س الأعلى 
الأعلى  املجل�س  رئي�شة  الأ���ش��ري��ة،  التنمية  مل���ؤ���ش�����ش��ة 
خالل  م��ن  املهرجان  ي���يل  كما  والطف�لة،  لالأم�مة 

فعالياته اهتماماً كبرياً بتج�شيد دور الأم يف التما�شك 
والعادات  القيم  على  املحافظة  يف  واأهميتها  الأ���ش��ري، 
الأ�شيلة لالأجيال القادمة، ل �شيما يف القيم العائلية 
دولة  يف  املتن�ع  للمجتمع  الفقري  العم�د  ت�شكل  التي 

الإمارات العربية املتحدة.
وت�����ش��م��ل ف��ع��ال��ي��ات امل���ه���رج���ان جم��م���ع��ة وا���ش��ع��ة من 
ت�شم  التي  واملناطق  التفاعلية  والأن�شطة  العرو�س 
ع������دداً ك���ب���رياً م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات امل��ت��م��ي��زة ���ش��م��ن اأرب����ع 
ال���زوار  لت�شجيع  ال��ط��ل��ق  ال���ه����اء  يف  رئي�شية  م��ن��اط��ق 
ت�شليط  مع  املهرجان،  تفا�شيل  بكافة  ال�شتمتاع  على 

والتخطيط  ال�شتدامة،  عنا�شر  اأهمية  على  ال�ش�ء 
والفعاليات  العرو�س  من  ع��دد  خ��الل  من  للم�شتقبل 
الرتفيهية والتعليمية التفاعلية. وت�شكل هذه املناطق 
واجتماعية،  وثقافية  وطنية  فعالية  جمتمعة  الأرب��ع 
الأن�شطة اجلديدة، والتي  مبا تت�شمنه من جمم�عة 
ال�شعادة  منطقة  مثل  العائالت،  اأف��راد  جميع  تت�افق 
والتي ت�شم عدداً من الأن�شطة مثل مغامرات ب�طينة 
ال�شراعية  امل��راك��ب  م��ع  ال�����ش��اح��رة  ال��رتاث��ي��ة  البحرية 
الثقافية احلقيقية يف  التجربة  اإىل  بالإ�شافة  املل�نة، 
منطقة اأ�شجار الكتب والتي ت�شم اأ�شجاراً حتمل الكتب 

بدًل من الأوراق ليتمكن الزوار من احل�ش�ل على هذه 
الكتب وال�شتمتاع بالأج�اء الثقافية والتعليمية.

اأما منطقة التقدم فت�شم عدداً من التجارب التفاعلية 
وال��شائط املتعددة التي �شتجذب الزوار ملتابعة مفاهيم 
جديدة ومبتكرة، مع ت�شجيعهم على تط�ير م�شتقبل 
اأكرث اإ�شراقاً، ويعد الن�شاط اجلديد هذا العام الر�شم 
على اجلدران باملياه وال�ش�ء من اأكرث الإ�شافات متعة 
امل�شابيح  حيث ميكن للزوار جتربة ت�هج الآلف من 
اإىل ا�شت�دي� ال�اقع  املائية باأ�شل�ب مبهر. وبالإ�شافة 
الفرتا�شي حيث يجد الزائر كافة التفا�شيل املتميزة 

يف املهرجان يف جتربة ال�اقع الفرتا�شي ال�شاحرة.
وت�����ش��م م��ن��ط��ق��ة م��ط��اع��م ال�������ش���اط���ئ، جم��م���ع��ة من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة ب��ني ال��ط��ه��اة امل�����ش��ارك��ني لهذا 
العام، فيما تقدم منطقة ال�ش�ق لهذا العام جمم�عة 
خمتارة من املحالت التجارية التقليدية بالإ�شافة اإىل 
جتربة  للزوار  ت�فر  التي  العاملية  التجارية  العالمات 
نن�شى فعالية  اأن  ت�ش�ق فريدة من ن�عها. ول ميكننا 
ال��ع��ام، وال��ت��ي تقدم  ل��ه��ذا  ال��ف��ري��دة  ب��اي��رو���س  بيك�شل 
حيث  الرقمية،  النارية  الأل��ع��اب  على  التعرف  فر�شة 
ميكن للزوار التحكم بطرق تثبيت الإ�شاءة وت�زيعها 
تقنيات  با�شتخدام  وا�شع  م�شت�ى  على  فنية  بطريقة 

البعد ال�ش�ئي.
ويعد مهرجان اأم الإمارات من الفعاليات املتميزة التي 
من  م�شت�حاة  وعرو�شاً  وترفيهية  فنية  اأن�شطة  تقدم 
على  الإم�����ارات  دول���ة  ق���درة  لتعك�س  متن�عة،  ث��ق��اف��ات 
احت�شان وجهات النظر العاملية، وثقافات العامل التي 
ترثي املجتمع املحلي وتزيد من خرباته مع الرتكيز 
يف ال���ق��ت ذات���ه ع��ل��ى امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��م والعادات 

الأ�شيلة يف املجتمع الإماراتي.

الربميل  “جائزة  الدولية  امل�شابقة  فعاليات  انطلقت 
الأو�شط  ال�شرق  م��ن  جامعات   6 مب�شاركة  امللكي”، 
ب��احل��رم اجلامعي  ال��ه��اليل،  املبنى  ام�����س، يف م�شرح   ،
امل�شاحبة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  �شمن  امل�شابقة  ه���ذه  وت��اأت��ي   ،
اجلي�ل�جيا،  لطلبة  الأول  الأو�شط  ال�شرق  “مل�ؤمتر 
الإمارات  بجامعة  ق�شم اجلي�ل�جيا  ي�شت�شيفه  الذي 
العربية املتحدة، بح�ش�ر الأ�شتاذ الدكت�ر اأحمد مراد-
عميد كلية العل�م، والدكت�ر خالد البل��شي – رئي�س 
ك��شيني�شكي-  روب����رت  والأ���ش��ت��اذ  اجلي�ل�جيا،  ق�شم 
رئ��ي�����س اجل��م��ع��ي��ة الأم��ري��ك��ي��ة جل��ي���ل���ج��ي البرتول 
ال�شتك�شافية  اجلمعية  ع��ن  وممثلني   ،-AAPG
الأوروبية  واجلمعية   ،SEAGاجلي�ل�جيا لعلماء 
الهيئة  واأع�����ش��اء  وامل��ه��ن��د���ش��ني،  اجل��ي���ل���ج��ي��ا  لعلماء 
ال��ع��ل���م، يف رح���اب مدينة  واأ����ش���رة كلية  ال��ت��دري�����ش��ي��ة، 

العني.
واأو����ش���ح الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت���ر اأح��م��د م��راد-ع��م��ي��د كلية 
ال���ع���ل����م ق���ائ���ال: ن��ح��ن ����ش���ع���داء ب��ا���ش��ت�����ش��اف��ة جامعة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ه���ذا ال��ت��ج��م��ع الطالبي 
وا�شت�شافة  الأو����ش���ط،  ال�����ش��رق  ج��ام��ع��ات  خمتلف  م��ن 
الطاقة  قطاع  ملنت�شبي  الهامة  الدولية  امل�شابقة  هذه 
وال��ن��ف��ط وال���غ���از م���ن ال��ط��ل��ب��ة وامل��خ��ت�����ش��ني يف عل�م 
مل  احل��دث  ه��ذا  ل�شت�شافة  واختيارنا  اجلي�ل�جيا، 
ياأت من فراغ واإمنا نتيجة لتح�شري واإع��داد من قبل 
ا�شت�شافة  يف  الكلية  واإداري  التدري�س  هيئة  اأع�شاء 
الفعالية تعد من  اأن هذه  املميزة، كما  الأح��داث  هذه 
العلمية  قدراتهم  لختبار  لطالبنا  الذهبية  الفر�س 
والتقنية عندما يعر�ش�ن اأوراقهم العلمية اأمام جلنة 
البرتول  جم���ال  يف  واملتخ�ش�شة  ال��ع��امل��ي��ة،  التحكيم 
ال��ث��ق��ة يف قدرات  ب��ن��اء  ال��ه��دف م��ن  وب��ال��ت��ايل يتحقق 
الطالب ويعزز مهاراتهم وكفاءتهم ويفتح اآفاق لهم يف 

وظائف مرم�قة يف قطاع النفط والغاز العاملي وذلك 
وفق الت�جه ال�شرتاتيجي للكلية وللجامعة يف اإعداد 

ك�ادر متميزة يف جمال تخ�ش�شاتهم.
جديدة  م��ن��ط��ق��ة  اك��ت�����ش��اف  اإىل  امل�����ش��اب��ق��ة  وت���ه���دف 
واع���دة ب��الإن��ت��اج ال��ب��رتويل ع��ن طريق ت��زوي��د الطلبة 
ال�شتفادة  ي��ت��م  مل  منطقة  ع��ن  ب�شيطة  مب��ع��ل���م��ات 
يت�جب  بحيث  بالعامل،  مكان  يف  بعد  اقت�شاديا  منها 
يف  متقدمة  وب��رام��ج  بتقنيات  حتليلها  ال��ط��الب  على 
اأكرث  نتائج وا�شحة يف  اإىل  البرتول، لل��ش�ل  جمال 
من �شبعة ع�شر جمال يف اجلي�ل�جيا خالل �شهرين 
رحاب  يف  مرة  ولأول  العام  هذا  امل�شابقة  وتقام  فقط، 
هذا  ي�����ش��ارك  حيث  ال��ع��ني،  مبدينة  الم����ارات  جامعة 

الأردن و�شلطنة  ث��الث دول ه��ي  ف��رق م��ن  ال��ع��ام �شتة 
واجلامعات  املتحدة  العربية  الم����ارات  ودول���ة  ع��م��ان 
اجلامعة   – قاب��س  ال�شلطان  جامعة  ه��ي:  امل�شاركة 
الريم�ك  – جامعة  الها�شمية  – اجلامعة  الأردن��ي��ة 
– وجامعة المارات، ومع نهاية  البرتويل  – املعهد 
الفائزة، وميثل  الفرق  الإع��الن عن  �شيتم  الي�م  هذا 
فريق جامعة المارات هذا العام كل من )�شعيد خ�ية 
– كمال  املنت�شر  – علي  – فالح �شيخ  – اأحمد بهاء 
اأمري جرب  الدكت�ر  الفريق  علي  فاخيدوف(،وي�شرف 

اأ�شتاذ اجلي�فيزياء بق�شم اجلي�ل�جيا يف اجلامعة. 
واأ�شار الأ�شتاذ روب�رت ك��شيني�شكي- رئي�س اجلمعية 
الأمريكية جلي�ل�جي البرتول  AAPG،  اأن هذه 

قدراتهم  لختبار  للطلبة  الفر�شة  تعطي  امل�شابقة 
ومهاراتهم العلمية يف ال�اقع العملي ل�شناعة النفط 
خ���الل هذه  وم���ن  التحليلية.  ال��ب��ي��ان��ات  وف���ق  وال��غ��از 
والأكادميية  العلمية  الطلبة  ق��درات  تت�شح  امل�شابقة 
وتط�ير  اكت�شاف  يف  اجلي�ل�جية  البيانات  حتليل  يف 
حق�ل النفط والغاز ، والفائزين بامل�شابقة يف ال�شرق 
مدينة  يف  للم�شاركة  الفر�شة  �شيمنح�ن  الأو���ش��ط 
للم�شاركة  الأم���ري���ك���ي���ة،  ت��ك�����ش��ا���س  ب����لي���ة  ه��ي������ش��نت 
يف امل�����ش��اب��ق��ة ال��ع��امل��ي��ة وال���ت���ي ي�����ش��ارك ب��ه��ا ن��خ��ب��ة من 
اجلي�ل�جيني واملبدعني يف ا�شتك�شاف حق�ل النفط و 
الغاز من خمتلف جامعات دول العامل املرم�قة يف هذا 

املجال، يف اأواخر �شهر اأبريل من العام احلايل.

تخ�سي�ص جائزة �سامل بن حم للتميز العلمي 
عام 2017 لالوائل من خريجي  كليات الطب

•• العني - الفجر

قال �شعادة ال�شيخ م�شلم بن �شامل بن حم العامري ع�ش� املجل�س ال�شت�شاري 
اإدارة جمم�عة بن حم ، رئي�س جمل�س اأمناء )  لمارة اب�ظبي رئي�س جمل�س 
جائزة �شامل بن حم للتميز العلمي ( ان اجلائزة هذا العام �شتك�ن خم�ش�شة 
للطلبة الثالثة الوائ��ل من خريجي كليات الطب يف دولة الم��ارات العربية 
املتحدة، و �شيتم تكرميهم يف حفل كبري يف �شهر �شبتمرب القادم ، وا�شاف بن 
اإختيار تخ�ش�س  يتم  و  العلمي  التميز  �شن�يا يف جمال  اجلائزة متنح  اأن  حم 
حمدد يف كل عام للمتميزين الأوائل من خريجني اجلامعات بالدولة ، و ذكر 

اأمناء  جم��ل�����س  ت�شكيل  مت  اأن����ه  ح��م  ب��ن 
اجلائزة و ت�شمية اأع�شائه.

واأ�شار بن حم ان اعالن �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
ال��دول��ة،  حفظه اهلل ب��اأن ع��ام 2017 
»عام  �شعاره  �شيك�ن  الإم���ارات  دول��ة  يف 
اخل�����ري،  غ���اأن���ه لب����د م���ن اع���ط���اء هذا 
ال�����ش��ع��ار م��ع��ان��ي��ه ال��ع��ل��م��ي��ة وذل����ك من 
بطرق  ال��ع��ط��اء  ث��ق��اف��ة  ت�شجيع  خ���الل 
احلك�مي  القطاعني  يف  لي�س  متعددة 
و اخلا�س ولكن اأي�شا بني كافة �شرائح 
اأن  باعتبار  ال�شباب  وخ��ا���ش��ة  املجتمع 

ثقافة العطاء هي جزء ومك�ن رئي�شي من مك�نات الثقافة الإماراتية ومرتكزا 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغف�ر  القائد  مرتكزات  اأ�شا�شيا من 

نهيان طيب اهلل ثراه. 
ودعا بن حم  اإىل �شرورة قيام القطاع اخلا�س و�شركات الأعمال يف الدولة بلعب 
املزيد من الدوار الفاعلة يف دعم اجله�د احلك�مية الرامية اإىل تنمية ال�شباب 
، م�شيفا يف ال�قت نف�شه على اأهمية ا�شتثمار الأم�ال التي يتم ر�شدها لأعمال 

النفع الجتماعي ب�ش�رة فعالة واأن حتقق هذه الأم�ال نتائج ايجابية. 
واأو�شح بن حم اأن بناء وتعزيز م�شار التنمية القت�شادية والجتماعية املزدهرة 

لدولة الإمارات يتطلب دعم وتعاون كافة القطاعات .
م�ؤكدا عدم قدرة اأي قطاع على حتقيق ذلك مبفرده ومبعزل عن الآخرين. 

دولة  ان   ) العلمي  للتميز  ح��م  ب��ن  �شامل  ج��ائ��زة   ( اأم��ن��اء  رئي�س جمل�س  واك��د 
للتعليم والذي  اأهمية كبرية  اأول��ت  املتحدة منذ قيامها قد  العربية  الإم��ارات 
�شهد يف عهد املغف�ر له باإذن اهلل تعاىل م�ؤ�ش�س الدولة ال�شيخ زايد بن �شلطان 
وما زالت م�شرية هذا التط�ر حتظى برعاية واهتمام  اآل نهيان تط�راً كبرياً 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل.
فقد �شهدت م�شرية التعليم حت�لت ن�عية وكمية �ش�اء على م�شت�ى التط�ير 
اأ�شا�شياً  اأو الزيادة وذلك بف�شل القيادة الر�شيدة التي تعد بناء الإن�شان هدفاً 
التعليم ه� نتاج تفعيل هذه ال�شرتاتيجيات  واإن  التنم�ية  يف ا�شرتاتيجياتها 
���ش��ن���ات ع��دي��دة خ�ش�شت احل��ك���م��ة الحت��ادي��ة واحل��ك���م��ات املحلية  ف��ط���ال 
ميزانيات كبرية ومتزايدة من اأجل دعم التعليم، ولهذا فنحن يف دولة الإمارات 
نعتز بكل ما حتقق وما زال يتحقق من اإجنازات نتيجة رعاية القيادة الر�شيدة 
ل�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان وجه�د �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكت�م ومتابعة من قبل ويل عهد اب�ظبي �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة و اإخ�انهما 
اأعداد  الإجن��ازات ب�ج�د  . ولقد تعززت هذه  الإم���ارات.  ال�شم� حكام  اأ�شحاب 
اأ�شا�شياً  متزايدة ومت�الية من اخلريجني واخلريجات والذين اأ�شبح�ا رافداً 

يف دعم م�شرية التنمية القت�شادية والجتماعية.
للطلبة   2017 ع��ام  املخ�ش�شة  و  العلمي  للتميز  حم  بن  �شامل  جائزة  تعد  و 
، م�شاهمة مت�ا�شعة يف م�شرية  الدولة  الطب يف  الأوائ��ل من خريجي كليات 
ال�ش�رة  اإن��ه   ، العلمية  م�ؤ�ش�شاتنا  ح�شاد  ع��ن���ان  غ��دا  ال��ذي  العلمي  التف�ق 
ل�طننا  ال�فاء  ‘ و  ال���دوؤوب  العلمي  �شعيهم  و  الأع���زاء  ملثابرة طلبتنا  امل�شرقة 
الغايل و قيادتنا الر�شيدة التي حتر�س على ت�فري م�شتلزمات النه��س العلمي 
وم�اكبة م�شتجداته املتقدمة عامليا، فاأجيال احلا�شر هم �شناع امل�شتقبل و اآماله 
و تطلعاته. و جائزة �شامل بن حم باإنطالقها تعرب عن فخرها بك�كبة التميز 
من رواد الإبداع و الإبتكار يف حياتهم العملية و هي حتر�س على امل�شاهمة يف 
ت�شجييع و تعزيز التناف�س العلمي بني طلبة م�ؤ�ش�شاتنا اجلامعية، و الإحتفاء 
بالتميز و التف�ق الذي ت�ج ثمار درا�شتهم و داأبهم العلمي يف نيل هذة املراكز 

املتقدمة يف قائمة التخرج.
وا�شار ان اجلائزة تعد م�شاهمه مت�ا�شعه يف امل�شرية العلمية التي ت�شهدها دولة 
الإمارات العربية املتحدة و التي غدت جامعاتها ومعاهدها العلمية  ذات مكانه 
مرم�قة بني جامعات العامل املتقدم ، و الذي يعرب عن حر�س قيادتنا الر�شيدة 
يف حتقيق املزيد من الإرتقاء العلمي و النه�شة املت�شارعه التي ت�شهدها بالدنا 
بقيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
و رعاه واأخيه  �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأب�ظبي 
نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة و اإخ�انهم حكام الإمارات. م�شيدا بن حم  
الن�شان لنة  بناء  بالتعليم ودوره فى  اهتمام  الر�شيدة من  القيادة  ت�ليه  مبا 
اإن تكرمينا للخريجني  الرثوة احلقيقية لهذا ال�طن املعطاء ..وقال بن حم 
املتميزين ماه� ال رد اجلميل لدولتنا ودعم للمتف�قني من الطلبة املتميزين 
فى حت�شيلهم العلمى وخلق ج� من التناف�س والتميز والتف�ق فى حت�شيلهم 

العلمى لهم ولالجيال القادمة..

)ال�صيخ �ص�مل بن حم(
الذين �شهد  اأبناء ال�طن املخل�شني  اأح��د  ال�شيخ �شامل بن حم رحمه اهلل ه�  
مع  التعامل  على  وال��ق��درة  الإط���الع  و�شعة  واحلنكة  واخل���ربة  بالكفاءة  لهم 
الق�شايا وامل�شكالت بحكمة وتدبر مما جعله م��شع احرتام وتقدير كبريين 
 « له  اآل نهيان ورفقياً  ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغف�ر له  امل�ؤ�ش�س والباين  من 
رفقة ط�يلة تخللتها كثري  وال�شباب وهى  ال�شبا  �شن�ات  ث��راه منذ  اهلل  طيب 
من الأحداث والتح�لت الكربى التي �شهدتها دولة الإم��ارات واملنطقة وكان 
بن حم بحكم قربه من ال�شيخ زايد �شاهداً حياً على كل تفا�شيلها . لقد عا�س 
بن حم و�شهد الإجنازات الكبرية ال�شخمة التي حتققت على اأر�س هذا ال�طن 
الإم���ارات قيا�شاً مبا  الذين تعتز بهم دول��ة  اأح��د الرجال  اأن��ه  املعطاء ول �شك 
قدمه من خدمات واأعمال جليلة ل�طنه مما اأك�شبه تلك املكانة الرفيعة وهذا 
ت��شم يف  . ولطاملا  واأهله وحمبيه  القبائل  اأبناء  الكبري لدى عم�م  الح��رتام 
ال�شيخ �شامل رحمه اهلل فطنته وذكائه واإطالعه ال�ا�شع مما جعله من اأ�شحاب 
الكفاءة الالزمة للف�شل بني  الأم���ر وك��ان ميتلك  اخل��ربة وال��دراي��ة بب�اطن 
اإليه وير�ش�ن به حكماً لإقتناعهم ب�ش�اب روؤيته  املتخا�شمني الذين يلجاأون 
وراأيه ولطاملا كان املغف�ر له ال�شيخ زايد رحمه اهلل يناق�شه يف بع�س الق�شايا 
والأم�ر ويطلب منه اأن يدل�ا بدل�ه فيها وكان بن حم دوماً عند ح�شن الظن 

به.
 مقدمة كتاب ) �شامل بن حم .. ذاكرة تاريخ وجتربة حياة (

ل�شم� ال�شيخ طحن�ن بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف املنطقة ال�شرقية
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وظ�ئف البطن
يح�ّصن حيوية العقل

وذاكرتك،  امل��ع��رف��ي��ة  ق��درات��ك  حت�شني  اأردت  اإذا 
ميكنك ال�شتفادة من تر�شيخ اجلراثيم )املفيدة( 
يف بطنك، �شرط اأن تلتزم بنظام يقّدم لك منافع 
بيئة  ت�شيب  ال��ت��ي  ال��ت��غ��ريات  انعك�شت  اإ���ش��اف��ي��ة. 
امليكروبات املع�ية وترتبط بالنظام الغذائي على 
اختبارات  م��ن  ملجم�عة  خ�شعت  ال��ت��ي  ال��ف��ئ��ران 
ال��ذاك��رة وال��ت��ك��ّي��ف امل��ع��ريف: ل���ح��ظ ت��راج��ع اأداء 
و/  بالده�ن  غنية  حميتها  كانت  التي  الفئران 
حمية  اّت��ب��ع��ت  ال��ت��ي  بتلك  م��ق��ارن��ًة  ال�شكريات  اأو 
م���ت����ازن���ة. وق���د ب����رزت ه���ذه الآث�����ار خ���الل �شهر 

واحد... عند الق�ار�س على الأقل!

يحّفز جه�ز املن�عة
امل��ع���ي��ة، ل  امل��ي��ك��روب��ات  م��ن دون م�����ش��اع��دة بيئة 
وجه  يف  ط�يلة  لفرتة  اجل�شم  ي�شمد  اأن  ميكن 
جهاز  على  البطن  ي�شيطر  الأم��را���س.  م�شببات 
بن�ش�ء  كلها  العملية  تبداأ  كبرية.  بدرجة  املناعة 
من  امل�روثة  والفطريات  والفريو�شات  اجلراثيم 
يح�شل  الأم��ع��اء،  الكائنات  تلك  حتتّل  حني  الأم. 
ت���ا���ش��ل ب��ني امل��ي��ك��روب��ات وج��ه��از امل��ن��اع��ة. ل�حظ 
ال��ف��ئ��ران. تبقى  ل��دى  الت�ا�شل بكل و���ش���ح  ه��ذا 
مناعة الكائنات املعّقمة )اأي تلك املجّردة من بيئة 
جهاز  ين�شط  نا�شجة.  غ��ري  م��ع���ي��ة(  ميكروبية 
اإىل  الكائنات: حني يتعّرف  املناعة كنظام لر�شد 
يك�ن  لذا  عليها.  ال�شيطرة  ي�شتطيع  امليكروبات، 
ول  قي�شرية  بعملية  ي���ل��دون  ال��ذي��ن  الأط���ف���ال 
اأكرث  يحتّك�ن بالبيئة املع�ية واملهبلية لدى الأم 
ل  البطني...  وال���داء  واحل�شا�شية  للرب�  عر�شة 
اجلراثيم  بع�س  اأهمية  من  الآن  التاأكد  من  بد 
امليكروبات  بيئة  تتابع  بفاعلية.  املناعة  لتن�شيط 
املع�ية دوره��ا ال�اقي على مر حياتنا. من جهة، 
م�شّببات  وت��ط��رد  الأم��ع��اء  امليكروبات  تلك  حتتل 
)املناف�شة(  ظ����اه����رة  اإط�������الق  ع����رب  الأم�����را������س 
اأخ��رى، ل تكّف عن حتفيز  الغذائية. وم��ن جهة 
ج��ه��از امل��ن��اع��ة. وف���ق درا����ش���ة اأم���ريك���ي���ة، ي�شاعد 
الداخلية  الأن�شجة  يف  امل�ج�د  الهرب�س  فريو�س 
على حماية اجل�شم من جرث�مة اللي�شترييا عرب 
امليكروبات  بيئة  ت�شمح  يقظاً.  املناعة  جهاز  اإبقاء 
للميكروبات  م�����ش��ادة  ب��ب��ت��ي��دات  ب���اإف���راز  امل��ع���ي��ة 
اأّن  الأب��ح��اث  اأثبتت  مت�ا�شل.  ب�شكل  الأم��ع��اء  يف 
ي�شّبب  الفئران  املع�ية لدى  البيئة  تركيبة  تغرّي 
اأمرا�شاً التهابية مزمنة يف الأمعاء )مر�س كرون، 
لها  نتيجة  ويك�ن  التقرحي...(  الق�ل�ن  التهاب 

ك�شف  الب�شر،  اإىل  بالن�شبة  نف�شه.  ال���ق��ت  يف 
باأمرا�س  امل�����ش��اب��ني  ب���راز  حتليل 

الأمعاء  يف  مزمنة  التهابية 
عن نق�س يف العنا�شر التي 
وتنتجها  اللتهاب  تكافح 
امل��ع���ي��ة. تفرز  اجل��راث��ي��م 
التي  ال���ق����ل����ن  ج���راث���ي���م 

اأحما�شاً  الأل���ي���اف  ت��ل��ت��ه��م 
ت�شتعمل  معينة  ده��ن��ي��ة 

لبل�غ  ال�����دم  جم����رى 
اله�ائية  الق�شبات 
ح���ي���ث ت���ع���ي���ق مت����ّدد 
ت�ؤثر  احل�����ش��ا���ش��ي��ة. 
ج������راث������ي������م ال���ب���ي���ئ���ة 
اأم���را����س  امل���ع����ي���ة يف 
اأي�شاً.  الذاتية  املناعة 
بع�شها  ي�������ش���ت���ط���ي���ع 
ت��ن��ظ��ي��م ال��ت��ع��ب��ري عن 
خم���ت���ل���ف اجل���ي���ن���ات 
بتلك  امل�����رت�����ب�����ط�����ة 
الأمرا�س. باخت�شار، 
ت����������ؤدي  اأن  مي�����ك�����ن 
بارزاً  دوراً  اجل��راث��ي��م 

يف تنظيم املناعة.

ي�������وّج�������ه امل���������زاج 
والعالق�ت

اأن  ع����م�����م����اً  ن����ظ����ن 
القلق  م�����ش��اع��ر 

ل�شغط  ا و

النف�شي ت�شبب ا�شطرابات ه�شمية، لكن ماذا ل� 
كان العك�س �شحيحاً؟ تزداد املن�ش�رات التي تربط 
الدماغية  وال�شطرابات  املع�ية  اجلراثيم  بني 
وانف�شام  والك����ت����ئ����اب  وال���ق���ل���ق  الإج�����ه�����اد  م���ث���ل 
والت�حد  القطب  ثنائي  وال�شطراب  ال�شخ�شية 
وحتى الباركن�ش�ن. ينجم ال�شغط النف�شي جزئياً 
عن ناقالت ع�شبية يتم ت�شنيعها يف البطن. بدل 
ت�شتطيع  البطن!  م��داواة  يجب  الراأ�س،  معاجلة 
الدماغ  م��ع  تت�ا�شل  اأن  املع�ية  امليكروبات  بيئة 
تبقى  ل��ك��ن  ف��اع��ل��ة.  ع�شبية  عنا�شر  اإن��ت��اج  ع��رب 
يف  جمه�لة  امل�ؤثرة  والعنا�شر  النا�شطة  الآليات 
بيئة  اإىل  تفتقر  التي  الفئران  اأن  تبنّي  معظمها. 
ال�شتك�شاف  اإىل  متيل  م��ث��اًل  مع�ية  ميكروبية 
الفاأرة  اأن  كما  القلق.  م�شت�ى  لديها  وي��رتاج��ع 
قلقة  ف���اأرة  م��ن  مع�ية  بيئة  تتلقى  التي  املعّقمة 
يح�شل  نف�شه،  ال���ق��ت  يف  ب��دوره��ا.  قلقة  ت�شبح 
تغيري يف اجلزيئات الع�شبية النا�شطة يف الدماغ، 

ما يثبت اأن بيئة امليكروبات املع�ية ت�ؤثر فيه.
الجتماعية  ال��ع��الق��ات  م�����ش��ار  ي��ت��ح��دد  اأن  مي��ك��ن 
لدى الفئران يف البطن اأي�شاً. ل تبحث الق�ار�س 
املجّردة من بيئة مع�ية مثاًل عن رفاق لها. حتى 
معينة  اأ���ش��ك��ال  من���  ت��ع��زي��ز  ي�شتطيع  ال��ب��ط��ن  اأن 
امل�شابني  الأولد  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ال���ت����ح���د.  م���ن 
بارزة،  ه�شمية  ومب�شاكل  الت�حد  با�شطرابات 
ت��ث��ب��ت ارت���ب���اط ه�شا�شة  ال��ت��ي  ال���درا����ش���ات  ت�����زداد 
الب�شرة املع�ية بتغريات البيئة املع�ية. يف النماذج 
تغريات  ل�حظت  ب��ال��ت���ح��د،  امل�شابة  احل��ي���ان��ي��ة 
ميكن  وك��ان  املع�ية،  امليكروبات  بيئة  يف  وا�شحة 
جراثيم  �شخ  عند  الجتماعي  ال�شل�ك  حت�شني 
امل�شابني  الأولد  م��ن  جمم�عة  �شمن  م��ف��ي��دة. 
الرباز  ك��ان  اله�شمية،  وال���ش��ط��راب��ات  بالت�حد 
كبرية  ن�شبة  تنتج  ال��ت��ي  املطثية  بجراثيم  غنياً 
اأعرا�شاً  ي�شّبب  ال��ذي  الربوبي�نيك  حم�س  من 
م�شابهة لبع�س اأ�شكال الت�حد عند �شّخه بكميات 
�شغرية لدى الفئران. ي�ؤثر حم�س الربوبي�نيك 
الذي ُي�شتعمل على نطاق وا�شع يف القطاع الغذائي 
اجلهاز  على  للعفن  امل�����ش��ادة  منافعه  اإىل  ن��ظ��راً 
ا�شتبدال  عند  ال��دم���ي��ة!  ال����دورة  ع��رب  الع�شبي 
باأغذية  وال�شكريات  ب��ال��ده���ن  الغنية  باحلمية 
غنية بالألياف، ميكن اأن ترتاجع الأعرا�س لدى 
اأ�شكال  اأخ��رى يف تط�ر  ت�ؤثر ع�امل  الأولد. قد 
معينة من الت�حد، لكن ل بد من اإثبات العالقة 

ال�شببية بني الظاهرَتني.

