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�حذر �إخب�ر طفلك ب�أنه ذكي!

الأطفال،  ملكافاأة  الثناء  واملعلمون  والأمهات  الآب��اء  ي�ستخدم  ما  عادة 
ولكن عندما ت�ستخدم تلك العبارات بطريقة خاطئة فاإنها قد تنعك�س 

ب�سكل �سيء على ذكاء الطفل.
ووجدت درا�سة جديدة اأن الأطفال الذين اأ�ساد اأولياوؤهم بذكائهم هم 

اأكرث عر�سة ل�ستخدام الغ�س خالل الختبارات.
ويدعي الباحثون اأنه عندما يتم الثناء على الأطفال لتمتعهم بالذكاء، 
اإىل  الرتقاء  اأجل  اأداء جيد من  لتقدمي  بال�سغط  �سي�سعرون  فاإنهم 
للغ�س  ا���س��ط��روا  واإن  حتى  الآخ����رون،  منهم  يتوقعه  ال��ذي  امل�ستوى 
من اأجل تلك ال�سورة. وتو�سل الباحثون من جامعة تورنتو اإىل اأن 
الأطفال ال�سغار ي�ستجيبون ب�سكل �سحي للثناء على اأدائهم اأكرث من 
�سماع كلمة اأنهم اأذكياء. حيث اأن الثناء على اأداء الطفل يجعله ي�سعر 

باأنه يبلي بالء ح�سنا، وبذلك يكون احتمال اعتماده على الغ�س اأقل.
ووجد الباحثون من خالل اإجراء درا�ستني اأن الأطفال، يف مرحلة ما 
قبل املدر�سة، الذين اأ�ساد اأولياء اأمورهم بذكائهم، كانوا اأكرث عر�سة 
للغ�س يف الختبارات عند التحاقهم باملدر�سة اأكرث من اأولئك الذين 

اأثنى اجلميع على اأدائهم اجليد لبع�س املهمات.
بهم  املحيطون  اأ�ساد  الذين  الأطفال  اأن  الثانية  الدرا�سة  اأثبتت  كما 
فيما  للغ�س  عر�سة  اأك��رث  اأ�سبحوا  اأذك��ي��اء  يكونوا  اأن  على  بقدرتهم 
على  الثناء  تعلم  اأهمية  على  ت��دل  النتائج  اإن  الباحثون  وق��ال  بعد. 
واأ�سار   ، �سريف  �سلوك غري  ا�ستخدام  على  ت�سجع  بطريقة ل  العمل 
على  الثناء  اأن  اإىل  للدرا�سة  الرئي�س  امل��وؤل��ف  يل،  كانغ  الربوفي�سور 
ت�سجيعهم  نريد  �سرفاء، ونحن  ب�سكل خاطئ يجعلهم غري  الأطفال 

بال�سكل ال�سحيح وجعلهم ي�سعرون بالر�سا عن اأنف�سهم .

كيف تنّمي حب �ملعرفة لدى �لطفل؟
ال�ستمتاع  اإىل جانب  الأ�سا�سية  املهارات  الألعاب  الأطفال من  يتعّلم 
تقارير من جامعة  وتفيد  املعلومات.  املزيد من  واكت�ساب  بالرتفيه، 
كارلتون كوليج اأن مزج املعلومات بالرتفيه ي�سّجع الطفل على التعّلم 

من الأخطاء، وال�ستفادة من اأخطاء الآخرين يف اللعبة اأي�ساً.
�سل�سلة  مثل  والأج��وب��ة  الأ�سئلة  األعاب  تتوفر جمموعة من  الأل��غ��از. 

تريفيا Trivia، التي تتوفر عدة اأجزاء منها ح�سب الُعمر.
ت�ساعد األعاب الأ�سئلة والأجوبة والألغاز على تنمية مهارات القراءة، 
مهارات  اإىل جانب حتفيز  وامل��رادف��ات،  امل��ف��ردات  واكت�ساب مزيد من 
امل�سائل احل�سابية. كذلك تتوفر على الإنرتنت عدة  ال�ستنتاج وحل 

مواقع توفر األعاب الألغاز والأ�سئلة والأجوبة لالأطفال وال�سباب.
اللغة. على الأبوين اختيار عدة اأنواع من الألعاب التي تنمي مهارات 
الطفل اللغوية يف مرحلة مبكرة من العمر، ومنها البازل، والكلمات 
احلرف  ا�ستنتاج  على  الطفل  ق��درة  تنمي  والتي  لل�سغار،  املتقاطعة 
وتنمية  وا�ستخداماتها،  معناها  معرفة  ث��ّم  وم��ن  الكلمة،  يف  املفقود 
مهارة الكتابة لحقاً. احل�ساب والأرق��ام. تتوفر عدة اأنواع من األعاب 
واألغاز احل�ساب والأرقام، وتوجد األعاب بازل لالأطفال ال�سغار تعّلمهم 
الأرقام، واخلطوات الأوىل للح�ساب. ال�سور واجلغرافيا. توجد اأي�ساً 

األعاب بازل عن خرائط العامل والقارات تنّمي معلومات الطفل.

متى تبد�أ �صخ�صية �مل�ص�ب ب�لزه�مير يف �لتغري؟
قّدمت نتائج درا�سة ا�ستمرت ل�سنوات طويلة )36 عاماً( اأول اإجابة 
باخلرف  امل�����س��اب  �سخ�سية  بتغري  اخل��ا���س  ال��ت�����س��اوؤل  على  علمية 
وال��زه��امي��ر. ور���س��د ال��ب��اح��ث��ون يف ه��ذه ال��درا���س��ة ال��ت��ي مت��ت فيها 
ال��ت��غ��ريات حتدث  األ��ف��ي �سخ�س جم��م��وع��ة م��ن  اأك���رث م��ن  متابعة 
للم�ساب بالزهامير، اأهمها: التهّيج، وتقّلب املزاج، وفقدان احلافز، 
عن:  ال�سوؤال  لكن  املري�س.  حياة  نوعية  على  توؤثر  تغريات  وه��ي 
نف�سها  ال�سخ�سية  �سمات  تغري  ودرج��ة  التغريات؟  هذه  تبداأ  مدى 
واأظهرت  طويلة.  متابعة  رحلة  تطّلب  بالزهامير  الإ���س��اب��ة  عند 
نتائج الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة ولية فلوريدا اأن التغري يف 
�سمات ال�سخ�سية لي�س كبرياً بني امل�ساب بالزهامير وغري امل�ساب. 
الدرا�سة،  نتائج  ع��ن  جاما  جملة  ن�سرته  ال��ذي  التقرير  وبح�سب 
ا�ستمرت  والتي  امل�ساركني  مراقبة  رحلة  خ��الل  الباحثون  فح�س 
مع  والنفتاح  الع�سبية،  هي:  ال�سخ�سية،  يف  جوانب   5 عاماً   36

الآخرين، والنب�ساط، والقبول، وال�سمري.
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ع�ر�ص�ت �أزي�ء يتجولن على �صوء �لنجوم 
جتولت عار�سات اأزياء �سركة �سالفاتوري فرياجامو الإيطالية يف حديقة 
لزهور الأقحوان يف و�سط ميالنو م�ساء اأم�س الأول يف ختام اليوم الرابع 

من اأ�سبوع اأزياء ميالنو.
فرياجامو  يف  ال��ن�����س��اء  م��الب�����س  ق�سم  م��دي��ر  ري��ج��وين  فولفيو  وع��ر���س 
2018 يف الهواء الطلق حتت �سماء مر�سعة  جمموعته لربيع و�سيف 
بالنجوم على م�سرح اأقيم لهذه املنا�سبة اأمام بالت�سو ميت�سانوتي مبنى 

بور�سة ميالنو الأثري.
وقال ريجوين ل توجد امراأتان متماثلتان واأنا ارغب يف الحتفال بتفرد 
املجموعة قطعا جتمع  ت�سم  لذلك  املبهجة  والأل��وان  بالت�ساميم  امل��راأة 

بني اأقم�سة واألوان ونقو�س خمتلفة.
وقال اإنه ا�ستمد الإلهام من ن�ساء �سهريات مثل جريتا جاربو وبريجيت 

باردو ومارلني مونرو الالئي ارتدين اأحذية فرياجامو يف املا�سي.
غري  وال��ت��ن��ورات  الوا�سعة  الأث����واب  م��ن  معرو�ساته  ري��ج��وين  وا�ستلهم 
باألوان منها الأخ�سر  املتماثلة وال�سراويل الالمعة من ع�سور خمتلفة 

الزمردي والأرجواين الغامق والأحمر القاين.
وارتدت العار�سات ت�ساميم على �سكل جلد الثعبان مع �سرتات وتنورات 
برقبة  اأحذية  على  ق�سرية  ومعاطف  احلرير  من  ف�سفا�سة  وقم�سان 

طويلة واأثواب عارية الظهر.
ويف ختام العر�س �سارت العار�سات برفقة ريجوين اإىل درج املبنى الأثري 
للم�سمم  �سوئي  عر�س  يف  واجهته  ا�ستخدمت  ال��ذي  ميالنو  لبور�سة 

الأملاين اإجنو مورر.

م�صمم �إيط�يل: �لألو�ن تهزم �لأحز�ن 
الأل��������وان ه���ي احل����ل يف اأوق�������ات احل���زن 
الأزياء  م�سمم  يعتقد  هكذا  وال��ب��وؤ���س.. 
الإي��ط��ايل جورجو اأرم��اين ال��ذي عر�س 
2018 يف  ل��رب��ي��ع و���س��ي��ف  جم��م��وع��ت��ه 

اأ�سبوع املو�سة يف ميالنو يوم اجلمعة.
وقال امل�سمم املخ�سرم البالغ من العمر 
ل  العر�س  بعد  لل�سحفيني  عاما   83
اأفهم ملاذا علي اأن اأغرق يف احلزن واأجعل 
اأق��دم الأل��وان كحل  اأكرث حزنا..  الن�ساء 
يف وقت الأ�سى . واأ�ساف اأن الإلهام وراء 
ي��ن��ب��ع م���ن ح���رك���ة فنية  جم��م��وع��ت��ه مل 
حمددة اأو فرتة معينة لكنه يتعلق اأكرث 

باإيقاعات خمتلفة من الألوان .

تقدم ن�صرة �لطق�س بزي �لأطف�ل 
تفاعاًل مع بدء العام الدرا�سي اجلديد، 
ن�سرة  ب��ت��ق��دمي  تون�سية  م��ذي��ع��ة  ق��ام��ت 
اأحوال الطق�س باأ�سلوب غريب، وطريقة 
يف  وا�سعاً  انتقادات ح��ادة، وج��دًل  اأث���ارت 

ذات الوقت.
فيديو  يف  الطق�س  مذيعة  ظهرت  حيث 
اأنثى  من  نف�سها  بتحويل  قامت  اأن  بعد 
مرحلة  يف  ���س��غ��رية  ط��ف��ل��ة  اإىل  ب��ال��غ��ة 
الرو�سة بارتدائها املريول، وحمل حقيبة 

مدر�سية، وت�سريح �سعرها كالأطفال!

تطبيق ي�ص�عد 
�ملر�صى على �تخ�ذ 
�لقر�ر�ت �ل�صعبة 

جديًدا  ت��ط��ب��ي��ًق��ا  ال��ع��ل��م��اء  اب��ت��ك��ر 
املر�سى  ي�ساعد  ت�ساتبوت  ي��دع��ى 
اأمرا�س مميتة  الذين يعانون من 

على اتخاذ القرارات ال�سعبة.
ي�سهل  ال�������ذي  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق  مي���ك���ن 
اللوحية  الأج���ه���زة  ع��ل��ى  حت��م��ي��ل��ه 
توجيه  يف  امل�ساعدة  والكمبيوتر، 
امل��وت خالل  م�سارف  على  املر�سى 
مبا  ال�سعبة  ال���ق���رارات  م��ن  ع���دد 
ذل��ك خطط اجل��ن��ازة والو�سية  يف 

والأ�سئلة الروحية.
وب���ح�������س���ب ���س��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
الذين  يقول اخلرباء  الربيطانية 
اب���ت���ك���روا ت��ل��ك ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اإن 
النا�س  مل�ساعدة  يهدف  الت�سميم 
الهامة قبل  املحادثات  اج��راء  على 

فوات الأوان.
الرئي�سي  الباحث  ق��ال  جانبه  من 
بيكمور  ت��ي��م��وث��ي  ال���ربوف���ي�������س���ور 
م����ن ج���ام���ع���ة ن������ورث اإي�������س���رتن يف 
�سمن  ت�ساتبوت  يعمل  بو�سطن: 
حدود حمددة لتجنب منح امل�سورة 

اخلطرة .
مت ت�سميم الربنامج من ِقبل فريق 
من الأطباء والعلماء للمر�سى يف 
ع��ام��ه��م الأخ������ري، وه���و ق����ادر على 
ت��ن��ب��ي��ه م��ق��دم��ي ال��رع��اي��ة واأف�����راد 
على  املري�س  يكون  عندما  الأ�سرة 

ا�ستعداد لعتماد اخلطط.
من  اإ���س��دار  اأح���دث  ي�ستطيع  كما 
يف  امل�ستخدمني  توجيه  التطبيق 
معهم  وال��درد���س��ة  التاأمل  جل�سات 
وممار�سة  والأدوي�������ة  ال���ع���الج  ع���ن 

الريا�سة.
ال�سوتية  التطبيقات  عك�س  وعلى 
احلديثة مثل �سريي و األيك�سا ، ل 
يعمل ت�ساتبوت ب�سكل اإوتوماتيكي 
بالكامل، حيث يطلب من املر�سى 
املكتوبة  ال���������ردود  اأح������د  اخ���ت���ي���ار 

م�سبقاً.
يف  امل��ت��ح��رك��ة  ال�سخ�سية  وت��ه��دف 
واج���ه���ة ال��ت��ط��ب��ي��ق ل��ل��درد���س��ة مع 
الق�س�س، حتى  ورواي��ة  امل�ستخدم، 

ل ي�سعر بالوحدة.
وق��د اأظ��ه��رت الخ��ت��ب��ارات الأولية 
للربنامج على املر�سى يف بو�سطن 
ن���ت���ائ���ج واع��������دة، ح���ي���ث اأف�������اد 44 
�ساعدهم  التطبيق  باأن  م�ستخدًما 
املتعلق  قلقهم  من  التخل�س  على 

باملوت الو�سيك.

فو�ئد مل تعرفه� من 
قبل عن �لطحينة!

مما ل �سّك فيه اأّن الطحينة من املكونات التي ل ُي�ستغنى عنها يف املطبخ وهي 
من الأطعمة اخلارقة يف البلدان ال�سرق اأو�سطية والبلدان املمتدة على حو�س 

البحر الأبي�س املتو�سط.
اإذ يحتوي  ف��وائ��د �سحية كثرية  ل��ه  ال�سم�سم  ب��ذور  م��ن  امل�سنوع  امل��ك��ون  ه��ذا 
الفو�سفور  ال��ب��وت��ا���س��ي��وم،  ال��ك��ال�����س��ي��وم، احل��دي��د،  ع��ل��ى 

.E و   C وفيتامينات
املكونات  من  البلدان  بع�س  يف  الطحينة  وُتعترب 

املعززة للن�ساط واملحاربة لعالمات ال�سيخوخة.
بالإ�سافة اإىل كّل ما �سبق، تناول الطحينة ي�ساعد يف 

تنظيم عمل الأمعاء ويحارب م�سكلة الإم�ساك.

املنا�سب بعد رحلة بحث طويلة؟ ال جتعل نظارة  ال�سخ�ص  اأخريا قابلت 
احلب الوردية تفقدك النظرة املو�سوعية، واعتمد على العالمات التي 

توؤكد لك اأنك بالفعل مع �سريك العمر.
عالقة  يف  باآمال  والتعارف،  االإع��ج��اب  مرحلة  ترتبط  ما  كثريا 
دائمة، حتى قبل معرفة كافة التفا�سيل عن الطرف االآخر. ولكن 
كيف تتاأكد اأنك عرثت بالفعل على ال�سخ�ص املنا�سب؟  ثمة عالمات 

ميكنها اأن تدلك يف بداية العالقة على اأنك على و�سك الدخول يف 
عالقة قادرة على اال�ستمرار طوال احلياة.

عالم�ت توؤكد �أنك عرثت 
على �صريك �لعمر!

ثق يف اأنفك!
ال�سكل اخلارجي هو اأول ما يلفت النظر للطرف الآخر، لكن 
اأي�سا. تقول بع�س  العني ل تلعب الدور الأ�سا�سي بل الأنف 
النظريات اإن الفطرة الداخلية كثريا ما حتكم على التناغم 
النظر  طريق  ع��ن  معرفته  ميكن  اأم��ر  وه��و  الأ�سخا�س  ب��ني 

والرائحة.

احللول الو�سط
حتتاج العالقات الناجحة لدرجة من الت�سامح وتقبل الآخر 
والقدرة على الو�سول حللول و�سط يف خمتلف املواقف، وفقا 
لتقرير ن�سرته جملة بونته الأملانية. فتم�سك كل طرف براأيه 
اإذ  الطويل،  امل��دى  العالقات على  ي�سعب من جناح  وموقفه 
تاأتي  التي  واخلالفات  التحديات  مع  التعامل  معه  ي�ستحيل 

بها احلياة عادة.

ال تتجاهل راأي االأم
ين�سح اخلرباء بتقدمي �سريك احلياة املحتمل، لالأم ودائرة 
اأكرث النا�س معرفة  اأن العائلة والأ�سدقاء هم  اإذ  الأ�سدقاء، 
املو�سوعي على �سريك  ب�سخ�سيتك وبالتايل ميكنهم احلكم 
بو�سوح.  والت��ف��اق  الختالف  نقاط  وروؤي��ة  املحتمل،  احلياة 
من  ف��رتة  بعد  اللقاء  ه��ذا  وترتيب  ال��ت��اأين  يجب  هنا  ولكن 

مرحلة التعارف وبناء ج�سور ثقة اأقوى مع الطرف الآخر.

�سعه حتت التل�سكوب
العالقات  م��ن  الكثري  على  ينطبق  مثل  عمياء  احل��ب  م���راآة 
املراأة،  اأو  الرجل  ي�ستطيع  ل  اإذ  البداية،  مرحلة  يف  ل�سيما 
ردود  ف��اإن معاي�سة  ل��ذا  بو�سوح،  الآخ��ر  الطرف  روؤي��ة عيوب 
اأن  املختلفة، ميكنها  املواقف  املحتمل، يف  �سريك احلياة  فعل 

تعطي اإ�سارة قوية على م�ستقبل العالقة.