يوؤثر يف الجنذاب
درا�����ش����ة ج�����رت يف عام  ذك������رت 
امليكروبات  بيئة  اأن   2010
اختيار  ت���ؤث��ر يف  ق��د  امل��ع���ي��ة 
اأقله  ال���ع���اط���ف���ي،  ال�������ش���ري���ك 
اخلل  ذب����اب����ة  اإىل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
ال�راثة  علماء  يحبذها  ال��ت��ي 
اأبحاثهم.  يف 

تطّلبت 

اإحدى 
ال���ت���ج���ارب 
�شاللة  ف�����ش��ل 

خمتلفتني:  جم��م���ع��ت��ني  اإىل  اخل����ل  ذب����اب  م���ن 
ال�شكر والأخ��رى على  اإحداها على دب�س  ح�شلت 
��ل��ت ك���ل جمم�عة  ال��ن�����ش��اء. ن��ت��ي��ج��ًة ل���ذل���ك، ف�����شّ
عالقة  م��ا  لكن  نف�شه.  ال��غ��ذاء  يتناول�ن  �شركاء 
ب��ي��ئ��ة امل���ي���ك���روب���ات امل���ع����ي���ة؟ ع��ن��د اإع���ط���اء عالج 
بامل�شادات احلي�ية حلرمان احل�شرات من بيئتها 
ف�����راً. مل  امل��ي��ل  ذل��ك  اختفى  امل��ع���ي��ة،  امليكروبية 
يفتح  لكن  الثدييات  ل��دى  النتيجة  ه��ذه  تت�شح 

الذباب الطريق اأمام اإجراء اأبحاث اإ�شافية.

ينعك�ص على الوزن
تنعك�س  التي  والبيئية  ال�راثية  الع�امل  تتعدد 
ببيئة  اآخ��ر  مهّم  عامل  يتعلق  لكن  البدانة،  على 
امل��ي��ك��روب��ات امل��ع���ي��ة! اأث��ب��ت ال��ب��اح��ث���ن يف جامعة 
كان  ���ش��ن���ات.  ع�شر  منذ  املعل�مة  ه��ذه  وا�شنطن 
بفاأرة  اخل��ا���ش��ة  امل��ع���ي��ة  البيئة  ينقل�ا  اأن  يكفي 
بدينة اإىل فاأرة تفتقر اإىل بيئة ميكروبية مع�ية 
كي ت�شبح هذه الأخرية بدينة بدورها. ثم نقل�ا 
ت�اأمني  م���ن  م��ع���ي��ة  ب��ي��ئ��ة  م��ع��ّق��م��ة  ف���ئ���ران  اإىل 
ن��ح��ي��ل. ثم  والآخ����ر  ب��دي��ن  اأح��ده��م��ا  متطابقني، 
والنحيلة،  البدينة  ال��ف��ئ��ران  ب��ني  تعاي�س  ح�شل 
لدى  الده�ن  وم�شت�ى  ال�شكري  فرتاجع معدل 
الفئران، ما يثبت دور اجلراثيم املع�ية يف تط�ير 

البدانة.
بدينني،  اأ�شخا�س  على  اأب��ح��اث  اإج���راء  عند 
لدى  امليكروبي  ال��ت��ن���ع  ت��راج��ع  ل���ح��ظ 
حمية  اتباع  مع  تزامناً  منهم   40%
اأقل من مت��شطة. على �شعيد اآخر، 
اأك����رث عر�شة  ال��ب��دي��ن��ني  اأن  ي��ب��دو 
خالل  م��ن  امل��زم��ن��ة.  لاللتهابات 
بالألياف  غ��ن��ي��ة  ح��م��ي��ة  ات���ب���اع 
والربوتينات، ميكن اإغناء بيئة 
وتخفيف  املع�ية  امليكروبات 
ل��ك��ن ل ميكن  الل���ت���ه���اب���ات. 
تن�ع  ع���دم  اأن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
بال�شرورة  ي�ؤدي  البيئة  تلك 
اإىل البدانة لدى الب�شر لأنه 
مر�س معقد وي�ؤثر يف اأع�شاء 

عدة.
اك��ت�����ش��ف��ت اأب���ح���اث اأخ�����رى اأن 

لدى  املع�ية  امليكروبات  بيئة 
الفئران البدينة ت�شتطيع اخرتاق 
جدار الأمعاء وت�شهيل مرور ال�شم�م 
يف الدم، ما ي�شّبب اللتهابات التي متّهد 
اأي�شاً  اأحد املختربات  البدانة. حدد  لرت�ّشخ 
الثق�ب  تلك  اإ�شالح  عن  م�ش�ؤولة  جرث�مة 
النا�س من  لدى  �شائعة  تك�ن  التي  ال�شغرية 
دون اأن يك�ن وزنهم زائ��داً. من خالل اإعطاء 

تلك  على  حتت�ي  حي�ية  حم��ف��زات  البدينني 
اجل���رث����م���ة، مي��ك��ن م�����ش��اع��دت��ه��م ع��ل��ى فقدان 

ال�زن وتخفيف حّدة الن�ع الثاين من ال�شكري.

يتحكم ب�ل�صهية
امل���ع����ي���ة ����ش���روري���ة لرتكيب  ُت��ع��ت��رب اجل���راث���ي���م 
وتفكيك  اإن��ت��اج��ه��ا  ع��ن  نعجز  ال��ت��ي  الفيتامينات 
ن��ع��ج��ز ع���ن ه�شمها  ال���ت���ي  ال���غ���ذائ���ي���ة  الأل����ي����اف 
تفر�س  لكنها  عم�ماً.  اله�شم  م�شار  ولت�شهيل 
ال�شهية.  حتّفز  جت���ع،  ح��ني  اخل��ا���ش��ة.  ق�انينها 
�شع�ر  بث  عرب  بذلك  الدماغ  ُتبِلغ  ت�شبع،  وح��ني 
ال�شبع. ثبتت هذه النتيجة لدى الفئران. اأعطى 
جرث�مة  تنتجها  بروتينات  امل�شاركني  الباحث�ن 
الفئران  كانت  اأمعائنا.  يف  امل���ج���دة  ك���لي  الإي 
ال��ت��ي ت��ل��ّق��ت ب��روت��ي��ن��ات الإي ك����لي ال��ت��ي ت�شعر 
مب�شت�ى  ال�شبع  هرم�ن  دمها  يف  حتمل  بال�شبع 
اجلراثيم  بروتينات  تلّقت  ال��ت��ي  تلك  م��ن  اأع��ل��ى 
ال�شكريات والده�ن لأن تلك  اجلائعة. قد نحب 
الأوقات  يف  تع�شقها!  ال�شغرية  املع�ية  الكائنات 
حني  لكن  معتدلة.  ج��رع��ة  اإىل  حت��ت��اج  ال��ع��ادي��ة، 
اأخذ  ب�شبب  امل��ع���ي��ة  امل��ي��ك��روب��ات  بيئة  ت�شطرب 
امل�شادات احلي�ية، حتتل اجلراثيم املع�ية املكانة 
على  وتفر�س  املختفية  اجلراثيم  ُتخّلفها  التي 
والده�ن  ال�����ش��ك��ري��ات  ت��ن��اول  يف  رغبتها  ال��دم��اغ 
لتعزيز من�ها. هذا ما يف�شر رواج وجبات الربغر 

وامل�شروبات الغازية!

يعيد تنظيم �ص�عتن�
ال�شن�ات  يف  ُن�����ش��رت  ال��ت��ي  الأب��ح��اث  بع�س  ي�شري 
امليكروبات  بيئة  يف  اجل��راث��ي��م  اأن  اإىل  الأخ����رية 
امل��ع���ي��ة ت���ؤث��ر يف اإي��ق��اع ال�����ش��اع��ة ال��داخ��ل��ي��ة التي 
تنّظم عدداً من ال�ظائف البي�ل�جية، منها دورة 
مفاجئة  النتيجة  هذه  تك�ن  لن  واليقظة.  الن�م 
ُي�شّهل  ال��ذي  امليالت�نني  ه��رم���ن  اأن  نعلم  ح��ني 
الن�م ي�شتق من ال�شريوت�نني الذي ين�شاأ 90% 

الأم��ع��اء، حتت  ت��������اأث��������ري منه يف 
امليكروبات  بيئة 

املع�ية. يف 
م��������ا 

اأث��ب��ت��ت درا���ش��ة جديدة  ال��ك��ام��ن��ة،  يخ�س الآل��ي��ات 
املع�ية  امليكروبية  بيئتها  املجّردة من  الفئران  اأن 
�شاعة  حتمل  احلي�ية  بامل�شادات  ال��ع��الج  ب�شبب 
بي�ل�جية �شائبة بينما ي�شمح جتديد تلك البيئة 
منا�شب  تنظيٍم  ع��رب  الفاعلة  الآل��ي��ة  با�شرتجاع 
للتعبري اجليني. باخت�شار، تك�ن بيئة امليكروبات 
املع�ية �شرورية جداً بالن�شبة اإىل وظيفة ال�شاعة 

البي�ل�جية.

ي�ص�عد على النمو
ت�شمح بيئة امليكروبات املع�ية الغنية بح�ش�ل من� 
ل اإليه باحث�ن  منتظم. اإنه الكت�شاف الذي ت��شّ
فرن�شي�ن. لحظ العلماء اأن الفئران التي تفتقر 
الفئران  من  اأ�شغر  املع�ية  امليكروبات  بيئة  اإىل 
العادية وت�شّجل م�شت�ًى اأ�شعف من عامل النم� 
IGF-1. اكت�شف�ا اأي�شاً اأثر البيئة املع�ية على 
اإنتاج عامل النم� ون�شاطه. وحني تابع�ا الدرا�شة، 
اأثبت�ا دوره��ا يف من� �شاللة معينة من جرث�مة 
هذه  تلّقت  التي  الفئران  كانت  بلنرتوم.  ملبنة 
غذاًء  تلّقت  التي  تلك  من  حجماً  اأك��رب  ال�شاللة 
يتاأكد  اأن  يبقى  ال��ت��غ��ذي��ة.  ���ش���ء  ع��ان��ت  اأو  ع��ادي��اً 
على  بلنرتوم  ملبنة  جرث�مة  ق��درة  من  العلماء 
اإعطاء الأثر نف�شه مع الب�شر، وميكن ا�شتعمالها 
يعان�ن  الذين  الأولد  من�  تاأخر  ملكافحة  حينها 
يف  كبري  تاأثري  املع�ية  للجراثيم  التغذية.  �ش�ء 
عمليات بي�ل�جية رعدة ت�شمن من� الأولد. ثبت 
الذين  الأطفال  ت�شتطيع حت�شني من�  اأنها  اأي�شاً 

ي�لدون قبل اأوانهم.

يلعب على اأع�ص�بن�!
مبئَتي  امل���زّود  امل��ع���ي  الع�شبي  اجل��ه��از  يكتفي  ل 
اله�شمي  بالتحكم باجلهاز  ملي�ن خلية ع�شبية 
الدماغ وي�ؤثر  با�شتمرار مع  فح�شب بل يت�ا�شل 

ال�شن�ات  يف  اكت�شاف  اأه��م  اإن��ه  اأي�����ش��اً.  عمله  يف 
درا�����ش����ة اخلاليا  م���ن خ����الل  الأخ��������رية. 

الع�شبية اله�شمية، اأثبت فريق بحثي وج�د رابط 
اإىل  بالن�شبة  الع�شبية.  التنك�شية  الأم��را���س  مع 
جميع الأمرا�س املزمنة املعا�شرة، منها الزهامير 
الع�امل  م�����ش���ؤول��ي��ة  ت��ك���ن  ل  ال��ب��ارك��ن�����ش���ن،  اأو 
ال�راثية ح�شرية بقدر ما نظن. بل يجب التحدث 
الأمرا�س عند  عن وج�د قابلية وراثية لتط�ير 
اأن  مب��ا  تفعيلها.  ت�شمن  بيئية  ع���ام��ل  ت���اف��ر 
البيئة  على  انفتاحاً  الأك��رث  اله�شمي ه�  اجلهاز 
اإ�شابات فيه  اأن نر�شد  املنطقي  به، من  املحيطة 
عند ن�ش�ء اأمرا�س مزمنة. ومبا اأن ال�شطرابات 
ل����دى مر�شى  ���ش��ائ��ع��ة ج�����داً  ت���ك����ن  ال��ه�����ش��م��ي��ة 
الباركن�ش�ن، رّكز العلماء على الدور الذي ميكن 
وج�د  واأثبت�ا  املع�ي  الع�شبي  اجلهاز  ي�ؤديه  اأن 
تلك  ي�شبه  مب��ا  الع�شبية  خ��الي��اه��م  يف  اإ���ش��اب��ات 
الباركن�ش�ن.  مر�شى  اأدم��غ��ة  يف  نر�شدها  ال��ت��ي 
الدماغ  على  مفت�حة  ن��اف��ذة  البطن  وك���اأّن  يبدو 
املر�س  ظه�ر  قبل  حتى  الباركن�ش�ن،  لت�شخي�س 
والرجفة التي ترافقه بفرتة ترتاوح بني 5 و15 
�شنة. برز اأي�شاً رابط بني حّدة الباركن�ش�ن ودرجة 
الإ�شابة اله�شمية. مبا اأن القيام بفح�س خزعة 
اأ�شهل واأقل خط�رة من  يف اخلاليا املع�ية يك�ن 
هذا  ���ش��ُي��ح��ِدث  ال��دم��اغ��ي��ة،  اخل��الي��ا  ح�ش�له يف 
املبكر  الت�شخي�س  م�شت�ى  على  ث���رة  الكت�شاف 
�شعيد  على  الع�شبية.  الأمرا�س  م�شار  ومتابعة 
اآخر، قد ت�ؤدي الع�امل البيئية التي نتعّر�س لها 
عرب اجلهاز اله�شمي اإىل تط�ر بع�س الأمرا�س 
املبيدات  ترتبط  ق��د  دماغية.  ُتعترب  كانت  التي 
مثاًل بن�ش�ء اأ�شكال معينة من مر�س الباركن�ش�ن 
اإ�شابات  الأح�������ال  م��ط��ل��ق  يف  ت�شبب  اأن��ه��ا  ع��ل��م��اً 
قد  ال��ف��ئ��ران.  ل��دى  ال��دم��اغ  ه�شمية متتد حتى 
اأ�شكال الباركن�ش�ن يبداأ يف  اأن بع�س  يتبنّي ي�ماً 

البطن!

حت�صن النوم وت�صرع النمو وحتفز جه�ز املن�عة

بيئة امليكروبات املعوية.. تتحكم يف �سحتنا ومزاجنا اي�سا
ت�صكل بيئة امليكروب�ت املعوية ع�ماًل ح��صمً� لتح�صني النوم وت�صريع النمو والتمتع مبزاج جيد وحتى اإيج�د �صريك حي�تك املن��صب.
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العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/142  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شيلفر هايت�س لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمه�ل 
احلق    نزم  يا�شني حممد  التنفيذ/ حممد  ان طالب  القامة مبا  حمل 
املبلغ  املذك�رة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدع�ى  قد 
املنفذ به وق��دره )27175( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش���م  دره���م   2076 مبلغ  اىل  بال�شافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/56  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- �شارل�ت ب�ن للخدمات ال�شيافة - �س ذ م م  جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ فيلما ماي باكا�س بيل�ت�ن   قد 
اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )5400( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 900 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
املذك�ر  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/193  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- وايت كل�فر للمقاولت البناء - �س ذ م م   جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جي�ش��شا ل�بيز فرانك�   قد اأقام 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )13350( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 1275 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2017/248  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- املنهايل للمحاماة وال�شت�شارات القان�نية   جمه�ل 
اأقام  قد  احمدي    الهام حممد  التنفيذ/  ان طالب  القامة مبا  حمل 
عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )35901( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
اىل مبلغ 2645 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2016/1808 جتاري كلي              
باإمارة عجمان  2- حممد ماجد  ح  م  �س  العامة-  للتجارة  ن�جا  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حممد   -3 ح   م  ���س   - العامة  للتجارة  ن�جا  ل�شركة  و�شامن  مدير  ب�شفته   - ال�ي�شي  حممد 
م ح  جمه�ل حمل  العامة - �س  نا�شر حممد ل�ا�شره -ب�شفته �شامن ل�شركة ن�جا للتجارة 
القامة مبا ان املدعي/ بنك الحت��اد ال�طني - �س م ع وميثله : فهد �شلطان علي ل�تاه   قد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن بان ي�ؤدوا مبلغ وقدره 
)1.821.668.73 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف و اتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة    
ال�شاعة 9.30 �س  امل�افق  2017/3/9   لها جل�شة ي�م اخلمي�س   التام.  وح��ددت  ال�شداد  وحتى 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/770 عقاري كلي                    

اىل املدعي عليه / 1-ي�شني اكرب علي كرمي  2- �شركة كارك� اوفر�شيز للتجارة- ذ م م - 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ امالك للتم�يل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله 
وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد   - احلمادي  احمد  اأب�بكر  عبداللطيف حممد   :
ال�حدة  اتفاقية الجارة ومالحقها والزام املدعي عليه الول بت�شليم  املطالبة بف�شخ 
والر�ش�م  ال��ع��ق��اري  القيد  ا���ش��ارة  وال��غ��اء  للمدعية  احل��ي��ازة  ورد  ال�ش�اغل  م��ن  خالية 
ب�شداد  بينهما  فيها  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  وال���زام  امل��ح��ام��اة  وات��ع��اب  وامل�شاريف 
مبلغ وق��دره )460.234.74دره����م( كتع�ي�س .  وح��ددت لها جل�شة ي�م الح��د  امل�افق  
اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة    2017/3/5
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/803 عقاري كلي                    

القامة  حمل  جمه�ل  م   م  ذ   - العامة  للتجارة  ال�شام  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/ امالك للتم�يل - �شركة م�شاهمة عامة وميثله : عبداللطيف حممد 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بف�شخ اتفاقية  اأب�بكر احمد احلمادي - قد 
الجارة ومالحقها والزام املدعي عليه بت�شليم ال�حدة خالية من ال�ش�اغل ورد احليازة 
والزام  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  العقاري  القيد  ا�شارة  والغاء  للمدعية 
املدعي عليه بالت�شامن فيها بينهما ب�شداد مبلغ وقدره )696.353.63 درهم( كتع�ي�س 
  2017/3/6 امل�افق  الثنني  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت  والت��ع��اب.    وامل�شاريف  والر�ش�م 
ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2014/2623  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ال�شداي للخدمات الفنية -  �س ذ م م   جمه�ل حمل 
اروماي  ن��اي��اج��ام  اروم����اي  دوراي  ج��اي��ن  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا 
ناياجان با�شت�ن  قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك 
او خزينة  التنفيذ  به وق��دره )75004( دره��م اىل طالب  املنفذ  املبلغ  بدفع 
املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 4465 درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة. وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2016/463  ا�صتئناف جتاري   
حمل  جمه�ل  ح  م  �س   - �شينجر  1-انرتنا�شي�نال  �شده/  امل�شتاأنف  اىل 
القامة مبا ان امل�شتاأنف /بنك �شادرات ايران- فرع وميثله : احمد علي 
بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  ال��زع��اب��ي    �شالح  مفتاح 
جل�شه  لها  وح���ددت   2016/3/30 بتاريخ  كلي  جت��اري   2015/442  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة   2017/3/7 امل���اف��ق  الثالثاء   ي���م 
ch2.E.23 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2016/311  ا�صتئناف عقاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1-�شركة املا�شة انرتنا�شي�نال للتط�ير العقاري - 
ذ م م   جمه�ل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف /نادر علي اف�شار ها�شمي   
ب��ال��دع���ى رق���م : 2015/240 عقاري  ال�����ش��ادر  ا���ش��ت��اأن��ف   احل��ك��م  ق��د 
امل�افق  الرب���ع���اء    ي���م  جل�شه  لها  وح���ددت   2016/5/31 بتاريخ  كلي 
 ch1.C.11 رق��م  بالقاعة  �شباحا    10.00 ال�شاعة     2017/3/29
تخلفكم  ح��ال  ويف  قان�نيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�ش�ركم  يقت�شي  وعليه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

مذكرة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2015/1184  ا�صتئناف مدين   

اىل امل�����ش��ت��اأن��ف ���ش��ده/ 1-ال��ع��ن���ان - دب���ي م����ل - ذ م م  جم��ه���ل حمل 
حممد  �شعد   : وميثله  غ�ش�يني  داي  /ب��اب��اك  امل�شتاأنف  ان  مبا  الق��ام��ة 
رقم  بالدع�ى  ال�شادر  احلكم  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  قد  احل��م��ادي    عبداهلل 
جل�شه  لها  وح���ددت   2015/12/28 بتاريخ  ج��زئ��ي  م��دين   2015/1415  :
بالقاعة رقم  ال�شاعة 10.00 �شباحا   امل�افق 2017/4/5   الرب��ع��اء    ي�م 
ch2.D.17 وعليه يقت�شي ح�ش�ركم او من ميثلكم قان�نيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/224 جتاري جزئي                 

اىل املدعي عليه / 1-جابريل ك�زمتيك�س للتجارة - �س ذ م م  جمه�ل حمل 
ابراهيم    �شفيع حممد   : ا�شحاق وميثله  �شيخ حممد  املدعي/  ان  القامة مبا 
قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره 
12% من  والفائدة   املحاماة  اتعاب  و   وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   169.923(
ال��ت��ام    وح��ددت لها جل�شة ي���م اخلمي�س   تاريخ  رف��ع الدع�ى وحتى ال�شداد 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.6 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  امل�افق  2017/3/2  
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2016/1630 احوال نف�س م�صلمني 
اىل املدعي عليه / 1-كفا حممد ح�شن خبط  2- اريج حممد احمد خطايبة  
جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ احمد ابراهيم حممد �شرطاوي وميثله 
ال��دع���ى وم��ش�عها   اأق���ام عليك  ق��د  ال��ر���ش��ا    : حممد عبد اهلل ج��ان علي 
و�شم  احمد(  )�شارة  للمح�ش�نة  الوىل  عليها  املدعي  ح�شانة  ا�شقاط  دع�ى 
واثبات ح�شانتها ل�الدها )املدعي(   وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء  امل�افق  
فاأنت مكلف باحل�ش�ر  بالقاعة رقم )6(  لذا  ال�شاعة 8.30 �س     2017/3/1
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2016/2478 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-ا�شامة حممد ب�شام اجلندي  جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �شركة لري لل�شرافة وميثلها ف�ؤاد عبا�س دروي�س وميثله : �شمري حليم 
كنعان   قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليها الوىل 
مببلغ وقدره )97.388 درهم( )�شبعة وت�شع�ن الف وثالثمائة وثمانية وثمان�ن 
درهما( والزام املدعي عليهم  بالر�ش�م وامل�شاريف والتعاب   وحددت لها جل�شة 
ي�م الحد  امل�افق  2017/3/5   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.19 لذا 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/233 جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-كنامب�راث فالبيل اونني ك�تي  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الدلة للتجارة - �س ذ م م وميثله : �شمري حليم كنعان   قد اأقام 
عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )43.750 
درهم( مع الفائدة القان�نية ب�اقع 12% من تاريخ   ال�شتحقاق يف 2013/6/17 
لها جل�شة ي�م  وامل�شاريف والت��ع��اب.   وح��ددت  والر�ش�م  التام  ال�شداد  وحتى 
Ch2.D.19 لذا  بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  امل�افق  2017/3/1    الربعاء  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2017/196 جتاري كلي 

امل��دع��ي عليه / 1-���ش��ع���د ع��دن��ان علي ح�شني م��ب��ارك  جم��ه���ل حم��ل القامة  اىل 
مبا ان املدعي/ البنك التجاري ال��دويل - �س م ع وميثله : عبد اهلل حممد ر�ش�ل  
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املتنازع �شده  علي الهرم�دي   قد 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  درهم(   792.893.32( وقدره  مببلغ 
التاأخريية 9% �شن�يا عن القر�س ال�شخ�شي وفائدة )9%( عن القر�س التجاري من 
تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م اخلمي�س  امل�افق  
2017/3/2  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2016/656 عقاري كلي     
بان  نعلنكم   - القامة  ري�شارد فريكين�س - جمه�ل حمل  اولي�ار   -1  : عليه  املحك�م  اىل 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/30 يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/ 
بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة(  )1( بف�شخ  اتفاقية الجارة املنتهية عن ال�حدة 
العقارية م��ش�ع الدع�ى )ال�حدة العقارية رقم 419 الكائنة بربج �شكاي ك�رت�س F- وادي 
اإمارة دبي ( والزمت املدعي عليه بت�شليمها خالية من ال�ش�اغل للمدعي )بنك  ال�شفا 5 - 
دبي ال�شالمي ( وحم� القيد الذي فح�اه )تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية 
بالتملك طبقا لعقد اليجار املنتهي بالتملك وملحقاته امل�دع لداى الدائرة  وال�ارد ب�شهادة 
امللكية ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعي عليه امل�شروفات والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة.    حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد 

اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 258

هندية    ، بانيكاراجيبهافان  ك�جن�  ا�شاك�ماري  ال�شيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
اجلن�شية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل احل�ش�س  البالغة 100%  يف مطعم ا�ش�اء 
هندية   ، ت�ما�س  بيجي   ال�شيدة/  اىل  وذلك   610060  : رقم  رخ�شة  مب�جب   ، ب�مباي 

اجلن�شية - تعديالت اخرى : تنازل مالك الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 257

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ ا�شتياق احمد بن اقبال احمد - هندي  اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ دل�شاد احمد مق�ش�د 
احمد  - هندي اجلن�شية  يف الرخ�شة امل�شماة  بدر البدور للخياطة والتطريز - رخ�شة 

رقم : 517336 - ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة  
تعديالت اخرى : ل ي�جد.  

وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/2693  تنفيذ جتاري         
اىل املنفذ �شده/1- راما �شاندران ماتيكارا م�تيدات   جمه�ل حمل القامة 
اخلارجية  وال��ت��ج��ارة  لال�شتثمار  ال��ع��رب��ي  امل�����ش��رف  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
ق��ررت حمكمة   - امل��ال  ابراهيم  ابراهيم ح�شن   : م ع( وميثله  )���س  )امل�شرف( 
دبي البتدائية بتاريخ 2017/2/22 خماطبتكم باأنه قد مت احلجز على ام�الكم 
اخلا�شة هي عبارة عن عقار  بياناته رقم الر�س )34- املنطقة الثنية الثالثة- 
رقم ال�شقة 106 - ا�شم املبنى الغاف - امل�شاحة 142.15( وذلك يف حدود املبلغ 
العقار. وعليه فان  به وق��دره )6473240.24( درهم وال �ش�ف يتم بيع  املنفذ 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
�صادرة عن اخلبري احل�صابي

�صاكر فريد عبد الرحمن زينل  
اىل املدعي عليها - ال�شادة / بي جي ا�س اخلليج للمقاولت - �س ذ م م جمه�ل القامة   
نعلمكم بانه مت تكليفنا مبهمة اخلربة احل�شابية يف الدع�ى رقم 2016/2581 جتاري 
جزئي   مبحكمة دبي الإبتدائية واملقامة �شدكم من ال�شادة/ م�شنع �شبكرتوم للطاب�ق 
يف  طرفا  ب�شفتكم  ندع�كم     ، للمحاماة  الزحمي   / ال�شادة  وميثله   م   م  ذ   - اخلفيف 
503 بناية ب�هليبه �شارع  الق�شية امل�شار اليها اعاله باحل�ش�ر اىل مكتبنا الكائن رقم 
 5 11.00 من �شباح ي�م الحد امل�افق  ال�شاعة  املرقبات  - ديرة - دبي وذلك يف متام 
يف   . م�شتندات  من  لديكم  ما  وتقدمي  الدع�ى  على  لالإجابة  وذلك     2017 مار�س 
حال تخلفكم عن احل�ش�ر اأو ار�شال وكيل قان�ين عنكم خالل املهلة املحدد فاإن اخلبري 

�شيبا�شر اجراءات اخلربة ويقدم تقريره للمحكمة من واقع امل�شتندات املتاحة
 اخلبري احل�صابي 
�صاكر فريد عبد الرحمن زينل - تليفون : 042204660 

 تبليغ ح�صور
 جل�صة خربة ح�صابية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعادة اعالن بالن�صر للح�صور امام مكتب ادارة الدعوى

   الدعوى رقم 2016/2476 الدائرة املدنية والتجاية الكلية
اىل املدعى عليه : 1- �شتار انريجي لتجارة الديزل - ذ م م 

 2- عبد النا�شر كانت�بارامبيل - هندي اجلن�شية   
نعلمك بان املدعي : بنك الحتاد ال�طني  - يف الدع�ى رقم 2016/2476 الدائرة املدينة والتجارية والعمالية 

الكلية  )جتاري كلي ( - قد رفع الدع�ى املذك�رة اعاله يطالب فيها - 
الفائدة  مع   1.875.881.55 وقدره  مبلغ  املدعي  للبنك  ي�ؤديا  باأن  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي  الزام 
التاأخريية ب�اقع 20% وذلك عن القر�س التجاري ومبعدل فائدة 36% �شن�يا بالن�شبة لبطاقة الئتمان وذلك 
من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد الفعلي التام لك�ن الدين التجاري وي�شتحق عنه ف�ائد تاأخريية مع الزام 
باحل�ش�ر  مكلف  انت  لذا  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�شاريف  بالر�ش�م  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
امام القا�شي مبحكمة عجمان الحتادية البتدائية بتاريخ 2017/3/6  وذلك لالجابة على الدع�ى وتقدمي 
ما لديكم من بيانات   ويف حال تخلفكم عن احل�ش�ر  او عدم ار�شال وكيل عنكم فانه �شيتم ا�شتكمال الجراءات 

القان�نية يف غيابكم. حتريرا  يف : 2017/2/14. 
 حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

  وزارة العدل
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب ادارة الدعوى

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
    يف الدعوى رقم 2016/4484 جتاري جزئي 

املدعى عليه  :  من�ش�ر عبداهلل ماجد احمد املهريي 
)العن�ان : اإمارة ال�شارقة - احلزانه فيال رقم  3 بج�ار امل�شت�شفى الك�يتي - هاتف متحرك 

06-7480035 &06-5566777 & 050-8624343 & 050-9808044 & 050-2530088
يرجى احل�ش�ر اىل اجتماع اخلربة املقرر مبكتب اخلبري امل�شريف املدون ادناه وذلك يف متام 
ال�شاعة احلادية ع�شره من �شباح ي�م الحد امل�افق 2017/3/5   وذلك لبيان دف�عكم يف الدع�ى 
 املرف�عة عليكم من قبل 1- م�شرف المارات ال�شالمي - �س م ع 2- م�شرف دبي  �س م ع  .
بيت املعرفة لتدقيق احل�شابات-  بناية ال�شم�س امل�شيئة- الدور الول مكتب رقم 112- هاتف 

رقم 042830100 فاك�س 042833622 هاتف متحرك 0506516092 
مقابل  الطاير لل�شيارات-  القره�د / دبي

 اخلبري امل�صريف /حممد كامل عريان
قيد رقم 277 - بيت املعرفة لتدقيق احل�صابات    

اعالن اجتماع خربة
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2016/162 بيع عقار مرهون    
اىل املنفذ ���ش��ده/1- بني ادوي��ن دانيالز 2- �شي�ا علي م���ح��دي   جمه�ل 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ ب��ن��ك اأت�����س ا����س ب��ي ���ش��ي ال�شرق 
الو�شط املحدودة وميثله : احمد ح�شن رم�شان اآل علي -  قررت حمكمة 
بها  املطالبة  القيمة  ل�شداد  اعالنكم   2017/2/15 بتاريخ  البتدائية  دب��ي 
)2.227.386.18( درهم خالل 30 ي�م  من تاريخ الع��الن  واإلبيع العقار 
قان�ن  من   295 امل��ادة  لن�س  وفقا  امل��زاي��دة  بطريق  امل��زاي��دة  او�شافه  املبني 
رقم   -6 ال�شفا  وادي   : املنطقة   - ار���س   : العقار  ن���ع  املدنية   الج����راءات 

الر�س : 563 - م�شاحة العقار - 8597 - قدم مربع(
رئي�س ال�صعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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76.17 ح�سة �سرياميك 
راأ�ص اخليمة يف �سركة بنغالدي�ص 

•• را�س اخليمة –الفجر

ك�شفت �شركة �شرياميك راأ�س اخليمة امتالكها ح�شة ن�شبتها 71.67% 
يف �شركة �شرياميك راأ�س اخليمة بنغالدي�س املدرجة يف �ش�ق دكا لالأوراق 
اإىل  الإنتاجية  RAKCERAMIC وت�شل قدرتها  املالية حتت رمز 
11.68 ملي�ن مرت مربع من البالط و1.47 ملي�ن قطعة من الأدوات 
امل�شاركة  راأ�س اخليمة بنغالدي�س،  ال�شحية.  وتعتزم جمم�عة �شرياميك 
ريتز  بفندق  اجل��اري  الأ�شب�ع  خالل  ا�شيا  جن�ب  للم�شتثمرين  م�ؤمتر  يف 
2 مار�س    � 28 فرباير  الفرتة من  العاملي يف  امل��ايل  دب��ي  كارلت�ن مبركز 
2017. و�شيح�شر امل�ؤمتر كل من امتياز ح�شني وكاو�شيك دا�س بالنيابة 
عن �شركة �شرياميك راأ�س اخليمة بنغالدي�س، اإ�شافة اإىل فيليب حبي�شي، 

رئي�س عالقات امل�شتثمرين جمم�عة �شرياميك راأ�س اخليمة.

اأول �سركة اإماراتية و�سركات اأخرى حت�سل 
على �سهادات اعتماد احلالل مبعر�ص الأغذية 

•• دبي -وام:

�شهد معر�س اخلليج لالأغذية مرا�شم ت�شليم �شهادات اعتماد جهات منح 
العامل  ب��دول  الأغ��ذي��ة احل��الل  اإنتاج  التي ت�شرف على  ال�شهادات احل��الل 
دبي  حاكم  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر  وذل��ك 
وزير املالية رئي�س بلدية دبي. وقام املهند�س ح�شني نا�شر ل�تاه مدير عام 
بت�شليم  لالعتماد  العاملي  الإم���ارات  مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  دبي  بلدية 
�شهادات اعتماد لعدد من ال�شركات اإ�شافة ملنح اأول �شركة حملية بالدولة 
تق�م مبنح ال�شهادات للمنتجات احلالل. وقال املهند�س ح�شني نا�شر ل�تاه 
ان املركز بدا يف تقدمي خدماته على م�شت�ى العامل مبعايري حمددة ت�شمل 
للحالل  الدولية  امل�ا�شفات  اإىل  اإ�شافة  واخلليجية  الإماراتية  امل�ا�شفات 
والذي من �شاأنه اأن ي�ؤهل املنتجات احلا�شلة على العتماد اإىل فتح اأ�ش�اق 
دوليا  احل��الل  اعتماد  ع��امل  يف  ب�شمة  للمركز  يجعل  مم��ا  ج��دي��دة  عاملية 
الإ���ش��الم��ي. ومن  القت�شاد  عا�شمة  دب��ي  وم��ب��ادرة  املركز  اأه���داف  ويحقق 
اأمينة اأحمد حممد املدير التنفيذي ملركز الإم��ارات العاملي  اأف��ادت  جانبها 
اأن دور املركز حمدد يف التحقق من كفاءة �شركات وجهات منح  لالعتماد 
ال�شهادات احلالل من خالل قيام خرباء املركز بتقييم جهة منح ال�شهادات 
من ناحية كفاءة تنفيذ اعتماد احلالل اإ�شافة اإىل �شرورة ت�فر ال�شفافية 
وال�شتقاللية يف تنفيذ مهامها مبا ي�شمن احل�ش�ل على منتجات حالل 
مطابقة للم�ا�شفات الدولية واملحلية. واأكدت اأن املركز يعمل على ت��شعة 
لزيادة  م�شتهدفة  خطة  و�شع  مع  العامل  دول  لكل  احل��الل  خدمة  نطاق 
اجلهات املانحة ل�شهادات احلالل لت�شل اىل 35 جهة على م�شت�ى العامل 
بنهاية العامل احلايل وبذلك يك�ن املركز قد حقق روؤية الإمارة بان تك�ن 
رئي�س  املرزوقي  علياء  املهند�شة  قامت  كما  الإ�شالمي.  القت�شاد  عا�شمة 
الإمارات  مبركز  احل��الل  اعتماد  م�شروع  على  وامل�ش�ؤولية  العتماد  ق�شم 
العاملي لالعتماد بت��شيح خطط العمل الإ�شرتاتيجية للمركز مبا ي�اكب 
خطط الدولة لتك�ن من اأف�شل دول العامل بحل�ل عام 2021 وان اعتماد 
اأو  ل��الأغ��ذي��ة  ���ش���اء  واجل����دة  ال�شالمة  ع��ن متطلبات  ينف�شل  احل��الل ل 

منتجات العناية ال�شخ�شية.

اأ�سواق املال الإماراتية تبداأ تعامالت 
الأ�سبوع على ارتفاع رغم انخفا�ص ال�سيولة

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت اأ�ش�اق املال الإماراتية تعامالت اأول اأيام الأ�شب�ع على ارتفاع حمدود 
بدعم من بع�س اأ�شهم العقار والبن�ك ،وذلك رغم انخفا�س �شهية التداول 

امل�شجلة نتيجة �شيطرة احلذر على �شل�ك �شريحة كبرية من املتداولني .
.ومل تتجاوز قيمة ال�شفقات املربمة يف �ش�قي اأب�ظبي ودبي املاليني 540 
ملي�ن درهم وهي الأدنى منذ اأكرث من 3 اأ�شابيع .وانخف�س عدد ال�شهم 

املتداولة اإىل 294 ملي�ن �شهم نفذت من خالل 4287 �شفقة.
ويظهر التحليل الي�مي للتعامالت ا�شتمرار امل�ؤ�شرات العامة عند م�شت�يات 
ال��شطاء  العديد من  لراأي  الفني ووفقا  التحليل  جيدة بح�شب معطيات 
اأمر طبيعي يف ظل  التداول  �شي�لة  انخفا�س  اإن  قال�ا  الذين  الأ�ش�اق  يف 
عدم وج�د وجهة وا�شحة لالأ�شهم بعد انتهاء م��شم اف�شاح ال�شركات عن 

بياناتها املالية للعام 2016.
العام  امل�ؤ�شر  ارتفع  فقد  امل�ؤ�شرات  اإغ��الق  حركة  م�شت�ى  على  وتف�شيال 
اأب�ظبي  3642 نقطة ،ويف �ش�ق  بالغا  املايل بن�شبة0.24%  ل�ش�ق دبي 

لالأوراق املالية منا امل�ؤ�شر العام بن�شبة %0.07 عند 4656 نقطة .
وقال عطا مفارجة اخلبري املايل اإن بداية تعامالت الأ�شب�ع جاءت هادئة 
رغ��م الإغ����الق الأخ�����ش��ر ل�ش�قي اأب���ظ��ب��ي ودب���ي امل��ال��ي��ني ،م�����ش��ريا اىل اأن 
�شريحة من امل�شتثمرين تنتظر اإعالن بع�س ال�شركات القيادية عن ن�شب 

ت�زيعاتها قبل اتخاذ قرار ال�شراء يف اأ�شهمها .
 7.60 ارتفاع حمدود عند  اأغلق �شهمها على  التي  ول زالت �شركة اعمار 
درهم مل تعلن عن ت��شية جمل�س ادارتها ب�شان الت�زيعات على امل�شاهمني 
2.91 دره��م،ويف قطاع البن�ك ارتفع �شهم بنك  .و�شعد �شهم داماك اىل 

دبي الإ�شالمي مل�شت�ى 6.24 درهم .
على  الرابحة  الأ�شهم  تف�قت  فقد  ال�شعري  امل�ؤ�شر  حركة  �شعيد  وعلى 
حني  يف  ارت��ف��اع  على  ب��الإغ��الق  �شركة   27 اأ�شهم  جنحت  بعدما  اخلا�شرة 
انخف�شت اأ�شعار اأ�شهم 23 �شركة ومل يطراأ تغيري يذكر على اأ�شعار اأ�شهم 

13 �شركة .

ال�سعودية: ارتفاع طفيف لأ�سعار اجلملة يف يناير
•• الريا�س -وام: 

يف  اجلملة  لأ�شعار  العام  القيا�شي  الرقم  اأن  ام�س  ر�شمية  بيانات  اأظهرت 
ن�شبته  بلغت   2017 يناير  �شهر  خ��الل  طفيفا  ارتفاعا  �شجل  ال�شع�دية 

0.1 يف املائة مقارنة ب�شهر دي�شمرب 2016.
القيا�شي  الرقم  اإن  ام�س  لها  تقرير  يف  لالإح�شاء  العامة  الهيئة  وقالت 
العام لأ�شعار اجلملة ل�شهر يناير املا�شي انخف�س بن�شبة 3 يف املائة مقارنة 

بنظريه من عام 2016.
القيا�شي  الرقم  برنامج  مك�نات  خمتلف  بتط�ير  قامت  اأنها  واأو�شحت 
لأ�شعار اجلملة مبا يتما�شى مع اأحدث املعايري والت��شيات الدولية املتعلقة 

بهذا ال�شاأن .

املهريي: خطوة جديدة يف م�صرية التنمية ال�صي�حية التي ت�صهده� الدولة

الإمارات تفوز بجائزة اأف�سل جناح يف معر�ص »اأو تي اإم« لل�سياحة بالهند
•• اأبوظبي-الفجر:

املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  ف��ازت 
بجائزة اأف�شل جناح من حيث الديك�ر 
ل�ش�ق  ال���دويل  املعر�س  يف  والت�شميم 
الذي  اإم(،  ت��ي  )اأو  ال�����ش��ادرة  ال�شياحة 
اأقيم يف مدينة ب�مباي بالهند م�ؤخراً، 
حيث نظمت الدولة جناحاً يحمل �شعار 
و�شاركت فيه ب�فد  “زوروا الإمارات”، 
الهيئات  جميع  ع��ن  ممثلني  يت�شمن 
امل��ع��ن��ي��ة ب��ال�����ش��ي��اح��ة يف ك���اف���ة اإم������ارات 

الدولة حتت مظلة وزارة القت�شاد.
وي���اأت���ي ف����ز اجل��ن��اح الإم����ارات����ي للعام 
ال��ث��اين ع��ل��ى ال��ت���ايل يف ه���ذا املعر�س 
املتخ�ش�شة  املعار�س  اأ�شخم  الذي يعد 
جمه�رية  يف  وال�شفر  ال�شياحة  بقطاع 

ال��ه��ن��د، و����ش���ارك���ت ف��ي��ه الإم��������ارات مع 
اأكرث من 50 دولة من خمتلف قارات 
الثانية  لل�شنة  اختيارها  ومت  ال��ع��امل، 
الهتمام.  حم���ل  ال���ج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
ال�شيد عبد اهلل �شالح  وت�شلم اجلائزة 
احلمادي مدير اإدارة - ال�شياحة ب�زارة 

القت�شاد.
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى ال���ف����ز ب���اجل���ائ���زة، قال 
وكيل  امل��ه��ريي،  خمي�س  حممد  �شعادة 
وزارة ب�زارة القت�شاد وم�شت�شار ال�زير 
ل�����ش���ؤون ال�����ش��ي��اح��ة، اإن ف����ز الإم�����ارات 
لل�شنة الثانية يف معر�س اأو تي اإم الذي 
مهمة  وع��امل��ي��ة  اإقليمية  من�شة  مي��ث��ل 
ين�شجم  ال�شياحي،  والرتويج  للتعاون 
مع امل�شاعي الكبرية التي تبذلها دولة 
ال�شياحي  قطاعها  لتنمية  الإم�����ارات 

والتعريف بخدماته املتط�رة ومرافقه 
اجلاذبة ومقا�شده املتن�عة يف خمتلف 
اإطار ا�شرتاتيجية  املحافل الدولية، يف 
م��ت��ك��ام��ل��ة ت��ق���م ع��ل��ى ت���ح��ي��د اجله�د 
ال�شياحي  امل��ق�����ش��د  لإب������راز  ال���ط��ن��ي��ة 
الإم���ارات���ي ال����اح���د، م��ع دع���م وتق�ية 
التي  املتن�عة  ال�شياحية  اخل�ش��شيات 

تتمتع بها اإمارات الدولة.
واأ�شاف �شعادته اأن الف�ز بهذه اجلائزة 
اأخرى يف م�شرية التط�ر  ميثل خط�ة 
ال��ت��ي ي�����ش��ه��ده��ا ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي يف 
الإم�������ارات، وي����دل ع��ل��ى اأه��م��ي��ة العمل 
م�شاهمة  تعزيز  يف  امل�شرتك  ال�طني 
التنمية  م�������ش���رية  يف  ال����ق����ط����اع  ه������ذا 
الإجنازات  لإح��راز مزيد من  بالدولة، 

والنجاحات خالل املرحلة املقبلة.

�شالح  اهلل  ع���ب���د  ق������ال  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 
احل��م��ادي اإن ج��ن��اح الإم�����ارات جن��ح يف 
احل�ش�ل على جائزة اأف�شل جناح نظراً 
على  اأق��ي��م  ال��ذي  املبتكر  ت�شميمه  اإىل 
م�قع  يف  م��رب��ع��اً  م���رتاً   352 م�شاحة 
مميز ولفت لالنتباه مبا يحت�يه من 
حديثة  وتقنيات  وج��ذب  اإبهار  عنا�شر 
ن��ال��ت اإع��ج��اب م��رت��ادي امل��ع��ر���س �ش�اء 
اأو م���ن عم�م  ال�����ش��خ�����ش��ي��ات  ك��ب��ار  م���ن 
الزائرين. واأ�شاف احلمادي اأن اجلناح 
الت�شاميم  متن�عة  م�شاحات  ت�شمن 
ب���اأه���م املعامل  ق��دم��ت ل���ل���زوار ت��ع��ري��ف��اً 
اإم��ارة من  كل  ال�شياحية يف  والعرو�س 
على  ال�ش�ء  اإلقاء  مع  الدولة،  اإم��ارات 
ال�شياحية  وامل���راف���ق  اخل��دم��ات  ت��ط���ر 
العاملي،  امل�������ش���ت����ى  ذات  الإم����ارات����ي����ة 

املختلفة  ال�شياحة  لأ�شناف  والرتويج 
اأن يحظى  الإم���ارات  لزائر  التي ميكن 
بها، مثل �شياحة ال�شتجمام والأعمال 
الثقافية  وال�شياحة  والعالج  والت�ش�ق 
وغريها.   ت�شمن وفد الدولة امل�شارك 
اأب�ظبي  ه��ي��ئ��ة  م���ن  ك���ل  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
ال�شياحة  ودائ���رة  والثقافة،  لل�شياحة 
ب���دب���ي، وهيئة  ال���ت���ج���اري  وال��ت�����ش���ي��ق 
الإمناء التجاري وال�شياحي بال�شارقة، 
براأ�س  ال�شياحة  وتط�ير  تنمية  وهيئة 
لل�شياحة  ال��ف��ج��رية  وه��ي��ئ��ة  اخل��ي��م��ة، 
ال�شياحية  ال��ت��ن��م��ي��ة  ودائ�����رة  والآث������ار، 
الإمارات،  ط��ريان  جانب  اإىل  بعجمان، 
وال�شركات  ال��ف��ن��ادق  م��ن  ك��ب��ري  وع����دد 
اأماكن  اإدارات  ال�شياحية، وممثلني عن 

اجلذب ال�شياحي بالدولة.

% على جميع امل�ص�ركني خف�صت التك�ليف بن�صبة 60 

»حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع« تعزز م�ساركتها يف جلفود 2017 بـ 38 م�سروعًا 

الحت�د العربي للموؤمترات واملع�ر�ص الدولية يعقد اجتم�عه يف م�صر

املدفع: ن�سعى لتطوير وتعزيز عمل املعار�ص املتخ�س�سة يف البالد العربية
العربي والذي �شت�شت�شيفه دولة المارات 
العربية املتحدة يف دورته الوىل مب�شاركة 
ال�شتثمار  وم��ع��ر���س  ع��رب��ي��ة،  دول����ة   13
اململكة  يف  ���ش��ي��ق��ام  وال�����ذي  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
املعر�شني  ب��اأن  علما  الها�شمية،  الأردن��ي��ة 
الأمانة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  تنظيمهما  �شيتم 
القت�شادية  ال�����ح����دة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام���ة 

العربية.
وب�����ح�����ث امل����ج����ت����م����ع�����ن ت�������ش���ك���ي���ل جل����ان 
واإبراز  الحت��اد،  بعمل  للرقي  متخ�ش�شة 
دوره يف تط�ير �شناعة املعار�س يف العامل 
اأربعة  ت�شكيل  املجل�س  قرر  حيث  العربي، 
العالقات  جل��ن��ة  وه���ي  متخ�ش�شة  جل���ان 
ال���ع���ام���ة، وجل��ن��ة امل���ع���ار����س وامل�����ؤمت����رات، 
وجلنة  املنازعات،  وف�س  التحكيم  وجلنة 

البحث والتط�ير والتدريب.
جلمه�رية  ال��ري��ادي  ال��دور  على  وتاأكيدا 
الحتاد  وم�شاندة  دع��م  يف  العربية  م�شر 
الدولية  وامل����ؤمت���رات  للمعار�س  ال��ع��رب��ي 
مقر  اختيار  ب��الإج��م��اع  املجل�س  اأق��ر  فقد 
امل�شرية  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف  ل���الحت���اد  ج��دي��د 

القاهرة.
انتخاب  نتائج الج��ت��م��اع  اأب���رز  م��ن  وك���ان 
الدارة،  جمل�س  لرئي�س  ال��ث��اين  ال��ن��ائ��ب 
حيث مت اختيار ال�شيد �شالح عمر ال�شيخ 

عن جمه�رية ال�ش�دان لهذا املن�شب.
وع�������رب �����ش����ع����ادة ����ش���ي���ف حم����م����د امل����دف����ع 

•• القاهرة-الفجر:

رئي�س  املدفع  حممد  �شيف  �شعادة  ت��راأ���س 
للمعار�س  العربي  الحت��اد  اإدارة  جمل�س 
وامل����ؤمت���رات ال��دول��ي��ة الج��ت��م��اع ال���دوري 
وامل�ؤمترات  للمعار�س  ال��ع��رب��ي  ل��الحت��اد 
الدولية الذي عقد م�ؤخرا يف مقر الأمانة 
العامة ملجل�س ال�حدة القت�شادية العربية 
التابع جلامعة الدول العربية يف العا�شمة 
 13 ل�  القاهرة بح�ش�ر ممثلني  امل�شرية 

دولة عربية من اأع�شاء الحتاد.
وبحث املجتمع�ن �شبل النه��س ب�شناعة 
ال���دول العربية،  امل��ع��ار���س وامل���ؤمت��رات يف 
وك���ي���ف���ي���ة ت���ط����ي���ر اإم����ك����ان����ي����ات وق�������درات 
امل��ت��ع��ام��ل��ني ب���ه���ذه ال�����ش��ن��اع��ة م����ن اأج����ل 
القت�شادي  التكامل  حتقيق  يف  امل�شاهمة 
واملنتجات  لل�شناعات  وال��رتوي��ج  العربي 
العربية يف الأ�ش�اق الدولية، وذلك نظرا 
القت�شاد  يف  امل��ع��ار���س  ���ش��ن��اع��ة  لأه��م��ي��ة 
يف   40% بن�شبة  ت���ؤث��ر  وال��ت��ي  ال��ع��امل��ي، 

اخلطط الت�ش�يقية لأي منتج.
ك��م��ا اأق�����ر امل��ج��ل�����س خ��ط��ة الحت������اد لعام 
اإق���ام���ة ع���دد من  ت�����ش��م��ل  2017 وال���ت���ي 
والتي  ال���ه���ام���ة  والأن�������ش���ط���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
يف  امل��ع��ار���س  ���ش��ن��اع��ة  ت��ع��زي��ز  يف  �شت�شهم 
العامل العربي، ومن اأبرز الفعاليات التي 
مت اإقرارها تنظيم معر�س �شنع يف ال�طن 

العربي  الحت������اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
�شكره  الدولية عن  وامل�ؤمترات  للمعار�س 
على  العربية  م�شر  جلمه�رية  اجل��زي��ل 
دع��م��ه��ا وم�����ش��ان��دت��ه��ا امل��ت���ا���ش��ل��ة لالحتاد 

وا�شتمرارها با�شت�شافة املقر الدائم له.
الذي  ه���ذا الج��ت��م��اع  اإن  امل���دف���ع:  وق����ال 
ال��ك��ن��ان��ة وقاهرة  اأر������س  ال���ي����م يف  ي��ع��ق��د 
ت�����ش��ري��ع خط�ات  اإط������ار  ي���اأت���ي يف  امل���ع���ز، 
القت�شادي  ال��ع��م��ل  ل��ت��ط���ي��ر  الحت������اد 
العربي امل�شرتك، وتنمية التجارة العربية 
وتعزيز  تط�ير  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  البينية، 
البالد  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  امل���ع���ار����س  ع��م��ل 
من  خلروجها  الفر�شة  واإتاحة  العربية، 
م�شاهمتها  وزي����ادة  ال��ع��امل��ي��ة،  اإىل  املحلية 
ال���ط��ن��ي يف خمتلف  الق��ت�����ش��اد  دع���م  يف 
الدول العربية، وتعميق دورها يف ت�ش�يق 
ويف  العاملية،  الأ���ش���اق  اإىل  العربي  املنتج 
ه���ذا ال�����ش��ي��اق ف��ق��د ق��ررن��ا اإق��ام��ة معر�س 
العربية حتت  ال�شناعة  لدعم  متخ�ش�س 
عن�ان “�شنع يف ال�طن العربي” للرتويج 
لهذه ال�شناعة وت�ش�يق منتجاتها اإقليميا 
ودوليا، وتعريف امل�اطن العربي وجمه�ر 
بالتط�ر  العامل  دول  كافة  يف  امل�شتهلكني 
ال�شناعة  اإل���ي���ه  و���ش��ل��ت  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 

العربية.
من جهته قدم اأمني عام الحت��اد العربي 
حمم�د  ال��دول��ي��ة  وامل����ؤمت���رات  للمعار�س 

وتقديره جلمه�رية م�شر  �شكره  اجلراح 
لالحتاد  وم�شاندتها  دعمها  على  العربية 
اأ�شار  من خالل ا�شت�شافة املقر الدائم، و 
الكبرية  اخل������ربات  ت��ن��ظ��ي��م  اأه���م���ي���ة  اىل 
ال��دول العربية حتت مظلة  التي متتلكها 
الحتاد لت�فري الأطر والظروف املالئمة 
لإجناز فعاليات ومعار�س عربية م�شرتكة 
العربي،  ال�شناعي  املنتج  تط�ر  عن  تعرب 
اأج�����ل دع����م وت���روي���ج ال�شلع  وت��ع��م��ل م���ن 
مميزاتها  واإب�������راز  ال��ع��رب��ي��ة،  وامل��ن��ت��ج��ات 
ال�شلع الأجنبية يف  املناف�شة ملثيالتها من 
ينظمها  التي  املتخ�ش�شة  املعار�س  كافة 
ويرعاها الحتاد يف خمتلف اأرجاء العامل 
اآفاق  اإ���ش��اف��ة اإىل ف��ت��ح  ال��ع��رب��ي وال���ع���امل، 
اأم����ام ال��ت��ج��ارة العربية  واأ����ش����اق ج��دي��دة 
يف الأ����ش����اق ال��دول��ي��ة م��ن خ���الل تنظيم 
يف  امل�شاركة  وزي���ادة  املتخ�ش�شة  املعار�س 

املعار�س اخلارجية.
حممد  ال�شفري  ���ش��ع��ادة  رح���ب  جهته  م��ن 
ال�حدة  مل��ج��ل�����س  ال���ع���ام  الأم������ني  ال��رب��ي��ع 
جانبا  ح�شر  ال��ذي  العربية  القت�شادية 
باحل�ش�ر،  امل���ج���ل�������س  اج���ت���م���اع���ات  م����ن 
واأع��رب عن تقدمي كامل الدعم لالحتاد 
بال�شلع  ال��ت��ع��ري��ف  يف  ب������دوره  ي���ق����م  ك���ي 
وترويجها  العربية  ال�شناعية  واملنتجات 
البينية  التجارة  وتن�شيط  وعامليا،  حمليا 
للتكامل  ال��ع��رب��ي��ة حت��ق��ي��ق��ا  ال�����دول  ب���ني 

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 
اإحدى  واملت��شطة،  ال�شغرية  امل�شاريع 
القت�شادية  التنمية  دائ���رة  م�ؤ�ش�شات 
م�����ش��روع��اً من   38 ع��ن م�شاركة  ب��دب��ي، 
عدد  يف   110% ب����زي����ادة  اأع�������ش���ائ���ه���ا 
املا�شية  ب���ال���دورة  م��ق��ارن��ت��اً  امل�����ش��ارك��ني 
18 حت��ت مظلة ج��ن��اح دول���ة الإم����ارات 
“جلف�د  ل��الأغ��ذي��ة  اخلليج  معر�س  يف 

 .2017
جانب  اإىل  خ��ل��ي��ف��ة  ���ش��ن��دوق  وي�����ش��ارك 
عرب  الإم�����ارات  دول���ة  ج��ن��اح  يف  امل�ؤ�ش�شة 
جمم�عة متن�عة من امل�شاريع الريادية. 
وتاأتي م�شاركة م�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد 
واملت��شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية 
يف  اأع�شائها  ت���اج��د  لتعزيز  احل��دث  يف 
وعر�س  ال��ك��ربى،  وامل��ب��ادرات  الفعاليات 
لدخ�ل  قن�ات جديدة  لفتح  منتجاتهم 
الأ�ش�اق اخلليجية والأ�ش�اق املجاورة يف 

املراحل املقبلة.
وي���������ش����ارك ال����ع����ار�����ش�����ن م����ن اأع�������ش���اء 

متن�عة  مبجم�عة  جلف�د  يف  امل�ؤ�ش�شة 
باهتمام  حت���ظ���ى  ال���ت���ي  امل����ج����الت  م����ن 
التم�ر،  م��ن:  ك��ل  تغطي  حيث  ال����زوار، 
ال�شيافة،  وخدمات  الغذائي،  والتم�ين 
والتعبئة،  والتغليف  والقه�ة،  وال�شاي، 
وال�شكاكر،  واحل���ل����ي���ات  وامل�������ش���روب���ات، 
وامل���������اد الأول�����ي�����ة ل�����ش��ن��اع��ة الأغ����ذي����ة، 
واملثلجات  والأج��ب��ان،  الألبان  ومنتجات 
تت�شدر  ال���ت���ي  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن  وغ���ريه���ا 
ال�ش�ق  يف  وال���ط���ل���ب  ال���ع���ر����س  ق����ائ���م 
قال  املنا�شبة،  وب��ه��ذه  وال��ع��امل��ي.   املحلي 
عبدالبا�شط اجلناحي، املدير التنفيذي 
مل�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع 
امل�ؤ�ش�شة  حتر�س  واملت��شطة:  ال�شغرية 
معر�س  يف  اأع�شائها  ت�اجد  تاأكيد  على 
جلف�د 2017 حيث ميثل احلدث ب�ابة 
ال�شركات  خمتلف  مع  للت�ا�شل  مثالية 
وال��ش�ل  وال���ع���امل،  امل��ن��ط��ق��ة  دول  م��ن 
اإىل اأكرب عدد من امل�شرتين والالعبني 