عالقات املا�سي مل تعد تخطر ببالك!
م��ن اأه���م ع��الم��ات اأن���ك ق��اب��ل��ت بالفعل ���س��ري��ك ال��ع��م��ر وفقا 
ملوقع جيدانكن فيلت الأملاين، هو توقفك متاما عن التفكري 
لن  اأن��ك  يف  والثقة  ب��الأم��ان  و�سعورك  املا�سية  العالقات  يف 

تتعر�س لأمر يجرحك.

ال حتلم بتغيريه
ك��م��ا هو،  ���س��ري��ك احل��ي��اة املحتمل  ق��ب��ول  مل��رح��ل��ة  اإذا و���س��ل��ت 
اأي ���س��ف��ة فيه،  ت��غ��ي��ري  ت��ف��ك��ر م��ط��ل��ق��ا يف  اأن����ك ل  واك��ت�����س��ف��ت 
هذا  ف��اإن  بها،  حتلم  كنت  التي  ال�سفات  قائمة  مع  لتتنا�سب 

اإ�سارة جيدة على اأنك قابلت ال�سريك املثايل.

ال مكان للغرية اأو اخلوف
اإذا كنت ت�سعر بالغرية ال�سديدة على �سريك احلياة املحتمل، 

ف���������رمب���������ا ع����ل����ي����ك 
م����راج����ع����ة الأم�������ر 
اإذ  اأخ��������رى،  م�����رة 
الغرية  ه����ذه  اأن 
اإىل  ت�����س��ري  رمب����ا 

يف  الثقة  يف  نق�س 
ال��ط��رف الآخ����ر وخ���وف على 

م�ستقبل العالقة.

العالقة  ت��دم��ر  ال��ن��وم  ق��ل��ة 
الزوجية

الدرا�سات  م���ن  ال��ع��دي��د  اه��ت��م��ت 
ال����ن����وم على  ب����ف����وائ����د  ال���ع���ل���م���ي���ة 
والنف�سية  ال���ب���دن���ي���ة  ال�������س���ح���ة 
اأمريكية  درا�سة  اأن  بيد  لالإن�سان، 

ح��دي��ث��ة اه��ت��م��ت ب��ت��اأث��ري ق��ل��ة النوم 
على العالقة الزوجية وتو�سلت اإىل 

نتائج مذهلة.
مينح اجل�سم ق�سطا وافرا من الطاقة 
ت���رتاوح مدته  ي��وم عمل متعب،  بعد 
عادات  ح�سب  ���س��اع��ات   8 اإىل   4 ب��ني 
وت��ق��ال��ي��د ك��ل ب��ل��د، حت��ت��اج��ه خمتلف 

على  بعملها  لتقوم  اجل�سم،  وظ��ائ��ف 
اأح�����س��ن م��ا ي���رام، وُي��ع��زز م��ن القدرات 

رمبا  ���س��واء.  ح��د  على  والذهنية  البدنية 
الآن.  نعرفها حلد  التي  ال��ن��وم،  فوائد  بع�س من  ه��ذه فقط 
بيد اأن قائمة فوائد النوم ل تتوقف عند هذا احلد، خ�سو�سا 
عندما ي�ستحوذ هذا املو�سوع على اهتمامات اخلرباء، ما قد 
وت�سرفاتنا مع  �سلوكياتنا،  بع�س من  ُتف�سر  نتائج  اإىل  يقود 
الأ�سخا�س الذين نكن لهم م�ساعر خا�سة على غرار احلب. 
���س��ادرة عن جامعة  درا���س��ة حديثة  ال�سدد، خل�ست  ه��ذا  ويف 
نق�س النوم، يوؤثر ب�سكل �سلبي  اأن  اإىل  "اأوهايو" الأمريكية 
العلمية  املجلة  اأوردت����ه  م��ا  وف��ق  الإن�����س��ان��ي��ة،  ال��ع��الق��ات  على 

"ب�سيكونويروندوكرينولوجي".

تاأثري النوم على اجل�سد
اأن م�ساكل  اإىل  الأ�سبوع  ال�سادرة مطلع هذا  الدرا�سة  اأف��ادت 
اإىل  احل���الت  بع�س  ت��رج��ع يف  ال��ق��وي��ة،  العاطفية  ال��ع��الق��ات 
اأكرث  على  اأجريت  درا�سة  على  النتائج  واعتمدت  النوم.  قلة 
الأزواج  ن��وم  اأن  الأط��ب��اء  الأزواج. حيث لح��ظ  م��ن   43 م��ن 
ب�سدة.  اإىل تخا�سمهم  ي��وؤدي  اليوم،  �ساعات يف  �سبع  اأقل من 
يف حني ي�ستطيع الزوجان تو�سيح امل�ساكل بينهما ب�سكل بناء 
عرب احلوار، وذلك يف ح�سول اأحد الأطراف على ق�سط وافر 
من النوم.ويف نف�س ال�سياق، اأ�سار الباحثون اإىل اأن قلة النوم 

ترتبط ب�سكل مبا�سر بالعديد من الأمرا�س التي من املمكن 
بال�سرطان،  الإ�سابة  خماطر  زي��ادة  مثل  اجل�سم  ت�سيب  اأن 
بالإ�سافة  املبكرة.  والوفاة  ال�سمنة  القلب،  اأمرا�س  ال�سكري، 
اخلرباء  ين�سح  لذلك  العاطفية،  العالقات  يف  م�ساكل  اإىل 

ب�سرورة النوم يف فرتة ترتاوح بني �سبع اإىل ت�سع �ساعات.

�سعوبة يف الرتكيز ونفاذ ال�سرب
واأكدت امل�سرفة على الدرا�سة الدكتورة، �ستيفاين ويل�سون، اأن 
ونفاذ  الرتكيز  على  النوم  قلة  تاأثري  بينت  احلالية  الدرا�سة 
ق��رارات �سحيحة،  اتخاذ  ُي�سعب من مهمة  ما  وهو  ال�سرب، 
اإىل  بالإ�سافة  الأزواج.  ب��ني  م�ساكل  وق��وع  اجت��اه  يف  وي��دف��ع 
املطلوب يف كل عالقة  الفكاهة  ُتفقد من ح�س  النوم  اأن قلة 

عاطفية ح�سب ما ترى نف�س اخلبرية.
ويف املقابل، اأو�سحت الدرا�سة اأن النوم الكايف ل ميكن اأن يحل 
كل امل�ساكل بني الأزواج، بيد اأن احل�سول على ق�سط وافر منه 
قد ُي�ساعد على حت�سني العالقة بني الطرفني، اإذ يوؤثر النوم 
على اأجزاء من الدماغ الب�سري، التي ُت�سارك يف حل امل�ساكل 
مثل تعزيز القدرة على ال�ستماع الن�سط وال�سعور مبزاج جيد 

وفق نف�س الدرا�سة.
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�ش�ؤون حملية

حتت رعاية طحنون بن حممد

هز�ع بن طحنون يفتتح �لن�صخة �لت��صعة من معر�س �لعني للكت�ب يف مركز �لعني للموؤمتر�ت

تن�ص على تنظيم دورات تدريبية دولية العام القادم

د�ئرة �لثق�فة و�ل�صي�حة يف �أبوظبي ومعهد غيتي يوقع�ن مذكرة تف�هم خ��صة ب�صون �ملو�قع �لرت�ثية و�ملب�ين �لرت�بية

و�سط اأجواء ناب�سة باالأ�سواء واالألوان

مركز �لفنون يف ج�معة نيويورك �أبوظبي ي�صت�صيف عر�س �لفر��ص�ت لفرقة كومب�ني� 

•• العني  - الفجر

نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  بن  ه��زاع  ال�سيخ  افتتح   
فعاليات  العني  منطقة  يف  احلاكم  ممثل  دي��وان  وكيل 
الدورة التا�سعة من معر�س العني للكتاب، الذي يقدم 
العديد من الإ�سدارات الفكرية للكتاب الإماراتيني يف 
خمتلف حقول الأدب وال�سعر والتاريخ، بح�سور معايل 
وال�سياحة  الثقافة  دائرة  رئي�س  املبارك  حممد خليفة 
– اأبوظبي، و�سعادة �سيف �سعيد غبا�س مدير عام دائرة 

الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي.
وانطلقت فعاليات املعر�س على اأنغام عر�س مو�سيقي 
ب��ع��ن��وان: ج��ن��ة زاي����د ق��دم��ه جم��م��وع��ة م���ن الأطفال 
امل��وه��وب��ني ال��ذي��ن ���س��دوا ب��اأغ��ن��ي��ات اإم��ارات��ي��ة وعربية 

واإجنليزية معروفة يف تناغم جميل.
وجال ال�سيخ هزاع بن طحنون بن حممد اآل نهيان وكيل 
ديوان ممثل احلكام يف منطقة العني على كافة اأجنحة 
دور الن�سر امل�ساركة مطلعاً على اأحدث اإ�سدارات الكتب 
يقدمون  90 عار�ساً  اأكرث من  التي يعر�سها  املتنوعة 
والأدبية  العلمية  واملراجع  الكتب  من  العناوين  اآلف 
بالكتب  الهتمام  مع  والإجنليزية  العربية  باللغتني 
على  �سموه  واطلع  كما  لالأطفال.  املوجهة  والأن�سطة 
املحتوى الفكري والثقايف الرثي الذي تقدمه خمتلف 
الن�سر  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  املعر�س  ل��زوار  الفعاليات 

الإماراتي والكتاب.
ويهدف املعر�س يف دورته احلالية اإىل ت�سجيع اجلمهور 
خا�س،  ب�سكل  املحلي  الن�سر  ع��امل  على  الط��الع  على 
مع  مبا�سرة  التوا�سل  على  النا�سئني  الكتاب  وحتفيز 
خمتلف  ملناق�سة  امل��ب��ا���س��رة  احل�����وارات  ع��رب  اجل��م��ه��ور 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ث��ق��اف��ي��ة والإب���داع���ي���ة امل��رت��ب��ط��ة باحلركة 

الفكرية على ال�ساحة الإماراتية. 
وقال معايل حممد خليفة املبارك رئي�س دائرة الثقافة 
العام  ه��ذا  املعر�س  يف  "ي�سارك  – اأبوظبي  وال�سياحة 
90 عار�ساً حملياً واإقليمياً، بزيادة %17 عن الدورة 
ال�سابقة على م�ساحة 3302 اأي بزيادة %20 اأي�ساً، 
العام  هذا  املعر�س  زوار  عدد  يتخطى  اأن  املتوقع  ومن 
زائ��راً، من بينهم طالب املدار�س والعائالت  األف   47
الثامنة،  ال���دورة  ع��ن   9% مقادرها  ب��زي��ادة  وال�سباب 
و�سناعة  بالثقافة  الهتمام  من��و  يعك�س  ال��ذي  الأم���ر 
الكتب يف منطقة العني ب�سكل كبري على مدار الأعوام 
الأكرب  يعد  ال���ذي  امل��ع��ر���س  ه��ذا  خ��الل  م��ن  ال�سابقة، 
ي�سهم يف حتفيز  وال���ذي  ال��ع��ني،  نوعه يف منطقة  م��ن 
القراءة لدى جميع �سرائح املجتمع من خالل  ع��ادات 
الكتب  م��ن  ومتنوعة  غنّية  جمموعة  م��ن  يقدمه  م��ا 
والأن�����س��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات ال��ت��ي ت��ت��وج��ه جل��م��ي��ع اأف����راد 

الأ�سرة الواحدة".
ل��ل��ك��ت��اب فر�سة  ال��ع��ني  م��ع��ر���س  "يعد  م��ع��ال��ي��ه  واأك�����د 
الأفكار  لتالقي  املنطقة  ه��ذه  جمتمع  اأم���ام  حقيقية 
وت��ب��ادل��ه��ا، م���ن خ����الل روؤي�����ة وحم������اورة اأه����م الكتاب 
واملثقفني املحليني والعرب والأجانب اأي�ساً، بالإ�سافة 
اإىل اأهم دور الن�سر وموؤ�س�سات الإنتاج الثقايف املحلية، 
جديده  لعر�س  النا�سر  اأم��ام  الفر�سة  اإتاحة  وبالتايل 
اأمام جمهور العني. كما وي�ساهم املعر�س يف خلق اأجواء 
ومنرباً  املعر�س،  رواد  بني  اأوًل  الفكري  التفاعل  من 
الأدبية  الإبداعات  فتظهر  الثقافات،  كل  على  مفتوحاً 
بكل جمالتها ال�سعرية والروائية والنقدية والفكرية 
وال�سيا�سية والعلمية، فيقدم نتاجات النخب املخ�سرمة 
ال�ساعدة يف  الأجيال  الإم���ارات مع  اأر���س  املقيمة على 

هذه املجالت".

وي�سهد املعر�س انعقاد جمموعة من الندوات الثقافية 
والأفكار  املوا�سيع  من  العديد  تناق�س  التي  والأدب��ي��ة 
املتعلقة باملجتمع والرتبية، يقدمها جمموعة من رواد 

الفكر واملثقفني والكتاب وال�سحفيني.
كما ويحتفي "معر�س العني للكتاب بباقة خمتارة من 
الكتاب واملوؤلفني الإماراتيني، من خالل برنامج ثقايف 
املبدعني،  لهوؤلء  الغنية  التجربة  على  ال�سوء  ي�سلط 
والثقايف،  ال��ف��ك��ري  نتاجهم  خ��ال���س��ة  ا���س��ت��ع��را���س  م��ع 
اهتمام  امل�ساحب نقطة  الثقايف  الربنامج  ي�سكل  حيث 
بالن�سبة للجمهور، خا�سة اأنه يركز على مناق�سة الُكتاب 
والإبداعية،  الثقافية  الق�سايا  ملختلف  الإم��ارات��ي��ني 
احلوار.  وم�ساركتهم  القراء  للقاء  فر�ساً  لهم  ويوفر 
–على  "اأحمد را���س��د ث���اين  ال���ن���دوات  وم���ن ب��ني ه���ذه 
الباب موجة، جائزة الإم��ارات للرواية .. تقدير ودعم 
واخليال،  احلقيقة  ب��ني  ال�سعبية  املعتقدات  امل��وه��ب��ة، 

ا�سرتاتيجيات القراءة واآدابها"، وغريها الكثري.
ب��الإ���س��اف��ة اإىل ذل���ك ي��ق��دم امل��ع��ر���س ب��رن��اجم��اً حيوياً 
املختلفة  العمرية  احتياجاتهم  كافة  يراعي  للنا�سئة، 
نقطة  ي�سكل  الإبداع" ال��ذي  "ركن  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
ج��ذب ل���رواد امل��ع��ر���س م��ن الأط���ف���ال، خا�سة اأن���ه قدم 
ال�����س��اب��ق��ة جت��رب��ة ف���ري���دة لالأطفال  ال������دورات  خ���الل 

وذويهم للتعرف على عامل الكتاب.
عن  نقا�سية  وجل�سات  ن���دوات  امل��ع��ر���س  �سيتخلل  كما 
اأ�سلوب التعامل وفن احلياة وتربية الأطفال من بينها 
ذكاء  ا�سنعي  ع��ن��ف،  ب��ال  طفولة  باإيجابية،  "لرنبي 

طفلك"، وغريها الكثري.
لدائرة  التابع  للفنون  القطارة  مركز  ي�سارك  وب��دوره 
ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة يف م��ع��ر���س ال��ع��ني ل��ل��ك��ت��اب عرب 
الثقافية  والفعاليات  الأن�سطة  من  متنوعة  جمموعة 

والفنية
ال��ف��ائ��زي��ن يف  امل��ع��ر���س ح��ف��ل الإع�����الن ع��ن  و�سي�سهد 
التي  ل����الأدب  �سما حم��م��د  م��ن ج��ائ��زة  الأوىل  ال����دورة 
)النبطي  وال�سعر  الق�سرية  الق�سة  جم��الت  �سملت 

والف�سيح( واأدب الطفل. 
من  زواره  للكتاب  العني  معر�س  ي�سارك  م��رة  ولأول 
ال��ك��وم��ي��ك�����س ه��واي��ات��ه��م ع���رب تخ�سي�س  ف���ن  حم��ب��ي 
بهذا  املتعلقة  وال��ع��رو���س  العمل  ور����س  م��ن  جمموعة 
الفن وهي " ور�سة ت�سنيع الأزياء الكرتونية، العر�س 
الع�سكري )حرب النجوم(، عر�س ديزين، الكو�سبالي 

املتجول، م�سرحية قوة القيادة )حرب النجوم(.
ويعمل معر�س العني للكتاب على اإبراز الوجه الثقايف 
ال��ق��ارئ والكتاب  ب��ني  ال��ع��الق��ة  ال��ع��ني وت��وث��ي��ق  ملدينة 
بالإ�سافة اإىل ما ينتج عن ذلك من توافق فكري هام، 
ال��وط��ن��ي. كما  وال����ولء  الن��ت��م��اء  تعزيز  ي�سهم يف  مب��ا 
بالرتقاء  ال�سابقة  �سنواته  مدى  على  املعر�س  واأ�سهم 
الهتمام  ومن��و  ال��ع��ني،  مدينة  يف  الثقافية  بال�ساحة 
دائرة  واأه����داف  وروؤي���ة  يتنا�سب  مب��ا  الكتب،  ب�سناعة 
الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي، الرامية اإىل تعزيز ودعم 

الأن�سطة والفعاليات الثقافية مبدينة العني.
على  يومياً  ال���زوار  ل�ستقبال  اأب��واب��ه  املعر�س  ويفتتح 
ظهراً،  ال��واح��دة  وحتى  �سباحاً  التا�سعة  من  فرتتني، 
م�ساًء،  العا�سرة  وحتى  ع�سراً  اخلام�سة  ال�ساعة  ومن 
بهدف ا�ستقطاب اأكرب عدد ممكن من الزوار واملهتمني 
 24 م��ن جميع ف��ئ��ات املجتمع خ��الل ال��ف��رتة م��ا ب��ني 
من  ف���ري���دة  خ����ربات  ل��ي��ق��دم  اأك��ت��وب��ر   2 اإىل  �سبتمرب 
نوعها جلميع التوجهات الفكرية ل�ستك�ساف احليوية 
اإىل  وال��دخ��ول  الإم��ارات��ي��ة،  الفكرية  لل�ساحة  الثقافية 