املتخ�ش�شني يف القطاع الغذائي. 
2017 من�شة لأع�شاء  ويعترب جلف�د 
ا����ش���ت���دام���ة  ال����راغ����ب����ني يف  امل����ؤ����ش�������ش���ة 

م�شاريعهم وزيادة حجم اأعمالهم.
لأهمية  “نظراً  اجل���ن���اح���ي:  واأ�����ش����اف 
امل���ع���ر����س ا����ش���ت���ح���دث ف���ري���ق ال���ع���م���ل يف 
لعر�س  اف��رتا���ش��ي��ة  م��ن�����ش��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ة 
م�����ش��اري��ع اأع�����ش��ائ��ه��ا غ��ري امل�����ش��ارك��ني يف 
تقدميياً  عر�شاً  املن�شة  وتقدم  احل��دث. 
متن�عة  وطنية  �شركة   27 م��ن  لأك���رث 
ب���ه���دف اإط������الع اجل���م���ه����ر م���ن ال�����زوار 
ع���ل���ى اخل�����دم�����ات ال����ت����ي ت����ف���ره���ا تلك 
الت�ا�شل  اأرق���ام  ج��ان��ب  اإىل  امل���ؤ���ش�����ش��ات، 
املن�شة  ه��ذه  وتعترب  ال�����ش��رك��ات.   بتلك 
مل  الذين  لالأع�شاء  م�شافة  قيمة  ذات 
باإمكان  حيث  امل�شاركة،  فر�شة  لهم  تتح 
التعريفية  النبذة  على  الط��الع  ال��زوار 
امل�ؤ�ش�شة  ل�����دى  امل�����ش��ج��ل��ة  ل��ل�����ش��رك��ات 
يف  الفعلية  ومل�شاركتهم  لهم  وللرتويج 

ال�شن�ات املقبلة«. 
واأ�شاف اجلناحي: يقدم املعر�س فر�س 
هائلة نظراً لتن�ع الزوار الذين ميثل�ن 
ورجال  امل�شتثمرين  من  وا�شعة  �شريحة 
وهذا  اجلن�شيات،  خمتلف  من  الأع��م��ال 
لالأغذية  اخل��ل��ي��ج  م��ع��ر���س  يف  ال��ت��ن���ع 

لعر�س  لأع�شائنا  مثالية  فر�شة  ي�شكل 
اأبرز خدماتهم واملنتجات اجلديدة التي 
تتمتع باجل�دة العالية مقارنة بال�شركات 
بت�فري  التميز  م��دى  وك��ذل��ك  العاملية، 
املنتجات واخلدمات يف �شناعة الأغذية.  
واأكد اجلناحي ا�شتمرارية الدعم املقدم 
لالأع�شاء حيث خف�شت امل�ؤ�ش�شة تكاليف 
 ،60% بن�شبة  اأع�شائها  على  امل�شاركة 
كما وفرت جميع احتياجاتهم، بالإ�شافة 
اإىل ت�فري من�شة لالإجتماعات الثنائية، 
ب��ح��ي��ث يتمكن  واإج��ت��م��اع��ات الأع����م����ال، 
الع�ش� من احل�ش�ل على عق�د خارجية 
امل�شتثمرين  م���ع  ال�����ش��ف��ق��ات  وت����ق���ي���ع 

اخلارجيني املحتملني.
اإىل  امل���ؤ���ش�����ش��ة  ت�شعى  اجل��ن��اح��ي:  وق���ال 
املحلي  ال�ش�ق  يف  اأع�شائها  ح�شة  زي��ادة 
املن�شات  خم���ت���ل���ف  ع����رب  والإق����ل����ي����م����ي 
وال���ف���ع���ال���ي���ات ال���ت���ي ت���ق���ام ع���ل���ى اأر������س 
الفعاليات  ت�����ش��اه��م  ح��ي��ث  الإم����������ارات، 
اخلارجية يف التعرف على رغبات �شرائح 
تنا�شب  التي  املنتجات  واإطالق  املجتمع، 
املناف�شة  ون���الح���ظ  الأذواق.  خم��ت��ل��ف 

الأغذية،  قطاع  يف  ال�شركات  بني  ق�ية 
ح��ي��ث ي�����ش��ع��ى اجل��م��ي��ع ل��ل��ح�����ش���ل على 
ح�شة �ش�قية. ونحن واثق�ن من قدرة 
ال�شركات  اأ�شحاب  من  امل�ؤ�ش�شة  اأع�شاء 
جمم�عة  ط��رح  يف  التميز  على  املحلية 
م��ت��ك��ام��ل��ة م����ن الأغ�����ذي�����ة واخل����دم����ات 
العاملية  ال�شركات  تناف�س  التي  املرافقة 
يف ال�ش�ق املحلي باإمارة دبي، والإقليمي 
اأن  اإىل  م�����ش��ت��ق��ب��اًل.  واأ����ش���ار اجل��ن��اح��ي 
امل�شاركة  �شقف  رفع  اإىل  امل�ؤ�ش�شة تطمح 
امل�����ش��ارك��ة يف  وم�شاحة  ال��ع��دد  م��ن حيث 
ال�����دورة امل��ق��ب��ل��ة، وذل����ك ل���ت���دارك النم� 
اإىل  امل�شاركة،  امل�شاريع  ع��دد  يف  امل�شتمر 
منتجات  لعر�س  الفر�س  اعطاء  جانب 

الأع�شاء ب�ش�رة منا�شبة.

القت�شادي العربي.
واأو�شح الربيع اأن الحتاد يعترب من اأهم 
امل�ؤ�ش�شات العربية املتخ�ش�شة التي تعمل 
وتقدميه  ال��ع��رب��ي  باملنتج  النه��س  على 
اأن  اإىل  م�شريا  مناف�شة،  باأ�شعار  للعامل 
اآلية  تنظيم  يف  دوره  ي��اأخ��ذ  ب���داأ  الحت����اد 
عمل املعار�س يف خمتلف الدول العربية، 
النطاق  من  للخروج  الفر�شة  باعطائها 
امل��ح��ل��ي اإىل ال��ن��ط��اق الإق��ل��ي��م��ي وال���دويل 
وذل����ك م���ن خ����الل ت��ق��دمي ال���دع���م لهذه 
ت���زوي���د منظميها  ط��ري��ق  ع���ن  امل���ع���ار����س 
للت�ش�يق،  احلديثة  والآل��ي��ات  ب��اخل��ربات 
لتنظيم  ال���ف���ن���ي  ب��امل�����ش��ت���ى  والرت�����ق�����اء 
ال�طن  يف  الدولية  وامل���ؤمت��رات  املعار�س 

العربي لتلعب دورها ب�شكل اأف�شل.
وي��ذك��ر اأن ���ش��ف��رية ج��م��ه���ري��ة لت��ف��ي��ا يف 
ج��م��ه���ري��ة م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ق���د ح�شرت 
جانبا من الجتماع، واأ�شادت بدور الحتاد 
الدولية يف  وامل�ؤمترات  للمعار�س  العربي 
تعزيز التجارة الدولية، وعربت عن رغبة 
اآف���اق التعاون  ب��الده��ا يف زي���ادة وت��ط���ي��ر 
ب��ني ج��م��ه���ري��ة لت��ف��ي��ا والحت����اد العربي 
اإقامة  خ��الل  م��ن  وامل���ؤمت��رات  للمعار�س 
معار�س م�شرتكة بني اجلانبني للتعريف 
ب���الده���ا، وكذلك  ال��ع��رب��ي��ة يف  ب��امل��ن��ت��ج��ات 
الالتفية  وامل��ن��ت��ج��ات  ال�����ش��ن��اع��ات  ت��ق��دمي 

للجمه�ر العربي.
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مليار درهم قيمة ال�سهرة لكيان   13.9 
اندماج » اأبوظبي الوطني واخلليج الأول«

•• اأبوظبي-وام: 

�شت�شفر عنه �شفقة  الذي  امل�شريف اجلديد  للكيان  ال�شهرة  قيمة  ت�شدرت 
اأكرث  قائمة  الأول  واخلليج  ال�طني  اأب�ظبي  بنكي  بني  املقررة  الإن��دم��اج 
ال�شركات �شهرة يف قطاع البن�ك بدولة الإمارات ومنطقة ال�شرق الأو�شط 

ب�شكل عام .
التي �شتدخل  الإندماج  املبدئية لعملية  التقديرية  املالية  للبيانات  وطبقا 
حيز التنفيذ بتاريخ 2 اأبريل املقبل فقد ُقدرت قيمة ال�شهرة للكيان اجلديد 
بنح� 13.9 مليار درهم خالل عام 2016 مقارنة مع 13.7 مليار درهم 
يف  امل���ج���دات  �شمن  ت�شنف  التي  ال�شهرة  قيمة  وتعترب   .2015 ع��ام  يف 
قائمة املركز املايل م�ؤ�شرا على امليزة التناف�شية لل�شركة ومدى قدرتها على 

حتقيق اأرباح جيدة يف امل�شتقبل وذلك بح�شب املعايري املحا�شبية الدولية.
الإندماج  ال�شهرة ل�شفقة  زي��ادة قيمة  اإن  امل�شريف  القطاع  وقال خرباء يف 
امل�شريف بني بنكي اأب�ظبي ال�طني واخلليج الأول تعك�س اأي�شا مدى املالءة 
املالية التي يتمتع بها الكيان امل�شريف الأ�شخم يف دولة الإمارات واملنطقة ، 

مقارنة مع الكيانات الأخرى التي تعمل يف ذات القطاع .
واأ�شاف اخلرباء اأن عدد البن�ك العاملة يف القطاع يفي�س عن احتياجات 
، لذا فاإن من �شاأن الإندماج بنني البنكني زيادة  ال�ش�ق يف ال�قت الراهن 
القدرة التناف�شية واجلاذبية الإ�شتثمارية للكيان اجلديد والقطاع امل�شريف 
الر�شد  ويظهر   . والعاملي  الإقليمي  امل�شت�يني  على  عام  ب�شكل  الإم��ارات��ي 
املالية  ل��الأوراق  اب�ظبي  �ش�ق  املدرجني يف  البنكني  اأ�شهم  اخلا�س بحركة 
10.5 درهم منذ  بالغا   31% بن�شبة  ال�طني  اب�ظبي  ارتفاع �شهم بنك 
املا�شي فيما منا �شهم بنك اخلليج الول  الع��الن عن الندماج يف ي�ني� 
وبح�شب   . املقارنة  ف��رتة  نف�س  يف  دره��م   13.70 بالغا   16.5% بن�شبة 
البيانات املالية التقديرية املبدئية امل�جزة لعملية الدمج التي جرت بناء 
على ال�شيا�شات املحا�شبية لبنك اخلليج الأول الطرف امل�شتح�ذ حما�شبيا 
670.5 مليار دره��م مع  امل���ج���دات اىل نح�  ارتفعت قيمة اجمايل  فقد 
نهاية العام 2016 يف حني و�شلت ال�دائع 400.3 مليار درهم والقرو�س 

356.3 مليار درهم.
ي�شار اىل اأن امل�شاهمني يف البنكني �شادق�ا على عملية الإندماج وذلك من 
خالل تبادل الأ�شهم وباإ�شدار بنك اأب�ظبي ال�طني اأ�شهما جديدة بحيث 
يح�شل م�شاهم� بنك اخلليج الأول على 1.254 �شهم يف البنك اجلديد 

مقابل كل �شهم ميلك�نه .

مليار و38 مليون درهم قيمة 
ت�سرفات العقارات يف دبي ام�ص

•• دبي-وام:

بيع  واإج���راءات  وفيالت  و�شقق  اأرا���س  من  العقارات  ت�شرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�س مليار و38 ملي�ن درهم منها 
651 ملي�ن درهم معامالت بيع اأرا�س و�شقق وفيالت ونح� 387 ملي�ن 

درهم عمليات رهن عقارية.
واأفاد التقرير الي�مي للت�شرفات الذي ي�شدر عن دائرة الأرا�شي والأمالك 
بدبي باأن الدائرة �شجلت ام�س 312 مبايعة منها 62 لأرا�س بقيمة 281 
درهم.  ملي�ن   370 بقيمة  وفيالت  ل�شقق  مبايعة  و250  دره��م  ملي�ن 
وتقدمت ال��شل على باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�شجيلها 
 11 2 بت�شجيلها  130 ملي�ن درهم فمنطقة اليفرة  21 مبايعة بقيمة 

مبايعة قيمتها 12 ملي�ن درهم.
وكان اأهم مبايعات الأرا�شي من حيث القيمة مبايعتني يف منطقة ال�شط�ة 
الأوىل مببلغ 21 ملي�ن درهم والثانية بقيمة 17 ملي�ن درهم يف منطقة 
بينما كان اأهم مبايعات ال�شقق والفيالت مبايعة بقيمة �شتة ماليني درهم 
يف منطقة احلبية الأوىل تلتها مبايعة ب�شتة ماليني درهم يف منطقة برج 
ال�شقق  مبايعات  ع��دد  حيث  من  املناطق  املطار  مدينة  وت�شدرت   . خليفة 
والفيالت م�شجلة 39 مبايعة بقيمة 39 ملي�ن درهم تلتها منطقة زعبيل 

الثانية بت�شجيلها 27 مبايعة مببلغ 61 ملي�ن درهم.
كما �شهدت الدائرة ام�س ت�شجيل ره�ن بقيمة 387 ملي�ن درهم منها 24 
لأرا�س مببلغ 208 ماليني درهم و58 رهنا ل�شقق وفيالت بقيمة 179 
ملي�ن درهم كان اأهمها يف منطقة ال��شل بقيمة 89 ملي�ن درهم واأخرى 

يف منطقة البطني بقيمة 80 ملي�ن درهم.

»اينوك« تطلق خدمة الدفع ببطاقات 
اخل�سم والئتمان يف حمطات الوقود

•• دبي -وام:
اأطلقت �شركة برتول الإمارات ال�طنية “اين�ك” � اململ�كة حلك�مة دبي � 
خدمة الدفع ببطاقات اخل�شم والئتمان من دون احلاجة ل�شتخدام رقم 
التعريف ال�شخ�شي اأو اأي معامالت ورقية وذلك يف �شاحات التزود بال�ق�د 
مع  بالتزامن  كافة  املعامالت  اأم��ن  �شمان  بهدف  حمطاتها  �شبكة  �شمن 
متكني العمالء من احلفاظ على خ�ش��شية الأرقام ال�شرية لبطاقاتهم. 
� يف خط�ة تعد الأوىل من  املبادرة  اين�ك هذه  واأطلقت جمم�عة �شركات 
بالتعاون   � الإم����ارات  دول���ة  ال���ق���د يف  ق��ط��اع جت��زئ��ة  م�شت�ى  على  ن�عها 
واملزود  ل�لمجم�عة  التقني  ال�شريك  ان��رتن��ا���ش��ي���ن��ال  ن��ت���رك  �شركة  م��ع 
�شعادة  وق��ال  واأفريقيا.  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  الدفع  حلل�ل  الرائد 
يف  “اين�ك”  �شركات  ملجم�عة  التنفيذي  الرئي�س  الفال�شي  حميد  �شيف 
ت�شريح �شحايف له ام�س اإن العمالء لن يحتاج�ا اإىل اإدخال الرقم ال�شري 
لبطاقاتهم عند �شداد قيمة ال�ق�د ما ي�شاهم ب�شكل كبري يف تقلي�س زمن 
تاأتي  املبادرة  هذه  اأن  واأو�شح  وايبك�.  اين�ك  خدمة  حمطات  يف  النتظار 
املبالغ  �شداد  اأثناء  �شياراتهم  داخ��ل  بالبقاء  العمالء  من  لرغبة  ا�شتجابة 
امل�شتحقة عليهم با�شتخدام بطاقات الدفع اإ�شافة اإىل املحافظة على �شرية 
اأرقام التعريف ال�شخ�شي للبطاقات. واأكد الفال�شي حر�س اين�ك ك�شركة 
وطنية على بذل كل جهد ممكن لتزويد عمالئها بحل�ل ذكية ت�شهل عملية 
الدفع مبا ين�شجم مع مبادرة املدينة الذكية التي اأر�شى مالحمها �شاحب 
ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال�زراء حاكم دبي “رعاه اهلل” ومبادرة احلك�مة الذكية الهادفة اإىل جعل 

دبي اأذكى مدينة يف العامل. 

من�صة لالبتك�ر يف قط�ع الأغذية وال�صي�فة

حمدان بن را�سد يفتتح فعاليات الدورة الـ22 ملعر�ص جلفود 
•• دبي-الفجر: 

اآل  را�شد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شم�  افتتح 
م��ك��ت���م، ن��ائ��ب ح��اك��م دب���ي وزي���ر املالية، 
جلف�د  ملعر�س  ال�22  ال����دورة  فعاليات 
�شن�ي  اأك���رب معر�س جت���اري  ل��الأغ��ذي��ة، 
لالأغذية وال�شيافة على م�شت�ى العامل، 
اأي��ام يف مركز  وال��ذي يقام على م��دى 5 

دبي التجاري العاملي.
وقام �شمّ�ه بج�لة يف اأرجاء املعر�س الذي 
املغطاة  ال��ع��ر���س  م�شاحات  ك��ام��ل  ي�شغل 
واملفت�حة يف مركز دبي التجاري العاملي، 
وميتد على اأكرث من ملي�ن قدم مربعة، 
ومن املُت�ّقع اأن ي�شارك به نح� 90 األف 
الأغذية  ق��ط��اع  يف  وم��ت��خ�����ش�����س  خ��ب��ري 
على  �شمّ�ه  اّطلع  وق��د  دول��ة.   150 من 
اجلديد الذي تقّدمه ال�شركات العار�شة 
هذا العام، وعلى تاأثري البتكار العاملي يف 
امل�شهد الراهن للقطاع الذي ي�شعى جاهداً 
لتلبية التح�لت الهائلة يف التف�شيالت 
حيث  للم�شتهلكني،  الغذائية  وال��ع��ادات 
جمم�عة  ع��ن  ال��ن��ق��اب  امل��ع��ر���س  يك�شف 
اجلديدة  واملنتجات  املفاهيم  من  وا�شعة 
التي ت�شهد تط�راً لفتاً يف قطاع الأغذية 

وامل�شروبات العاملي.
مك�نة ع�ملية

وب���ه���ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة، ق���ال���ت ت��ري��ك�����ش��ي ل�ه 
ل��ل��رئ��ي�����س يف  الأول  ال��ن��ائ��ب  م���ريم���ان���د، 
زيادة  “اإن  العاملي:  التجاري  دب��ي  مركز 
ال�شحية  املنتجات  على  امل�شرتين  طلب 
امل�ث�ق  وامل�������ش���ادر  احل�����الل  وامل��ن��ت��ج��ات 
ب��ه��ا ل��ت���ري��د امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة ي�شهم 
نافذة  اإىل  ج��ل��ف���د  م��ع��ر���س  حت���ي��ل  يف 
لالطالع على م�جة التجديد والبتكار 

ي�����ش��ه��ده��ا ق��ط��اع الأغ���ذي���ة العاملي  ال��ت��ي 
املعر�س جم���دداً على  ع��م���م��اً. وي��ربه��ن 
مكانته العاملية املرم�قة كمن�شة لت�فري 
فر�س الأع��م��ال ال��ف��ري��دة وامل��ج��زي��ة على 

م�شت�ى القطاع«.
�صركة ع�ر�صة   5،000

ت�شتعر�س نح� 5 اآلف �شركة من 120 
دولة منتجاتها وخدماتها خالل املعر�س 
ب��ه��دف احل�����ش���ل ع��ل��ى ح�شة م��ن �ش�ق 
امل�����اد ال��غ��ذائ��ي��ة وامل�����ش��روب��ات يف منطقه 
ال�����ش��رق الأو���ش��ط و���ش��م��ال اأف��ري��ق��ي��ا التي 
ت�شارك  كما  ال����دولرات.  مبليارات  تقدر 
للمرة  عار�شة  جهة   2،000 م��ن  اأك��رث 
التي  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه���ذه  الأوىل يف 
الأغذية  ’عامل  معر�س  اأي�شاً  ت�شت�شيف 
�شن�ّية  فعالية جتارّية  اأ�شخم  احلالل‘، 
على  احل����الل  الأغ����ذي����ة  يف  متخ�ش�شة 

م�شت�ى العامل.
معر�س  “اإن  م��ريم��ان��د:  ل����ه  واأ���ش��اف��ت 
ال�22  دورت�������ه  يف  ي�����ش��ت��ك��م��ل  ’جلف�د‘ 
مكانته  ليعزز  الط�يلة  جناحه  م�شرية 
اإىل  دولية  اإقليمية مب�شاركة  من فعالية 
الأغذية  لقطاع  م��رم���ق  ع��امل��ي  معر�س 

وامل�شروبات على م�شت�ى العامل«.
جن�ح وطني  120

ي�شهد معر�س ’جلف�د‘ هذا العام ت��شعاً 
اجلغرايف،  امل�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  امل�����ش��ارك��ة  يف 
حيث ي�شت�شيف 120 جناحاً وطنياً مع 
م�شاركة 4 دول للمرة الأوىل هي اأذربيجان 
وفنلندا ومالطا وال�ش�مال. كما ت�شارك 
كل من ال�شني والهند واإيطاليا واإ�شبانيا 
يف  لها  اأجنحة  باأكرب  املتحدة  وال���لي��ات 
ذلك،  على  وع���الوًة  الآن.  حتى  املعر�س 
من  جمم�عة  ال��دول��ي��ة  الأج��ن��ح��ة  ت�شم 

م�شر  من  اأب��رزه��ا  الرتويجية  احلمالت 
وذلك  وامل��غ��رب،  ولبنان  والأردن  واإي���ران 
للمنطقة  الرائدة  الإمكانات  ل�شتعرا�س 

يف قطاع الغذاء.
اأق�ص�م  8

جلف�د  معر�س  زوار  م��ق��دور  يف  �شيك�ن 
الت�شميم  على  الط��الع  فر�شة   2017
للزوار  ي�شمن  ال��ذي  للمعر�س  اجلديد 
يف  التجّ�ل  اأث��ن��اء  وقتهم  م��ن  ال�شتفادة 
الأق�شام  اإىل  مبا�شرة  والت�جه  اأرج��ائ��ه، 
اهتماماتهم  ت���اك��ب  ال��ت��ي  املتخ�ش�شة 
العام  ه��ذا  ينق�شم  فاملعر�س  واأذواق���ه���م. 
امل�شروبات،  هي  اأق�شام   8 اإىل  م��رة  لأول 
والزي�ت،  وال��ده���ن  الأل��ب��ان،  ومنتجات 

والبق�ل  وال��ع��اف��ي��ة،  ال�����ش��ح��ة  واأغ����ذي����ة 
واحل�������ب��������ب، وال�����ل�����ح������م وال�������دواج�������ن، 
والأغذية  الكربى،  التجارية  والعالمات 
الأغذية  ع���امل  فعالية  وت��ع���د  ال��ع��امل��ي��ة. 
احلالل اإىل جلف�د 2017 للعام الرابع 
ع��ل��ى ال����ت�����ايل، ح��ي��ث ت�����ش��ت��ق��ط��ب اأك���رث 
التجارية  ال��ع��الم��ات  م��ن   1،000 م��ن 
وال�������ش���رك���ات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة يف الأغ����ذي����ة 

احلالل.
�ص�لون كولينري وجوائز البتك�ر

الإماراتية  الطهاة  رابطة  ُت�شّكل م�شابقة 
اأك����رب م�شابقة  ك���ل��ي��ن��ري، وه���ي  ���ش��ال���ن 
اأه���م عرو�س  ال��ع��امل،  للطهاة يف  ف��ردي��ة 
امل�����ش��اب��ق��ة الفر�شة  ج��ل��ف���د ومت��ن��ح ه���ذه 

الطهاة  اأف�شل  م��ن   1،000 م��ن  لأك��رث 
املعجنات،  وطهاة  املنطقة  يف  املحرتفني 
لإظ���ه���ار م���اه��ب��ه��م ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ة من 

امل�شابقات. 
ويتم تقييم الطهاة من قبل جلنة حتكيم 
وبتكليٍف  ال��ق��ط��اع  خ����رباء  خ���رية  ت�����ش��م 
م��ن راب��ط��ة اجل��م��ع��ي��ات ال��ع��امل��ي��ة للطهاة 

.WACS
الثامنة  ال���دورة  ت��ك��ّرم  ثانية،  جهة  وم��ن 
اأف�شل  ل��الب��ت��ك��ار  ج��ل��ف���د  ج����ائ���ز  م���ن 
م�شت�يات التميز والبتكار �شمن الفئات 
وامل�شروبات،  الأغ��ذي��ة  قطاع  يف  املختلفة 
 26 ق��ام م�شاء ام�س  وذل��ك خ��الل حفل 

فرباير يف فندق ك�نراد.

»دبي اجلنوب« تفتتح مركزا جديدا لالأعمال لدعم امل�ستثمرين

واأك��������د ال����زف����ني احل����ر�����س ع���ل���ى دع���م 
م��ن خالل  اجل��ن���ب  دب��ي  ال�شتثمار يف 
تاأ�شي�س  م����ن  الأع�����م�����ال  رواد  مت���ك���ني 
ال�����ش��رك��ات ال�����ش��غ��رية وامل��ت������ش��ط��ة عرب 
جت��ه��ي��ز امل���ك���ات���ب وال������ح�����دات امل������زودة 
والت�شهيالت،  الإم���ك���ان���ي���ات  ب����اأح����دث 

لي�شبح تد�شني امل�شاريع املبتكرة مي�شرا 
لأ�شحاب الأفكار اجلديدة والإبداعية، 
تنفيذاً لت�جيهات �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س 
ال������زراء حاكم  رئ��ي�����س جمل�س  ال��دول��ة 
حتفيز  على  بالعمل  اهلل”  “رعاه  دب��ي 

البداع والبتكار وت�شجيع رواد الأعمال 
لتاأ�شي�س امل�شاريع اجلديدة يف دبي.

البعد  ن������راع������ي  ل  ن����ح����ن   “ وق����������ال 
الإق���ت�������ش���ادي ف��ق��ط ع��ن��د ت��د���ش��ني اأي 
م�شروع جديد بدبي اجلن�ب، بل نراعي 
البعد الإن�شاين اإي�شاً، وذلك لأننا ن�شع 

•• دبي-وام:

افتتحت “دبي اجلن�ب” مركزاً جديداً 
ل���الأع���م���ال مب��ن��ط��ق��ة جم��م��ع الأع���م���ال 
وذلك تر�شيخاً لدورها  “بزن�س بارك”، 
تاأ�شي�س  يف  الع���م���ال  رواد  دور  ب��دع��م 

ال�شركات ال�شغرية واملت��شطة.
لي�شبح  اجلديد  املركز  جتهيز  مت  وق��د 
جم��م��ع��اً م��ت��ك��ام��اًل ل��الأع��م��ال مبختلف 
امل�شاحات والأحجام مت تاأثيثه وتزويده 
املكتبية  واخل����دم����ات  ال��ف��ن��ي  ب���ال���دع���م 
اإىل  اإ�شافة  وال�شتقبال،  وال�شكرتارية 
خم�س غرف اجتماعات جمهزة باأحدث 
لت�شبح  والب�شرية  ال�شمعية  التقنيات 

بيئة مثالية لبدء الأعمال.
واأقيمت مرا�شم الفتتاح بح�ش�ر �شعادة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ال���زف���ني،  خ��ل��ي��ف��ة 
مل���ؤ���ش�����ش��ة م��دي��ن��ة دب���ي ل��ل��ط��ريان ودبي 
املدير  الأن�������ش���اري  واأح���م���د  اجل���ن����ب، 
اجلن�ب،  ل���دب���ي  ب���الإن���اب���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإ�شافة اإىل عدد كبري من رواد الأعمال 

واأ�شحاب ال�شركات النا�شئة.

 2021 دب����ي  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأه�������داف 
م�شرياً   ، ال�قت”  ط���ال  اأعيننا  ن�شب 
ق��دم��اً يف  دب��ي اجل��ن���ب مت�شي  اأن  اإىل 
ب��ي��ئ��ة وم���ك���ان م��الئ��م للعي�س  ت��ط���ي��ر 
وال��ع��م��ل والإ���ش��ت��ث��م��ار، و���ش���ًل للهدف 
اأيق�نة  اجلن�ب  دب��ي  تك�ن  اأن  الأ�شمى 
وعائالتهم  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ال�����ش��ع��ادة 
م���ن ���ش��ت��ى م��ن��اط��ق ال���ع���امل م���ن خالل 
التجارية  التط�يرية  امل�شاريع  جميع 
اأن  ال�شكنية، لتمثل م�شتقبل دبي يف  اأو 
لتتمح�ر  م�شممة  م��دي��ن��ة  اأول  ت��ك���ن 

ح�ل �شعادة الفرد.