العامل الإبداعي لتاأليف الكتب والقراءة. 
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وق��ع��ت دائ����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة يف اأب��وظ��ب��ي اليوم، 
مذكرة تفاهم مع معهد غيتي للمحافظة على الرتاث، 
املتخ�س�سة  التدريبية  ال���دورات  م��ن  �سل�سلة  لتنظيم 
العام القادم.. وقع مذكرة التفاهم �سعادة �سيف �سعيد 
و�سوزان  وال�سياحة،  الثقافة  دائ��رة  ع��ام  مدير  غبا�س 
غيتي  معهد  ل��دى  وامل��واق��ع  امل��ب��اين  رئي�س  ماكدونالد 
للمحافظة على ال��رتاث، يف مركز القطارة للفنون يف 

منطقة العني. 
وك��ان��ت ال��ع��دي��د م��ن مناطق ال��ع��امل ق��دمي��اً، مب��ا فيها 
دولة الإم��ارات تعتمد على عنا�سر حملية من الرتبة 
املنازل  لإن�����س��اء  ب��ن��اء  ك��م��واد  وا���س��ت��خ��دام��ه��ا  الطبيعية 
مبواقعها  ال��ع��ني  منطقة  وت��ق��ف  ال��ع��ام��ة.  وامل��ن�����س��اآت 
اإدراج��ه��ا على  ال��رتاث��ي��ة من��وذج��اً على ذل���ك، حيث مت 
قائمة مواقع الرتاث العاملي التابعة ملنظمة اليون�سكو، 
اللنب.  بالطوب  بناوؤها  مت  وح�سون  منازل  وتت�سمن 
وف��ي��م��ا مت��ت امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ت��ل��ك امل��ب��اين ح��ت��ى وقتنا 
الأخرى  الطينية  املباين  من  العديد  اأن  اإل  احلا�سر، 

�سواء  والندثار،  ال��زوال  تتعر�س ملخاطر  العامل  حول 
الطبيعية  عنا�سرها  ا�ستبدال  اأو  اله��م��ال،  اأو  بالهدم 
ب��اأخ��رى م��ع��ا���س��رة. ول���ذا ظ��ه��رت احل��اج��ة امل��ل��ح��ة اإىل 
توفري تدريب متخ�س�س للكوادر الب�سرية العاملة يف 

جمال �سون وترميم املباين الطينية. 
التي  الح��رتاف��ي��ة  ب��امل��م��ار���س��ات  ال�ستعانة  يتم  وح��ت��ى 
املباين  على  للحفاظ  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  تتبعها 
من  ال���س��ت��ف��ادة  وك��ذل��ك  ال��ع��ني،  منطقة  يف  الطينية 
فاإنه  ال����رتاث،  على  للمحافظة  غيتي  معهد  خ���ربات 
�سيتم  املوقعة بني الطرفني،  التفاهم  مبوجب مذكرة 
العمارة  ح��ف��ظ  ح���ول  دول��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات  اإط����الق 
يف  نوعها  م��ن  الأوىل  تعترب   2018 ع��ام  يف  الطينية 
والعاملني  واملهند�سني  املعماريني  وت�ستهدف  املنطقة، 
يف جم���ال احل��ف��اظ ع��ل��ى ال�����رتاث، وخ����رباء الآث�����ار يف 
يف  العاملني  من  اآ�سيا  جنوب  ومنطقة  العربي  العامل 

املباين الطينية واملواقع الأثرية. 
املقبل  ال���ع���ام  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة   ال�������دورات  اأوىل  وت���ق���ام 
فر�سة  للم�ساركني  وتتيح  العني.  مبنطقة   )2018(
اكت�ساب خربات عملية وعلمية وتقنية لأعمال املحافظة 

والرتميم يف املباين الطينية واملواقع الأثرية. ويقدم 
الدورة خرباء حمليني وعامليني، حيث �سيتم العتماد 
على املواقع الرتاثية يف منطقة العني كمعمل مفتوح 
للتدريب العملي. وتت�سمن الدورة اأي�ساً، التدرب على 
عمليات التوثيق والت�سجيل وحتليل املواد والت�سخي�س، 
وكذلك طرق املحافظة املتنوعة، التي ت�سمل التدخالت 
املواد  ا�ستخدام  واإع���ادة  والرتميم،  العاجلة،  الهيكلية 

الأ�سلية، وال�سيانة على املدى الطويل. 
�سعيد غبا�س، مدير  �سيف  �سعادة  املنا�سبة، قال  وبهذه 
�سراكتنا مع معهد  "اإن  وال�سياحة:  الثقافة  دائرة  عام 
"غيتي" للمحافظة على الرتاث، �ستحفز ب�سكل كببري 
تقدر  ل  التي  الثقافية  وامل��واق��ع  ال��رتاث  جهود حفظ 
بثمن، وهي اجلهود التي ت�سعى دائرة الثقافة وال�سياحة 
عليها  ن�ست  ال��ت��ي  ال��ب��ن��ود  ب��ني  وم���ن  ت�سجيعها.  اإىل 
متخ�س�سة  تدريبية  دورات  اإط���الق  التفاهم،  م��ذك��رة 
هي الأوىل من نوعها يف املنطقة، وتتوافق مع مهمتنا 
الأ�سا�سية يف حفظ و�سون املواقع التاريخية والرتاثية 
املعرفة  نقل  اأن�سطة  تعزز  الوقت  ذات  ويف  الإم���ارة،  يف 
واخلربات، بالتزامن مع م�ساعينا الدوؤوبة الرامية اإىل 

الثقايف  للتبادل  عاملية  كمنارة  اأبوظبي  مكانة  تر�سيخ 
واحل�ساري.

ومن خالل روؤية م�سرتكة طويلة الأمد، وعرب م�ساركة 
امل��وارد، �سيعمل الطرفان على تطوير مناهج تدريبية 
تلك  امل�ساركني يف  اإىل  املعارف  ونقل  وتعزيز اخل��ربات 
حملياً  اخل���رباء  م��ع  وم�ساركتها  التدريبية  ال����دورات 

ودولياً. 
م�ساعد  تيوتونيكو،  م���اري  ج��ني  ق��ال��ت  جهتها،  وم��ن 
نهدف  ال���رتاث:  على  للمحافظة  غيتي  معهد  م��دي��ر 
الإقليمني  اخل��رباء  اإىل جمع  املذكرة  توقيع هذه  من 
والتخطيط  والهند�سة،  ال��ع��م��ارة  جم��ال  يف  العاملني 
احل�سري، والآثار والعلوم الأخرى ذات العالقة، مثل 
علوم الأر�س وتدريبيهم على تطبيق اأف�سل املمار�سات 
ال���رتاث���ي���ة واملباين  امل���واق���ع  يف جم����ال احل���ف���اظ ع��ل��ى 

الطينية. 
جدير بالذكر، اأن معهد غيتي للمحافظة على الرتاث، 
لتطوير  دويل  نطاق  على  تعمل  ربحية،  موؤ�س�سة غري 
الأبحاث  خ��الل  من  ال��رتاث  على  املحافظة  ممار�سات 
والتعليم وتطبيق العمل امليداين، ون�سر ونقل املعارف.
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نيويورك  ب��ج��ام��ع��ة  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  اأع���ل���ن 
الأداء  ف���رق���ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع����ن  اأب���وظ���ب���ي 
اأولأول مرة يف  بي  الإيطالية كومبانيا تي 
 28 ي��وم  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
عر�سها  لأداء  وذل����ك  اجل������اري،  ���س��ب��ت��م��رب 
’الفرا�سات‘،  باحلياة حتت عنوان  الناب�س 

حيث تتوفر تذاكر العر�س حالياً. 
وي�����دور ع��ر���س ال��ف��را���س��ات ح���ول حتولت 
الأل����وان �سمن  زاه��ي��ة  فرا�سة  اإىل  ال��ريق��ة 
وب�سرية  �سوتية  واإ�سقاطات  تفاعلية  بيئة 
اللذان  ال���راق�������س���ان  و���س��ي��ت��ف��اع��ل  رائ����ع����ة. 
ي����وؤدي����ان ال���ع���ر����س م���ع حم��ي��ط��ه��م��ا خللق 
ف�ساء افرتا�سي اأمام اجلمهور، ومتكينهم 
واختبار  العر�س  مع  التفاعل  من  بالتايل 
واملو�سيقى  احل��ي��ة  ال�سوئية  الإ���س��ق��اط��ات 

الناب�سة.
و�سيقام عر�س الفرا�سات يف قاعة ال�سندوق 
الأ�سود باعتبارها املكان املثايل والأكرث دفئاً 
لحت�سان مثل هذه العرو�س، حيث �سيتفرد 
العر�س با�ستخدام باقة من و�سائط الأداء 
تقنيات  من  مزيج  مع  والتفاعلية  الرائدة 
ا�ستخدامات  يف  التخ�س�سات  متعدد  الأداء 

املو�سيقى والرق�س والنحت.
الفنيني  ال�����ع�����ر������س  خم�����رج�����و  وي������ق������دم 
فينتوريني  ديفيد  و  غ��ان��دي  فران�سي�سكو 
عر�سهم الأول يف دولة الإم��ارات 18 مرة 
خالل �سهري �سبتمرب واأكتوبر، مع تقدمي 
دعوات للمجموعات املدر�سية والأطفال من 
ذوي الحتياجات اخلا�سة. ويف اإطار حديثه 
فعاليات  �سمن  ال��ف��رق��ة  ع��ر���س  اإدراج  ع��ن 
امل��و���س��م ال��ث��ال��ث، ق���ال ب��ي��ل ب���راغ���ن، املدير 
جامعة  يف  الفنون  ملركز  التنفيذي  الفني 

براجمنا  حظيت  لقد  اأبوظبي:  نيويورك 
ال��ت��ي ت�����س��ت��ه��دف الأط���ف���ال وع��ائ��الت��ه��م يف 
النظري،  با�ستجابة منقطعة  الفنون  مركز 
العرو�س  من  للعديد  املركز  خطط  حيث 
اأ�سبوع  ن��ه��اي��ة  عطلتي  م���دار  ع��ل��ى  امل��م��ي��زة 
املحلي.  للمجتمع  حقيقي  ب�سكل  للو�سول 
وت���ق���رر اإق���ام���ة ع��ر���س ال��ف��را���س��ات لفرقة 
الأ�سداء  ع��ل��ى  ب��ن��اء  اأو  ب��ي  ت��ي  ك��وم��ب��ان��ي��ا 
الإيجابية والنجاح الباهر لعرو�س راق�سة 
مماثلة �سمن بيئة الواقع الفرتا�سي مثل 
اإمكانيات  اأظ��ه��ر  وال���ذي  بيك�سل،  م�����س��روع 
الإبداع الناجتة عن مزج الفنون والتقنيات 
�سبل  ل�ستحداث  معاً  واملتطورة  احلديثة 
تعك�س  كما  املتنوعة.  الفنون  لأداء  جديدة 
مركز  تركيز  اأي�ساً  التفاعلية  الفقرة  هذه 
الفنون على اإقامة عرو�س الفنون املختلفة 
ت�ستهدف  امل���رة  وه���ذه  ب��ي��ئ��ي،  اإط����ار  �سمن 

الأجيال ال�سغرية من اجلمهور.
ب��ج��ام��ع��ة نيويورك  ال��ف��ن��ون  م��رك��ز  وُي���ع���ّد 
والفنون  للعرو�س  رائ��دة  من�سًة  اأبوظبي 
امل�سرحية على ال�سعيد العاملي، حيث يقدم 

اأنحاء  فنيًة حمرتفًة من خمتلف  مواهب 
الطلبة  اإب��داع��ات  عر�س  جانب  اإىل  العامل 
واأع�ساء الهيئة التدري�سية واأفراد املجتمع 

املحلي.

 �لوطني لل�صع�دة ينظم ور�صة 
للتعريف ب�آلي�ت تطبيق �أد�ة تقييم 

�ل�صي��ص�ت على �صع�دة �ملجتمع
اأكدت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�سعادة اأن حكومة دولة 
الإمارات تعمل مل�ساركة الركب العاملي يف اإنتاج املعرفة وتطوير وابتكار اأف�سل 

املمار�سات الداعمة مل�ساعي احلكومات لتحقيق ال�سعادة للمجتمعات.
وقالت معاليها اإن ت�سميم اأداة تقييم اأثر ال�سيا�سات احلكومية على �سعادة 
الإمارات  دول��ة  قيادة  لتوجيهات  جت�سيدا  ياأتي  بتطبيقها  والبدء  املجتمع 

برت�سيخ ال�سعادة والإيجابية ثقافة عمل واأ�سلوب حياة يف املجتمع.
واأ�سافت اإن تر�سيخ ال�سعادة هو الهدف الأ�سا�سي للعمل احلكومي.. وياأتي 
تطبيق اأداة تقييم اأثر ال�سيا�سات على �سعادة املجتمع ليرتجم اإمياننا باأن 
ال�سعادة علم له تطبيقات ومعايري واأدوات للقيا�س والتقييم يجب تطويرها 

وتوظيفها يف العمل احلكومي .
جاء ذلك يف م�ستهل فعاليات الور�سة التعريفية ب� اأداة تقييم اأثر ال�سيا�سات 
والإيجابية  لل�سعادة  الوطني  الربنامج  عقدها  التي  املجتمع  �سعادة  على 
مب�ساركة وا�سعة ملمثلي 40 جهة حكومية وعدد من الروؤ�ساء التنفيذيني 

لل�سعادة والإيجابية.
يف  الوطنية  اجلهود  ت�سافر  اأهمية  على  لل�سعادة  ال��دول��ة  وزي��رة  و���س��ددت 
تطبيق اأداة تقييم اأثر ال�سيا�سات على �سعادة املجتمع لدعم جهود اجلهات 

يف مواءمة �سيا�ساتها وخططها وبراجمها لتحقيق اأهداف احلكومة.
وفوائدها  قيا�سها  واأدوات  ال�سعادة  العمل حما�سرة حول  ور�سة  وت�سمنت 

وحمفزاتها والعالقة بني ال�سعادة و�سناعة ال�سيا�سات احلكومية.
عن  مف�سال  �سرحا  والإيجابية  لل�سعادة  الوطني  الربنامج  فريق  وق��دم 
الأداة و�سبل تطبيقها على اأمثل وجه ومميزاتها.. مو�سحا اأن الأداة ت�سمل 
منظور  م��ن  لل�سيا�سة  الزمني  وامل���دى  النطاق  هما  اأ�سا�سيني  عن�سرين 
ال�سيا�سة املقرتحة على �سعادة  اأثر  6 حماور لتقييم  ال�سعادة وتتكون من 
والثقافة واملجتمع واخلدمات  والتعليم  املجتمع هي.. القت�ساد وال�سحة 

احلكومية واحلوكمة والبيئة والبنية التحتية.
وتراعي هذه الأداة �سمان ا�ستدامة ال�سعادة لأجيال امل�ستقبل واحلد من اأي 
اإيجاد حلول واإجراءات  ال�سلبية املحتملة مع مرور الوقت وتتطلب  الآثار 

لأي حتديات متوقعة

وجبة اإفطار �سحي وب�سعر رمزي

بلدية مدينة �لعني تطلق مب�درة �لعودة 
للمد�ر�س من خالل �صندوق �لإفط�ر �ل�صحي
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اأطلقت بلدية مدينة العني تزامنا مع بدء العام الدرا�سي اجلديد مبادرة 
اإفطار �سحية وب�سعر  )العودة اإىل املدار�س ( والتي تعنى بتقدمي  وجبات 

رمزي ، تنا�سب جميع املراحل العمرية، لطلبة املدار�س.
مع  بالتعاون  الغذائية  امل���واد  ت��وزي��ع  م��راك��ز  تقدمها  التي  امل��ب��ادرة  وت��اأت��ي 
العام  املبادرة يف  لنجاح  ، نظراُ  التوايل  الثاين على  اأغذية للعام  جمموعة 
املا�سي ،  بهدف  تقدمي خدمات بلدية مميزة   للمجتمع  ، وتعزيز التعاون 

مع اجلهات وال�سركاء .
وقال اأحمد را�سد النايلي م�سوؤول مركز توزيع املواد الغذائية ببلدية مدينة 
امل��دار���س( بتوزيع  اإىل  امل��راك��ز تقوم م��ن خ��الل م��ب��ادرة )ال��ع��ودة  اإن  العني 
�سناديق غذائية �سغرية حتتوي على فطور �سحي متكامل لطالب املدار�س 
على اأن يتم بيعها ب�سعر رمزي وهو 5 دراهم من خالل مركز توزيع املواد 

الغذائية الرئي�س بالبلدية.
كما وتتوفر املنتجات التي ت�سملها مبادرة )العودة اإىل املدار�س( عن طريق  
الأ�سرة  رب  يقوم  اأن  على  الغذائية،  امل��واد  ملبيعات  الإل��ك��رتوين  الربنامج 
الغذائية الأخرى  املواد  املذكورة كما هو احلال مع باقي  املنتجات  ب�سرف 
التي يتم �سرفها من خالل الربنامج اوعن طريق زيارة مركز توزيع املواد 

الغذائية .
و  200 مل،  املدر�سي عبوة مياه معدنية بحجم  الفطور  وتت�سمن وجبة 
اإىل روب  اإ�سافة    ، ع�سري بجميع النكهات، ميكن  اختيار النكهة املف�سلة 
بالفواكه الطبيعية، و كروا�سون بجميع الأنواع املتوفرة )جنب – زعرت – 
�سوكولتة -  جنب وزعرت ( وهدية اإ�سافية  لكل �سندوق عبارة عن اأقالم .

امل�سروع  م��ن  الطلبة  جميع  ا�ستفادة  على  العني  مدينة  بلدية  وحت��ر���س 
مدينة  مدار�س  يف  دعائية  حمالت  تنظيم  خالل  من  باملبادرة  تعريفهم  و 
العني احلكومية واخلا�سة، واإر�سال ر�سائل ن�سية هاتفية ق�سرية لأولياء 
،  والتي ت�ستمر ابتداًء من مطلع العام  الأم��ور لتعريفهم بفكرة  املبادرة  
الدرا�سي 2017 – 2018 وحتى نهاية العام ، ل�سمان ا�ستفادة اأكرب عدد 

من الأ�سر والطالب .
وياأتي اطالق هذه املبادرة �سمن �سعي بلدية مدينة العني يف تعزيز الثقافة 
املواد  توزيع  مراكز  حر�س  و   ، الن�سء  ل��دى  ال�سليمة  ال�سحية  الغذائية 
الغذائية على تطوير خدماتها جلميع فئات املجتمع و  تلبية احتياجاتهم 
اإ�سافة عنا�سر  ، والعمل دائماً نحو  اليومية من املواد الغذائية الأ�سا�سية 

التجديد والتنويع جلميع اخلدمات املقدمة .