�صمن الدورة 7 جلوائز ق�دة الأعم�ل يف ال�صرق الأو�صط 2016

جمارك دبي حت�سد جائزة دولية يف امل�سوؤولية املجتمعية
•• دبي-الفجر:

العام  ج����ائ����زة  دب�����ي  ج����م����ارك  ح�������ش���دت 
وامل�ؤ�ش�شية  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ل��ل��م�����ش���ؤول��ي��ة 
جل�ائز  ال�شابعة  ال��دورة  �شمن  الدولية 
قادة الأعمال يف ال�شرق الأو�شط 2016 
الأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
ل��ت��اأه��ي��ل ال���ق���ادة ب��ال�����ش��راك��ة م���ع جملة 
ال��ق��ادة ال��دول��ي��ة وب��رع��اي��ة احت���اد غرف 
حيث  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول 
ت��ه��دف ق��م��ة وج����ائ���ز ق���ادة الأع���م���ال يف 

ال�شرق الأو�شط اإىل العرتاف باإجنازات 
وامل���ؤ���ش�����ش��ات ذوي  الأع���م���ال  ق���ادة  نخبة 
القطاعات  خمتلف  يف  اخلالقة  ال��روؤي��ة 
يف ك���ل م���ن ال�����ش��رق الو����ش���ط واأوروب������ا 
التنمية  يف  اإ�شهاماتهم  وت��ك��رمي  واآ���ش��ي��ا 
القت�شادية لدول املنطقة ب�شكل خا�س 
�شلطان  عن  ونيابة  ع��ام.  ب�شكل  والعامل 
الإدارة  جمل�س  رئي�س  �شليم،  بن  اأحمد 
مل��ج��م���ع��ة م�انئ  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
دب���ي ال��ع��امل��ي��ة، رئ��ي�����س م���ؤ���ش�����ش��ة امل�انئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة، ت�شلم خليل 

الت�شال  اإدارة  م��دي��ر  غ��ري��ب  ب��ن  �شقر 
اجل��ائ��زة من  دب��ي  ج��م��ارك  امل�ؤ�ش�شي يف 
الربملان  يف  ع�ش�  تيمز  �شتيفن  النائب 
ال��ربي��ط��اين وزي���ر اخل���زان���ة ال�����ش��اب��ق يف 
امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة، خ���الل ح��ف��ل اأق��ي��م يف 
مت  حيث  ل��ن��دن،  الربيطانية  العا�شمة 
الأفراد  للقادة  رئي�شية  جائزة   30 منح 
وامل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ذي��ن لهم ت��اأث��ري ق���ي يف 
و�شاهم�ا  العاملية،  والأ�ش�اق  قطاعاتهم 
ب�شكل وا�شع يف من� وتط�ر م�ؤ�ش�شاتهم، 
وذلك بعد تقييمها من قبل جلنة حتكيم 

مك�نة من خرباء ومهنيني من خمتلف 
ب���ارزة يف  اأن��ح��اء ال��ع��امل، ه��م �شخ�شيات 
من  احلك�مية  والإدارة  الأعمال  جمال 
10 دول تنتمي اإىل كل من اآ�شيا واأوروبا 
ومنطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
اإن ح�ش�ل  وقال خليل �شقر بن غريب 
العاملية  اجلائزة  هذه  على  دبي  جمارك 
اإىل خزائن  ي�شاف  ج��دي��داً  اإجن���ازاً  يعد 
ال���ت���م���ي���ز وال������ري������ادة مل����ؤ����ش�������ش���ة امل�����ان����ئ 
واجلمارك واملنطقة احلرة، حيث تعترب 
املجتمعية  ل��ل��م�����ش���ؤول��ي��ة  ال���ع���ام  ج���ائ���زة 

على  وا�شحاُ  دلياًل  الدولية  وامل�ؤ�ش�شية 
امل�ؤ�ش�شة  ت�ليه  ال��ذي  الكبري  الهتمام 
�شبيل  يف  وذل���ك  املجتمعية،  لالأن�شطة 
لتحقيق  ال��ت��ح��دي��ات  خمتلف  م���اج��ه��ة 
وتعزيز  امل�شتدامة  املجتمعية  التنمية 
ال���ت���الح���م ب���ني ج��م��ي��ع م����اط���ن���ي دول���ة 
الإمارات العربية املتحدة، حيث التزمت 
عرب  الجتماعية  مب�ش�ؤوليتها  امل�ؤ�ش�شة 
الأن�شطة  م��ن  ك��ب��رية  جمم�عة  تنظيم 
املجتمعية  وال���ف���ع���ال���ي���ات  واحل����م����الت 
خالل  واملعرفية  والإن�شانية  وال�طنية 
اإىل دعم  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ا���ش��ي��ة،  الأع������ام 
ورعاية العديد من املبادرات بالتعاون مع 
الدولة.  يف  احلك�مية  اجلهات  خمتلف 
امل�ؤ�ش�شي  الت�شال  اإدارة  مدير  واأ���ش��اف 
قدت  امل�ؤ�ش�شة  قيادة  اأن  دبي  جمارك  يف 
م�شاريع  لنجاح  والدعم  الت�شهيالت  كل 
اإمياناً منها  امل�ش�ؤولية املجتمعية، وذلك 
وطني  واج���ب  املجتمعية  امل�ش�ؤولية  اأن 
ي�ؤدونه  اأن  الأف�����راد  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
اخلريي  العمل  ا�شتدامة  على  ح��ف��اظ��اً 
دبي  جمارك  اأن  اإىل  م�شرياً  والإن�شاين، 
امل��ب��ادرات، حيث بداأت  م�شتمرة يف ط��رح 
رئي�شية  م��ب��ادرات   10 ال��دائ��رة مناق�شة 
وم�����ش��ت��دام��ة لع��ت��م��اده��ا وو���ش��ع خطط 
تزامناً  ال��دول��ة،  م�شت�ى  على  لها  عمل 
م���ع ع����ام اخل����ري ال�����ذي اأع��ل��ن��ه �شاحب 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شم� 

رئي�س الدولة، حفظه اهلل.
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ارتفاع موؤ�سر »فوت�سي نا�سداك دبي 
 % الإمارات 20« بن�سبة 0.04 

•• دبي-وام:

ارتفع م�ؤ�شر “ف�ت�شي نا�شداك دبي الإمارات 20” لب�ر�شة نا�شداك دبي 
بن�شبة 0.04 يف املائة متقدما 1.3 نقطة ليغلق على 3433.3 نقطة يف 
ختام تداولت ام�س حيث بلغت كمية الأ�شهم املتداولة نح� 85 األف �شهم 

بقيمة 1.6 ملي�ن دولر اأمريكي.
وكان �شهم �شركة م�انئ دبي العاملية اأكرث ن�شاطا من حيث قيمة التداول � 
من بني ت�شع �شركات م�شجلة يف الب�ر�شة � اإذ بلغت نح� 1.5 ملي�ن دولر 
بتداول نح� 72 األف �شهم حيث اأغلق عند �شعر 20.99 دولر بانخفا�س 
ن�شبته 0.3 يف املائة عن �شعره ال�شابق تاله �شهم �شركة اأورا�شك�م لالإن�شاءات 
املحدودة بقيمة 70 األف دولر بتداول 13 األف �شهم ب�شعر اإغالق 5.50 

دولر بارتفاع ن�شبته 0.2 يف املائة مقارنة ب�شعره ال�شابق.
�شهما   20 اأداء   ”20 الإم����ارات  دب��ي  نا�شداك  “ف�ت�شي  م�ؤ�شر  ويتعقب 
لأكرب ال�شركات املدرجة يف �ش�ق دبي املايل و�ش�ق اأب� ظبي لالأوراق املالية 
بالن�شبة  وال�شتثمار  للتح�ط  اآلية  ليك�ن  ت�شميمه  ومت  دب��ي  ونا�شداك 

للم�شتثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.
وتعد نا�شداك دبي � التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها � ب�ر�شة 
مالية عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب اأوروبا و�شرق اآ�شيا وت�شتقبل 
امل�شدرين �ش�اء من املنطقة اأم من �شتى اأنحاء العامل الذين يتطلع�ن اإىل 
والدويل.  الإقليمي  امل�شت�يني  على  ال�شتثمارية  الفر�س  من  ال�شتفادة 
الب�ر�شات  يف  املتداولة  وال�شلع  وامل�شتقات  الأ�شهم  حاليا  الب�ر�شة  وتدرج 

واملنتجات املهيكلة وال�شك�ك ال�شندات الإ�شالمية وال�شندات التقليدية.
كانت نا�شداك دبي قد قامت بتعهيد عمليات التداول والت�ش�ية واملقا�شة 
عام  م��ن  ي�لي�   11 بتاريخ  امل���ايل  دب��ي  ���ش���ق  اإىل  املالية  الأوراق  وح��ف��ظ 
2010 يف اإطار ا�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز تداول الأ�شهم املدرجة 
لديها من قبل امل�شتثمرين الأفراد وجمعهم يف جمم�عة واحدة مع �شي�لة 

امل�ؤ�ش�شات ال�شتثمارية.
اإىل  دب��ي  نا�شداك  ب�ر�شة  يف  امل��درج��ة  املالية  الأوراق  ت��داول  تعهيد  ويعد 
اإجناز التكامل  اأحد املحطات الرئي�شة على طريق  من�شة �ش�ق دبي املايل 

بني الب�ر�شتني .

»�سميدت هايلربون« تفتتح مقرها 
الإقليمي يف مدينة خليفة ال�سناعية

•• اأبوظبي-وام: 

بداأت �شركة �شميدت ال�شرق الأو�شط للخدمات الل�ج�شتية ت�شغيل مركزها 
خليفة  مدينة  �شمن  خليفة  مليناء  احل��رة  التجارة  منطقة  يف  الل�ج�شتي 
ومنطقة  الإم����ارات  يف  للعمالء  خدماتها  لت�فري  اأب�ظبي  يف  ال�شناعية 

اخلليج .
و�شيك�ن املركز مبثابة املقر الرئي�شي لل�شركة يف منطقة ال�شرق الأو�شط .

ال�شناعية  التنفيذي ملدينة خليفة  الرئي�س  املال  �شعيد  واكد مانع حممد 
اأب�ظبي من  اإم��ارة  الأعمال يف  امل�شاهمة يف دعم من� قطاع  احلر�س على 
ال�شرق الأو�شط للخدمات الل�ج�شتية يف  ا�شت�شافة �شركة �شميدت  خالل 
�شميدت  ان  ال�شناعية..من�ها  خليفة  مبدينة  اجلديد  الإقليمي  مقرها 
تعترب من كبار املزودين يف العامل للخدمات واحلل�ل الل�ج�شتية لل�شحنات 

اجلافة ال�شائبة .
معربا عن ثقته باأن املركز اجلديد واملتط�ر �شي�شتفيد اإىل حد كبري من 
امل�قع ال�شرتاتيجي باعتباره على مقربة من اأهم �شبكات النقل الإقليمية 

والدولية.
ال�شناعية  ب�شه�لة يف مدينة خليفة  املت�فرة  الت�ريد  �شال�شل  اأن  واأو�شح 
لدينا  للم�شتثمرين  ت�شمن  للنقل  املتط�رة  التحتية  البنية  جانب  اإىل 
ال�شرعة والكفاءة العالية يف ا�شتالم امل�اد وال��ش�ل اإىل العمالء والأ�ش�اق 
حيث ت�شكل هذه اخلدمات اإحدى الع�امل الرئي�شية التي جتذب ال�شركات 
مليناء  احل��رة  التجارة  منطقة  اإىل  الأو���ش��ط  ال�شرق  �شميدت  مثل  الكربى 
 130 خليفة �شمن مدينة خليفة ال�شناعية. ولدينا حالياً ما يزيد على 
اإمكانية  م��ع  املتميزة  خدماتنا  م��ن  ي�شتفيدون  ال��ذي��ن  امل�شتثمرين  م��ن 

ال��ش�ل اإىل الأ�ش�اق الإقليمية والدولية.
ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س  ه���مب��ان  ولفغانغ  ال��دك��ت���ر  ق��ال  جانبه  وم��ن 
�شميدت ال�شرق الأو�شط اأن افتتاح مركز ال�شركة الإقليمي يف مدينة خليفة 
ال�شناعية ميثل خط�ة اأ�شا�شية يف خطتنا الت��شعية بدول جمل�س التعاون 

اخلليجي بهدف تقدمي خدمات اأف�شل لعمالئنا يف هذه املنطقة.
يف  دره��م  ملي�ن   20 كلفته  تبلغ  وال��ذي  اجلديد  �شميدت  مركز  وي�شاهم 
فتح جماٍل وا�شٍع اأمام من� قطاع اخلدمات الل�ج�شتية املتخ�ش�شة يف هذه 
املنطقة، ول �شيما يف دولة الإمارات التي تعد مركز ت�زيع رئي�شي مبنطقة 

دول جمل�س التعاون اخلليجي.

•• عجمان ـ الفجر 

للتنمية  ال����دائ����م����ة  ال���ل���ج���ن���ة  ع����ق����دت 
القت�شادية التابعة للمجل�س التنفيذي 
 2017 للعام  الثانية  جل�شتها  بعجمان 
ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة م. ع��ب��داهلل امل���ي��ج��ع��ي � 
العمل  �شري  �شبل  لبحث  اللجنة،  رئي�س 

واآخر امل�شتجدات باأعمال اللجنة.
�شعادة  اللجنة،   اأع�شاء  اجلل�شة  ح�شر 
النعيمي  ���ش��ق��ر  ب����ن  ���ش��ل��ط��ان  ال�����ش��ي��خ 
وفي�شل  ال��ه��ا���ش��م��ي  خ��ل��ي��ل  وحم����م�����د 
ال�ش�يدي  اأحمد  و�شامل  النعيمي  اأحمد 
وعلي عي�شى النعيمي ويافع عيد الفرج 
والدكت�ر   ، امل���ه���ريي  ع��ب��ي��د  وم�������روان 
وخ�لة  اللجنة  مقرر   � ف��رح  عبدالفتاح 

اليا�شي م�شاعد املقرر.
�شعادة عبداهلل  ويف بداية اجلل�شة رحب 
امل�يجعي باأع�شاء اللجنة وا�شاد بجه�د 
اأداء  تقييم  ومت  اعتمادها،  منذ  اللجنة 
بح�شب  2016م  ال��ع��ام  خ��الل  اللجنة 
تطمح  اللجنة  ان  م�ؤكدا  اخت�شا�شاتها 
اإىل املزيد من العمل والإجناز مبا يعزز 
رفع الت��شيات �شمن �شالحيات اللجنة 
وط���رح امل�����ش��ائ��ل ال��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا زيادة 
وا�شتدامته  القت�شادي  النم�  معدلت 
روؤيتها  ي��ح��ق��ق  مب����ا  ع���ج���م���ان  لإم��������ارة 

»تنظيم الت�سالت « لـ » وام « : 205 
ae اآلف م�سجل �سمن النطاق الوطني

•• اأبوظبي -وام: 

بلغ عدد اأ�شماء النطاق امل�شجلة �شمن النطاق 
 205،000 ع���ن  ي��زي��د  م���ا   .ae ال���ط��ن��ي 
احلايل  ف��رباي��ر  بنهاية  م�شجل  ن��ط��اق  ا���ش��م 
لتت�شدر الإمارات دول املنطقة بالن�شبة لعدد 
دولة  لكل  ال�طني  النطاق  �شمن  امل�شجلني 
قطاع  لتنظيم  العامة  الهيئة  بح�شب  وذل��ك 
�ش�ؤال  على  ردا  الهيئة  وق��ال��ت  الت�����ش��الت. 
“ ان نطاق  “ وام  الإم������ارات  اأن���ب���اء  ل���ك��ال��ة 
العنا�شر  اأح��د  يعد   .ae ال�طني  الإن��رتن��ت 
دولة  الإن��رتن��ت يف  املهمة يف تط�ير �شناعة 
الإمارات، فه� ي�شكل جزءاً حي�ياً من اله�ية 
تفخر  �شركة  اأو  م�ؤ�ش�شة  لكل  الإلكرتونية 
ي�شهم يف  كما  ال��دول��ة،  اأر���س  على  ب�ج�دها 
تعزيز تناف�شية دولة الإمارات يف هذا املجال 
لي�شمل  ال�طني  النطاق  ت��اأث��ري  ميتد  حيث 
ال��ع��دي��د م���ن امل���ج���الت الأخ������رى مب���ا فيها 
املتكاملة  التحتية  والبنية  الإنرتنت  انت�شار 
الهيئة  واأ���ش��اف��ت  الإل��ك��رتون��ي��ة.  وال��ت��ج��ارة 
لرت�شيخ  املثلى  البيئة  لت�فري  ت�شعي  اأن��ه��ا 
املعل�مات  تكن�ل�جيا  لقطاع  الرائدة  املكانة 
والت�شالت يف الدولة اإ�شافة اإىل اأن الزيادة 
يف اأعداد امل�شجلني �شمن النطاقات ال�طنية 
تعد دليال على ج�دة هذه اخلدمة، واأهميتها 
املتزايدة يف م�شاعدة امل�شجلني لل��ش�ل اإىل 
اإىل  الهيئة  �شريحة م�شتهدفة. ولفتت  اأكرب 
اأن ا�شم النطاق ال�طني يج�شد ه�ية الدولة 
يف ع��امل احل�����ش���ر الإل���ك���رتوين حيث تزداد 
ال�شركات وامل�ؤ�ش�شات اخلا�شة  بعد ي�م  ي�ماً 
الراغبة يف تعريف نف�شها من خالل النطاق 

الإماراتي .

بناء  يف  ي�شاهم  �شعيد  جمتمع    2021
اأخ�شر، حتفزه حك�مة متميزة  اقت�شاد 

من�شجمة مع روح الحتاد.
ا�شتعرا�س  اجل��ل�����ش��ة  اأع���م���ال  وت�شمنت 
م�ؤ�شرات اأداء م�ؤ�ش�شة التنظيم العقاري 
وم�شتهدفاتها  2016م  ال��ع��ام  خ���الل 
والتي  2017م،  للعام  ال�شرتاتيجية 
ال�شتثمارية  البيئة  حت�شني  على  اأك��دت 
للقطاع العقاري وحتقيق مزايا تناف�شية 
�شرورة  على  اللجنة  اع�شاء  اك��د  كما   ،
امل�شاركات  ل��زي��ادة  الت�ا�شل  قن�ات  فتح 
القت�شادية  وامل��ل��ت��ق��ي��ات  امل���ع���ار����س  يف 
ابراز  ب��ه��دف  منها  ال�شناعية  وخ��ا���ش��ة 
اه�����م الن�������ش���ط���ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة ل����الإم����ارة 
ك��م��ا ط��ال��ب الع�شاء  ب��ه��ا.  وال��ت��ع��ري��ف 
خالل اجلل�شات القادمة للجنة ب�شرورة 
يف  القت�شادية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  م�شاركة 
العام  خ��الل  الداء  با�شتعرا�س  الم���ارة 
للعام  ب���اأه���داف���ه���ا  وال��ت��ع��ري��ف  ال�����ش��اب��ق 
يعزز  مب��ا  القت�شادية  وروؤاه����ا   2017
القطاع  من���  يف  وي�شب  الدوار  تكامل 

القت�شادي لالإمارة.
م�ؤمتر  عقد  ب�شرورة  اجلل�شة  واأو���ش��ت 
وتك�ين جلنة عجمان  دوري،  اقت�شادي 
ل���ل���رتوي���ج وم�������ش���ارك���ة ك����اف����ة اجل���ه���ات 
ال��ل��ج��ن��ة لت�حيد  اع��م��ال  احل��ك���م��ي��ة يف 

املميزات  ب����اأه����م  وال���ت���ع���ري���ف  اجل����ه�����د 
واملق�مات وامل�شاريع امل�شتقبلية لالإمارة 

يف كافة القطاعات.
الدكت�ر  اجلل�شة  اأعمال  وا�شتقبلت  هذا 
عجمان  ج��ام��ع��ة  م��دي��ر  ال�شغري  ك���رمي 
النعيمي  ب�����ش��ري  ع��ب��د احل���ق  وال���دك���ت����ر 
للتط�ير  عجمان  جامعة  م��دي��ر  ن��ائ��ب 
ل�شتحداث  التن�شيق  بهدف  والت�شال 

جمالت  يف  متخ�ش�شة  ب��ل��ج��ان  م��ظ��ل��ة 
وال�شحة  والرتويج  وال�شتثمار  التعليم 
ال�شتدامة  باأهداف  والرتباط  وغريها 
ال������دورات يف خمتلف  والب���ت���ك���ار وع��ق��د 
تخ�ش�شات  ت���ف��ري  واإم��ك��ان��ي��ة  امل��ج��الت 
وال�شياحة  ال��ع��ق��ارات  اإدارة  جم���الت  يف 
تلك  يف  الت�طني  ن�شب  زي���ادة  يعزز  مب��ا 
تعترب  اجل��ام��ع��ات  ان  ل�شيما  امل��ج��الت، 

م�شدر لالإثراء والإبداع والبتكار.
عبداهلل  �شعادة  وج��ه  اجلل�شة  ختام  ويف 
على  واث��ن��ى  للح�ش�ر  ال�شكر  امل�يجعي 
كافة  دع���م  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا  اللجنة  دور 
الإقت�شادية  وامل�����ج�����الت  ال���ق���ط���اع���ات 
القيادة  تطلعات  ترتجم  والتي  لالإمارة 
التنمية  حت��ق��ي��ق  ي���ع���زز  مب���ا  ال��ر���ش��ي��دة 

القت�شادية امل�شتدامة. 

خالل فع�لي�ت منتدى الأعم�ل الإم�راتي الالتفي الذي نظمته غرفة دبي

الرئي�ص الالتفي يدعو اإىل تعزيز العالقات القت�سادية الثنائية بني البلدين

ا���ش��ت��ث��م��اري��ة ل��ل�����ش��رك��ات الإم���ارات���ي���ة يف 
اأبرزها التعليم  قطاعات متعددة اأخرى 
وال�����ت�����ج�����ارة وال�������ش���ن���اع���ة واخل�����دم�����ات 
الل�ج�شتية والأغذية و�شناعة الأدوية، 
مل��ث��ل هذه  اأه��م��ي��ة تنظيم  ع��ل��ى  م����ؤك���داً 
اقت�شادية  رواب���ط  لتاأ�شي�س  امل��ن��ت��دي��ات 
وا�شتثمارية تع�د بالنفع على جمتمعي 

الأعمال يف البلدين.
ماجد  �شعادة  املنتدى  فعاليات  وح�شر 
�شيف الغرير، رئي�س جمل�س اإدارة غرفة 

عام  ب�عميم، مدير  و�شعادة حمد  دب��ي، 
غرفة دبي، ومعايل اأرفيل ا�شريادين�س، 
القت�شاد  ووزي���ر  ال�����زراء  رئي�س  ن��ائ��ب 
اأوزول���ز،  واأن��دري�����س  لتفيا،  بجمه�رية 
والتنمية  ال����ش���ت���ث���م���ار  وك����ال����ة  م���دي���ر 
م�شاركة  اإىل  ب����الإ�����ش����اف����ة  ال���الت���ف���ي 
الإماراتيني  الأعمال  رج��ال  من  وا�شعة 
والالتفيني وممثلي القطاع اخلا�س يف 
اأ�شار  اإمارة دبي. ويف كلمته الرتحيبية، 
اأهمية  اإىل  الغرير  �شيف  ماجد  �شعادة 

•• دبي-الفجر:

دعا فخامة الرئي�س الالتفي رمي�ند�س 
اإىل  الإم��ارات��ي��ني  امل�شتثمرين  في�ن�س 
بيئة  يف  املتاحة  الفر�س  من  ال�شتفادة 
اإن�شاء  خ����الل  م���ن  ب����الده  يف  الأع����م����ال 
اقت�شادية  ا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة  �����ش����راك����ات 
جديدة بني قطاعي الأعمال الإماراتي 
ال�شياحة  ق��ط��اع  وال��الت��ف��ي وخ��ا���ش��ة يف 

والتجارة والبتكار وامل�شاريع النا�شئة. 
ت�شكل  اأن بالده  الالتفي  الرئي�س  واأك��د 
ب�ابة وحلقة و�شل للتجار وامل�شتثمرين 
الإم���ارات���ي���ني ال��راغ��ب��ني ب��دخ���ل �ش�ق 
م�شرياً  ال���اع��دة،  اأوروب���ا  وو�شط  �شمال 
تت�شاركان  الإم�����ارات  ودول����ة  لت��ف��ي��ا  اأن 
وحري�شتان  للم�شتقبل،  واح���دة  روؤي���ة 
بينهما  القت�شادي  التعاون  تعزيز  على 
وال�شتفادة من الإمكانات امل�ج�دة لدى 

الطرفني من اأجل م�شتقبل مزدهر.
فعاليات  خ��الل  فخامته  كلمة  وج���اءت 
الإم���ارات���ي الالتفي  الأع���م���ال  م��ن��ت��دى 
ال�������ذي ن��ظ��م��ت��ه ال����ي�����م غ����رف����ة جت����ارة 
و���ش��ن��اع��ة دب���ي يف م��ق��ره��ا ع��ل��ى هام�س 
املرافق  وال�فد  الالتفي  الرئي�س  زي��ارة 

له اإىل الدولة. 
فر�س  وج�������د  اإىل  ف���خ���ام���ت���ه  واأ������ش�����ار 

الثنائية  ال�شتثمارية  العالقات  تعزيز 
ب��ني الإم�����ارات ولت��ف��ي��ا، م����ؤك���داً التزام 
الت�شهيالت  ك��اف��ة  ب��ت���ف��ري  دب���ي  غ��رف��ة 
على  امل�شتثمرين  ت�شاعد  التي  املمكنة 
تعزيز ن�شاطاتهم، لفتاً اإىل وج�د رغبٍة 
التعاون  اأط����ر  ل��ت��ع��زي��ز  اجل��ان��ب��ني  ب���ني 
وال����ت����ج����اري مب����ا يخدم  الق���ت�������ش���ادي 

الأهداف امل�شرتكة للطرفني.
املنتديات  ه����ذه  اأن  ���ش��ع��ادت��ه  واأ�����ش����اف 
ب���ن���اء ج�ش�ر  يف  ت�������ش���اه���م   وال����ل����ق����اءات 
كل  يف  الع��م��ال  جمتمع  ب��ني  الت�ا�شل 
والتعريف  ال�����ش��دي��ق��ني،  ال��ب��ل��دي��ن  م��ن 
البيئة واملناخ ال�شتثماري يف دولة  على 
م�قعها  بف�شل  تعترب  ال��ت��ي  الإم�����ارات 
اإىل �ش�ق  ال�شرتاتيجي احلي�ي منفذاً 
ا���ش��ت��ه��الك��ي��ة ���ش��خ��م��ة ق���ام��ه��ا ح����ايل 
الإمارات  لدولة  وميكن  ن�شمة،  ملياري 
حي�ية  ان����ط����الق  ق����اع����دة  ت�����ش��ك��ل  اأن 
لل�شركات الالتفية الراغبة يف الدخ�ل 
الأو�شط  وال�����ش��رق  املنطقة  اأ���ش���اق  اإىل 
الإفريقية،  والقارة  اآ�شيا  �شرق  وجن�ب 
واملزايا  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  مل���ق��ع��ه��ا  ن��ظ��راً 
الل�ج�شتية التي ت�فرها للم�شتثمرين.

واأ�شار رئي�س جمل�س اإدارة غرفة دبي اإىل 
مع  ديناميكي  اقت�شاد  لديها  لتفيا  اأن 
وج�د �شبكة نقل متط�رة جداً واإمكانات 

اإىل من�  ب���الإ����ش���اف���ة  ���ش��خ��م��ة  زراع���ي���ة 
معترباً  ال�شياحي،  �ش�قها  يف  ملح�ظ 
دبي  لل�شركات يف  ق���ي��ة  ن��ق��اط  ه��ذه  اأن 
ا�شتثماراتها  وت��شع  منها  لال�شتفادة 
يف لتفيا.   ولفت الغرير اإىل اأن جتارة 
ال��ن��ف��ط��ي��ة م���ع لتفيا  الإم���������ارات غ���ري 
 41 2015 بلغت ح���ايل  العام  خ��الل 
ملي�ن دولر اأمريكي، م�شيفاً اأن الآلت 
والإلكرتونية  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  وامل����ع����دات 
النقل  وم��ع��دات  به  املرتبطة  واملنتجات 
لتفيا  من  ت�شديراً  املنتجات  اأب��رز  هي 
ي�شكل  اللقاء  ه��ذا  اأن  م�شرياً  دب��ي،  اإىل 
ف���ر����ش���ة ل����زي����ادة ح���ج���م ال���ت���ج���ارة بني 

الطرفني خالل ال�شن�ات القادمة. 
و���ش��ه��د امل��ن��ت��دى ع��رو���ش��اً ت��ع��ري��ف��ي��اً من 
غ���رف���ة دب����ي ق���دم���ه ع��م��ر خ�����ان، مدير 
امل�شهد  ح�ل  للغرفة  اخلارجية  املكاتب 
امل�شتقبلية  والآف��اق  دبي  يف  القت�شادي 
الغرفة  ت���ق���دم���ه���ا  ات������ي  واخل������دم������ات 
لل�شركات الراغبة بدخ�ل �ش�ق دبي، يف 
اأوزول��ز، مدير  اأندري�س  ا�شتعر�س  حني 
الالتفي  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ش��ت��ث��م��ار  وك��ال��ة 
م��ن��اخ ال���ش��ت��ث��م��ار يف ب����الده. ك��م��ا �شهد 
املنتدى كلمة ترحيبية من معايل اأرفيل 
ا�شريادين�س، نائب رئي�س ال�زراء ووزير 

القت�شاد بجمه�رية لتفيا.  