اإىل قمة  ال�سخ�س  التي ي�سل فيها  املرحلة  )الن�سج( هو 
يف  الن�سج  م�سطلح  ي�ستخدم  ك��ذل��ك  وت��ط��وره.  ق��درات��ه 
جمال الت�سويق للدللة على و�سول منتج معني اإىل قمة 
مبيعاته، ويتعني على امل�سوق بعد هذه املرحلة دعم املنتج 
بحمالت ت�سويقية اإ�سافية للحفاظ على م�ستوى املبيعات 

نف�سه.
�سحيح اأن الن�سج يعني بلوغ القمة، لكنه يف الوقت نف�سه 
هكذا،  و�سيكاً.  ب��ات  الهبوط  اأو  ال��رتاج��ع  اأن  اإىل  موؤ�سر 
تكون الفاكهة الفجة غري لذيذة، بينما الفاكهة النا�سجة 
ذات  الن�سج  الفائقة  والفاكهة  وم��ث��ايل،  رائ��ع  م��ذاق  ذات 
الفاكهة الفجة  ا�ستهالك  �سكل وم��ذاق �سيئني! قد يكون 
الأم��ر خمتلف  احل��ظ،  ���س��اراً. حل�سن  الن�سج  الفائقة  اأو 

بالن�سبة اإىل الإن�سان!

ن�سج ج�سدي
الإن�سان  فيه  ي�سبح  ال���ذي  ال��وق��ت  ه��و  اجل�سدي  الن�سج 
اإىل  بال�ستناد  ذات���ه،  تطوير  على  ليعمل  وق����ادراً  را���س��داً 
قوته وليونته اجل�سدية. بح�سب العلماء، ين�سج الإن�سان 

عاماً،  وال�35  ال�30  ���س��ن  ب��ني  ف�����س��ي��ول��وج��ي��اً 
وثيقاً  ارتباطاً  اجلن�سي  الن�سج  ويرتبط 

بالن�سج اجل�سدي، لكن الأمر يختلف 
بالن�سبة اإىل اخل�سوبة عند الن�ساء، 
�سن  ب��ني  الن�سج  مرحلة  تكون  اإذ 
اأبعد  ع��ل��ى  ع���ام���اً  وال�30  ال�20 

تقدير. تبقى امل��راأة ق��ادرة على 
املرحلة،  ه����ذه  ب��ع��د  الإجن������اب 
ل��ك��ن��ه��ا ت����واج����ه ان���خ���ف���ا����س���اً يف 

م�ستوى خ�سوبتها.

ن�سج فكري

توؤكد  ال��ن�����س��ج اجل�����س��دي.  ال��ف��ك��ري ع��ن  ال��ن�����س��ج  يختلف 
اخلاليا  عك�س  الع�سبية،  ال��دم��اغ  خ��الي��ا  اأن  ال��درا���س��ات 
الأخرى، ل تفقد من قوتها وحيويتها مع التقدم يف العمر 
ي�ستمر  اأن  �سرط  الدماغ لالإ�سابة(،  )اإل يف حال تعر�س 
الدماغ يف العمل يومياً! اإذاً ي�سعب حتديد توقيت حدوث 

الن�سج الفكري، خ�سو�ساً اأنه يختلف بني �سخ�س واآخر.
ال�ساد�سة  يف  وه����و  )ال��غ��رين��ي��ك��ا(  ل���وح���ة  ب��ي��ك��ا���س��و  ر����س���م 
بولفار(  )�سان�سيت  ميل  دو  �سي�سيل  واأخ���رج  واخلم�سني، 
م��وزارت مو�سيقياً  بينما كان  وال�سبعني،  الواحدة  وهو يف 
موهوباً منذ ال�ساد�سة ع�سرة من عمره… ذلك كله يدّل 
اإذ قد  ب�سن معينة،  الروائع لي�س مرتبطاً  ابتداع  اأن  على 
يكون املبدع يف اخلام�سة والع�سرين من عمره وقد يكون 
يف ال�سبعني. يختلف �سن الن�سج الفكري من �سخ�س اىل 
اآخر، ويحدد امل�سار ال�سخ�سي توقيت بلوغ الإن�سان مرحلة 

الن�سج الفكري اخلا�س به.

ن�سج عاطفي
ي�سعر  التي  املرحلة  والنف�سي يف  العاطفي  الن�سج  يتبلور 
فيها ال�سخ�س باأنه متمّكن من قدراته اجل�سدية والفكرية 
وبخا�سة العاطفية، واأكرث حتكّماً بذاته من دون اأن 

يوؤثر ذلك على قدرته يف التعبري عن م�ساعره.
غالباً ما يتهم املراهقون )بقلة الن�سج(، وقد 
اأي�ساً،  اجلامعات  التهام طالب  هذا  يطاول 
العمل.  �سوق  يف  املنخرطني  بع�س  وحتى 
�سباناً  الن�سج  بقلة  املتهمون  يكون  ع��ادة 
الأربعني  يف  رج��ل  يتهم  اأن  اأم���ا  يافعني، 
باأنه قليل الن�سج فتلك اإهانة له، ومعناها 
الرا�سد  البالغ  اكت�ساب �سفات  ف�سل يف  اأن��ه 

على رغم تقدمه يف ال�سن.
يركز علم النف�س على الناحية 
للن�سج،  ال���ع���اط���ف���ي���ة 
ب�����ي�����ن�����م�����ا ي�����رت�����ب�����ط 
اجل�سدي  ال���ن�������س���ج 
باجلهود  وال���ف���ك���ري 
واله��������ت��������م��������ام��������ات 
التي  ال�����س��خ�����س��ي��ة 
ال�سخ�س  تقود  قد 
�سواء  ال��ق��م��ة  اإىل 

ج�سدياً اأو فكرياً.
تاأثري  ل��ل��م�����س��اع��ر 
ق�����������������وي ع�����ل�����ى 

�سخ�سيتنا 
وع���������ل���������ى م����ا 
من  ن�����ظ�����ه�����ره 
يكون  ف���ق���د  ن�������س���ج، 
وج���اداً  ب��ارع��اً  م��ا  �سخ�س 
ج��داً يف عمله، لكنه غري 
ق���ادر ع��ل��ى ال��ت��ع��ب��ري عن 
ن��ف�����س��ه اأم�����ام الآخ���ري���ن 
بال�سيق  �سعوره  ب�سبب 

ال�����س��دي��د. ي��ع��زى ه��ذا الت�سرف ع���ادة اىل ك��ون��ه )م��ا زال 
يافعاً( اأو عدمي الن�سج، اأو مبعنى اآخر عدمي اخلربة. 

اإالم ي�ستند الن�سج؟
ي�ستند الن�سج اإىل:

ال�سيطرة على  القدرة على: حتليل و�سع ما وتقييمه،   -
ردود فعلنا اإزاءه، ايجاد حلول ناجعة له.

- م��ع��رف��ة ال�����ذات، م��ع��رف��ة ح�����س��ن��ات��ن��ا و���س��ي��ئ��ات��ن��ا وح���دود 
قدراتنا.

- تقبل الآخرين وعدم حماولة تغيريهم باأي ثمن.
نتيجة طبيعية  الفهم هو  امل�ستوى من  اإىل هذا  التو�سل 
حياته،  يف  الإن�����س��ان  يعي�سها  ال��ت��ي  وال��ت��ج��ارب  ل��ل��خ��ربات 
ل  الن�سج.  من  م�ستوى  اكت�سابه  اإىل  النهاية  يف  وت���وؤدي 
ن�سل جميعنا اإىل مرحلة الن�سج يف �سن حمددة م�سبقاً، 
فالتجارب التي يعي�سها كل اإن�سان خمتلفة، كذلك تختلف 
ق����درة ك��ل �سخ�س ع��ل��ى ا���س��ت��خ��ال���س ال��ع��رب وال��ت��ق��دم يف 
لكت�ساب  �سنوات  ب�سع  نحتاج  اأننا  امل��وؤك��د  الأم��ر  احل��ي��اة. 

�سيء من احلكمة التي متكننا من بلوغ مرحلة الن�سج.

ماذا بعد؟
م���اذا ع��ن امل��رح��ل��ة ال��ت��ي ت��ل��ي حتقيق ال��ن�����س��ج؟ م���اذا عن 
امل�ستقبل؟ األي�س التقدم يف ال�سن مرادفاً لرتاجع القدرات 
اجل�سدية؟ يف احلقيقة، ل يكّف املرء عن التقدم والتطور 
مبرور الوقت، ما دام عقله ي�ستطيع مواكبته ذلك. ي�ساهم 
الن�سج  م��ن  م��زي��د  حتقيق  يف  احلياتية  اخل���ربات  ت��راك��م 
الثقة يف  اأعلى من  م�ستويات  بلوغ  يخّولنا  الذي  الفكري 
النف�س والفهم وال�سالم ومواجهة �سعوبات احلياة بحكمة 

اأكرب.
اأنه  ال�سن  يف  التقدم  فيكتور هوغو: )من حما�سن  يقول 

يت�سنى لنا اأن نعي�س كل الأعمار بالإ�سافة اإىل عمرنا(.

ن�سائح  8
عندما  تعقيداً  واأق��ل  اأب�سط  كانت  اأن حياتهم  يعتقد كرث 
على هذا  اأحياناً  يبدو  الأم��ر  اأن  اأع��رف  �سناً.  اأ�سغر  كانوا 
ولطاملا  �سهلة،  احلياة  زال��ت  ما  احلقيقة  يف  لكن  ال�سكل، 
ميلنا  زاد  كلما كربنا  اأننا  الوحيد  الفارق  كذلك،  �ستكون 

اإىل تعقيد حياتنا. اإليك ثماين ن�سائح يف هذا املجال.
1- ارتكب الأخطاء، تعّلم منها، ا�سحك عليها، ثم ام�س 

قدماً يف حياتك.
2- ا�ستمتع مبتع احلياة الب�سيطة، فهي جمانية واأف�سل 

من اأي اأمر قد ي�سرتيه املال.
3- احر�س على النوم �ساعات كافية، فالعقل املتعب قّلما 

يكون منتجاً.
فعلهم  ردات  ي��ب��ال��غ��ون يف  ال���ذي  الأ���س��خ��ا���س  4- جت��ّن��ب 
امل�ساكل  اإىل كارثة، ول تخرتع  ويحّولون م�سكلة �سغرية 

لنف�سك.
واأذكياء  لطيفني  اأ�سخا�س  م��ع  ال��وق��ت  بع�س  ام�س   -5

ي�ساركونك طموحاتك واأفكارك.
6- كن على يقني من اأنه كلما عملت اأكرث، زادت حظوظك 

يف احلياة.

7- ثق باأن اأي و�سع، مهما كان ايجابياً اأو �سلبياً، لن يدوم 
طوياًل. اقتنع بهذه احلقيقة الب�سيطة.

8- �سّحتك هي حياتك، فحافظ عليها واخ�سع لفح�س 
طبي �سنوي.

فوائد
للن�سج فوائد متعددة، من بينها:

- القدرة على التحليل
نقابل اأنواعاً خمتلفة من ال�سخ�سيات على امتداد مراحلنا 
العملية… ت�ساهم هذه  املدر�سة، يف حياتنا  العمرية: يف 
ال��ع��الق��ات يف ب��ن��اء خ��ربت��ن��ا يف احل��ي��اة بغ�س ال��ن��ظ��ر عن 
نتائجها وتاأثرياتها علينا )�سواء تبني اأنها عالقات خميبة 
لالآمال اأو مثرية لالهتمام اأو جمرد عالقات ودية…(. 
العالئقية  النماذج  ت�سنيف  على  ال��ق��درة  متنحنا  كذلك 
ما  اآيل،  �سبه  ب�سكل  بها  املرتبطة  واملخاطر  نقابلها  التي 
ي�ساهم يف تراكم خرباتنا وزيادة قدراتنا على توقع ردات 
فهم  يف  �سرعة  نكت�سب  ه��ك��ذا،  وتقييمها.  الآخ��ري��ن  فعل 
الأو�ساع التي نواجهها وحتليلها، والنظر اإىل الأمور من 

زاويا متعددة.

- ال�سيطرة على االنفعاالت
ي�سمح تعاقب ال�سنوات وتراكم اخلربات والرغبة ال�سادقة 
يف التقدم باأن نكت�سب القدرة على ال�سيطرة على انفعالتنا 
بغ�س النظر عن طباعنا )�سواء كنا عدائيني اأو قلقني اأو 
والأ�سخا�س  الأح���داث  مع  التفاعل  اأن  �سحيح  ه��ادئ��ني(. 
املحافظة  قادرين على  نكون  اأن  لكن يجب  اأم��ر مطلوب، 
على هدوئنا وال�سيطرة على انفعالتنا عند ال�سرورة. قد 
اإمنا  الأح��ي��ان،  بع�س  يف  التوازن �سعباً  يكون حتقيق هذا 
بقانون  حمكوماً  ت�سرفنا  ك��ان  ح��ال  يف  م�ستحياًل  ي�سبح 

الفعل وردة الفعل.
مواجهة  على  النفعالت  على  �سيطرتنا  ق��درة  ت�ساعدنا 

ال�سعوبات ب�سكل اأف�سل، وعلى معدلت الأدرينالني التي 
جتري يف عروقنا. كذلك ت�سمح لنا باأن نبدو اأكرث هدوءاً 

وجتعل حياتنا اأكرث متعة.

- الثقة يف النف�ص
الثقة يف النف�س اإحدى فوائد الن�سج. قد تتبلور منذ �سن 
والرتبية،  الطبع  اإىل  ت�ستند  ما  غالباً  لكنها  الع�سرين، 
عن  الناجت  التقدم  ي�سمح  احلقيقية.  املعرفة  اإىل  ولي�س 
يف  حقيقية  ثقة  على  باحل�سول  والعلم  املعرفة  اكت�ساب 
وقوية  ثابتة  اأ�س�س  على  املبنية  تلك  بذلك  نعني  النف�س، 
متنحنا  ال�����س��ن��وات.  مب���رور  اإل  اكت�سابها  ميكن  ل  وال��ت��ي 

)الثقة يف النف�س( �سعوراً بال�سالم يف الظروف املختلفة.

- قدرة على م�ساعدة االآخرين
تزيد اخلربة والن�سج من قدرتنا على م�ساعدة الآخرين 
ب�سكل فاعل نتيجة قدرتنا املتزايدة على فهم الت�سرفات 
الإن�سانية، ما ي�سمح لنا بتقدمي الن�سح وامل�سورة لأولدنا 
ومب�ساعدة العاملني معنا على التقدم. ي�ساهم الن�سج يف 
اكت�ساب هذه ال�سفة اليجابية التي يقدرها املحيطون بنا، 
�سواء احتاجوا اإلينا اأم ل. كذلك ي�سمح لنا بالنتقال من 
مرحلة التلميذ واملتدرب وامل�ساعد اإىل مرحلة املعلم الذي 

ي�ستفيد من خربته املحيطون به يف املجالت املختلفة.
كيف  نتعلم  حني  نا�سجني  اإىل  نتحول  اإننا  فرويد  يقول 

نحب ونعمل. 
مرحلة  اإىل  و�سولنا  احل���ايل  جمتمعنا  ي��وؤخ��ر  ل��الأ���س��ف، 
والقلق  التوتر  وط��اأة  حتت  العي�س  اإىل  ويدفعنا  الن�سج، 

واحلركة املفرطة بحجة �سيق الوقت.
ميثل الن�سج مثاًل ن�سبو اإليه، فهو يرتبط ارتباطاً وثيقاً 
ال��ب��ذل. ي�سعب  وال��ق��درة على  العميق  وال��ف��ه��م  ب��اخل��ربة 
اذ يختلف باختالف  الن�سج،  حتديد توقيت بلوغ مرحلة 

الأ�سخا�س واختالف م�سريتهم احلياتية.

بني العمل وتربية االأوالد
بجوانب  ال���ت���ح���ك���م  حت����اول����ني  ح����ني 
اأنك  تظنني  قد  ثمن،  ب��اأي  حياتك 
ي�ستطيع  ال��ذي  الوحيد  ال�سخ�س 
اإجن�����از امل���ه���ام امل��وك��ل��ة اإل���ي���ك. اإنها 
عليك  تفر�س  لكنها  نزعة طبيعية 
ت�ستطيعني  اأن��ك  م��ع  فائقة  �سغوطاً 
بطريقة  الظروف  خمتلف  مع  التعامل 
مغايرة. غالباً ما ترتبط امل�سكلة احلقيقية 
بالوثوق ب�سخ�س اآخر، لكن يجب اأن تاأخذي 
ه��ذا ال��ن��وع م��ن امل��ج��ازف��ات. �ستالحظني 
العناء  ت�ستحق  التجربة  اأّن 
�ستتمكنني  و
م�����������������������������������ن 

تخ�سي�س 
ال����������وق����������ت 
 . لنف�سك
ب�������اأ��������س  ل 
ب�����ت�����ك�����ل�����ي�����ف 
م������������رب������������ي������������ة 
ب���������الع���������ت���������ن���������اء 
ب��الأط��ف��ال م��ن وقت 
تخرجي  ك���ي  اآخ�����ر  اإىل 
يف موعد مع زوج��ك. ابدئي 

بالعرتاف باأنك ل�ست امراأة خارقة بل حتتاجني 
اإىل امل�ساعدة.

بني الواجبات الزوجية والعمل
لتلبية  نف�سه  الوقت  يف  ع��دة  وظائف  تتولني  قد 
اأو لإث��ب��ات نف�سك يف  امل��ت��زاي��دة  امل��ادي��ة  ح��اج��ات��ك 
توؤثر  اأن  ي�سهل  ل��ك��ن  خمتلفة.  مهنية  جم���الت 
ُيعترب  الزوجية.  حياتك  يف  الدائمة  ان�سغالتك 
امل�سرية  وتطوير  الطموحات  حتقيق  اإىل  ال�سعي 
يوؤدي  األ  يجب  لكن  طبعاً  اإيجابياً  عماًل  املهنية 
اإىل تر�سيخ الفراغ يف جوانب اأخرى من حياتك. 
يجب اأن يكون العمل حم�سوراً �سمن اإطار حمدد 
)دوام، راتب، عادات، مكافاآت...( لكن ا�ستعّدي يف 
اأح��داث غري متوقعة مبعزل  الوقت نف�سه لوقوع 
اجلميلة  احلياة  حلظات  ترف�سي  ل  عملك.  عن 

لأنك �ستندمني يف اأحد الأيام!

بني العزوبية والعمل ومتطلبات العائلة
عازبة  ك��ام��راأة  و�سعك  بك  املحيطون  ي�ستغل  قد 
العائلية  امل��ن��ا���س��ب��ات  خمتلف  بتنظيم  لتكليفك 
و�سرعان ما يعتربونك ال�سخ�س الذي ي�ستطيعون 
الو�سع  ه��ذا  لكّن  كافة.  امل�سائل  يف  عليه  التكال 
فرتة  بعد  تتمكني  ول��ن  عليك  ال�سغوط  �سيزيد 
اأدواراً  ت��وؤدي��ن  ح��ني  العائلة.  مطالب  رف�س  م��ن 

متعددة يف الوقت نف�سه، حاويل اأن جتدي التوازن 
الذي يريحك يف اأ�سرع وقت ممكن. من حقك اأن 
ترغبي يف بذل جهود اإ�سافية كي تثبتي نف�سك يف 
املواقف كافة، لكنها مقاربة متِعبة جداً. يجب األ 
اخلدمات  وم�ستوى  لك  النا�س  حب  بني  تربطي 

التي تقدمينها لهم. لن ي�ستفيد اأحد من تراكم 
واأ�سدقائك.  ع��ائ��ل��ت��ك  و���س��ط  ع��ل��ي��ك  ال�����س��غ��وط 
مكانتك،  وحت�ّسني  ال�سائب  و�سعك  ت��غ��رّيي  ك��ي 
ارف�سي مطالب الآخرين باأ�سلوب لبق وا�ستمتعي 

بوقتك خالل املنا�سبات بكل ب�ساطة!

مــنــ�عـــات
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يف  بالتقدم  يرتبط  هل  الن�سج؟  مفهوم  ما 
ميلكون  قد  مثال  ال�سباب  اأن  مبعنى  ال�سّن، 
م��ق��وم��ات اجل��اذب��ي��ة وت��واك��ب��ه��م االأح���الم 
اإىل  يفتقرون  اإمنا  احل�سن  وال�سكل  واالآمال 

الن�سج؟
من  يزيد  واخلربة  املعرفة  من  مزيج  هو  اأم   
قدرتنا على االإبداع بغ�ّص النظر عن ال�سن؟

 ال داعي كي تتحّملي م�سوؤوليات فائقة وحتققي النجاح على امل�ستويات كافة كي تثبتي قيمتك وقدراتك!

تفر�ص عليك �سغوطًا فائقة

ل حت�ويل �لتحكم بجو�نب حي�تك ب�أي ثمن

�لتقدم ب�ل�صن.. مرحلة ن�صج  تزيد من قدر�تن� على �لبد�ع
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العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1083  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-�سركة �سهرب للتجارة - �س ذ م م 2-وحيد فتح اله م��رادى �سهرب 
اك��رب نيك رو���س متني - جمهويل حمل  م م 4- علي علي  ذ  3- متني للكمبيوتر - �س 
القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي  وميثله / ابراهيم حممد 
احمد حممد القا�سم - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  والت�سامن مببلغ وقدره )12614088.40  بالتكافل 
احلا�سل يف  ال�ستحقاق  تاريخ  15% من  بواقع  التفاقية   التاأخريية  والفائدة  املحاماة 
املوافق  2017/10/9   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم الثنني   ال�سداد  2017/2/9 وحتى 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1512  جتاري كلي               

ابو  �سيد  ح�سني  2-�سيد  م  م  ذ   - التجارية  �سيدى  م�سعود  1-�سركة   / عليه  املدعي  اىل 
الأخ�سر  4-ال�سهند  قم�سري  م��زروع��ي  اك��رب  علي  3-حم��م��ود  �سمداين  معني  القا�سم 
للتجارة العامة - �س ذ م م 5- حممد ها�سم لنكرانى مهاجر  جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك �سادرات ايران وميثله / ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم -  قد اأقام 
 30.806.267( وق��دره  مببلغ  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ  16% من  بواقع  التفاقية  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م( 
ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/10/16  
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/588  تنفيذ عقاري     
�س   - ديفيلومبنت  جلوبال  ب��ان  2-�سركة  م  م  ذ   - للعقارات  بنج�س  �سركة  �سدهما/1-  املنفذ  اىل 
يف  ال�سادر  باحلكم  نعلنكم   - ماجد  التنفيذ/�سامر  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهويل  م   م  ذ 
الدعوى رقم 2013/820 عقاري كلي ، واملعدل بال�ستئنافني رقم 312 و 2015/375 ا�ستئناف عقاري 
ب�سداد  بالت�سامن  بالزامكم   -1 وذل��ك  تنفيذيا  �سندا  باعتباره    2017/7/24 بتاريخ   الثنني  يوم 
مبلغ وقدره )147400( درهم والفائدة القانونية بواقع  9% حتى متام ال�سداد وت�سليمه اىل طالب 
التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن 2- �سحة ونفاذ عقد البيع 
العقارية  رقم 816  الوحدة  املت�سمن بيع املدعي عليها للمدعي  امل��وؤرخ 2007/6/2  �سند الدعوى  
بالطابق الثامن مب�سروع رويال ريزدين�س 1 مبدينة دبي الريا�سية والزام املدعي عليها واخل�سم 
بالن�سبة لتعاب  ال�ستئنافني  وباملقا�سة يف  للمدعي،  وت�سليمها  ملكيتها  بنقل  مت�سامنني  املدخل 
املحاماة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2017/384  ا�شتئناف جتاري   
ال��ت��ج��اري��ة - ذ م  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ���س��رك��ة ح�سن و���س��ن��ائ��ي  اىل 
ايران  ���س��ادرات  بنك   / امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  م  جمهول حمل 
- ال��ف��رع الرئي�سي   ق��د ا���س��ت��اأن��ف   احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رقم  
2016/773 جتاري كلي بتاريخ 2017/2/23   وحددت لها جل�سه يوم 
الربعاء   املوافق 2017/11/1   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم 
ch2.D.19 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1023  ا�شتئناف جتاري   

م م  ذ   - العامة  للتجارة  �سيخ  اأح��م��د  �سركة   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف   اىل 
2-ي��ا���س��ر ع��ل��ي ا���س��غ��ر في�سى زادة  جم��ه��ويل حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
امل�ستاأنف / بنك �سادرات ايران قد ا�ستاأنف  احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم  2017/350 جتاري جزئي بتاريخ 2017/5/25 وحددت لها جل�سه 
بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2017/10/25   الرب��ع��اء   يوم 
قانونيا  او من ميثلكم  يقت�سي ح�سوركم  وعليه   ch2.D.19 رقم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/483  ا�شتئناف عقاري    
اإي�ست كو�ست - �س ذ م م   اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �سركة دي��راج اند 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /فا�سل رميزو غلو ح�سينوف   
قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   2016/67 عقاري 
املوافق  ي��وم اخلمي�س   لها جل�سه  وح��ددت  بتاريخ 2016/9/1   كلي 
 ch1.C.11 2017/10/12   ال�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/793  ا�شتئناف مدين     

خري  حممد  2-با�سل  ال�سعدي  عبدال�سالم  برهان   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
امل�ستاأنف  ان  الق��ام��ة مبا  ك��ار جمهويل حمل  م��اي  او  ال�سعدي 3- معر�س 
القرار/  ا�ستاأنف  قد  م  م  ذ  �س   - املركبات  لفح�س  ت�سجيل  اينوك  /�سركة 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم   2016/1153 مدين جزئي بتاريخ 2017/6/11  
وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 2017/10/12 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1604  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- جد حف�س للتحف والهدايا - �س ذ م م 2-�سهيل عبداهلل ترين 
3-نعمت اهلل حممد جمايل 4-�سفر جعفر غوا�سي 5- ايه ان تي للهواتف - �س ذ م م 
6-�سركة ق�سر الريا�سة - ذ م م 7-جمال حممد خرم - جمهويل حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )384487.64 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة التفاقية بواقع 15% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2017/9/28 امل��واف��ق   اخلمي�س   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   Ch1.C.13

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1791  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-عبداهلل حاجي اآقا رجنرب جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك �سادرات ايران - الفرع الرئي�سي وميثله / ابراهيم حممد احمد حممد القا�سم -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم 
وفائدته  دره��م(   8.500.000( وق��دره  اإجماليا  مبلغا  للمدعي  يوؤديا  ب��ان  بينهما  فيما 
التاأخريية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف 2016/9/15 وحتى متام ال�سداد 
والزامهما بالت�سامن والت�سامم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.    وحددت لها 
جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/10/4  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2803  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  م   م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  جوتولك   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ باك اوفي�س منطقة حرة - ذ م م وميثله / خالد حممد 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  �سعيد بوج�سيم - قد 
عليها مببلغ وقدره )101462.83 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2017/9/28  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
يف الدعوى رقم 2017/347 نزاع تعيني خربة جتاري دبي 

واملقامة من :- 
املدعي / ع�سام عبداهلل حممد العوي�س 

�سد املدعي عليهما / 1- جولدن ريليف ري�سور�سي�س - �س ذ م م   2- راجي�س كيم�ساند ديواين  
املنتدب يف الدعوى املذكورة اعاله مبوجب احلكم  يعلن اخلبري احل�سابي / ح�سن علي املرزوقي 
التمهيدي ال�سادر عن عدالة حمكمة دبي بتاريخ 2017/7/30 اىل املدعي عليهما / جولدن ريليف 
ري�سور�سي�س - �س ذ م م ، وراجي�س كيم�ساند ديواين ب�سرورة ح�سور اجتماع اخلربة احل�سابية املقرر 
عقده معهما يوم الأحد املوافق 2017/10/1 يف متام ال�ساعة احلادية ع�سرة �سباحا وتقدمي كافة ما 
لديهما من م�ستندات ومذكرات موؤيدة لدفوعهما من ن�سختني. وذلك مبقر مكتب اخلبري احل�سابي  
الكائن باإمارة دبي - �سارع اأبوهيل - بناية الفهد مقابل حمطة برتول الإمارات - الدور الأول - مكتب 

رقم 1 - اأ�سفل البناية حمالت ماك�س - هاتف - 04/2979412 
اخلبري احل�شابي

ح�شن علي املرزوقي  

اإعالن حل�شور 
اإجتماع اخلربة احل�شابية 

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
انذار عديل بالن�شر
 رقم 2017/6490   

املنذر : ال�سيخ عبدالرحمن بن خليفة بن خالد العبد الرحمن ال ثاين ، 
وينوب عنه مبوجب وكالة قانونية رقم  2014/1/51843 - ال�سيد/ اكرم �سالح الدين عبداجلليل - م�سري اجلن�سية - العنوان / 

مكتب رقم 106 ببناية DUSSELDORF BUSINES POINT الرب�ساء الأوىل - دبي ، ت : 0527509061 
املنذر اليه / ال�سادة : �سركة اخلالدية خلدمات ال�سحن والتخلي�س 

وعنوانها / مكتب 401 - برج املرجان بجانب كارفور ماركت النهدة 2 - دبي - ت : 0509108557 
يخطركم املالك انه وفقا لعد اليجار املربم بينكم اخلا�س بالوحدة رقم )1105( بربج مرياج تاور النهدة 2 دبي وغر�سه ال�سكن 
وبيانات العقد كالتايل )فرتة اليجار : تبداأ من 28 دي�سمرب 2016 وتنتهي يف 27 دي�سمرب 2017( وقيمة اليجار : 49450 درهم 

)فقط ت�سعة واربعون الف واربعمائة وخم�سون درهم اإماراتي ل غري( 
نحيطكم علما مبوعد انتهاء العقد يف 27 دي�سمرب 2017 ويف حالة رغبه �سيادتكم بتجديد عقد اليجار ملدة اخرى فنود اعالمكم 
اإماراتي ( بزيادة  بان اليجار ال�سنوي �سوف ي�سبح 54395 درهم )فقط اربعة وخم�سون الف وثالثمائة وخم�سة وت�سعون درهم 
ايجارية 10% وقدرها )4945 درهم �سنويا( وذلك وفقا حلا�سبة الزيادة اليجارية ببلدية دبي  ويف حالة رغبتكم جتديد العقد 
ل�سداد  العقد بثالثون يوما على القل  نهاية  العقد قبل  بالعنوان عاليه من اجل جتديد  املو�سح  املالك  يرجى مراجعة مكتب 
�سيكات اليجار بال�سافة لر�سوم جتديد العقد ور�سوم �سهادة ايجاري للوحدة ويف حالة عدم رغبتكم يف التجديد نرجو ابالغنا 
بخطاب ر�سمي بعدم رغبتكم بالتجديد قبل انتهاء العقد ب�ستون يوما - وهذا اخطار ر�سمي منا بخ�سو�س جتديد العقد وفقا 

لن�سو�س القانون رقم 26 ل�سنة 2007 وتعديالته بالقانون 33 ل�سنة 2008 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6483   

املنذر : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م 
املنذر اليه / م�سنع املرايا للرخام واجلرانيت - �س ذ م م  - رخ�سة رقم 564433 

جمهولة حمل القامة 
يتوجه املنذر اىل املنذر اليه ب�سرورة �سداد املديونية املرت�سدة يف ذمته ل�سالح �سركة " 
�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م " والزامه ب�سداد مبلغ وقدره )652142.12 
فل�س(  ع�سر  واثنا  درهما  واربعون  واثنان  ومائة  افا  واثنان وخم�سون  �ستمائة  دره��م( 
خالل فرتة ل تتجاوز  30 ثالثون يوما من تاريخ ن�سر  هذا الع��الن ، وال �سيتخذ 

املنذر كافة الجراءات القانونية يف حقكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6482   

املنذر : �سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م 
املنذر اليه / زي�ست لعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي - �س ذ م م ، رخ�سة رقم 70654 - 

اقت�سادية دبي ، ميثلها ال�سيد/ هادي جنكر عبا�سي يغمولرا علي  
جمهول حمل القامة 

يتوجه املنذر اىل املنذر اليه ب�سرورة �سداد املديونية املرت�سدة يف ذمته ل�سالح �سركة " 
�سركة تطوير جممع دبي لال�ستثمار - ذ م م " والزامه ب�سداد مبلغ وقدره )436.584.83 
درهم اإماراتي )اأربعمائة و�ستة وثالثون الفا وخم�سمائة واربعة وثمانون درهما وثالثة 
وثمانون فل�سا فقط ل غري( خالل فرتة ل تتجاوز  30 ثالثون يوما من تاريخ ن�سر  

هذا العالن ، وال �سيتخذ املنذر كافة الجراءات القانونية يف حقكم. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
 مذكرة اعالن املدعى عليه بالن�شر

                             اىل املدعي عليه/ يونيكورن رويال للخدمات الفنية - �س ذ م م
 نعلنكم باأن املدعيني قد اقامو عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة  2017/9/28 ال�ساعة 8.30 

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

ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري.  
ق�شم الق�شايا العمالية

    

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 3717/2017/13 
 3709/2017/13
 3715/2017/13
 3716/2017/13

م
1
2
3
4

ا�سم املدعي
حممد فلك �سري حممد �سليم بهاتى

تارا �ساند ناروليا
ندمي ملك امري حمزه 

�سبري ح�سني ملك امري حمزه 

مبلغ املطالبة
29860  درهم +  تذكرة العودة
20367  درهم +  تذكرة العودة
26520  درهم +  تذكرة العودة
33075  درهم +  تذكرة العودة

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/714  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- بون لل�سياحة )ذات م�سوؤولية حمدودة( جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/وايف للعقارات �س.ذ.م.م وميثله:هند حميد علي غدير الكتبي نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/وايف  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف   2017/4/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
للعقارات �س.ذ.م.م بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ )مائتي واربعة وثالثني 
بواقع  القانونية  والفائدة  فل�سا(  و�ستة وثالثني  درهم  وع�سرين  وت�سعة  وت�سعمائة  الف 
والزمتها  ال�سداد  متام  وحتى  يف:2017/3/1  احلا�سل  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %9
بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل املحاماه. حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
 مذكرة  اعالن املدعى عليه بالن�شر    

                        اىل املدعي عليه/ ملتقى احل�سارات ملقاولت البناء - �س ذ م م  
نعلنكم باأن املدعيني قد اقاموا عليكم الدعاوي العمالية املذكورة اأدناه وحددت املحكمة 

لها جل�سة 2017/9/27 ال�ساعة 15.00 

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

ويف حالة تخلفكم �سوف ي�سدر احلكم مبثابة احل�سوري. 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�سية
 7073/2017/13 
7334/2017/13

م
1
2

ا�سم املدعي
حممود حممد عبداهلل حممد 
عبداحلميد عيد عبد احلميد جوده

مبلغ املطالبة
6583 درهم + تذكرة العودة 
4886  درهم + تذكرة العودة

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1482 جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليهما /1 - رونالد راجني�س جوندير  2-امي �ستار لاللكرتونيات - ذ م م - 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / اربيان كورت يارد فندق و�سبا   قد اقام الدعوى 
املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ ....... احلكم التمهيدي التايل 
املخت�س  احل�سابي  اخلبري  بندب  املو�سوع  يف  الف�سل  وقبل  ح�سوريا  املحكمة  حكمت   :
�ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها 
المر  ل��زم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وم��ا 
والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية 
ال��ورق��ي��ة والل��ك��رتون��ي��ة وح���ددت ام��ان��ة خ��ربة وق��دره��ا �سبعة  الف وال��زم��ت )امل��دع��ي ( 
ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق 2017/9/28  ال�ساعة 30 : 8 

Ch1.C.13 سباحا يف القاعة�
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/7796 عمايل جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- �سرافت على للو�ساطة التجارية - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  �ساه   حمربان  داوود  حممد   / املدعي  اأن  مبا 
املنعقدة بتاريخ 2017/7/20 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ حممد داوود حمربان 
)�ستة الف  دره��م  وق��دره 6.000  للمدعي مبلغا  ت��وؤدي  ب��ان  املدعي عليها  بالزام  �ساه 
او قيمتها مامل يلتحق �ساحب  ال�سياحية  الدرجة  دره��م( وتذكرة عودة ملوطنه على 
عمل اآخر وباملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه منها ورف�ست ما عدا 
يوما  ثالثني  خ��الل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

  اعـــــــــالن تغيري ا�شم
تقدم املواطن/ عبد الوهاب علي  ح�سن عبا�س احلو�سني - بطلب 
ا�سمه  بتغيري  التوثيقات  ق�سم  البتدائية-  اأبوظبي  حمكمة  اىل 