اقت�سادية اأبوظبي تقر اآلية جديدة لنظام 
التفتي�ص على معامالت الرتاخي�ص التجارية

تناف�شية  م��ن  ت��ع��زز  اأن  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
بيئة العمال يف امارة اب�ظبي وحت�شني 
ترتيب امارة اب�ظبي يف تقارير تناف�شية 
ان مركز  م������ش��ح��ا  ال���دول���ي���ة  الع���م���ال 
اب�ظبي لالأعمال التابع للدائرة �شيعمل 
على درا�شة العديد من الجراءات بهدف 
حت�شينها وتب�شيطها مبا ميكن املتعاملني 
من �شه�لة اجناز معامالتهم. وقال ان 
تط�ير قطاع العمال يف امارة اب�ظبي 
يعد اول�ية لدى حك�مة المارة ممثلة 
بدائرة التنمية القت�شادية والتي تعكف 
ب���دوره���ا ع��ل��ى درا����ش���ة ك��اف��ة الج�����راءات 
وال�شرتاطات املنظمة للن�شاط التجاري 

•• اأبوظبي-وام:

القت�شادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�������رة  اأق�������رت 
التفتي�س  نظام  يف  جديدة  اآلية  اب�ظبي 
التجارية  ال��رتاخ��ي�����س  م��ع��ام��الت  ع��ل��ى 
التفتي�س  عمليات  اإرج���اء  مب�جبها  يتم 
ابتداء من العام اجلاري 2017 اىل ما 
بعد ا�شدار الرخ�شة التجارية او اإجناز 
املعاملة املطل�بة وذلك بعد ا�شتيفاء كافة 

ال�ثائق واملتطلبات اخلا�شة باملعاملة.
املن�ش�ري  �شامل  بن  خليفة  �شعادة  وقال 
وكيل دائرة التنمية القت�شادية اب�ظبي 
ب��الإن��اب��ة ان م��ث��ل ه���ذه الج������راءات من 
�شاأنها اأن تعزز من تناف�شية بيئة العمال 
ال�قت ذات  اب�ظبي وت�شهم يف  ام��ارة  يف 
الرتاخي�س  معامالت  اجن��از  �شه�لة  يف 
ال��ت��ج��اري��ة وال��ت��ق��ل��ي��ل م���ن الإج�������راءات 
املطل�بة. وا�شار اىل ان هذه اللية ت�شاعد 
ا�شحاب  من  واملتعاملني  العمال  رجال 
ال��رخ�����س ال��ت��ج��اري��ة يف احل�����ش���ل على 
رخ�شتهم التجارية والبدء او ال�شتمرار 
التجاري بكل ي�شر  يف ممار�شة ن�شاطهم 
و�شه�لة دون احلاجة اىل انتظار نتيجة 
التفتي�س التي كان يعتمد عليها يف اإجناز 
امل��ع��ام��ل��ة وت��ع��د ���ش��رط��ا ا���ش��ا���ش��ي��ا لذلك. 
واك����د ���ش��ع��اد خ��ل��ي��ف��ة امل��ن�����ش���ري حر�س 
اأب�ظبي على  دائرة التنمية القت�شادية 
ال�شتمرار يف ا�شدار مثل هذه القرارات 

على م�شت�ى امارة اب�ظبي والعمل على 
الإمكانات  وف���ق  وت�شهيلها  تب�شيطها 
ال�شتفادة  خ����الل  م���ن  وذل�����ك  امل���ت���اح���ة 
التي  الل���ك���رتوين  ال��رب��ط  عمليات  م��ن 
احلك�مية  اجلهات  مع  ال��دائ��رة  تنفذها 
باإ�شدار  العالقة  ذات  احلك�مية  و�شبه 

امل�افقات على الن�شطة التجارية. 
املدير  املن�ش�ري  منيف  حممد  واأو���ش��ح 
ان  ل��الأع��م��ال  اب���ظ��ب��ي  مل��رك��ز  التنفيذي 
مبعامالت  اخلا�شة  التفتي�س  اإج���راءات 
الرخ�شة  ع��ل��ى  ال��ت��ج��اري��ة  ال��رتاخ��ي�����س 
والرخ�س  ي����م   90 م��ن  اك���رث  املنتهية 
ال�شركاء  الأخ����رى  وال��ت��ع��دي��الت  امل��ل��غ��اة 

ال�شم   ، وكيل خدمات   ، وبيع”  “تنازل 
، ل�حة  ال���ق���ان����ين  ال�����ش��ك��ل   ، ال���ت���ج���اري 
الإع���������الن والأن�������ش���ط���ة وف�����ق الج������راء 
ال�����ش��اب��ق ك��ان��ت ت��ت��م ق��ب��ل اجن���از املعاملة 
رئي�شا  ���ش��رط��ا  ال��ت��ف��ت��ي�����س  ف��ي��ه��ا  وي���ع���د 
ال�شادر  القرار  ووفق  الن  اما  لإمتامها 
على  �شيح�شل  العميل  ف��اإن  الدائرة  عن 
معاملته ف�ر تقدميها على ان يتم البدء 
املعاملة  اإ�شدار  بعد  التفتي�س  باإجراءات 
م�شت�فيا  ال��ع��م��ي��ل  ي���ك����ن  ان  ���ش��ري��ط��ة 
ل��ك��اف��ة ال���ش��رتاط��ات وال��ل���ائ��ح املنظمة 
كانت  ح��ال  ان��ه يف  وا���ش��اف  للرتخي�س. 
اجرائها  �شيتم  ال��ت��ي  التفتي�س  نتيجة 
وفق املعاملة املطل�بة �شلبية �شيتم ابالغ 
باأن  ق�شرية  ن�شية  ر�شالة  عرب  العميل 
وع��ل��ي��ه مراجعة  اي��ق��اف��ه��ا  م��ع��ام��ل��ت��ه مت 
ل�شتيفاء  ل���الأع���م���ال  اب����ظ���ب���ي  م���رك���ز 
مركز  ان  اىل  وا�شار  املطل�بة.  ال�شروط 
ال�شابقة  اللية  ووفق  لالأعمال  اب�ظبي 
املا�شي  العام  خ��الل  اجن��ز  قد  للتفتي�س 
2016 كافة معامالت التفتي�س املعنية 
الذكر  �شابقة  ال��ت��ج��اري��ة  ب��ال��رتاخ��ي�����س 
املعامالت  لإجن��از  رئي�س  ك�شرط  وذل��ك 
ال��ق��رار اجل��دي��د فاإن  ان��ه وف��ق  م��شحا 
ب��ع��د ا�شدار  ت��ت��م  ال��ت��ف��ت��ي�����س  م��ع��ام��الت 
على  امل����اف���ق���ة  اع���ط���اء  او  ال��رتخ��ي�����س 
العام اجلاري  ابتداء من  الن�شاط وذلك 
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العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8465  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-م�شاريع املن�شاة احلديثة للمقاولت جمه�ل حمل القامة 
حممد  ح�شن  وميثله:عبدالرحمن  غ��الم   خ��ان  احمد  اوي�س   / املدعي  ان  مبا 
املط�ع قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
امل�افق  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة  وامل�شاريف وحددت  والر�ش�م  )240917 درهم( 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر   ch1.A.5:2017/2/28 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو 
ف��اأن احلكم  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

�شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8331  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمه�ل  والتطريز  للخياطة  الراقي  1-الق�شر   / عليه  املدعي  اىل 
ال��دع���ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  اب��� اخل��ري  قد  مبا ان املدعي / ر�شيد ال���ش��الم 
 2000( مببلغ  ع�دة  وتذكرة  دره��م(   12203( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB165883449AE وحددت لها 
جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/3/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch.1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2017/504  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ا�شل البداع للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي / راج ك�مار رافيندرا �شاه �شاه  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
 2000( مببلغ  ع���دة  وتذكرة  دره��م(   9417( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB167005297AE وحددت لها 
جل�شة ي�م الثنني امل�افق 2017/3/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch.1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/509  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-دايناميك لل�شيانة العامة واملقاولت �س.ذ.م.م جمه�ل حمل 
الدع�ى  اأق��ام عليك  ف��اروق  قد  املدعي / �شميمه كاندي�ر حممد  ان  القامة مبا 
ع�دة  وتذكرة  دره��م(   57298( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها 
املحاماة وحددت لها جل�شة ي�م  مببلغ )2000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
الحد امل�افق 2017/3/12 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة ch.1.A.5 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 
للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن 

مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/529  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-ب�ل�س جاد فريج بان�ب جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي /ن�شر ال�ادي لالعمال الفنية �س.ذ.م.م وميثلها بالت�قيع ال�شيد/
ع�شام �شالمة نا�شد اجلاوي�س قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   7000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
MB167651063AE  وحددت لها جل�شة ي�م  ال�شك�ى  . رقم  املحاماة 
لذا   ch1.A.1:بالقاعة �س   8.30 ال�شاعة   2017/3/13 امل�افق  الثنني 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/320  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هيما�شك� انرتنا�شي�نال للخدمات �س.ذ.م.م جمه�ل 
حمل القامة مبا ان املدعي /�شاه زاهان �شاج� حممد �شادق علي قد اأقام 
 9235( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك 
دره���م( وت��ذك��رة ع����دة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف . رقم 
ال�شك�ى MB167503217AE  وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة ���س   8.30 ال�شاعة   2017/2/28
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/531  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-انط�ني��س مالك عياد تاو�شرو�س جمه�ل حمل القامة 
بالت�قيع  وميثلها  �����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  ال����ادي  /ن�شر  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق��ام  قد  اجلاوي�س  نا�شد  �شالمة  ال�شيد/ع�شام 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )7000 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة . رقم ال�شك�ى MB168621562AE  وحددت لها جل�شة ي�م 
اخلمي�س امل�افق 2017/3/2 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/853  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هرتك� للنقل الربي العام جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�شتحقات  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأقام  قد  اب�ب�  اباكان  /رودولف� 
والر�ش�م  دره���م(   2000( مببلغ  ع����دة  وت��ذك��رة  دره���م(   47660( وق��دره��ا  عمالية 
لها  وح��ددت    MB167316410AE/2017 ال�شك�ى  رق��م   . وامل�شاريف 
لذا   ch1.A.2:جل�شة ي�م الحد امل�افق 2017/3/19 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8510  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�شركة ديرا كازي للمقاولت ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
ان املدعي /خان �شاحب من�ش�ر علي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره���م(   7205( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
والر�ش�م وامل�شاريف . رقم ال�شك�ى MB167116963AE/2016  وحددت 
 ch1.A.5:لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/3/14 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/6977  عمايل  جزئي 
اىل املحك�م عليه/1- املنادر ملقاولت �س.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان 
املذك�رة اعاله  الدع�ى  بتاريخ 2017/1/8  يف  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها 
ت�ؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  ب��ال��زام  مياه  ام��اين  حممد  مياه  ان�شار  ل�شالح/حممد 
للمدعي مبلغ )14859( درهم وبتذكرة الع�دة ل�طنه عينا او نقدا ما مل يلتحق 
املدعي من  واعفت  وامل�شاريف  الر�ش�م  وباملنا�شب من  اخر  بخدمة �شاحب عمل 
ي�ما  ثالثني  خ��الل  لال�شتئناف  قابال  احل�ش�ري  مبثابة  حكما   . فيها  ن�شيبه 
ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  ه��ذا  لن�شر  التايل  الي�م  من  اعتبارا 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/7734  عمايل  جزئي 
نعلنكم  القامة  ����س.ذ.م.م  جمه�ل حمل  لل�شحن  كامران  عليه/1-  املحك�م  اىل 
املذك�رة  ال��دع���ى  يف    2017/2/9 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
اعاله ل�شالح/حممد امري رب ن�از بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغ 
)21.450( درهما )واحد وع�شرون الف واربعمائة وخم�ش�ن درهم( وتذكرة ع�دة 
عمل  �شاحب  بخدمة  يلتحق  م��امل  مقابلها  او  ال�شياحية  ال��درج��ة  على  ل�طنه 
مبثابة  حكما   . منها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  وباملنا�شب  اخ��ر 
احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر 
هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/8215  عمايل  جزئي 

القامة  ذ.م.م  جمه�ل حمل  الفنية  املحك�م عليه/1- مدينة اجلمال لالعمال  اىل 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/29  يف الدع�ى املذك�رة 
اعاله ل�شالح/خ�ك�ن �شك�ر علي  بالزام املدعى عليها باأن ت�ؤدي للمدعي مبلغ )6390( 
)�شتة الف وثالثمائة وت�شع�ن درهم( وتذكرة ع�دة اىل وطنه عينا او ما يقابلها نقدا 
وه� مبلغ 1000 درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمت املدعي 
عليها باملنا�شب من امل�شاريف واعفت املدعي من ن�شيبه منها ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من 
الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن 

�شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2016/2511  جتاري جزئي
ان  امل��دع��ي عليه / 1- ي��شف جمعه مفتاح احل��اف��ظ جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  اىل 
بن  احمد  ال�شيخ  حممد  وميثله:ماجد  ����س.م.ع  ال�طني  اخليمة  را���س  بنك  امل��دع��ي/ 
املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  اخلزرجي  ح�شن  ال�شيخ 
بان ي�شدد للمدعي مبلغ وق��دره )87.213.29 دره��م( والفائدة ب�اقع 9% �شن�يا  عليه 
من تاريخ ال�شتحقاق وحتى متام ال�شداد والر�ش�م وامل�شاريف والتعاب و�شم�ل احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء امل�افق 2017/3/8 ال�شاعة 
قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.6 بالقاعة  �س   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2016/2939  جتاري جزئي

بهائي  يعق�ب  ع��ب��دال��ق��ادر   -2 البناء  م����اد  لتجارة  ال���درة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ �شانت ج�بان ابريزيفز بي.يف  وميثله:�شيف 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام  ال�شام�شي قد  الغبار  �شعيد را�شد 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش���م  دره���م(    142638.5( وق���دره  مببلغ  عليهما  امل��دع��ي 
ال�شاعة 8.30 �س  امل�افق 2017/3/7  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة  .  وح��ددت  املحاماة 
بالقاعة Ch 2.D.19 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/272  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اوت� م�ر�س للتجارة العامه �س.ذ.م.م 2- جا�شكمال �شينغ رنبري 
�شامغارحى  ال��دي��ن  حكيم  ح�شني  �شبري   -3 ���س  ن��رياجن��ان  �شينغ  رن��ب��ري  م��اف��ى  �شينغ 
جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/ بي�ش�ن انرتنا�ش�نال بي.يف  وميثله:�شيف �شعيد 
را�شد الغبار ال�شام�شي قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م(   ب�شداد مبلغ وقدره )262260.24  والت�شامم  بالت�شامن 
واتعاب املحاماة .  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء امل�افق 2017/3/15 ال�شاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2013/2  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �شدهم/1- احمد حممد علي احمد عبداهلل ب�شفته من ورثة املرح�م/حممد علي احمد 
عبداهلل  2- جا�شم حممد علي احمد عبداهلل ب�شفته من ورثة املرح�م/حممد علي احمد عبداهلل 
3- ح�شن حممد علي احمد عبداهلل ب�شفته من ورثة املرح�م/حممد علي احمد عبداهلل 4- زينب 
حممد علي احمد عبداهلل ب�شفتها من ورثة املرح�م/حممد علي احمد عبداهلل  5- عبدال�شتار حممد 
علي احمد عبداهلل ب�شفته من ورثة املرح�م/حممد علي احمد عبداهلل 6- بلقي�س حممد علي احمد 
عبداهلل ب�شفتها من ورثة املرح�م/حممد علي احمد عبداهلل جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب 

التنفيذ/حممد حممد امني غياث 
الق�شائية  املطالبة  ب�شداد قيمة  بتاريخ:2017/2/1 اعالنكم  العقارية  البتدائية  دبي  قررت حمكمة 
وقدرها )1527243.08( درهم يف ملف التنفيذ اعاله ، وال�شيتم بيع العقار خالل 30 ي�م من تاريخ 

العالن بيانات العقار:رقم الر�س:20/34 - مبنطقة املرقبات - امل�شاحة:2450 قدم مربع
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8596  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ك�نتيننتال جي�لز للتجارة ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا 
املطالبة  وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  في�شادا   ليجا  جياين   / امل��دع��ي  ان 
درهم(   1000( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   58000( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
ال�شك�ى:MB165630123AE/2016 وحددت  والر�ش�م وامل�شاريف رقم 
لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/3/21 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/8714  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-هيما�شك� انرتنا�شي�نال �س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي / م�شع�د خان حاجي اوهاب خان  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع���دة  وت��ذك��رة  دره��م(   35131( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات 
 MB167238824AE:ال�شك�ى رقم  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م 
بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة   2017/2/28 امل���اف��ق  الثالثاء  ي���م  جل�شة  لها  وح��ددت 
ch.1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8458  عمايل جزئي

���س.ذ.م.م جمه�ل حمل القامة  املدعي عليه / 1-اظهر حمم�د للتجارة  اىل 
مبا ان املدعي / �شيا�شة علي حممد يعق�ب  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )33440 درهم( وتذكرة ع�دة مببلغ )2000 
درهم( والر�ش�م وامل�شاريف رقم ال�شك�ى:MB166872773AE وحددت 
لها جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق 2017/3/21 ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8566  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-مطعم له�ري باك�ان جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي 
اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة مب�شتحقات  / �شهيل عبدالعزيز  قد 
والر�ش�م  دره��م(   1000( ع���دة مببلغ  وتذكرة  دره��م(   17675( وقدرها  عمالية 
 8.30 ال�شاعة  امل�افق 2017/3/21  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة  وامل�شاريف وحددت 
قان�نيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�ش�ر  لذا  القا�شي  �س مبكتب 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام 

على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اإعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/8651  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-هدي ال�شب��شي للكهرميكانيكيه جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي / حممد عبداجلليل حممد لل مياه  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
 1000( مببلغ  ع�دة  وتذكرة  دره��م(   30310( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة 
 2017/3/21 امل�افق  الثالثاء  ي�م  لها جل�شة  وح��ددت  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م( 
ال�شاعة 8.30 �س مبكتب القا�شي لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  

   يف  الدعوى 2017/14  تظلم مدين
حمل  جمه�ل  ام��ريي  ابراهيم  ح�شني  حممد  1-جا�شم   / �شده  املتظلم  اىل 
القامة مبا ان املتظلم / امري عبدالرحمن حاج حممد حاج وميثله:حممد 
اأقام عليكم التظلم املذك�ر اعاله وم��ش�عه  احمد علي احمد اللنجاوي قد 
وامل�شاريف.  وال��ر���ش���م  رق��م 4/2017  ال��دع���ى  ال�����ش��ادر يف  ال��ق��رار  م��ن  تظلم 
�س   08.30 ال�شاعة     2017/2/28 امل���اف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���م  جل�شة  لها  وح���ددت 
قان�نيا  اأو من ميثلك  باحل�ش�ر  فاأنت مكلف  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2017/67  تظلم جتاري

اىل املتظلم �شده / 1-كاماجليت �شينغ برار جمه�ل حمل القامة مبا ان املتظلم 
اأق��ام عليكم  ����س.ذ.م.م وميثلها ا�شف احمد خان قد  العامة  �شيل للتجارة  / ريد 
التظلم املذك�ر اعاله وم��ش�عه نلتم�س من عدالة املحكمة امل�قرة احلكم بالغاء 
المر املتظلم منه والزام املتظلم �شدها بالر�ش�م وامل�شاريف وتف�شل�ا  بقب�ل وافر 
ال�شاعة  الح��رتام والتقدير. وح��ددت لها جل�شة ي�م الح��د امل�افق 2017/3/5   
ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا    Ch 1.B.6  : بالقاعة  �س   08.30
قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
             يف  الدعوى 2017/164  احوال نف�س م�صلمني

ان  الق��ام��ة مبا  �شمري عين�شري  جمه�ل حمل   -1  / املدعي عليه  اىل 
املدعي/ م�نه لع�ر  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بنفقة 
واتعاب  والر�ش�م وامل�شاريف  �شاملة وم�شكن �شرعي  اولد  زوجية ونفقة 
املحاماة . وحددت لها جل�شة ي�م  الثالثاء امل�افق  2017/3/7   ال�شاعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   )9( رق��م  بالقاعة  ���س   8.30
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2016/1723  جتاري كلي
���س.ذ.م.م 2- ك�نرتاكت�ر امتياز  اىل املدعي عليه / 1- �شركة ك�نرتاكرت للتجارة العامة 
�س.م.ع  ال�شالمي  ال�شارقة  م�شرف  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمه�ل  علي  �شعبان 
املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  ابراهيم  ر�شا  علي  احمد   : وميثله 
درهم احلكم   )1.333.686.23( وقدره  والت�شامم مببلغ  بالت�شامن  عليهما  املدعي  بالزام 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م  دره��م   )100.000( مببلغ  ونقدره  منا�شب  بتع�ي�س  املطالبة 
بالقاعة  9.30 �س  ال�شاعة   2017/3/9 امل�افق  ي�م اخلمي�س  لها جل�شة  وح��ددت   . املحاماة 
Ch 2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك 

فاأن احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/69  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- ارتاج للمعار�س 2- بيج� ك�ندرام فالبيل جاياراجان جمه�يل 
حمل القامة مبا ان املدعي/بنك دبي التجاري �س.م.ع وميثله : عبا�س م�شتت فندي 
بالتكافل  عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  املالكي 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 بن�شبة  الفائدة  مع  دره��م(   1.364.000( مببلغ  والت�شامن 
يف:2015/11/16 وحتى ال�شداد التام والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها 
جل�شة ي�م اخلمي�س امل�افق 2017/3/9 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة Ch 2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2017/277  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  دان��ة الف��اق للتجارة العامة ���س.ذ.م.م 2- ح�شام احمد ح�شني 
�س.ذ.م.م  العامة  للتجارة  الف��اق  دان��ة  املدعي/  ان  القامة مبا  الزير جمه�يل حمل 
وم��ش�عها  ال��دع���ى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل�شايبة  اب��راه��ي��م  علي  ع��ب��داهلل  وميثله:ب�شار 
املطالبة بالزام املطل�ب �شده بان ي�ؤدي للطالب مبلغ وقدره )150.000( درهم )مائة 
وخم�ش�ن الف درهم ل غري( والزام املطل�ب �شده بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب 
املحاماة  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء امل�افق 2017/3/8 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ش�ر  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.B.8
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/496  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فري لين للت�شميم الداخلي ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة 
مبا ان املدعي/مطعم الدهان للم�ش�يات واملاأك�لت امل�شرية والعربية - م�ؤ�ش�شة 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها  الدع�ى  عليك  اأق��ام  قد  فردية  
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�ش�م   )100000( وق��دره 
ي�م  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شم�ل  التام  ال�شداد 
الثنني امل�افق  2017/3/6  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

        يف الدعوى رقم 2016/168 بيع عقار مرهون
ان  القامة مبا  بالي�ر  جمه�ل حمل  فرجي�س  انت�ني�  �شده/1-  املنفذ  اىل 
طالب التنفيذ/البنك العربي املتحد وميثله:حممد عي�شى �شلطان ال�ش�يدي.

ق���ررت حمكمة دب��ي الب��ت��دائ��ي��ة ب���ت���اري���خ:2017/2/21 اع��الن��ك��م ل�����ش��داد قيمة 
ملف  يف  التبليغ  تاريخ  من  �شهر  خالل  دره��م   )5.666.305( وقدرها  املطالبة 
التنفيذ اعاله واإل بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 
من قان�ن الجراءات املدنية )ن�ع العقار:�شقة �شكنية - املنطقة مر�شى دبي- 
رقم الر���س:172 - رقم املبنى:8 - ا�شم املبنى:ال�شدف 8 - رقم العقار:1703 

- رقم الطابق:17 - م�شاحة العقار:252.99 مرت مربع (
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

مذكرة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/1606  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- �شركة حممد كاهن للتجارة العامة ذ.م.م 2- عطاء اهلل 
ر�شا ب�ر ذبيح اهلل  جمه�يل حمل القامة مبا ان امل�شتاأنف / حممد احمد ح�شني 
الكاهن ال علي وميثله:عبداللطيف حممد اأب�بكر احمد احلمادي  قد ا�شتاأنف 
/ احلكم ال�شادر بالدع�ى رقم 2015/1406 جتاري كلي بتاريخ:2016/10/27     
وحددت لها جل�شه ي�م الحد امل�افق 2017/3/26 ال�شاعة 10.00 �شباحا  بالقاعة 
قان�نيا ويف حال  او من ميثلكم  يقت�شي ح�ش�ركم  وعليه   ch2.D.19 رقم 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة اال�صتئناف
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/16  مدين جزئي

ديباك جاججيفان  ���س.م.ح وميثلها  ليمتد  انف�شتمنت�س  �ش�ا�شتيك   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وب�شفته  ال�شخ�شية  ب�شفته  ران�شه�د  جاجيفان  جاجيفان  ديباك   -2 كي�شفجي  وكرياتي 
ال�شخ�شية  ب�شفته  كي�شفجي  كرياتي   -3 ����س.م.ح   ليمتد  انف�شتمنت�س  �ش�ا�شتيك  مدير  
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه���يل  ����س.م.ح  ليمتد  انف�شتمنت�س  �ش�ا�شتيك  م��دي��ر  وب�شفته 
اأق���ام عليك  ق��د  ال��ق��رق -  ب��در حممد علي   : امل���ري  وميثله  امل��دع��ي/ ماجد احمد خمي�س 
الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�شامن والت�شامم بدفع مبلغ وقدره 
)493.771 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف والتعاب مع �شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل وبال كفالة 
 Ch ي���م  الثالثاء امل�افق  2017/3/7   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة  .  وح��ددت لها جل�شة 
D.17.2 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/1538  جتاري  جزئي 

اىل املحك�م عليهم/1- �شركة تداول مي �س.ذ.م.م 2- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت لل��شاطة 
التجارية �س.ذ.م.م 3- �شركة اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار ذ.م.م  جمه�يل حمل القامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/2/14  يف الدع�ى املذك�رة اعاله 
ل�شالح/مريى ان مارتا بالزام املدعي عليها واخل�شمني املدخلني بالت�شامن فيما بينهم 
باداء املبلغ املعادل ملبلغ )27.075( دولر امريكي بالدرهم الماراتي وفائدة 9% عن التاخري 
من:2016/7/25 وحتى ال�شداد التام والزمتهم امل�شاريف  . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال 
التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم  الي�م  لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2017/129  جتاري جزئي
 -2 ������س.ذ.م.م  ال��ت��ج��اري��ه  لل��شاطه  ميدي�شت  اك�شنتيال    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اك�شنتيال ميدي�شت لال�شتثمار ���س.ذ.م.م 3- تداول مي ���س.ذ.م.م جمه�يل حمل 
القامة مبا ان املدعي/ خليل عي�شى العدم وميثله:احمد علي �شالح نا�شر املازمي 
املدعي عليهما مببلغ وقدره  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  قد 
)170.291( درهم والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من املطالبة 
وحتى ال�شداد التام  وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء امل�افق 2017/3/1 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch 1.B.6 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/684  عقاري كلي 

اىل املحك�م عليه/1- بابر رحمن عبد الرحمن  جمه�ل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
ال�شالمي  ن���ر  بنك   - - حاليا  بنك  ل�شالح/ن�ر  اع��اله  امل��ذك���رة  الدع�ى  بتاريخ 2017/1/22  يف  املنعقدة 
امللكية( ومالحقها  املنتهية بالتملك )اتفاقية اجل منتهية بنقل  اتفاقية الج��ارة  ���س.م.ع - �شابقا - بف�شخ 
 CHURCHILL(  2 ال�شكني   امل�شمى:ت�شري�شل  ال��ربج  الطابق:28  رق���م:2806  العقارية  ال�حدة  عن  املربمة 
التجاري )business bay( دبي  رق��م:33 منطقة اخلليج  املبنى رقم:2 الر�س   )TOWER RRSIDENTAIL 2

، وبالزام املدعي عليه بت�شليم ال�حدة العقارية للمدعي خالية من ال�ش�اغل وبالغاء ا�شارة القيد العقاري 
)الجارة  املنتهية بالتملك ال�اردة ب�شهادة امللكية ل�شالح املدعي عليه التي مفادها )تخ�شع ملكية العقاري 
الدائرة(  امل�دع لدى  بالتملك وملحقاته  املنهي  بالتملك طبقا لعقد الج��ارة  املنتهية  اىل ترتيبات الج��ارة 
والزمت املدعي عليه بالر�ش�م وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا 

العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/683  عقاري كلي 

حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمه�ل  اللهي   ام��ر  ح�شني  مهدي  عليه/1-  املحك�م  اىل 
بنك   - حاليا   - بنك  ل�شالح/ن�ر  اع��اله  امل��ذك���رة  الدع�ى  يف    2017/1/29 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها 
ن�ر ال�شالمي �س.م.ع - �شابقا -بف�شخ العقد م��ش�ع الدع�ى )الجارة املنتهية بالتمليك( ومالحقه 
- الر�س  رق��م:8  املبنى   -  1 املبنى:وي�شت هايت�س  ا�شم   ، م  ت��اور  رق���م:1003 - اجزيجتيف  ال�حدة  عن 
رقم:11 - الطابق رقم:10 - مبنطقة اخلليج التجاري امارة دبي ، و�شطب عبارة )تخ�شع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�شالح املدعي عليه طبقا لعقد الجارة املنتهية بالتملك امل�دع 
لدى الدائرة عن وحدة التداعي وال�اردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك 
كما  للمدعي  العقار  ب��رد حيازة  عليه  املدعي  وب��ال��زام  كانت  ب��اي جهة  الج���ارة  قيد يخ�س  اي  و�شطب 
الزمته بالر�ش�م وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة  . حكما مبثابة احل�ش�ري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/560  عقاري كلي 

اىل املحك�م عليهما/1- اح�شان جاليل 2- اوا عطا اله رازقي  جمه�يل حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/22  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/
الدع�ى  دب���ي يف  ح��ك��م حمكمة  امل��ق��رر مب���ج��ب  ال��ب��ي��ع  ع��ق��د  بف�شخ  خ��ا���ش��ة  م�شاهمة  مت���ي��ل 
رقم:22 ل�شنة 2011 عقاري كلي عن ال�حدة رقم:501 - باملبنى امل�شمى:ي�نيفر�شال ابارمتنت 
الجارة  اتفاقية  )م��ش�ع  الوىل  منطقة:ور�شان   - رقم:1  املبنى   )universal apartment(
العقاري  بت�شليم  عليهما  املدعي  وال���زام  امل����ؤرخ���ة:2008/6/11  ومالحقها(  بالتملك  املنتهية 
م��ش�ع التفاقية خالية من ال�ش�اغل ورد حيازته للمدعية والزمت املدعي عليهما بالر�ش�م 
لال�شتئناف  قابال  احل�ش�ري  مبثابة  حكما   . املحاماة   اتعاب  مقابل  دره��م  وال��ف  وامل�شاريف 
ال�شم�  �شاحب  با�شم  �شدر  الع��الن  هذا  لن�شر  التايل  الي�م  من  اعتبارا  ي�ما  ثالثني  خالل 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

    يف الدعوى رقم 2017/403  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ح�ران اخل�شراء لتجارة اخل�شار والف�اكه جمه�ل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ظفر اقبال ن�ر الهي  قد اأقام  عليك 
الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13033(
مبلغ )1042( درهم ر�ش�م خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 

15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/53  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- رودنالني جرينيم� جمه�ل حمل القامة مبا ان 
املدعي/ حممد خ�شر ر�شيد  قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )19080 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف.  
وح��ددت لها جل�شة ي�م  الحد امل�افق  2017/3/19   ال�شاعة 8.30 �س 
م��ن ميثلك  اأو  ب��احل�����ش���ر  ف��اأن��ت مكلف  ل���ذا   Ch 1.B.10 ب��ال��ق��اع��ة 
للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قان�نيا 

قبل اجلل�شة بثالثة اأيام .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/15  تنفيذ عقاري   

دبي  جمه�ل  فرع  )م�شاهمة مقفلة(  العقاري  للتط�ير  ايبار  �شركة  املنفذ �شده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/طارق خالد زكريا

وميثله:غازي ابراهيم احمد بن �شيفان 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذك�رة  التنفيذية  الدع�ى  عليكم  اق��ام  قد 

)176868.50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .
- بطالن ا�شتمارة احلجز امل�ؤرخة:2014/3/3 عقد البيع املربم بني املدعي واملدعي عليها 

الوىل عن ال�حدة رقم:1102 الكائنة يف امل�شروع امل�شمى برج اوجلانا الكائن بدبي
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه 

املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/2060  مدين  جزئي 

بابكر دفع اهلل م�شفطى احمد  جمه�ل  امل�شطفى  املحك�م عليه/1- حممد  اىل 
  2017/2/13 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/حيدر حممد علي حممد احمد  بالزام املدعى 
والفائدة  دره��م(  وخ�شمائة  ال��ف  وثالث�ن  )�شتة  مبلغ  للمدعية  ي���ؤدي  ب��اأن  عليه 
والزامه  التام  ال�شداد  وحتى  الق�شائية  املطالبة  تاريخ  من   %9 ب�اقع  القان�نية 
. حكما مبثابة احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني  وامل�شاريف  بالر�ش�م 
ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2016/2155  مدين جزئي
����س.ذ.م.م  جمه�ل حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1- اك�شربت دراي��ف 
املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  زادة ط���ر خ��ان قد  ن���ر  املدعي/  ان 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )92725 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف والفائدة 
9% من تاريخ املطالبة  وحتى ال�شداد التام.  وحددت لها جل�شة ي�م الثالثاء 
فاأنت  ل��ذا   Ch 2.D.17 بالقاعة  ���س   8.30 ال�شاعة     2017/3/7 امل���اف��ق  
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/2032  مدين جزئي

ان  الق��ام��ة مبا  املدعي عليه / 1- خالد بن مر بن حل�ا  جمه�ل حمل  اىل 
املدعي/ روزي خان �شاكال قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام 
املدعي عليه مببلغ وقدره )17700 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
التام.  وح��ددت لها جل�شة  ال�شداد  تاريخ ال�شتحقاق  وحتى  والفائدة 9% من 
 Ch 1.B.10 بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  امل�افق  2017/3/19    ي�م الح��د 
لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2016/1978  مدين جزئي

ا���ش��رف حممد ال�شيد ع��ب��داهلل جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
ج�نفانرتاي  ال�شيد/به�يندراك�مار  وميثلها   - ومكتبتها  املمتازة  املطبعة  املدعي/ 
دي�شاي - هندي اجلن�شية مب�جب وكالة م�شدقة قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )91.611 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب 
املحاماة و�شم�ل احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�شة ي�م الحد امل�افق  
2017/3/19   ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو 
من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2017/350  جتاري جزئي

ا�شغر  علي  يا�شر   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  �شيخ  احمد  �شركة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
في�شى زادة  جمه�يل حمل القامة مبا ان املدعي/بنك �شادرات ايران وميثله:ابراهيم 
حممد احمد حممد القا�شم قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة بالزام املدعي 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�ش�م   )103.132( وق��دره  مببلغ  والت�شامن  بالتكافل  عليهم 
املحاماة والفائدة 17% من تاريخ املطالبة الق�شائية وحتى ال�شداد التام . وحددت لها 
جل�شة ي�م الثالثاء امل�افق  2017/3/7  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة:ch2.D.19 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   
اعالن حكم بالن�صر

         يف  الدعوى رقم 2016/643  عقاري كلي 
اىل املحك�م عليهما/1- اميت دهار امبال جيان 2- راكهي اميت جاين  جمه�يل حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/1/10  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/بنك دبي ال�شالمي 
)�شركة م�شاهمة عامة( بف�شخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك م��ش�ع الدع�ى ومالحقها و�شطب عبارة 
)تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته 
امل�دع لدى الدائرة( ال�اردة ب�شهادة ملكية العقار ال�شادرة من دائرة الرا�شي والمالك بتاريخ:2013/2/11 
وبالزام املدعي عليهما بت�شليم ال�حدة العقارية حمل التداعي للمدعي خالية من ال�ش�اغل ورد احليازة له 
كما الزمتهما بان ي�ؤديا للمدعي تع�ي�س قدره )12.900.00( )اثني ع�شر الف وت�شعمائة درهم( والزمتهما 
مبثابة  حكما   . طلبات  من  ذل��ك  عن  م��ازاد  ورف�شت  املحاماة  اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومبلغ  بامل�شروفات 
با�شم  التايل لن�شر هذا الع��الن �شدر  الي�م  اعتبارا من  احل�ش�ري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما 

�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن حكم بالن�صر
         يف  الدعوى رقم 2016/99  عقاري جزئي 

ال�شالمي  دبي  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمه�ل  ال�حيد   عبد  وحيد  خرم  عليه/1-  املدعي  اىل 
)�شركة م�شاهمة عامة( وميثله:عبا�س نا�شر علي نا�شر احل�اي نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
بتاريخ 2017/1/10  يف الدع�ى املذك�رة اعاله ل�شالح/بنك دبي ال�شالمي )�شركة م�شاهمة عامة( بحكمت 
املحكمة بف�شخ العقد م��ش�ع الدع�ى )الجارة املنتهية بالتمليك( وحم� قيد عبارة )تخ�شع ملكية العقار 
اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�شالح املدعي عليه طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك امل�دع لدى 
الدائرة عن وحدة التداعي وال�اردة يف �شهادة ملكية العقار ال�شادرة عن دائرة الرا�شي والمالك وبالزام 
املدعي عليه بت�شليم ال�حدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له خالية من ال�ش�اغل كما الزمته 
بالر�ش�م وامل�شروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما عدا ذلك  . حكما مبثابة احل�ش�ري 
قابال لال�شتئناف خالل ثالثني ي�ما اعتبارا من الي�م التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب ال�شم� 

ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكت�م حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
يف الدعوى رقم 2017/265 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- ي��شف ح�شن علي ها�شم 2- عبداملنعم ع��س اهلل عبيد 3- �شركة الربكة لل��شاطة التجارية 
�س.ذ.م.م  جمه�يل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مهدي علي عبا�س ب�ر   قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية 
املذك�رة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )440( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 2- ببطالن 
عقد �شركة الربكة لل��شاطة التجارية 3- بحل �شركة الربكة لل��شاطة التجارية وبندب اخلبري �شاحب الدور يف 
جدول اخلرباء املتخ�ش�شني يف ت�شفية ال�شركات لالطالع على اوراق الدع�ى وم�شتنداتها وما ع�شى ان يقدمه  له 
اخل�ش�م من م�شتندات اخرى والنتقال اىل مقر ال�شركة ل�شتالمها من القائم على ادارتها وح�شر وجرد دفاترها 
و�شجالتها وكافة م�ج�داتها وا�ش�لها وفح�س ح�شابات  ال�شركة من خالل الطالع على الدفاتر املحا�شبية لها 
وبيان  لل�شركة  امل��ايل  املركز  لبيان  و�ش�ل  البن�ك  لدى  احل�شاب  حركة  وك�ش�ف  وامل�شروفات  الي���رادات  وحركة 
ح�شة كل من اخل�ش�م يف ال�شركة حاليا من حيث املك�شب واخل�شارة يف �ش�ء ن�شب الت�زيع ال�اردة بعقد التاأ�شي�س 
وحتقيق دفاع اخل�ش�م فيها وباجلملة ت�شفية ال�شركة واعداد م�شروع مبا ه� م�شتحق لكل من اخل�ش�م من حق�ق 
لدى ال�شركة وما على كل منهم من التزامات جتاهها و�شرحت للخبري وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات 

التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 11955 بتاريخ 2017/2/27   

مبوجب االنذار رقم 2017/1222
املنذر / الطاو�س للعقارات وميثلها / عبيد حممد م��شي

�ش�������د املنذر اليه / معز علي غالم عبا�س   
املو�صوع    

اليه ب�شرورة تنفيذ كل ما ورد بهذا  املنذر  املنذر ينبه علي  فان 
وال  ا�شتالمه  ت��اري��خ  م��ن  اي���ام  غايته خم�شة  م���ع��د  الن����ذار يف 
ا�شطر لتخاذ الجراءات القان�نية �شده مدنيا وجنائيا والزامه 

بالتع�ي�شات املنا�شبة وحتمله كافة الر�ش�م وامل�شروفات
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مركز جمعة املاجد
 يطلق دورة املكتبات

يف اإط�ر اخلطة الوطنية للقراءة:

وزارة الثقافة تطلق اأكرث من 160مبادرة يف �سهر القراءة 

القراءة  �شهر  خ��الل  الثقافة  وزارة  معاليه خلطة  اعتماد  بعد  ذل��ك  ج��اء 
اأ�شكاله ال�رقية، الإلكرتونية  التي تركز على اأن ت�شل بالكتاب مبختلف 
وال�ش�تية، اإىل كل مكان على اأر�س الدولة، واأن تلبي احتياجات وظروف 

كافة فئات املجتمع.
جيل  لإن�شاء  ال��ش�ل  وطريق  املعرفة  اأداة  هي  القراءة  اأن  معاليه  واأك��د 
املعرفة  رايات  واملفكرين، ويحمل  والعلماء  املبدعني  واعد ي�شم  اإماراتي 
والتميز، ومن هذا املنطلق ركزت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة باأن ت�شل 
اإىل  ثقافتها،  وتعميق  ال��ق��راءة،  مكانة  تاأكيد  اإىل  تهدف  التي  مبادراتها 
اأنحاء الدولة، وال��ش�ل اإىل كافة فئات املجتمع، كما تركز  تغطية كافة 
املبادرات على تفعيل التعاون املجتمعي لل��ش�ل اإىل جمتمع واع ومثقف، 
واأن يك�ن الكتاب يف متناول اجلميع بحيث تتح�ل الثقافة واملعرفة اإىل 

اأ�شل�ب حياة.
وعن اأهم مبادرات ال�زارة خالل �شهر القراءة اأو�شح معايل ال�شيخ نهيان 
بن مبارك اأنها تاأتي يف جمملها جدية ومبتكرة وحتاول ال��ش�ل بالكتاب 
اإقامة  على  يركز  الذي  الكتاب  بنك  مبادرة  ومنها  ف�شاءات جديدة،  اإىل 
قن�ات ل�شتالم الكتب باختالف طبيعتها )م�شتعملة اأو جديدة( من اأفراد 
املجتمع واجلهات ودور الن�شر، وتتيح الفر�شة لتبادل الكتب بني املهتمني 
�شناديق  يف  و�شعها  اأو  ل��ل���زارة  مبا�شرة  ت�شليمها  طريق  ع��ن  ب��ال��ق��راءة، 
منت�شرة يف املراكز التجارية الكربى وم�شممة لتلقي هذه الكتب، ومن ثم 
يتم ت�شنيفها والتاأكد من �شالحيتها للقراءة ومن ثم تنظيم معار�س لها 
باملراكز الثقافية التابعة لل�زارة بكافة اإمارات الدولة لإتاحتها للجمه�ر 
املعارف، ولي�س ببعيد عنها مبادرة  وذلك ت�شجيعا لقتناء الكتب وتبادل 
التي  املخيمات والالجئني واملجتمعات  التي تركز على دعم  املعرفة  منح 
اإمارات  املعرفة، كمبادرة من  اإليهم وو�شائل  تفتقر للكتب، بحيث ت��شل 

اخلري. 
الق�شة  كتابة  جم��ال  يف  الق�شة  ج��ائ��زة  اإط���الق  �شيتم  اأن���ه  معاليه  واأك���د 
والعرب  الإم��ارات��ي��ني  م��ن  وامل��ب��دع��ني  والأدب�����اء  للكتاب  وذل���ك  الق�شرية 

املقيمني على اأر�س الإمارات، وتهدف اجلائزة اإىل ن�شر الق�ش�س الهادفة 
وتعزيز قيم الثقافة املجتمعية والرتكيز على اللغة العربية ك�عاء فكري 
اأ�شيل، مع اإ�شافة فئة جديدة اإىل هذه اجلائزة هي فئة ق�ش�س ما قبل 
الن�م لالأطفال حتى 5 �شن�ات لتنمية مدارك الطفل حتى يعتاد القراءة 

منذ نع�مة اأظفاره لت�شبح القراءة عادة عند هذه الفئة.
اأكد  ال��ق��راءة  ال����زارة يف دع��م امل�ه�بني واملبدعني خ��الل �شهر  وع��ن دور 

م�شروع  اإط���الق  �شيتم  اأن���ه  معاليه 
اإعداد امل�ؤلفني ال�شباب لدعم امل�ؤلفني 
الإماراتيني،  وامل��ب��دع��ني  امل���ه���ب��ني 
م���ن خ����الل اإط������الق جم��م���ع��ة من 
وامل�شابقات  وال��ف��ع��ال��ي��ات  الن�����ش��ط��ة 
البيئة  وتهيئة  ال��داع��م��ة  واجل���ائ��ز 
وتنمية  ق��درات��ه��م،  لتعزيز  املالئمة 
ط��اق��ات��ه��م الإب���داع���ي���ة يف جم���الت 
الندوات  وتنظيم  الأدب��ي��ة،  الكتابة 
وال�ر�س املتخ�ش�شة التي �شيقدمها 
كافة  يف  كتابنا  م��ن  متميزة  نخبة 
لل�زارة،  ال��ت��اب��ع��ة  الثقافية  امل��راك��ز 
الثقافة وتنمية  اأن وزارة  اإىل  منبها 
واملبدعني  امل�ه�بني  ت�شع  املعرفة 

واملبتكرين وخا�شة ال�شباب منهم على راأ�س اأول�ياتها ط�ال العام ولي�س 
من خالل هذه الفعاليات فقط.

واأ�شاف اأن ال�زارة �شتطلق اأي�شا مبادرة ن�شر مكتبات املقاهي من خالل 
اإهداء مكتبات ت�شم ما يزيد على 08 عن�انا متن�عا للمقاهي يف املراكز 
وذلك  املقهى  ال��ق��راءة يف  ثقافة  ال��دول��ة لإح��ي��اء  اإم���ارات  بكافة  التجارية 
على  املجتمع  اأف���راد  ولت�شجيع  اخلا�س  القطاع  مع  ال�شراكة  خ��الل  من 
ممار�شة عادة القراءة يف اأوقات الفراغ خالل ت�اجدهم يف مقاهي املراكز 

التجارية والتي تعد مراكز جذب وت�اجد فئات خمتلفة لأفراد املجتمع 
مما �شي�شاهم يف رفع معدل الثقافة والقراءة لديهم.

واأ�شاف معاليه اأن فعاليات ال�زارة مل تغفل الأحياء فنظمت فعالية القراءة 
وال�ر�س  الفعاليات  تنظيم جمم�عة من  الأحياء من خالل  يف جمال�س 
امل�شتمرة لتفعيل دور املجال�س يف الأحياء كمنابر للقراءة واملعرفة، و�شيتم 
للقراءة من  ال�طنية  ال�شرتاتيجية  ربط مبادرات عام اخلري مببادرات 
خالل تعزيز مفه�م العطاء الثقايف 
فيه  ينخرط  ع��ام  جمتمعي  كت�جه 
تك�ن  اأن  على  املجتمع،  فئات  كافة 
ب�شبعة  ال���ق���راءة  ���ش��ه��ر  يف  ال��ب��داي��ة 
الدولة،  اإم�����ارات  ك��اف��ة  جم��ال�����س يف 
املعرفة  من�شة  ال������زارة  تنظم  ك��م��ا 
كم�شروع مبتكر يتيح فر�شة القراءة 
لأف��راد املجتمع من خالل ال��ش�ل 
كاملراكز  جتمعهم  م���اق��ع  يف  اإليهم 
التجارية، احلدائق العامة، الن�ادي، 
من�شة  ت�فري  �شيتم  حيث  وغريها، 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ك��را���ش��ي ذك���ي���ة جمهزة 
وت�شفح  لعر�س  التقنيات  ب��اأح��دث 
امل�����اد امل��ع��رف��ي��ة جم��ان��ا ل����زوار هذه 

امل�اقع بداية من �شهر القراءة.
اأن املراكز الثقافية التابعة لل�زارة �شتتح�ل خالل �شهر  واأو�شح معاليه 
القراءة اإىل منارات حقيقية للقراءة من خالل مبادرة نقراأ لالإمارات وهي 
مبادرة ثقافية معرفية �شيتم اإطالقها يف �شهر القراءة، وتهدف اإىل اإتاحة 
وخلق املناخ الثقايف واملعريف لتنمية القدرات القرائية واملعرفية لدى اأفراد 
جمتمع الإمارات، من خالل دمج جميع الفئات من رواد املكتبات واملراكز 
التي  والأن�شطة  الفعاليات  من  جمم�عة  وتنفيذ  واملتط�عني،  الثقافية 

تزيد على 001 برنامج وفعالية متن�عة لت�شجيع وتعزيز ثقافة القراءة 
واملعرفة يف املجتمع الإماراتي.

وقال معاليه اإن وزارة الثقافة ت�يل اهتماما خا�شا بال�شباب من املهتمني 
مب�اقع الت�ا�شل الجتماعي، حيث �شتقدم لهم ال�زارة برنامج قراأنا لكم 
على  للت�شجيع  الجتماعي  الت�ا�شل  م�اقع  خ��الل  من  ت�ع�ية  كحملة 

القراءة من خالل اقرتاح عدد من الكتب للقراءة.
وعن فئة ذوي الحتياجات اخلا�شة اأكد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اأن 
ال�زارة قد اأعدت لهم برامج خا�شة للقراءة تتنا�شب مع احتياجاتهم جنبا 
اإىل جنب مع اأقرانهم من اأفراد املجتمع، �ش�اء من خالل الكتاب ال�ش�تي 
وغريه من الربامج، كما تنظم ال�زارة عدة اأن�شطة لت�شجيع فئة العمال 

على القراءة من خالل ال��ش�ل بالكتاب اإىل اأماكن جتمعهم.
الثقافة  داخ��ل��ي��ة خ��ا���ش��ة مب���ظ��ف��ي وزارة  م���ب���ادرة  ع���ن  م��ع��ال��ي��ه  واأع���ل���ن 

لت�شجيعهم على القراءة واقتناء الكتب من خالل امل�ظف القارئ 
لت�شجيع  باإطالقها  الب�شرية  امل���ارد  اإدارة  تق�م  م�شابقة  عن  عبارة  وهي 
على  ال��ق��راءة  لعادة  ممار�شة  م�ظفني  خم�س  اأف�شل  واختيار  امل�ظفني، 
الثقافة  وزارة  تطلق  كما  م��ار���س،  �شهر  خ��الل  وذل���ك  ال�����زارة،  م�شت�ى 
احلك�مية  واجل��ه��ات  امل�ؤ�ش�شات  م�ظفي  لكافة  الذكية  املعرفة  برنامج 
املكتبة  ا�شتخدام  على  والتدريب  للرتويج  اإلكرتونية  ن�شرات  ويت�شمن 
الذكية التي ت�فر اآلف العناوين العربية والأجنبية وتك�ن متاحة جمانا 

مل�ظفي الدولة.
هذه  تنفيذ  على  �شتق�م  الثقافة  وزارة  اإدارات  كافة  اأن  اإىل  معاليه  ونبه 
احلك�مة  و�شعتها  ال��ت��ي  اأه��داف��ه��ا  لتحقق  ال���اق��ع  اأر����س  على  امل���ب���ادرات 
واملكتبات،  املعريف،  واملحت�ى  الثقافية،  املراكز  اإدارات  وخا�شة  الر�شيدة 
الثقافية. ودعا معاليه كافة فئات املجتمع للتفاعل مع هذه  والفعاليات 
املبادرات وال�شتفادة منها والتعاون من اأجل اإجناحها معا لتحقق الهدف 
يف  وفعال  ومثقفا،  واعيا  جمتمعا  الإم��ارات��ي  املجتمع  يك�ن  ب��اأن  املن�ش�د 

نه�شتنا ال�شاملة يف ظل قيادتنا الر�شيدة

انطلقت ام�س مبركز جمعة املاجد للثق������������افة والرتاث الدورة التاأهيلية 
 8 حتى  ت�ش�����������تمر  والتي  واملعل�مات  املكتب������ات  علم  يف  ع�ش��������رة  الثالثة 
مار�س املق��������بل مب�شاركة 33 متدربا ومتدربة من 81 جه���������ة حك�مية 
وخا�شة ا�شت��������جابة ملب�����������ادرة عام اخلري التي تدع� امل�ؤ�ش�شات اإىل تر�شيخ 

امل�ش�ؤولية املجتمعية لت�ؤدي دورها يف خدمة ال�طن.
كتاب  واحتاد  والتعلي���������������م  الت�������������ربية  وزارة  امل�شاركة  اجل����������هات  و�شملت 
وكلية  الغرير  وجامعة  القا�ش�������������مية،  واجلامعة  الإم���������������ارات  واأدب���اء 
الإ�شالمية  ال��درا���ش��ات  وكلي�������������ة  م��ال��ك،  الإم���ام  وكلية  العليا  التقنية 

دبي،  �شرطة  واأكادميية  ال�ش�����������ارقة  �شرطة  واأكادي���������مية  بدبي  والعربية 
ج���������������دة  يف  العلمية  ال�شفا  و�شقيفة  والإع��الم  للثقافة  الفجرية  وهيئة 
ومكتبة �شامل بن عبد اهلل اآل حميد يف عجمان واملدار�س الأهلية اخلريية 

وغريها.
هذه  اأن  الفتتاح  كلمة  فى  املركز  مديرعام  كامل  حممد  الدكت�ر  واك��د 
الدورة تاأتي ا�شتمرارا للدورات ال�شابقة التي واظب املركز على تقدميها 
العلمي  امل�شرف  ال�شعدي  عماد  حتدث  فيما  واملهتمني  للراغبني  جمانا 

على الدورة عن اأهم املحاور التي �شيجري طرحها .
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املعرفة،  ومنح  الكتاب،  بنك 
ومكتبات  املقاهي،  ومكتبات 
واإعـــداد  ــاء،  ــي الأح جمال�ص 
املوؤلف اأهم مالمح خطة الثقافة 

نهيان بن مبارك: هدفنا الو�سول باملعرفة اإىل كافة فئات املجتمع يف كل مكان على اأر�ص الدولة 

•• اأبوظبي-الفجر:

متنوعة  مب�درة  الوزارة لأكرث من 160  اإطالق  اأن  املعرفة  الثق�فة وتنمية  وزير  نهي�ن  اآل  مب�رك  بن  نهي�ن  ال�صيخ  اأكد مع�يل 
ت�صتهدف الو�صول اإىل ك�فة املواقع وجميع فئ�ت املجتمع خالل �صهر م�ر�ص ب�عتب�ره �صهرا للقراءة ت�أتي كتطبيق عملي على 
�ص�حب  يف  ممثلة  الر�صيدة  قي�دتن�  لتوجيه�ت  تنفيذا  الوزراء  جمل�ص  اعتمده�  التي  للقراءة  الوطنية  للخطة  الواقع  اأر�ص 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�ص الدولة )حفظه اهلل( الذي يوؤكد دائمً� اأن التزود ب�ملع�رف وتنمية قدرات الفرد 
ُيعد ع�مال اأ�ص��صي� يف جمتمِع املعرفة كم� اأنه� اللبنة الأ�ص��صية نحو النه�صة ال�ص�ملة، و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل 
مكتوم ن�ئب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء ح�كم دبي، و�ص�حب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل عهد اأبوظبي 
ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�صلحة، واإخوانه الكرام اأ�صح�ب ال�صمو ال�صيوخ اأع�ص�ء املجل�ص الأعلى لالحت�د حك�م الإم�رات، 

الذي ي�صعى دوم� لأن تكون الإم�رات من�رة علم ومعرفة وم�صدر اإ�صع�ع ح�ص�ري للع�مل.

بيت �سعر القريوان ينظم اأم�سية �سعرية عن �سعراء املناجم
بت�ن�س  ال���ق���ريوان  �شعر  ب��ي��ت  خ�ش�س 
املناجم  �شعراء  بعن�ان  �شعرية  اأم�شية 
اآخر  ال��ت���ن�����ش��ي يف  ال��غ��رب��ي  ب��اجل��ن���ب 
اأم�شيات البيت ل�شهر فرباير 7102م 

منطقة  من  و�شاعرين  ناقد  مب�شاركة 
مناجم الف�شفات التابعة ل�لية قف�شة 
وهم الناقد عبا�س �شليمان وال�شاعرين 

�شامل ال�شعباين وامل�لدي ال�شعباين.

قف�شة  بجامعة  الأ�شتاذ  �شليمان  وقدم 
درا�شة  احلديث  الأدب  يف  واملتخ�ش�س 
احلركة  ه��ذه  خ�ش��شيات  ح���ل  قيمة 
ال�����ش��ع��ري��ة ال��ت��ي واك���ب���ت ن�����ش��ال عمال 

كان  الف�شفات ومعاناتهم حيث  مناجم 
ال�شتعمار  زم���ن  يف  م��ن��ه��م  ال��ك��ث��ريون 
دوامي�س  يف  مي�ت�ن  لت�ن�س  الفرن�شي 
ل�شتخراج  ي��دخ��ل���ن��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���ب���ال 

ال��ف�����ش��ف��ات م��ن ب��اط��ن الأر������س فتنهار 
بعائدات  امل�شتعمر  يتمتع  بينما  عليهم 
اأه�����م م�شدر  ال�����ذي مي��ث��ل  ال��ف�����ش��ف��ات 

لالقت�شاد الت�ن�شي .



فــن اأجــنبــي

31

ت�صعر ب�لهدوء يف عمله� وحي�ته� ال�صخ�صية معً�

اإميي اآدامز: مل اأ�ستغل يوما حياتي 
ال�سخ�سية خدمة مل�سريتي املهنية

-تركيزه� على العمل �ص�عده� يف احلف�ظ على م�صرية 
متثيلية �صبه مث�لية

 Nocturnal Animals فيلم  يف  البط�لة  دور  اأي�شاً  اإمي��ي  ت����ؤدي 
�ش�زان،  �شخ�شية  جت�ّشد  حيث  ف����رد  ت���م  للمخرج  الليلية(  )احل��ي���ان��ات 
ثم  تعي�س  وزواج  جميل  منزل  يف  عالقة  نف�شها  جتد  فني  معر�س  �شاحبة 
اأن  م��ن  مفر  ل  العملني،  م�شاهدة  بعد  حا�شرها.  ليزعزع  ما�شيها  ي��ع���د 

�شكلها  بدل  الن�شائية  ال�شخ�شية  ذكاء  على  برتكيزهما  ن�شيد 
الإيجابية  ال�����ش���رة  ه��ذه  تكتمل  مل  لكن  اخل��ارج��ي. 

يف  ان�شغلت  والأم��ريك��ي��ة  الربيطانية  امل��ج��الت  لأن 
الي�م الذي تال العر�س الأول بانتقاد ث�ب اآدامز 

وقالت  ح�شل  مما  النجمة  امتع�شت  املك�ش�ف. 
مالب�س  ارت���داء  من  امل���راأة  تتمكن  اأن  تريد  اإنها 

جريئة تزامناً مع احلفاظ على قيمتها.

ع��صفة ه�دئة
حني �ُشئلت اإميي عن املهنة التي كانت لتتجه اإليها 
اإن كثريين يرونها  ل� مل تنجح يف التمثيل، قالت 

الت�جه  ه�����ذا  ُي���ع���ت���رب  ل  ك��م��ع��ل��م��ة. 
ت�شغي  لأن��ه��ا  عليها  غريباً 

ُتعّلم  وه��ي  نتخّيلها  اأن  وي�شهل  ح��ذر  باأ�شل�ب  وت��رّد  ���ش���ؤال  كل  اإىل  باإمعان 
الذين  املمثلني  يتمتع معظم  وتفاٍن. ل  بكل �شرب  املراهقني  جمم�عة من 
جمال  املمثلني  بع�س  ي��دخ��ل  ال�شفات.  ب��ه��ذه  اإمي���ي  م�شت�ى  اإىل  يرتق�ن 
اإخفاء  يف  الآخ��ر  البع�س  يرغب  اأو  لالآخرين  ق��دوة  ي�شبح�ا  كي  التمثيل 

�شخ�شيات داخلية اأخرى. تبدو اإميي اأقرب اإىل الفئة الثانية.
تق�ل: )اأنا وزوجي �شخ�شان هادئان جداً. يف املقابل، يتمتع اأ�شخا�س 
تدخل  اأن  فيكفي  عجيبة،  بطاقة  ل�ران�س  جنيفر  مثل  كثريون 
اأن هذه  اأظ��ن  ل  قاعة كي يالحظ اجلميع و�ش�لها.  اأي  اإىل 
اإنه جزء من  اإىل جذب النتباه عمداً، بل  ال�شخ�شية ت�شعى 
طبيعتها. اأما اأنا في�شهل اأن اأختفي عن الأنظار �شريعاً يف اأي 

ل هذا ال��شع(. غرفة. �شخ�شياً، اأف�شّ
تتابع: )يف املا�شي، كنت اأعترب الأمر عيباً لأنني ظننُت اأن 
املمثلة يجب اأن تلفت النظر دوماً وما كنُت اأمتتع ي�ماً 
بالطاقة الالزمة جلذب اهتمام الآخرين. احتجُت اإىل 
وقت ط�يل قبل اأن اأتقّبل ال��شع لأنني كنت األحظ 
ا�شتناداً  كثرية  فر�س  على  يح�شل  النا�س  بع�س  اأن 
ال��شع  ذلك  وكان  امللم��شة،  ال�شفة غري  تلك  اإىل 
الع�شرينات  ع��م��ر  يف  ل��ك��ن  الإح���ب���اط.  يل  ي�شبب 
اأع��م��ل مبعنى  اأك���ن  الثالثينات، ح��ني مل  واأوائ����ل 
الكلمة، اأدركُت اأنني اأريد اأن اأرّكز على عملي. ل 

اأمتتع بتلك )امليزة( بكل ب�شاطة(.
ل يعك�س راأي اإميي عن افتقارها اإىل الكاريزما 
حقائق  يك�شف  ما  بقدر  �شخ�شيتها  من  جانباً 
امل�شاهري  م��ن  ه���ل��ي���ود  تنتظرها  ت�قعات  ع��ن 
لكنها  ج��داً  وجّدية  ملتزمة  املمثلة  تبدو  الي�م. 
الكالم.  يف  ت�شرت�شل  ح��ني  بال�شدق  اأي�����ش��اً  تّت�شم 
رمبا �شاعدها تركيزها على العمل يف احلفاظ على 

م�شرية متثيلية �شبه مثالية.
تبلغ اإميي الي�م 42 عاماً وميكن اأن يك�ن ا�شمها 
كافياً لإن��ت��اج اأي ن���ع م��ن الأف���الم. ب��رز بع�س 
املمثالت الل�اتي قّدمن اأدواراً قّيمة يف عمرها 
واأثبنت بذلك اأن العمر ل اأهمية له يف هذا 
م��ن��ه��ّن ج���ل��ي��ا روبرت�س  ن��ذك��ر  امل���ج���ال. 
لكن  ونيك�ل كيدمان وكيت بالن�شيت. 
لإيجاد من ي�شاهيها يف تنّ�ع الأدوار، 
مثل  مم��ث��الت  اإىل  نتجه  اأن  ميكن 
اإميي  ب���اأن  علماً  �شرتيب  م��ريي��ل 
�شاركتها يف بط�لة ثالثة اأفالم 

حتى الآن.