من )عبد الوهاب( اىل)عبيد(  
فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�سم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر العالن 
عواطف ال�شريف  - كاتب عدل 

القا�شي/ حممد فا�شل ولد حممد �شامل - قا�شي التوثيقات    

   امارة ابوظبي )دائرة الق�شاء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1166  احوال نف�س م�شلمني                 
اىل املدعي عليه / 1- حممد عبداملعطي حممد خليل جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ لري�سا زابالتين�سكايا -  قد اأقام عليك الدعوى 
الثنني   يوم  لها جل�سة  وح��ددت  لل�سرر.   تطليق  دع��وى  ومو�سوعها 
فاأنت  ل��ذا  رق��م )6(   بالقاعة   8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/11/6 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
الأقل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2610   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سرمدى للتجارة العامة - �س ذ م م 2-�سياء احلق حممد عمر 
�سرمدى  ل�سركة  بالتوقيع  املخول  واملدير  �سريك  وب�سفته  نف�سه  - عن  فاروقي 
���س ذ م م  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب التنفيذ/ ال��ع��ام��ة -  للتجارة 
اأقام  ق��د   - احلو�سني  ظبيك  �ساملني  زاي��د  ومي��ث��ل��ه/ن��وال  الوطني  ابوظبي  بنك 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)488116.19( درهم بالت�سامن والتكافل اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2484   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- عمار عمر حممد احمد ال�سدادي حممد  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/امين خليل حممد رمانه وميثله/ 
يو�سف حممد ح�سن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )99157( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2686   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- ماربل ارت - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/جي �سي مكلني  انرتنا�سيونال - �س م ح وميثله / يو�سف 
حممد ح�سن حممد البحر - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
املنفذ به وقدره )48052( درهم اىل طالب  املبلغ  اعاله والزامك بدفع 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/306 مدين جزئي                                                
القامة  كلي  جمهول حمل  بن  احمد  يو�سف حممد علي  املحكوم عليه/1-  اىل 
الدعوى  يف    2017/6/15 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/�سركة البحرية الوطنية للتاأمني بالزام املدعي عليه بان 
يوؤدي للمدعي مبلغ 7000 درهم �سبعة الف درهم والفائدة القانونية بواقع %9 
ا�سل  تتجاوز  ال  على  ال�سداد  مت��ام  وحتى  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من  �سنويا 
املبلغ املق�سى به والزمته امل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب.  حكما مبثابة 
احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر 
هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/157 مدين جزئي                                              

اىل املدعي عليه/1- امين ال�سيد حممد ح�سن  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي 
/ عائ�سة حممد على البناي وميثله / را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي - نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/5/8  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/ عائ�سة حممد على البناي  فلهذه ال�سباب حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري 
والفائدة  دره���م  ال��ف  و�سبعون  م��ائ��ة  مبلغ  للمدعية  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام والزامها الر�سوم وامل�سروفات  ال�سداد  التقا�سي وحتى  القانونية 9% من تاريخ 
وخم�سمائة درهم كاتعاب للمحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1834  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-جتاره راج جيت العاملية - �س ذ م م 2-راجي�س دهالومل لكهاين 3- توما�س 
ما�سون لالزياء - �س ذ م م 4-�سومان برتاب �سنكر 5- رياح ال�سحراء للتجارة - ذ م م 6-�ساجني 
لن�ساند هيمناين  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة 
اخلارجية - امل�سرف وميثله / عبا�س م�ستت فندي املالكي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
9% من  وال��ف��ائ��دة   دره���م(   2.324.708.68( وق���دره  2 مببلغ  و   1 عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
2016/6/6 وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم 3 و 4 مببلغ وقدره )466.534 درهم( والفائدة  
9% من 2017/6/6 وحتى ال�سداد التام والزام املدعي عليهم 5 و 6 مببلغ وقدره )457.824 درهم( 
وفائدة بواقع 9% من 2017/6/6 والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة وحتى ال�سداد التام. وحددت 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/10/11 امل��واف��ق   الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سة  لها 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2827  جتاري جزئي              

القادر علي الزين او�سيك  جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-عبد 
/ عبداهلل حمد  عبداهلل  ع وميثله  م  �س   - الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/  ان 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد   - ال�سام�سي  العمران  عمران 
املدعي عليه مببلغ وقدره )28.209.57 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  2.49%  �سهريا % من تاريخ  ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها 
 Ch1.C.12 جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/10/2  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1686  جتاري كلي               

 - �سابقا   - ه��وم خلدمات رج��ال العمال  2-�سكند  توفيق ع�سفور  اأم��ل   -1  / املدعي عليه  اىل 
ان  الق��ام��ة مبا  م(  جمهويل حمل  م  ذ  �س   - املعامالت  ه��وم خلدمات متابعة  وحاليا )�سكند 
املدعي/ ماهر حممد عمر برعيه وميثله / عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�سوعها  الزام املدعي عليهما بان يوؤديا للمدعي بالت�سامن والت�سامم فيما بينهما 
مبلغ 260.770 دولر كندى او ما يعادله بالدرهم الإماراتي مبلغ 731798.85 درهم والفائدة 
القانونية بواقع 12% من تاريخ ا�ستحقاق ال�سيك حتى تاريخ ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف 
ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/9/18  ال�ساعة 9.30 �س 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch2.E.21 بالقاعة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2006  مدين  جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- مريزا �سليم جعفر حممد الدين  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ رومويل مانويل لو�سريو - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  خماطبة اإدارة 
T املقدرة بقيمة  مرور دبي لت�سجيل املركبه مازدا 6  رقم املركبة 38367 خ�سو�سي 
ا�سمه  لت�سجيلها يف  الر�سمية  الج���راءات  واإك��م��ال  عليه  املدعي  ا�سم  اىل  دره��م   3500
الزامه ب�سداد املخالفات وقيمتها 300 درهم  الزامه بالر�سوم وامل�ساريف.  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/10/8  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2998  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-راجا�سيكاران رافينات  جوفاردهان  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد  عبداهلل 
بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  قد  ال�سام�سي   العمران  عمران 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   25.589.33( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
احلا�سل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن  �سهريا   %2.49 القانونية   وال��ف��ائ��دة  امل��ح��ام��اة 
املوافق   الرب��ع��اء   التام.  وح��ددت لها جل�سة يوم  ال�سداد  يف 2011/12/20 وحتى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذا   Ch1.C.13 ب��ال��ق��اع��ة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة    2017/10/11
ب��احل�����س��ور اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك ب��ت��ق��دمي م��ا ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1484  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�سيلبي وورلد وايد - م د م �س 2-ماني�س جويل موكي�س كومار 3-�سيلبي 
كابل تيكنولوجيز ليمتد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ م�سرف الهالل - �س م ع 
وميثله /عبدالرحمن حممد عي�سى جمعة - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الزام املدعي 
عليهم بالتكافل والت�سامن فيما بينهم باأن يدفعوا للم�سرف املدعي املبلغ املدعي به البالغ 
املدنية  اأ�سا�س الر�سدة  املحت�سبة على  التاأخري  بال�سافة غرامات  )23.153.834/31 درهم( 
رقم  التحفظي  احلجز  ام��ر  وب�سحة  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 مبعدل 
51/2017 حجز حتفظي دبي ال�سادر بتاريخ 2017/1/30 و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل وبال 
كفالة والزامهم بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة يوم الثنني  
املوافق  2017/10/9  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/181  مدين كلي                 

اىل اخل�سم املدخل / 1- مان�سي�سرت �سيبنج - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  زاده   قد  امل��دع��ي/ مهدى حممد علي حممد على  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )1000000 درهم( والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام 
و�سمول احلكم بالنفاذ املعدل بال كفالة.   وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  
2017/9/27   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3051  جتاري جزئي              

ان  ان��درو  جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-جوجى فاتا مبارامبيل  اىل 
القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد  عبداهلل عمران  ام  املدعي/بنك 
العمران ال�سام�سي  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
مببلغ وقدره )36.682.28 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  %2 
�سهريا  من تاريخ   ال�ستحقاق 2011/12/20 وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم الربعاء  املوافق  2017/10/4  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1591  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-رون��ك للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
علي  يو�سف حممد  / خليفة  ع وميثله  م  �س   - الهالل  املدعي/ م�سرف  ان  مبا 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما  بن عمري -  قد 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(  والتكافل مببلغ وقدره )1.981.355.32  بالت�سامن 
واتعاب املحاماة  و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثنني  املوافق  2017/10/9  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1805  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- ابراهيم فوزي اإبراهيم بلعاوى 2-م�سعل بن خالد بن حممد بن 
حثلني  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ نا�سر تي�سري �سوكت النابل�سي وميثله / 
عبدالرحمن عمر عبداهلل خمري - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  بتعني 
ال�سادة عونى فر�سخ و�سركاه كم�سفي ق�سائي والق�ساء بحل وت�سفية ال�سركة املدعي 
عليها الوىل والزام املدعي عليهم بالر�سوم مقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�سة 
لذا   Ch2.E.21 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة  املوافق  2017/10/12   يوم اخلمي�س  
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1846  جتاري كلي               

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ب��ي��ج��و ك��الت��ي��ل ت��وم��ا���س 2-���س��رك��ة م���ريى لن���د للمكيفات 
ابوظبي  بنك  امل��دع��ي/   ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  م  م  ذ   - والكهرميكانيكية 
اأقام  قد    - ن�سيب  بن  ن�سيب عبدالرحمن  / عبدالرحمن  فرع وميثله   - التجاري 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�سامن والتكافل مببلغ 
 %12 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   632677.38( وق���دره 
املوافق   التام.   وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   ال�سداد  املطالبة وحتى  تاريخ  من 
2017/10/12  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/1752  مدين جزئي              
اإي��نب فارجي�س  جمهويل حمل   -2 م��ورت��ي  راج   -1 / امل��دع��ي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ ف�ست�س �سافاك مورفور  قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها  الزام املدعي عليهما بالت�سامن بدفع مبلغ وقدره =/18000 
درهم - والفائدة والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم الحد 
املوافق 2017/10/15 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/356  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ايه تي ايه �ستار للعقارات  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ اإبراهيم يعقوب اأحمد التميمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
 2017/37 رق��م  الدعوى  يف   ال�سادر  التحكيمي  احلكم  على  بالت�سديق  املطالبة  
حتكيم واعطائه قوة ال�سند التنفيذي وتذييله بال�سيغة التنفيذية متهيدا لتنفيذ 
املحاماة.    اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليها  املدعي  ال��زام  مع  م�سمونه 
امل��واف��ق  2017/10/1   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة  وح��ددت لها جل�سة ي��وم الح��د  
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/241  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1- عمار ممدوح احمد ال�سخن  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ م�سرف دبي - �س م ع   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2.254.312.60( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
الجارة  اتفاقية  وف�سخ  التام   ال�سداد  وحتى  املطالبة   من   %9 والفائدة  املحاماة 
لها  وح��ددت  الالئحة.    يف  طلباتهما  بكافة  للمدعيان  واحلكم  بالتملك  املنتهية 
جل�سة يوم الحد  املوافق  2017/10/1  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اإعالن حل وت�شفية 

�شركة �شبات الدولية لالن�شاءات املعدنية ذ م م - ابوظبي - امل�شفح 
بناء على حكم حمكمة ابوظبي التجارية رقم 2017/1588 جتاري كلي �سادر بتاريخ 2017/8/21 
وب�سفتي امل�سفي الق�سائي املنتدب بناء على حكم املحكمة امل�سار اليه اعاله فعلى كل من له حق او 
ذمة لدى ال�سركة املذكورة مراجعة امل�سفي الق�سائي خالل خم�سة  او اربعني يوما من تاريخ ن�سر 

مع امل�ستندات الثبوتية ملطالبته اول �سقط حقه يف املطالبة بعد انق�ساء املهلة املذكورة 
للمراجعة العنوان / العني - ال�سارع  العام بناية جمموعة املهريي - ميزان رقم )1( 

لال�ستف�سار هاتف متحرك : 0506232486
فاك�س 037660522 

هاتف ار�سي 037555164  �س ب 18566 
Email:s_younis50hotmail.com

امل�شفي الق�شائي      
�شابر عبداللطيف يون�س لدى مكتب العني لتدقيق احل�شابات 

تـــ�شفيــــــة 
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2016/3914   

املنذر :  اإبراهيم حممود اإبراهيم العدوي - م�سري اجلن�سية 
املنذر اليه / ايوب علي خان حفيظ الرحمان خان - باك�ستاين اجلن�سية 

بناء عليه - فاإن املنذر ينبه على املنذر اليه �سرعة �سداد مبلغ 78315 درهم 
مدة  خ��الل  الوطني  ابوظبي  بنك  على  امل�سحوب   91 رق��م  ال�سيك  قيمة 
املنذر  الن��ذار وال ا�سطر  ا�ستالمه لذلك  تاريخ  اي��ام من  �سبعة  اق�ساها 
املذكور مع  باملبلغ  للمطالبة  القانونية �سده  الج��راءات  اتخاذ كافة  اىل 

الفائدة التاأخريية والتعوي�س عما حلقه من اأ�سرار 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1425 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليهم /1 - ميك�سماك�س للتجارة - �س ذ م م  2-عبدالرزاق حمي الدين بن حمي الدين 
- �سريك وكفيل مت�سامن 3- اأورنيام بولكيل كونهي مويدو حمزة - كفيل مت�سامن جمهويل حمل 
القامة  مبا ان املدعي / بنك اأبوظبي التجاري - فرع - قد اقام الدعوى املذكورة اأعاله وعليه نعلنكم 
باأن املحكمة حكمت بتاريخ  2017/9/13  حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري وقبل الف�سل يف املو�سوع : 
بندب اخلبري امل�سريف  املتخ�س�س ب�سوؤون البنوك �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته بعد الطالع 
على ملف الدعوى وامل�ستندات املقدمة فيها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم وكذا ال�سجالت والدفاتر 
التجارية الورقية واللكرتونية املنتظمة )وفقا للمادة اخلام�سة وتطبيقاتها وحدت مبلغ ع�سرة الف 
درهم كاأمانة على ذمة م�ساريف واتعاب اخلبري كلفت املدعية ب�سدادها وحددت لها املحكمة جل�سة يوم 
الثنني املوافق 2017/10/2 ال�ساعة 9.30 �سباحا يف القاعة Ch.2.E.22 يف حال عدم �سداد المانة 

وجل�سة 2017/10/30 يف حال �سدادها وحتى يقدم اخلبري تقريره.  

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1847  جتاري جزئي                               

لتاأجري  املدعي / �سيدر  ان  املدعي عليه /1 - علي ح�سني ر�سا جمهول حمل القامة مبا  اىل 
ال�سيارات - ذ م م - ومتثلها مديرتها / غادة احمد ال�سقيف -  مبا ان املدعي / �سيدر لتاأجري 
اأعاله  املذكورة  اقام الدعوى  ال�سقيف  قد  ال�سيارات - ذ م م - ومتثلها مديرتها / غادة احمد 
وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2017/9/17  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة 
ح�سوريا وقبل الف�سل يف املو�سوع بندب اخلبري املخت�س �ساحب الدور باجلدول - وتكون مهمته 
كالتي :- الطالع على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل 
ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�سالت  على  والط��الع  الم��ر  لزم  ان  عليها  واملدعي  املدعية  مقر 
وجدت ال�سجالت والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية  وحددت امانة خربة وقدرها خم�سة 
الف والزمت )املدعي ( ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الحد  املوافق 2017/10/1 

Ch1.C.14 ال�ساعة 30 : 8 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/107 مدين جزئي                                                
بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  بيك�سني  الي�ساندرو   ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/3/16  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بان  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة  الإم��ارات لالت�سالت  حكمت  موؤ�س�سة  ل�سالح/ 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  دره��م(  للمدعية مبلغ مقداره )25.339.91  ي��وؤدي 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على ال تتجاوز ا�سل الدين 
املق�سى به والزامه بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/2037 مدين جزئي                                                

اىل املحكوم عليه/1- عنود على ح�سن خمي�س البلو�سي - جمهول حمل القامة نعلنكم 
املنعقدة بتاريخ 2017/2/22 يف الدعوى املذكورة اعاله  بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
ل�سالح/موؤ�س�سة الإم��ارات لالت�سالت  بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)91290.60 درهم( " واحد وت�سعون الف ومائتني وت�سعون الف ومائتني وت�سعون درهم 
و�ستون فل�س" والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 
وخم�سمائة  امل�ساريف  والزمتها  به  املق�سى  املبلغ  ا�سل  تتجاوز  ال  على  ال�سداد  متام 
درهم مقابل اتعاب املحاماة.   حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2016/1845 مدين جزئي                                                

ت���رياث رام اج����اروال جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم بان  اىل املحكوم ع��ل��ي��ه/1-  
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/1/30  يف الدعوى املذكورة اعاله 
بان  عليه  املدعي  بالزام  املحكمة  حكمت  لالت�سالت  الإم���ارات  موؤ�س�سة  ل�سالح/ 
بواقع %9  القانونية  والفائدة  دره��م(  للمدعية مبلغ مقداره )18.016.11  ي��وؤدي 
�سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام على ال تتجاوز ا�سل الدين 
املق�سى به والزامه بامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1666 جتاري جزئي                                                

بان  نعلنكم  القامة  تي  جمهول حمل  ال  بيتزا جي  ايتزا  عليه/1-  املحكوم  اىل 
املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2017/7/12  يف الدعوى املذكورة اعاله 
ل�سالح/�سركة هاي ف��وودز للتجارة العامة - ذ م م - بالزام املدعي عليها الوىل 
بان توؤدي للمدعية مبلغ خم�سة وخم�سني الف و�سبعمائة وواحد درهم والفائدة 
متام  وحتى   2015/4/27 يف  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية 
حكما  املحاماة.   اتعاب  مقابل  دره��م  ال��ف  ومببلغ  بامل�سروفات  والزمتها  ال�سداد 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

ملي�ر درهم �صيولة ف�ئ�صة    11.3
�صحبه� �ملركزي خالل �صهرين

•• اأبوظبي-وام:

اجلهاز  ل��دى  الفائ�سة  ال�سيولة  �سبط  املركزي  الإم���ارات  م�سرف  وا�سل 
 3.1 نحو  ب�سحب  وق��ام  ال��ت��وايل  على  ال��ث��اين  لل�سهر  ال��دول��ة  يف  امل�سريف 
مليارات درهم خالل �سهر اأغ�سط�س املا�سي لريتفع اجمايل ما مت �سحبه 

من �سيولة خالل �سهرين 11.3 مليار درهم .
وكان �سهر يوليو املا�سي قد �سهد قيام امل�سرف املركزي ب�سحب �سيولة بقيمة 
8.2 مليار درهم وهو ما ا�سفر عن ارتفاع ر�سيده من �سهادات الإيداع اىل 
111.1 مليار درهم قبل ان تقفز جمددا يف ال�سهر املا�سي اىل 114.1 

مليار درهم مقارنة مع 102.8 مليار درهم يف يونيو الذي �سبق .
ل�سحب  املركزي  امل�سرف  ف��اإن موا�سلة  امل�سريف  القطاع  ووفقا خل��رباء يف 
ال�سيولة الفائ�سة ي�ستهدف �سبطها على النحو الذي ي�ساهم يف دعم عجلة 

النمو القت�سادي واملحافظة على ال�ستقرار النقدي يف الدولة.
وكان امل�سرف املركزي اتبع نهجا وا�سحا يف �سحب ال�سيولة الفائ�سة منذ 
بداية العام اجلاري قبل اأن يعاود �سخها يف �سهري مايو ويونيو ثم العودة 

مرة اخرى لعملية ال�سحب يف يوليو واغ�سط�س.
وتظهر خارطة حركة ر�سيد �سهادات الإيداع بلوغها م�ستوى 107.3 مليار 
درهم يف يناير املا�سي ثم ارتفع اىل 11.85 مليار درهم يف فرباير ثم قفز 
يف ال�سهر التايل اىل 115.3 مليار درهم لكنه تراجع بن�سبة طفيفة اىل 
درهم  مليار   114 م�ستوى  عند  واغلق  ابريل  يف  دره��م  مليار   115.12

تقريبا يف مايو وهبط يف يونيو اىل 102.8 مليار درهم .
ويف �سهر يوليو عاد ر�سيد �سهادات الإيداع الرتفاع اىل 111 مليار درهم 

ثم ا�ستقر يف اغ�سط�س عند م�ستوى 114.1 مليار درهم .
العام  خ��الل  امل��رك��زي  امل�سرف  �سخها  ال��ت��ي  ال�سيولة  قيمة  اأن  اىل  ي�سار 

2016 بلغت نحو 31.6 مليار درهم .

�مل�صرف �ملركزي : عر�س �لنقد 
ن1 بلغ 493.2 ملي�ر درهم

•• اأبوظبي-وام: 

بلغ عر�س النقد ن1 - النقد املتداول خارج البنوك والودائع النقدية اأي 
احل�سابات اجلارية واحل�سابات حتت الطلب لدى البنوك - 493.2 مليار 

. درهم نهاية �سهر اأغ�سط�س 2017 
وقال امل�سرف املركزي - يف بيان له - اإن عر�س النقد ن1 انخف�س بن�سبة 
%0.9 من 497.5 مليار درهم يف نهاية �سهر يوليو 2017 اإىل 493.2 

مليار درهم يف نهاية �سهر اأغ�سط�س املا�سي .
واأ�ساف اأن عر�س النقد ن2 انخف�س بن�سبة %1.5 من 1264.4 مليار 
�سهر  نهاية  دره��م  مليار   1245.5 اإىل   2017 يوليو  �سهر  نهاية  دره��م 

اأغ�سط�س 2017.
واأ�سار اإىل انخفا�س عر�س النقد ن3 بن�سبة %0.6 من 1459.1 مليار 
1450.6 مليار دره��م يف نهاي�ة  اإىل   2017 دره��م يف نهاية �سهر يوليو 

�سهر اأغ�سط�س 2017.
واأو�سح اأن النخفا�س يف عر�س النقد ن1 يرجع لنخفا�س مبقدار 5.4 
اإىل  الن��خ��ف��ا���س يف ن2  ي��رج��ع  النقدية يف ح��ني  ال��ودائ��ع  دره���م يف  مليار 
�سبة  ال��ودائ��ع  يف  دره��م  مليار   14.6 وانخفا�س مبقدار  انخفا�س يف ن1 
على  و ن2  انخفا�س يف ن1  اإىل  النخفا�س يف ن3  يعزى  كما  النقدية.. 

الرغم من ارتفاع مبقدار 10.4 مليار درهم يف الودائع احلكومية.
القبولت  �سامال  امل�سرفية  الأ���س��ول  اإج��م��ايل  اأن  بيانه  يف  امل�سرف  وذك��ر 
بنهاية  دره���م  مليار   2632.7 م��ن   0.6% بن�سبة  انخف�س  امل�سرفية 
اأغ�سط�س  �سهر  بنهاية  دره��م  مليار   2617.9/ اإىل   2017 يوليو  �سهر 

.2017
واأ�ساف اأن اإجمايل الئتمان امل�سريف انخف�س بن�سبة %1 من 1594.5 
مليار درهم بنهاية �سهر يوليو 2017 اإىل 1579.0 مليار درهم بنهاية 

�سهر اأغ�سط�س 2017.
الودائع  اإج��م��ايل  انخف�س   2017 اأغ�سط�س  �سهر  خ��الل  اأن��ه  اإىل  واأ���س��ار 
امل�سرفية مبقدار 10 مليارات درهم نتيجة لنخفا�س مبقدار 7.5 مليار 
درهم يف ودائع املقيمني وانخفا�س مبقدار 2.5 مليار درهم يف ودائع غري 

املقيمني.

�صندوق خليفة ينظم دورة 
تدريبية يف جم�ل �لت�صويق

•• اأبوظبي-وام:

لدارة  اإن�سياد  كلية  مع  بالتعاون  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  نظم 
العمال يف اأبوظبي دورة تدريبية يف جمال الت�سويق واأبحاث ال�سوق وذلك 
بهدف تطوير مهارات وقدرات م�ست�ساري العمال من موظفي ال�سندوق.

خليفة  ل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  الدرمكي  �سعيد  عبداهلل  �سعادة  وقال 
�سعي �سندوق خليفة اىل  اط��ار  تاأتي يف  ال��دورة  ه��ذه  ان  امل�ساريع  لتطوير 
تطوير مهارات العاملني فيه وبالأخ�س م�ست�ساري العمال الذين يتابعون 

م�ساريع رواد العمال التي ي�ستقبلها ال�سندوق.
واأ�ساليب  ال��دورة على احدث نظريات  اطلعوا خالل  املتدربني  اأن  واأ�ساف 

الت�سويق وعلى كيفية معرفة احتياجات ال�سوق وطرق الت�سويق العلمية.
واأ�سار اىل اأن احدى ابرز التحديات التي يواجهها رائد العمل عند اطالق 
م�سروعه تتمثل يف ت�سويق خدماته ومنتجاته ولذا ارتاأينا ان نوفر له جهازا 
ا�ست�ساريا مدربا يف هذا املجال ميكنه من اأداء مهامه ال�ست�سارية والر�سادية 
لرواد العمال املواطنني على اأ�س�س علمية متطورة تواكب التغري يف بيئة 
وو�سع اخلطط  املنا�سبة  القرارات  اتخاذ  العمل من  رائد  العمال ومتكن 
الالزمة لت�سويق وترويج خدماته ومنتجاته ب�سكل علمي ومدرو�س. وذكر 
ان اإدارة ال�سندوق تويل اأهمية بالغة لتطوير مهارات العاملني فيه و�سقل 
مهاراتهم مبا يعود بالنفع على رواد العمال املحتملني الذين ي�ستفيدون 
من خدمات ال�سندوق. من جانبه قال عتيق العزيزي مدير اإدارة راأ�س املال 
ان�سياد  اختار  ال�سندوق  اأن  امل�ساريع  لتطوير  خليفة  �سندوق  يف  الب�سري 
لتنظيم هذه الدورة نظرا ملا تتمتع به من �سمعة عاملية مرموقة خا�سة يف 

جمال ريادة العمال واإدارة العمال ب�سكل عام.

بالتعاون مع معهد دبي لتنمية املوارد الب�سرية

�قت�ص�دية دبي تطلق �لدبلوم �ملهني للرق�بة �لتج�رية �لأول من نوعه على م�صتوى �ملنطقة
•• دبي-الفجر: 

بالتعاون  ام�س  دب��ي  اقت�سادية  اأطلقت 
الب�سرية  امل��وارد  لتنمية  دب��ي  معهد  مع 
الدبلوم املهني للرقابة التجارية وحماية 
امل�ستهلك ، الأول من نوعه على م�ستوى 
باإعداد جيل من  يعنى  وال��ذي  املنطقة، 
والقدرات  باملعارف  املوؤهلني  املوظفني 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ جميع  وامل����ه����ارات الأ���س��ا���س��ي��ة 
الرقابة  ل��وظ��ي��ف��ة  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  امل��ه��م��ات 
اإمارة  يف  امل�ستهلك  وحماية  والتفتي�س 
دبي وفق اأف�سل املمار�سات املتبعة عاملياً. 
وتدريب  ت��اأه��ي��ل  اإىل  ال��دب��ل��وم  وي��ه��دف 
واأخالقيات  اأ���س��ا���س��ي��ات  ع��ل��ى  امل���وظ���ف 
العمل من خالل دبلوم مهني تخ�س�سي 
فريد من نوعه يخ�سع له املوظف قبل 

مبا�سرة مهام العمل.
اإط�����ار جهود  وت���اأت���ي ه����ذه اخل���ط���وة يف 
وحماية  ال���ت���ج���اري���ة  ال���رق���اب���ة  ق���ط���اع 
كافة  ت�سخري  اإىل  ال��رام��ي��ة  امل�ستهلك 
على  وال��ع��م��ل  للموظفني،  الإم��ك��ان��ي��ات 
ال�ستثمار باملوظف وتاأهيله لآداء مهام 
عمله ب��ج��ودة وك���ف���اءة، م��ن خ���الل رفع 
بيئة  وحتفيز  املوظفني  �سعادة  م�ستوى 
العمل وتثمني دورهم يف �ستى املجالت، 
اإ���س��ع��اد امل��ت��ع��ام��ل��ني من  ب��الإ���س��اف��ة اإىل 
خ����الل ت��وف��ري ف��ري��ق ع��م��ل م��ت��م��ك��ن يف 

التعامل مع احتياجاتهم. 
املدير  ل��وت��اه،  را���س��د  وق���ال حممد علي 
التجارية  ال��رق��اب��ة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وح���م���اي���ة امل�������س���ت���ه���ل���ك: ان���ط���الق���ا من 
اأهمية  يف  الر�سيدة  حكومتنا  توجيهات 
ال��ب�����س��ري��ة كونها  ب����امل����وارد  ال���س��ت��ث��م��ار 
ن�سعى  فاإننا  للوطن  احلقيقية  ال��رثوة 
���س��اأن��ه متكني  ت���وف���ري ك���ل م���ا م���ن  اإىل 
املوظفني وتطوير اإمكانياتهم وتاأهيلهم 
القرارات  ات��خ��اذ  على  ق��ادري��ن  ليكونوا 
وك���ف���اءة  ب����ج����ودة  ال���ع���م���ل  م���ه���ام  واأداء 
يف  الأ�سا�سية  امل��ه��ارات  واكت�ساب  عالية، 
متكني  وي�سب  املتعاملني.  مع  التعامل 
املوظفني يف جهود الرتقاء باأداء العمل 

غرفة عجم�ن تبحث تعزيز �لتع�ون �لقت�ص�دي مع غ�ن�
بوكاري  جيفتي  �ساماتا  �سعادة  عجمان، 
العام جلمهورية غانا و�ساميون  القن�سل 
التجارة  ل�����س��وؤون  القن�سل  ن��ائ��ب  ات��ي��ك��و 
وال�ستثمار وذلك يف مقر غرفة عجمان. 
اجلناحي  حممد  رح��ب  اللقاء  بداية  ويف 
التعاون  وا����س���اد مب���دى  ال���زائ���ر  ب��ال��وف��د 
ال��ق��ائ��م ب��ني الم����ارات وغ��ان��ا، م��وؤك��داً اأن 
القت�سادية  امل��ج��الت  من  العديد  هناك 

ال���ت���ي مي���ك���ن ت���ع���زي���زه���ا م�����س��ت��ق��ب��ال بني 
وتعزز  ال��ط��رف��ني  لتخدم  وغ��ان��ا  عجمان 
يف  ل�سيما  وا�ستدامته  القت�سادي  النمو 
ظ��ل ح��ر���س غ��رف��ة ع��ج��م��ان ع��ل��ى تعزيز 
ملا  الفريقية  ال��دول  مع  التعاون  اوا���س��ر 
متتلكه من مقومات اقت�سادية فريدة يف 
العديد من القطاعات. واأكد على �سرورة 
العمال  لرجال  زي��ارات  لتبادل  التن�سيق 

يف  ال�ستثمار  ق��ن��وات  اه��م  على  والتعرف 
وال�سياحي  القت�سادي  بالقطاع  عجمان 
والتعليمي يف المارة، واهمية عقد لقاءات 
اع���م���ال الطرفني  ب���ني رج����ال  م�����س��رتك��ة 
لإيجاد �سراكات تعزز التعاون بني عجمان 
اللقاء وجهت �ساماتا  وغانا. هذا وخالل 
جيفتي بوكاري القن�سل العام جلمهورية 
غانا ، ال�سكر اجلزيل لغرفة عجمان على 

•• عجمان ـ الفجر 

عجمان  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  ا�ستقبلت 
وفد من جمهورية غانا بهدف بحث زيادة 
القت�سادي واحلر�س على  التعاون  �سبل 
اإي��ج��اد فر�س  ال�����س��ادرات وك��ذل��ك  تنمية 
مبا  الطرفني  اعمال  لرجال  ا�ستثمارية 

يزيد حجم التبادل التجاري.
ح���ي���ث ا����س���ت���ق���ب���ل �����س����ع����ادة حم���م���د علي 
لقطاع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر   - اجل���ن���اح���ي 
ت��ن��م��ي��ة ال���س��ت��ث��م��ار والأع����م����ال يف غرفة 

ال���س��ت��ق��ب��ال واأك�����دت ع��ل��ى ت��ط��ل��ع بالدها 
المارات  م��ع  امل�ستقبلي  ال��ت��ع��اون  ل��زي��ادة 
اخل�سو�س،  وج��ه  على  وعجمان  عموما 
م�سرية بانه يوجد العديد من القطاعات 
التعاون  زي���ادة  ال��ت��ي ميكن  الق��ت�����س��ادي��ة 
ختام  ويف  اخل�������ربات.  وت����ب����ادل  خ��الل��ه��ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع  امل���دي���ر  ق����دم  ال���ل���ق���اء 
الغرفة  درع  والأع��م��ال  ال�ستثمار  تنمية 
الطرفان  واأك���د  ال��زائ��ر  للوفد  ال��ت��ذك��اري 
���س��راك��ات م�ستقبلية  اي��ج��اد  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى 

ت�سب يف م�سلحة كافة الطراف. 

 معر�س �ملتعة و�لت�صلية و�لرتفيه بدبي 2018 يوفر من�صة قوية ل�صوق �ملنتج�ت �ملط�طية يف �ملنطقة 
•• دبي-الفجر: 

يك�سف معر�س املتعة والت�سلية والرتفيه 
معار�س  اأ���س��خ��م   ،)2018 )دي���ل  ب��دب��ي 
م���ن���ت���ج���ات ال��ت�����س��ل��ي��ة وال����رتف����ي����ه خ����ارج 
متنوعة  ت�سكيلة  ع��ن  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات 
املطاطية  الأل���ع���اب  منتجات  اأف�����س��ل  م��ن 
لتعزير  م��ث��ل��ى  ب��ي��ئ��ة  ت��وف��ري  ج��ان��ب  اإىل 
املتخ�س�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ات  مبيعات 
بهذه املنتجات يف منطقة ال�سرق الأو�سط 

و�سمال اأفريقيا.
دوراً  املطاطية  املنتجات  لعبت  ول��ط��امل��ا   
ال��رتف��ي��ه، حيث ميكن  حم��وري��اً يف قطاع 

العديد  يف  الكبري  تنوعها  من  ال�ستفادة 
من التطبيقات بدءاً من الرتفيه، واملواكب 
الحتفالية، والألعاب، والإعالنات. ورغم 
البتكارات  بفعل  كلياً  العام  امل�سهد  تغرّي 
التكنولوجية، حافظت تلك املنتجات على 
من  ال��ع��دي��د  وج���ه  يف  امل��رم��وق��ة  مكانتها 

البدائل املناف�سة الأخرى. 
الألعاب  منتجات  على  العتماد  ويتفاوت 
الرتفيهية،  املتنزهات  قطاع  يف  املطاطية 
تبدو  ال�سياق  النمو يف هذا  لكن معدلت 
ب��ال��ت��وازي م��ع منو  واع����دًة للغاية وذل���ك 
املنطقة.  يف  الرتفيهية  املتنزهات  قطاع 
ت�سجل  اأن  تقارير �سادرة موؤخراً  وتتوقع 

اإيرادات املتنزهات الرتفيهية يف الإمارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة من����واً ب��ن�����س��ب��ة 78% 
اأمريكي  دولر  مليون   837 اإىل  لت�سل 

بحلول عام 2019.
املنتجات  ق��ط��اع  ومب��ع��ر���س ح��دي��ث��ه ع��ن 
فلكناز،  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  ق���ال  امل��ط��اط��ي��ة، 
اإدارة �سركة اإنرتنا�سيونال  رئي�س جمل�س 
اإك�سب�و كون�سلت�س اجلهة املنظمة لفعاليات 
معر�س املتعة والت�سلية والرتفيه : ت�سكل 
اأ�سا�سياً  جزءاً  املطاطية  الألعاب  منتجات 
من قطاع الرتفيه وخا�سة قطاع الإيجار. 
كانت  التي  املنتجات  ه��ذه  حالياً  وت��واج��ه 
الفعاليات،  ملختلف  الأول  اخل��ي��ار  �سابقاً 

م��ن��اف�����س��ًة ق���وي���ة م���ن ق��ب��ل ال���ع���دي���د من 
البدائل التكنولوجية املتطورة. ولكنها ما 
زالت تفر�س ح�سورها يف الفعاليات من 
�سخ�سية  ك��ان��ت  ���س��واء  الأح��ج��ام  خمتلف 
اجتماعية  اأو  امل��ي��الد  اأع��ي��اد  حفالت  مثل 
املجتمعات  ال��زوار من خمتلف  ت�ستقطب 
معر�س  ي�سهد  اأن  املتوقع  ومن   . املحلية 
ديل يف ن�سخته الرابعة والع�سرين ح�سور 
ع���دد اأك���رب م��ن اأب����رز ال��الع��ب��ني وال����زوار 
املطاطية  املنتجات  قطاع  ميثلون  الذين 
واأفريقيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف 
املتو�سط  وح���و����س  امل��ت��ح��دة  وال����ولي����ات 

والبلدان الآ�سيوية.
واأ�ساف فلكناز: يف �سوء احتدام املناف�سة 
املنتجات  قطاع  على  يتعنّي  البدائل،  مع 
عمله،  واأ�سلوب  طرحه  جتديد  املطاطية 
ل�سيما واأن تلك املنتجات مل تعد تقت�سر 
ال���ي���وم ع��ل��ى ق���الع ال��ق��ف��ز امل��ط��اط��ي��ة، بل 
تخطي  لعبة  مثل  معقدة  هياكل  ت�سمل 
الألعاب  امل�سار وغريها من  العقبات على 
على  والبالغني  الأط��ف��ال  ت�ستهدف  التي 
ال�سعيد  على  القطاع  و�سّجل  �سواء.  حد 
انتعا�ساً طفيفاً من خالل  املحلي موؤخراً 
املطاطية  املائية  الأل��ع��اب  اإط��الق حديقة 
نوعها  م��ن  الأ���س��خ��م  بارك‘  اأك����وا  ’دبي 
ال�سعبية  الوجهة  ه��ذه  وت��ق��ع  ال��ع��امل.  يف 
دبي،  يف  بيت�س‘  ’جمريا  ���س��اط��ئ  ق��ب��ال��ة 
حد  على  والبالغني  الأطفال  وت�ستقطب 
�سواء لختبار �سباق على م�سار بطول 77 
واأراج��ي��ح، وعوائق،  ي�سم منزلقات  م��رتاً 

وعقبات، ف�ساًل عن ق�سبان الت�سّلق .