جنمة
�شطع جنم اإميي فجاأًة يف 
كانت  ح��ني   ،2005 ع��ام 
بف�شل  ع���ام���اً،   31 ت��ب��ل��غ 
فيلم  يف  اآ���ش��ل��ي  دور  اأدائ����ه����ا 
ي�ني�(  )خنف�شاء   Junebug
ثم  اأو���ش��ك��ار،  جلائزة  عنه  وتر�ّشحت 
عادت ومّثلت يف اأعمال م��شيقية واأفالم 
لأربع  لحقاً  تر�ّشحت  ودرام��ي��ة.  ك�ميدية 
على  ثقة  بكل  ال��ره��ان  وميكن  اأو�شكار  ج�ائز 
تر�ّشحها جمدداً هذه ال�شنة. ل ميكن اإيجاد عدد 
بني  التنقل  ي�شتطعن  الل�اتي  املمثالت  م��ن  كبري 
 The Fighter دور حبيبة مالكم وقحة )فيلم
)فيلم  دينياً  بة  ومتع�شّ خميفة  وام���راأة  )املقاتل( 

اإميي. فعلت  كما  )ال�شيد(   The Master
)ال�شخب   American Hustle فيلم  يف 
الأمريكي(، اأدركت اإميي كيف ت�شتعمل ال�شخ�شية 
التي ت�ؤديها، �شيدين، حياتها اجلن�شية للتع�ي�س 
)عي�ن   Big Eyes ويف  املك�ش�رة.  روحها  عن 
الذي يطرح حياة  ب�رت�ن  تيم  للمخرج  كبرية( 
الفنانة مارغريت كياين، ج�ّشدت �شخ�شية كان 
ي�شهل اأن نعتربها �شحية خانعة لزوج مت�شّلط 
متعددة  ���ش��خ�����ش��ي��ة  ت���ق���دمي  يف  ب���رع���ت  ل��ك��ن��ه��ا 
ف��ن��ق��ل��ت خماوفها  ال��ف��ي��ل��م  ه����ذا  اجل����ان���ب يف 

وق�تها و�شغفها بالفن.

بني الأم والنجمة
اإميي جنمة حقيقية لكنها ل تدخل يف خانة 
ي����م���اً حياتها  ت�����ش��ت��غ��ل  ك���ن��ه��ا مل  امل�����ش��اه��ري 
ال�شخ�شية خدمًة مل�شريتها املهنية، كذلك ل 
تك�شف معل�مات كثرية عن نف�شها: )كلما زاد 
�شيرتاجع  اخلا�شة،  بحياتي  النا�س  اهتمام 
اأقّدمها!(.  ال��ت��ي  بال�شخ�شيات  اهتمامهم 
تزوجت من الفنان دارين ل�غال� منذ 15 
وعمرها  اأفيانا  ا�شمها  ابنة  ولديهما  �شنة 
�شت �شن�ات. اأو�شحت الطفلة منذ البداية 
م��ن �شهرة  ل��ن ت�شبح ج����زءاً ظ��ري��ف��اً  اأن��ه��ا 
املاكياج  اأ���ش��ع  اآدام�����ز: )ل  ت��ق���ل  وال��دت��ه��ا. 
اأترّبج  امل��ن��زل لأن ابنتي راأت��ن��ي واأن���ا  ك��ث��رياً يف 
حني كانت اأ�شغر �شناً وقالت يل: ت�شبهني اإميي 
اأمي  اأن تك�ين  اأريدك  اآدامز حني تترّبجني، واأنا 

بكل ب�شاطة!(.
حني  واخلا�شة.  العامة  �شخ�شيتي  بني  التمييز  جتيد  ابنتي  )كانت  تتابع: 
راأتني اأتربج، �شعرت باأن ذلك يرتبط بجزء اآخر من حياتي لكنها اأرادت اأن 
اإىل العمل يف كل  اإذا كنت ذاهبة  اأنها كانت ت�شاألني  اأك���ن لها وحدها. حتى 

مرة اأ�شتحّم فيها!(.
ال�شا�شة؟  على  امل�شاعر  جت�شيدها  طريقة  الأم���م��ة  جتربة  غ��رّيت  هل  لكن 
على  وانفتاحاً  �شفافية  اأك��رث  اأ�شبحُت  باأنني  طبعاً  )اأ���ش��ع��ر  اإمي���ي:  جتيب 
الع�اطف وهذا ال��شع يفيدين. لكن تغرّيت يف املقام الأول طريقة تعاملي 
مع عملي. كانت عالقتي به �شائبة وكنت اأجلب معي اإىل املنزل خماويف كافة 
وت�قعاتي. واإذا �شعرُت باأن املخرج مل يحّب اأدائي، كنت اأعي�س حمنة حقيقية. 

كان يجب اأن يتغري ذلك ال��شع(.

بني العمل واملنزل
للمخرج   American Hustle بفيلم  التغيري  لذلك  دافع  اأهم  تعّلق 
ديفيد اأو. را�شل املعروف مبزاجيته. اعرتفت اإميي اآدامز يف اإحدى املقابالت 
باأنها بكت يف ذلك الفيلم: )ما ح�شل كان مثرياً لالهتمام. ل اأريد  لحقاً 

اأ�شعر باأنني �شحية خياراتي لأي �شبب.  اأف�شح عن كل �شيء لأنني ل  اأن 
مل يجعلني را�شل اأبكي بال�شرورة لكني بكيت. اأّثرت بي تلك ال�شخ�شية 

بطريقة غريبة وزاد اأثرها ب�شبب الطاقة التي يتمتع بها ديفيد(.
ت��شح: )مل اأكن اأ�شتطيع حمل هذه امل�شاعر معي اإىل املنزل. 

اأي�شاً  ب��ي  اأّث���ر  لكن  ال�شخ�شية  تلك  جت�شيدي  اأزع��ج��ن��ي 
اجل� امل�شح�ن. يف مرحلة معينة، �شعرُت باأنني ل اأريد 
متابعة العمل ول اأريد اأن اأك�ن بتلك ال�شخ�شية لأجل 

ابنتي(.
تق�ل  التمثيل،  ع��امل  لدخ�لها  الأوىل  ال�شن�ات  يف 
اأي ت���ازن للف�شل بني  اإق��ام��ة  اأك��ن اأجيد  اإمي��ي، )مل 
اأع��ي�����س ه���ذا اله��س  اأع���د  ال��ع��م��ل وامل���ن���زل. لكني مل 
لكني  مهماً  يعد  مل  عملي  اأن  ذل��ك  يعني  ل  ال��ي���م. 
ي�م  نهاية كل  اإىل منزيل يف  �شاأع�د  اأنني  الآن  اأدرك 

و�شاأقراأ الق�ش�س لبنتي(.

اأي�م الطفولة
ُولدت اإميي يف عائلة كبرية وكانت واحدة من �شبعة 
اأن  اإىل  اآخ���ر  اإىل  م��ك��ان  م��ن  عائلتها  وتنقلت  اأب��ن��اء 
بلغت ثماين �شن�ات، فا�شتقروا حينها يف ك�ل�رادو. 
تق�ل يف هذا املجال: )تاأثرُت بتلك الأج�اء وبقيُت 
كنت  اإذا  تختفي  اأن  ي�شهل  ب��امل��ا���ش��ي.  متم�ّشكة 
اأبقى  اأن  اأح���ب  اأ���ش��ق��اء وك��ن��ت  م��ن �شبعة  واح����داً 
مب��ع��زل ع��ن ع��ي���ن الآخ���ري���ن. ب��ه��ذه الطريقة 
ميكن اأن اأجن� باأفعايل وقد اأ�شبح من�شّية اإذا مل 

اأواكب الآخرين. لذا كان ي�شهل اأن اأختفي(.
ن�شاأت اإميي يف كني�شة امل�رم�ن مع اأن والديها 

تركا هذه الكني�شة يف �شغرها. ثم تطّلقا حني 
اأ�شبح  عمرها.  م��ن  ع�شرة  احل��ادي��ة  يف  كانت 

اهتمامها  وزاد  حمرتفاً  مغنياً  لحقاً  والدها 
�شبه  خ��ب��رية  فاأ�شبحت  وال��دت��ه��ا  اأم���ا  ب��ال��غ��ن��اء. 

حمرتفة يف كمال الأج�شام. الي�م، تقاعد والدها 
ت�شلق  وحت��ب  بالتدليك  معاجِلة  وال��دت��ه��ا  وب��ات��ت 

اجلبال.

زوج داعم
تقابل دارين واإميي يف ح�شة متثيل يف عام 2001 وتزوجا 

تالزم  لكنها  معهما  ت�شافر  اأفيانا  كانت  املا�شية.  ال�شنة  يف 
املدر�شة.  اإىل  تذهب  اأنها  مبا  الآن  اأجنلي�س  ل��س  يف  املنزل 

ت�شحيات  ق���ّدم  لكنه  زوج��ت��ه  جن��اح  م��ع  التكّيف  داري���ن  يجيد 
كثرية ك�نه ي�شافر معها دوماً وي�شاعدها للحفاظ على متا�شك 

العائلة، وتقّدر اإميي ما يفعله لأجلها وتعتربه �شريكاً ممتازاً لها 
وت�شيد بقدرته اخلارقة على العتناء بالآخرين.

ت�شيف اإميي: )ي�شحكني من يعترب مهّمة العتناء بالأولد حكراً 
على الن�شاء. ل اأ�شعر باأن اأن�ثتي مهددة مثاًل اإذا كنت اأمتتع بالنف�ذ 

الرجال  ما يجعل  اأفهم  لذا ل  الرجال.  بها  ُيعَرف  اأي �شفة  اأحمل  اأو 
ي�شعرون باأن رج�لتهم مهّددة(.

الت�شاوؤم  اإىل  اأك����رث م��ي��اًل  ن��ف�����ش��ي  اأع���ت���رب  ب��ي��ن��م��ا  )زوج�����ي م��ت��ف��ائ��ل ج����داً 
اأ�شل�بي  يف  ج���داً  ومبا�شرة  �شادقة  )لكني  اإمي���ي،  ت��ق���ل  وال��رباغ��م��ات��ي��ة(، 

ي�شتطيع  )اإن��ه  املنا�شبات  اإح��دى  له يف  وقلُت  الفنية  اأعمال زوجي  و�شاهدُت 
 Nocturnal ف��ي��ل��م  يف  ���ش��خ�����ش��ي��ت��ي  ب��اأ���ش��ل���ب  اأف�������ش���ل(  اأداء  ت���ق���دمي 

Animals. اأتعّلم الكثري من �شخ�شياتي وتذّكرين هذه ال�شخ�شية 
حتديداً ب�شرورة املثابرة. على مر عالقة م�شى عليها 15 �شنة، كنت 

لكن �شرعان ما تقبلُت  اأحياناً  امل�شي قدماً  اأعرتف بعجزي عن 
ال��شع واأقنعُت نف�شي باأننا �شنجد احلل لأي م�شكلة...(.

ف�تنة وواثقة من نف�صه�
ت�������ش���دد اإمي������ي ع���ل���ى ف��ك��رت��ه��ا ح����ني ت���ت���ح���دث ع����ن فيلم 
املنتظرة  التتمة  )حم��ب��ط��ة(،   Disenchanted
)م�شح�رة(   Enchanted لفيلم  ط�يلة  فرتة  منذ 

اأخ���رياً على  امل�����ش��روع  اإن��ت��اج �شركة )دي����زين(، وح�شل  م��ن 
ال�ش�ء الأخ�شر لالنطالق. ت�شّكك �شخ�شيتها يف هذا اجلزء 

اإمي��ي: )ل ميكن  تق�ل  الأب��د.  اإىل  ال�شعيدة  با�شتمرار حياتها 
اأن تبقى العالقات �شعيدة اإىل الأبد. لكني اأظن اأن املثابرة تعطي 

يدرك�ن  النا�س  اأن  واأظ���ن  ه�لي�ود  يف  العالقات  نخ��س  ثمارها. 
خماطر هذه الأج�اء... نحن ل نغفل عن حقيقة ما يح�شل(.

الأ�شدقاء  واأق��رب  العائلة  ب��اأف��راد  الختالط  ب�شاطة  بكل  ال��زوج��ان  يحاول 
اأ�شدقاء  الآن  حتى  تقابل  كانت  اإذا  اإمي��ي  �ُشِئلت  حني  فراغهما.  اأوق���ات  يف 
الطف�لة من ك�ل�رادو، اأجابت: )ميكن اأن اأّدعي اأنني اأتابع الت�ا�شل معهم 
لكني ل اأذكر اآخر مرة اأجبُت فيها على ر�شالة ن�شية من اأحدهم. حتى اأنني 

ل اأعرف مكان هاتفي بكل �شراحة(.
ت�شعر اإميي الي�م بالهدوء يف عملها وحياتها 
�شن  تبلغ  اأن  قبل  م��ع��اً.  ال�شخ�شية 
الأرب�������ع�������ني، ح�����ذره�����ا ال���ن���ا����س 
مهنتها  ن��ه��اي��ة  اق������رتاب  م���ن 
الي�م  )اأ���ش��ع��ر  ت��ق���ل:  لكنها 
الثقة  م��ن  اأع��ل��ى  مب�شت�ى 
اأق�له  م��ا  ول����دّي  بالنف�س 
واأث����ق ب��ك��الم��ي اأك���رث من 

اأي وقت م�شى(.

تّت�صم املمثلة واملغنية الأمريكية اإميي اآدامز ب�ل�صدق وال�صراحة يف حواراته�. تتحدث يف م� يلي عن �صخ�صيته� اله�دئة وتوؤكد اأنه� ل حتب لفت الأنظ�ر بل 
ي�صهل اأن تختفي �صريعً� يف اأي غرفة. كذلك تتطّرق اإىل طفولته�، واإىل زواجه� من رجل متف�ئل فيم� ترى نف�صه� متيل اإىل الت�ص�وؤم. وتك�صف ال�صبب الذي 
له� بال م�كي�ج. ح�صرت اإميي اآدامز اأخريًا اأول عر�ص لفيلم Arrival )الو�صول( يف بريط�ني�، وهو من فئة درام� اخلي�ل العلمي ومن اإخراج  يجعل ابنته� تف�صّ
ديني�ص فيلنوف. توؤدي فيه دور الع�مِلة اللغوية لويز، ت�صتدعيه� احلكومة الأمريكية مل�ص�عدته� على فهم لغة ك�ئَنني ف�ص�ئيني هبط� للتو على كوكب الأر�ص. 

الفيلم لي�ص �صخيفً� بقدر م� توحي به احلبكة، بل يحمل عمقً� �صي��صيً� معينً�.
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الأحجار الكرمية لعالج ال�سداع الن�سفى
الكثريين  اإن  ب������ش��ريو  ري��ن��ال��د  الفرن�شى  ال��ك��رمي��ة  الأح��ج��ار  خبري  ق��ال   
يتهافت�ن على اقتناء الأحجار الكرمية دون علمهم باأن اأحجار مثل ال�شفري 

والياق�ت الأزرق حتارب ال�شداع الن�شفى والأرق.
وف���ى اأح����دث درا���ش��ات��ه ال��ت��ى ن�����ش��رت ف��ى جم��ل��ة )ف���ام اأك��ت���ي��ل( الفرن�شية 
من�  على  ت�شاعد  الكرمية  الأحجار  اأن  الفرن�شى  اخلبري  اأك��د  الأ�شب�عية، 
اإىل  اأنها ت�ؤدى  اإىل  الإب��داع والتخيل، م�شريا  القدرة على  احل�ا�س وتنمى 

الإح�شا�س الروحانى وعمق امل�شاعر.

املعدة ان�سداد  لعالج  اأطعمة   6
  ان�شداد املعدة هى حالة ت�ؤثر على عملية اله�شم، فهى عبارة عن اأكيا�س 
ت�جد على جدار الأمعاء، ومن اأهم اأعرا�س هذه احلالة وج�د دم فى الرباز 

والإ�شهال والإم�شاك، وال�شع�ر بالأمل عند مل�س البطن.
ومل يحدد العلماء ال�شبب احلقيقى وراء الإ�شابة بهذه احلالة، اإل اأن هناك 
بع�س الأطعمة والعالجات التى تخفف من هذه الأعرا�س والتى ر�شدها 

:Step to Health م�قع

1- البطاط�س
والن�شا  لاللتهابات  امل�شادة  امل���اد  من  كبري  ع��دد  على  البطاط�س  حتت�ى 
البطاط�س  تناول  الأطباء بعدم  اله�شم، ولكن ين�شح  ت�شهل عملية  والتى 

مقلية لأنها �شتفاقم امل�شكلة، فين�شح بتناولها اأما م�شل�قة اأو م�ش�ية.

2- الكمرثى
من اأف�شل الف�اكه التى تعالج م�شكلة ان�شدادات املعدة، لأنها حتت�ى على 
مركبات ع�ش�ية ت�شاعد على تعزيز عمل الق�ل�ن، كما اأنها غنية بالألياف 
والفيتامينات واملعادن، وهذه الع�امل ت�شاعد اجل�شم على مكافحة اأعرا�س 

ان�شدادات.

3- فيتامني �شى
بناء خاليا  ي�شاعد على  ف��اإن��ه  ف��ى اجل�شم،   C فيتامني  اأه��م وظ��ائ��ف  م��ن 
جديدة، كما اأنه يحفز اجلهاز الع�شبى وي�شتخدم فى عمليات ال�شتقالب. 
لذلك ين�شح الأطباء الأ�شخا�س الذين يعان�ن من ان�شدادات املعدة بالإكثار 

.C من تناول الأطعمة الغنية بفيتامني

4- ال�شعري
مركبات  بها  اأن  كما  لاللتهابات،  م�شادة  خ�شائ�س  على  يحت�ى  ال�شعري 

اأخرى ت�شاعد على مكافحة ان�شدادات املعدة.

5- الث�م
ا�شتخداما لعالج هذه  الأك���رث  الطبيعية  ال��ع��الج��ات  اأه��م  اأح��د  ه���  ال��ث���م 

احلالة، لأن به م�اد متنع اللتهابات فى جميع اأنحاء اجل�شم.

6- جتنب الأطعمة الغنية احلارة
بالبتعاد  املعدة  ان�شدادات  من  يعان�ن  الذين  الأ�شخا�س  الأط��ب��اء  ين�شح 

متاماً عن الأطعمة احلارة، لأنها تفاقم امل�شكلة.

• مل�ذا اتخذة الأر�ص ال�صكل الكروي؟
اتخذت الأر�س ال�شكل الكروي لنف�س ال�شبب الذي يجعل قطرة املاء 
الكروي  ال�شكل  ع��ادة  لنف�شه  ال�شائل  يتخذ  ال�شكل  كروية  والفقاعة 
يحدث هذا عندما يهبط ال�شائل من الف�شاء كقطرة املطر اأو يطف�ا 
على �شطح املاء كالفقاعة عندما تك�نت الأر�س كانت م�ؤلفة من م�اد 
�شائلة �شابحة يف الف�شاء ولهذا اتخذت الأر�س ال�شكل الكروي عندما 

بردت حرارتها وغدت �شلبه احتفظت ب�شكله الكروي  
الأر�ص؟ حجم  هو  • م� 

يبلغ حميط الكرة الأر�شية على خط ال�شت�اء 24847 ميال ويبلغ 
الأر�س  7909 ميل  ال���ش��ت���اء  خ��ط  الكرة(عند  )ع��رب  الأر����س  قطر 
ا�شغر من هذا بقليل اإذا قي�شت ما بني القطبني ل� اأتيح لنا اأن ن�شع 
الأر�س على ميزان ل�جدنا اأنها تزن 3720كنتلي�ن طن)الكنتلي�ن 
املتحدة  ال����لي���ات  يف  �شفر   18 ميينه  اإىل  واح���د  م��ن  م���ؤل��ف  ع���دد 
الأمريكية وفرن�شا اأو 30 �شفر يف بريطانيا واأملانيا( يزداد وزن الأر�س 

ب�شعة الف من الطنان كل �شنه ب�شبب النيازك التي تقع عليها.  

• تبلغ ن�شبة املاء يف الع�شل الطبيعي 22%
• الأفعى ل اأ�شرا�س لها. 

• يتطلب �شلق بي�شة النعامة )تزن كيل� ون�شف الكيل�( من ال�قت مائة دقيقة. 
• الهيكل العظمي لالأ�شماك غ�شرويف بالكامل. 

• �شكر اخل�شب له نف�س مميزات ال�شكر العادي ، مع اأنه لي�س له نف�س الطعم . 
• عندما يتعفن البي�س ي�شبح حمت�اه من الزلل الأبي�س اأكرث مي�عة. 

• ت�شمع اأنثى اجلندب بق�ائمها. 
اإىل  احللزون  اأ�شنان  ت�شل  اأن  وميكن  الل�شان،  ب�ا�شطة  جر�شها  طريق  عن  ال�شجر  اأوراق  احللزون  ياأكل   •

25.000 �شن 
• الفئران ل ت�شتطيع التقي�ؤ. 

• ي�شاف اىل بطارية ال�شيارة حام�س الكربيتيك
• دودة الأر�س لي�س لها عي�ن. 

• ت�شتطيع الب�مة اأن تدير راأ�شها ب�شكل دائري. 
• الري�ش�ع ) يرقانة الفرا�شة ( لها 1.300 ع�شلة يف ج�شمها. 

• اإن )الزايت�ل( مادة �شكرية ت�شتخرج من التني و الفراولة و ل ت�شبب الت�ش��س
• منتج )الع�شل( ل يتعفن مهما طال به الزمن لأن به مادة م�شادة للتعفن 

�سارق الدجاج 

ن�ر حممد يا�رس
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  مهند�سة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.
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عن�د احمد العريفي 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

رحمة �رسيف احمد 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  معلمة  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

عفراء حممد العيدرو�س 
ومتعاونه  درا�ستها..  يف  متفوقة 
والتلوين..  الر�سم  مع زمالئها. تهوى 
يف  طبية  ت�سبح  ان  وتتمنى 
اإىل  �سورتها  وتهدي  امل�ستقبل.. 

جميع الأهل والأ�سدقاء.

اجلريب فروت
اأجريت  ف��رن�����ش��ي��ة  درا����ش���ة  ت������ش��ل��ت 
م�ؤخرا اإىل اأن تناول ك�ب واحد من 
يقي  ي�مياً  ف���روت  ال�جريب  ع�شري 

من الإ�شابة باأمرا�س القلب.
الع�شري  ه���ذا  اأن  ال���درا����ش���ة  واأك�����دت 
الدم�ية،  الأوع����ي����ة  ع��ل��ى  ي��ح��اف��ظ 
عالية  ن�شبة  ع��ل��ى  لح��ت���ائ��ه  ن��ظ��راً 
وغ���ن���اه مبركبات  احل��م�����ش��ي��ات،  م���ن 
اأمرا�س  تقي من  التي  الفالف�ن�يد 

القلب. ويف هذا البحث، اأجرى العلماء اختبارات �شملت 48 امراأة يتمتعن 
ب�شحة جيدة تراوحت اأعمارهن بني 50 و65 عاماً، باعتبار اأن تلك الفئة 

العمرية هي الأكرث تعر�شاً لالإ�شابة باأمرا�س القلب.
وقام فريق البحث باإعطاء ن�شف املجم�عة امل�شاركة يف الدرا�شة ن�شف ك�ب 
ع�شري غريب فروت يحت�ي على عن�شر »فالفان�نز« اأحد عنا�شر مركبات 
ع�شرياً  املجم�عة  من  الآخ��ر  الن�شف  اأعطي  بينما  ي�مياً،  الفالف�ن�يد 
م�شابهاً ل يحت�ي على عن�شر الفالفان�نز. وبعد مرور 6 �شه�ر، اأجريت 
فح��شات على املجم�عتني، وتبني اأن املجم�عة الأوىل التي تناولت ع�شري 
القلب  وظائف  لديها  حت�شنت  الفالفان�نز،  بعن�شر  الغني  ف��روت  جريب 
تناولت  التي  الثانية  املجم�عة  بينما  ملح�ظ،  ب�شكل  الدم�ية  والأوع��ي��ة 

الع�شري من دون العن�شر مل يظهر عليها اأي تغيري.

لدى  ال��دم��اغ  ن�شاط  يقل  العمر  تقدم  م��ع 
الكثريين، وت�شعف الذاكرة، ولذلك ين�شح 
ب��ع�����س الأطعمة  ب��ت��ن��اول  ال��ت��غ��ذي��ة  خ����رباء 
ت�شتعيد  الريا�شة حتى  ال�شحية وممار�شة 
خ��الي��ا ال���دم���اغ ق���ت��ه��ا لع��ت��ق��اد ك��ث��ري من 

العلماء مب�تها مع تقدم ال�شن.
ووفقاً ملا ذكره م�قع “اأم اإ�س اإن” الأمريكي، 

فاإن هذه الأطعمة ت�شمل:
بالفيتامينات  م���ل���يء  لأن�����ه  ال���ع���د����س:   �1
ت�شاعد  ال��ت��ي  ب6  والفيتامني  والثيامني 
ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى ق����ة ع��ق��ل��ك وتعطيك 

املزيد من الرتكيز والطاقة.
2� النعناع: يعترب م�شدراً جيداً للفيتامني 

)اأ(، ال����ذي ي��ع��ط��ي امل���زي���د م���ن امل���رون���ة يف 
الدماغ.

3� بذور اليقطني: تت�فر على كمية مهمة 
من الب�تا�شي�م واملغني�شي�م والكال�شي�م.

للفيتامينات  كبري  م�شدر  القرنبيط:   �4
التي حت�شن اأداء الذاكرة.

الن�ع  ه����ذا  ي��ح��ب  ال���دم���اغ  ال�����ش��ردي��ن:   �5
م��ن الأ���ش��م��اك ال�����ش��غ��رية، لح��ت���ائ��ه��ا على 
ال���ذاك���رة  ي���ق����ي  ال�����ذي   ،B12 ف��ي��ت��ام��ني 

ومينع الكتئاب.
حماربة  ع��ل��ى  ج�شمك  ي�����ش��اع��د  ال���ل����ز:   �6
اللتهاب ويبطئ تده�ر احلالة العقلية مع 

تقدمك يف ال�شن.

7� البنجر )ال�شمندر(: يحت�ي على ن�شبة 
عالية من النرتيت التي ت�شاعد على زيادة 
الدماغ،  الأج���زاء من  ال��دم يف بع�س  تدفق 

املرتبطة بال�ظائف التنفيذية.
8� الكاج�: م�شدر كبري للزنك واملغني�شي�م 

الذي ي�شاعد على حت�شني اأداء الذاكرة.
9� القرفة: ت�شاعد الدماغ على ت�ليد خاليا 

ع�شبية جديدة واحلفاظ على القدمية.
املزيد  تعطيك  الداكنة:  ال�ش�ك�لتة   �10

من الرتكيز والطاقة.
اأن  درا�����ش����ات  اأظ����ه����رت  ال���زجن���ب���ي���ل:   -11
ال��زجن��ب��ي��ل ي��ع��زز م��ه��ارات ال���ذاك���رة خا�شة 

عند الن�شاء.

اأطعمة تقوي الدماغ وتن�سط الذاكرة

مويل �ص�نون تعرب عن �صع�دته� بنيل ج�ئزته� لأف�صل عمل ن�ص�ئي يف فيلم “اأ�صخ��ص اآخرين” يف �ص�نت� مونيك� بك�ليفورني�. )رويرتز(

اعتاد اأحد الل�ش��س ان ي�شرق الدجاج فقط ..وبالطبع هذا ل�س عجيب لكن ل ت�شتعجب�ا .. انه ي�شرق الدجاج 
ويربيه ويبيعه ..وقد ا�شتكى النا�س كثريا اإىل القا�شي ولكن دون فائدة حتى اعلن القا�شي انه يئ�س من هذا 
الل�س لكنه �شيقدمه لهم �شباح ي�م اجلمعة القادمة قبل ال�شالة .. جاء القا�شي وطلب من زوجته ان حت�شر 
له بع�س الدجاجات من ح�شريتها فلما ت�شاءلت قال لها كيف ميكننا ان نعرف دجاجاتنا حتي اذا �شرقها ل�شا 
و�شلنا اليه و�شبطناه متلب�شا ففكرت الزوجة الذكية قليال ثم قالت اذن عرفت ماذا تق�شد ودع المر يل .. 
الزوجة  اخرجت  اخلمي�س  ي�م  م�شاء  ويف  البيت  داخ��ل  وجعلتها  دجاجاتها من احل�شرية  كل  الزوجة  جمعت 
الدجاج اإىل احلظرية وقد �شبغت حتت اجنحته بل�ن احمر قانىء ثم نرثت هذا الل�ن خارج احلظرية اي�شا 
واختباأت خلف باب بيتها تراقب ح�شريتها حتى انت�شف الليل وجاء الل�س وجمع بع�س الدجاجات يف قف�س 
وذهب م�شرعا ويف ال�شباح املبكر �شار القا�شي وحرا�س ال�شرطة خلف خط�ات الل�س الذي تل�ن حذاوؤه بالل�ن 
الحمر وعندما و�شل�ا لبيته دق القا�شي الباب و�شاأل �شاحب البيت هل عندكم حظرية للدجاج فقال الرجل 
بالطبع فانا تاجر للدجاج فقال القا�شي امل ياأت احد بعد ، بل مل ياأت احد يبيعني دجاج منذ ايام فقال القا�شي 
ح�شنا دعنا نرى حظريتك وبعد ان دخل قال نبحث عن دجاج ابطه احمر مثل هذا وام�شك باحدى دجاجات 
زوجته ثم قال والل�س ينتعل حذاء �شبغ اأ�شفله بالحمر مثل هذا ومد يده وام�شك بحذاء الل�س وقال ول�شا 
يداه مل�نتان بالل�ن الحمر مثل يديك ..ده�س الل�س الذي مل ينتبه لل�ن الحمر يف يده فقد دخل فرا�شه 
بعد ان انتهى من �شرقاته ف�شحك القا�شي وقال هيا ايها امل�شكني فاأنا يف عجلة من امري اأريد ان ا�شكر زوجتي 

وافكارها ذات الل�ن الحمر.