الرئي�س  ���س��ري��ف رح��م��ن،  ق���ال  وب������دوره، 
اإك�سبو  اإنرتنا�سيونال  ل�سركة  التنفيذي 
يف  واع�����داً  امل�ستقبل  ي��ب��دو   : كون�سلت�س 
واللتزامات  الأخ���رية  امل�ستجدات  ���س��وء 
قطاع  يف  اجل��دي��دة  للجهات  امل�ستقبلية 
وي�ساهم  ب����دب����ي.  وال���رتف���ي���ه  ال��ت�����س��ل��ي��ة 
املعار�س  ت��ر���س��ي��خ جن���اح  ال��ق��ط��اع يف  من��و 
فر�س  �سيعزز  ب���دوره  وه��ذا  ’ديل‘،  مثل 
مثل  ال�سلة  ذات  القطاعات  يف  الأع��م��ال 

قطاع املنتجات املطاطية .
وجنح ديل باإر�ساء مالمح قطاع الرتفيه 
 23 ال���  ال�����س��ن��وات  م��دى  املنطقة على  يف 
البتكارات  احت�سان  خ��الل  م��ن  املا�سية 
تبواأ  واح��دة. ولطاملا  العاملية حتت مظلة 
امل��ع��ر���س م��ك��ان��ة رائ����دة يف ال��ق��ط��اع طيلة 
تلك الفرتة، وخري دليل على ذلك قيمة 
العار�سة يف  التي وقعتها اجلهات  العقود 
ماليني  بلغت  وال��ت��ي  املا�سي  ال��ع��ام  دورة 

الدولرات خالل 3 اأيام فقط.
ومنذ اإطالقه عام 1995، جنح معر�س 
دي�����ل ب���رت����س���ي���خ م���ك���ان���ت���ه ك��م��ن�����س��ة غري 
وامل�سرتين  ال��ع��ار���س��ني  جت��م��ع  م�سبوقة 
واملتخ�س�سني يف قطاع الت�سلية والرتفيه 
ال���ع���امل���ي. وه����و ي��ع��ت��رب واح�������داً م���ن اأه���م 
املرتقبة  ال�����س��ن��وي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واأ���س��خ��م 
املحليني  امل�سلحة  اأ�سحاب  خمتلف  م��ن 
والرتفيه.  الت�سلية  قطاع  يف  والعامليني 
وم���ن امل���ق���رر ان��ع��ق��اد دورت�����ه امل��ق��ب��ل��ة بني 
يومي 9 – 11 اأبريل 2018 يف القاعة 
1، وقاعات زعبيل 1، 2، 3 يف مركز دبي 

التجاري العاملي .

احل�سور  يكون  واأن  وامل�ساريع،  احلالت 
العامة،  امل�����س��ل��ح��ة  لتحقيق  ����س���روري، 
الغياب  ن�سبة  امل�سارك  جت��اوز  ح��ال  ويف 
ي��ف��ق��د ح��ق��ة يف  ب��ه��ا )5%(  امل�����س��م��وح 

احل�سول على ال�سهادة.
بوحميد،  م��ن��ى  ق���ال���ت  ج��ان��ب��ه��ا،  وم����ن 
وال�����س��راك��ات يف  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
الب�سرية:  امل�����وارد  لتنمية  دب���ي  م��ع��ه��د 
يعمل معهد دبي لتنمية املوارد الب�سرية 
اعتماد  يف  اأ�سا�سي  ب�سكٍل  امل�ساهمة  على 
جودة  ومراقبة  الدبلوم  ه��ذا  موا�سيع 
التدريب،  م���ن  ال��ع��ائ��د  وق��ي��ا���س  اأدائ������ه 
املتمثلة  الإداري�������ة  اخل���دم���ات  وت���ق���دمي 
للدبلوم،  املعتمدة  ال�سهادات  اإ���س��دار  يف 
جانب  اإىل  املنت�سبني  ح�سور  ومتابعة 
ما هو مطلوب من خدمات  كل  تقدمي 
املهني  الدبلوم  اإطالق  ويعد  لوج�ستية. 
الأوىل  التجربة  التجارية،  الرقابة  يف 
ونتطلع لأن  دب��ي،  ام���ارة  نوعها يف  م��ن 
املرجوة  الأه����داف  ال��دب��ل��وم  ه��ذا  يحقق 
على  ايجابية  نتائج  ل��ه  يكون  واأن  منه 
الإم���ارات  دول��ة  يف  القت�سادي  القطاع 

ب�سكل عام .

اأعلى درجات التميز  احلكومي وحتقيق 
املوظف  مب��ن��ح  ي�����س��ه��م  ال��ت��م��ك��ني  اإن  اإذ 
واإمكانيات  اأك��رب  �سالحيات  احلكومي 
قادرا  جتعله  ع��ال��ي��ة  وم��ه��ن��ي��ة  م��ع��رف��ي��ة 
اأداء  تطوير  يف  بفاعلية  امل�ساهمة  على 
بكافة  والرت���ق���اء  احلكومية  موؤ�س�سته 
تناف�س  يجعلها  مما  العملية  اجل��وان��ب 
اإ�سافة  جمالها  يف  الأوىل  املراتب  على 
العاملية  املمار�سات  لأف�سل  اتباعها  اإىل 

لتحقيق اأهدافها .
واأ������س�����اف ل�����وت�����اه: ن�����س��ع��ى م����ن خالل 
ال�سف  ت���اأه���ي���ل  اإىل  امل���ه���ن���ي  ال���دب���ل���وم 
الأمامي من املوظفني، حيث يهدف اإىل 
تر�سيخ املفاهيم والأخالقيات واملهارات 
الأ�سا�سية يف التفتي�س امليداين، وتنمية 
والإملام  املوظفني  ل��دى  الأم��ن��ي  احل�س 
وحماية  الأع����م����ال  مم��ار���س��ة  ب��ق��وان��ني 
الفكرية،  امللكية  وح��م��اي��ة  امل�ستهلكني 
م�سالح  حماية  يف  ي�سهم  ال���ذي  الأم���ر 
وتوفري  التجارية،  العالمات  اأ�سحاب 
ملزاولة  امل��الئ��م��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ب��ي��ئ��ة 
الن�ساط القت�سادي يف اإمارة دبي. ومن 
للرقابة  املهني  ال��دب��ل��وم  تعميم  امل��ق��رر 

ال���ت���ج���اري���ة وح���م���اي���ة امل�����س��ت��ه��ل��ك على 
خمتلف اجلهات الرقابية من القطاعني 

احلكومي واخلا�س يف امل�ستقبل . 
قد  دبي  اقت�سادية  اأن  اإىل  لوتاه  واأ�سار 
تعاون  اتفاقية   2016 العام  يف  وقعت 
امل������وارد ال��ب�����س��ري��ة حلكومة  م���ع دائ�����رة 
املوارد  لتنمية  دب��ي  معهد  ليتكفل  دب��ي 
التدريبي  الربنامج  و�سع  يف  الب�سرية 
الربامج  و����س���ع  وا����س���ت���غ���رق  ل���ل���دب���ل���وم، 
ال��ت��دري��ب��ي��ة م���ا ي��زي��د ع���ن ع����ام، وذلك 
التدريب  م���ع���اي���ري  اأف�������س���ل  ل��ت��ط��ب��ي��ق 
وال���ت���اأه���ي���ل ال���ت���ي م���ن ���س��اأن��ه��ا حتقيق 
املهني.  ل��ل��دب��ل��وم  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  الأه�����داف 
يف  وال��ت��دري��ب��ي��ة  العلمية  امل���ادة  وتعتمد 
املوظف  م���ه���ارات  تنمية  ع��ل��ى  ال��دب��ل��وم 
امللتحق بها، منها على �سبيل املثال تنمية 
والتعامل  امل��ت��ع��ام��ل��ني  خ��دم��ة  م���ه���ارات 
معهم من خالل اكت�ساب جميع املهارات 
الالزمة، ومهارات الت�سال والتوا�سل، 
باأ�ساليب  امل�سكالت  وح��ل  وامل��ف��او���س��ات، 

علمية.
واأكد لوتاه على اأن القطاع �سيعمل على 
التح�سني  ل�ستمرارية  البيانات،  توفري 

وملواكبة  ب��امل��رك��ز،  اخلا�سة  ال��ربام��ج  يف 
وامل��م��ار���س��ات يف جمال  ال�سوق  ت��ط��ورات 
فريق  اأداء  وت��ع��زي��ز  ال��ف��ك��ري��ة،  امل��ل��ك��ي��ة 
الأك���ادمي���ي يف جم��ال ال��ت��وع��ي��ة، وجذب 
الأطراف املعنية للربامج التدريبية من 
املتاحة  التوا�سل  قنوات  خمتلف  خالل 

للقطاع.
على  الدبلوم  يف  التدريب  م��دة  ت�ستمر 
املوظف  و���س��ي��ح�����س��ل  ���س��ه��ري��ن،  م�����دار 
200 �ساعة من التدريب  خاللها على 
األ  رئي�سية،  حم���اور   7 على  امل��ت��وا���س��ل 
التخ�س�سية  وال��ن��ظ��م  ال��ق��وان��ني  وه���ي: 
امل�ستهلك،  وحماية  التجارية  للرقابة 
امليداين،  والتفتي�س  الرقابة  وتقنيات 
املفت�سني،  ع��ن��د  الأم���ن���ي  احل�����س  وب���ن���اء 
وم����ه����ارة الت�������س���ال ال���ف���ع���ال، وم���ه���ارة 
العمل  واأخ��الق��ي��ات  ال��ف��ع��ال،  التفاو�س 
والأنظمة  ال��وظ��ي��ف��ي،  وال���ربوت���وك���ول 
دبي.  لقت�سادية  التابعة  الإلكرتونية 
املهني  ال��دب��ل��وم  ���س��ه��ادة  وي�����س��رتط منح 
يف الرقابة التجارية وحماية امل�ستهلك، 
للم�سارك عن  النهائي  التقييم  يقل  األ 
ودرا�سة  التقييمات  جمموع  يف   70%
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املال والأعمال

�إطالق 5 م�ص�ريع للط�قة �ملتجددة حتت 
مظلة �صندوق �لإم�ر�ت ودول �لك�ريبي 

•• اأبوظبي -وام:

اأعلنت دولة الإمارات ام�س اإطالق اأول خم�سة م�ساريع حتت مظلة �سندوق 
ال�سراكة بني دولة الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة وذلك يف 
دول اأنتيغوا وبربودا و جزر البهاما و بربادو�س و دومينيكا و �سانت فن�سنت 
تكاليف  م��ن  احل��د  يف  امل�ساريع  ه��ذه  ت�سهم  اأن  املتوقع  وم��ن   . وغرينادين 
الطاقة ب�سكل ملحوظ يف منطقة الكاريبي ف�سال عن تعزيز القدرة على 

مواجهة الكوارث الطبيعية مثل اإع�سار اإيرما .
50 مليون  2017 بقيمة  يناير  اإطالقه يف  ال��ذي مت   - ال�سندوق  وياأتي 
التي  الدويل  اأمريكي - ثمرة �سراكة بني وزارة اخلارجية والتعاون  دولر 
متويل  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  للتنمية  اأبوظبي  و�سندوق  املبادرة  هذه  تقود 
مب�سوؤولية  ت�سطلع  التي  م�سدر  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  و�سركة  املنح 

الإدارة الفنية واإدارة املناق�سات الدولية التناف�سية.
ومتثل هذه امل�ساريع دورة التمويل الأوىل لل�سندوق حيث يهدف اإىل اإقامة 
اإىل  ال�سنتني  م��دى  على  الكاريبي  البحر  دول  دول��ة من   16 مع  م�ساريع 

الثالث �سنوات املقبلة.
التعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي���رة  الها�سمي  اإب��راه��ي��م  بنت  رمي  معايل  وق��ال��ت 
الدويل  اإننا نعتز ببدء هذا الف�سل اجلديد من العالقات املتميزة مع دول 
البحر الكاريبي اإذ مل يعد املحيطان اللذان يف�سالن بني دولنا حاجزا بيننا 
الإع��الن ننظر بعيون جديدة وحما�س  واأ�سافت معاليها  بهذا   . كما كانا 
متزايد اإىل اأ�سواق اأخرى واعدة وي�سرنا اأن نوحد جهودنا يف اإطار �سندوق 
ال�سراكة بني دولة الإم��ارات ودول البحر الكاريبي للطاقة املتجددة الذي 
ميثل اإجنازا مهما على طريق تنفيذ اتفاقية باري�س للمناخ واأهداف الأمم 
املتحدة للتنمية امل�ستدامة . من جانبه قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي 
مدير عام �سندوق اأبوظبي للتنمية اإن دولة الإمارات تدعم قطاع الطاقة 
اأن  اإىل  ..لف��ت��ا  امل�ستدامة  التنمية  مرتكزات  اأه��م  م��ن  باعتباره  املتجددة 
�سركائه  مع  بالتعاون  ال�سندوق  ميولها  التي  املتجددة  الطاقة  م�ساريع 
وحت�سن  والجتماعية  القت�سادية  التنمية  حتفيز  اإىل  تهدف  الرئي�سيني 
ال�سندوق  اأن  اإىل  واأ���س��ار  الكاريبي.  ج��زر  دول  يف  ال�سكان  معي�سة  م�ستوى 
قطاع  يف  امل�ساريع  ع�سرات  بتمويل  ق��ام  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خ��الل 
الطاقة  امل�����س��اري��ع  تلك  وف���رت  النامية حيث  ال���دول  امل��ت��ج��ددة يف  ال��ط��اق��ة 
التنمية  حتفيز  على  �ساعد  مم��ا  الأ�سخا�س  م��ن  الآلف  ملئات  امل�ستدامة 

امل�ستدامة وت�سجع التنويع القت�سادي.
ولفت اإىل اأن ال�سندوق يتطلع اليوم عرب املبادرة اجلديدة اإىل دعم م�ساريع 
الطبيعية  م��وارده��ا  ا�ستثمار  م��ن  لتتمكن  الكاريبي  ج��زر  دول  يف  الطاقة 
اإىل جمتمعات تلك الدول وتعزيز  بال�سكل الأمثل لتاأمني و�سول الطاقة 

فر�س العمل فيها وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
من جهته قال حممد جميل الرحمي الرئي�س التنفيذي ل�سركة م�سدر اإن 
اإمكانات كبرية يف جمال الطاقة املتجددة �ستمكنها  الكاريبي متتلك  جزر 
يف حال ا�ستثمارها بال�سكل الأمثل من حتقيق فوائد بعيدة املدى من حيث 
التكاليف و�سمان تاأمني م�سدر موثوق للطاقة وامل�ساهمة يف نهاية املطاف 

بدفع عجلة التنمية القت�سادية والجتماعية امل�ستدام.

جلنة �صوؤون �لتقنية و�لط�قة للوطني �لحت�دي تعتمد خطة 
عمله� ملن�ق�صة مو�صوع �صي��صة �لهيئة �لحت�دية للكهرب�ء و�مل�ء

 •• دبي-الفجر:

اعتمدت جلنة �سوؤون التقنية والطاقة والرثوة املعدنية للمجل�س الوطني 
2017م، يف  24 �سبتمرب  الحت��ادي خالل اجتماعها ام�س الأحد املوافق 
رئي�س  الكمال����ي  عل����ي  حمم����د  �سعادة  برئا�سة  بدبي،  العامة  الأمانة  مقر 
الحتادية  الهيئة  �سيا�سة  مو�سوع  ملناق�سة  اللجنة  عمل  خطة  اللجنة، 
في�سل  م��ن:  كل  �سعادة  اللجنة  اأع�ساء  الجتماع  ح�سر  وامل���اء.  للكهرباء 
را�س��د  وعف���راء  ليتي����م،  را�س�����د  وعائ�س�����ة  اللجنة،  مقرر  الذباحي  ح��ارب 
الب�سط��ي، وجم���ال حمم���د احلاي. وتناق�س اللجنة مو�سوع �سيا�سة الهيئة 
الحتادية للكهرباء واملاء، �سمن ثالثة حماور وهي: اخلطة ال�سرتاتيجية 
املقدمة  ور�سوم اخلدمات  للمواطنني،  املقدمة  للهيئة، وتطوير اخلدمات 
للمواطنني. واأ�سار �سعادة الكمايل اإىل اأن اللجنة اطلعت قبل اعتماد خطة 
عملها ملناق�سة املو�سوع، على عدة درا�سات فنية وحتليلية، حيث اأن اللجنة 
ارتاأت مناق�سة املو�سوع خالل الأ�سابيع القادمة لأهميته ل�سريحة وا�سعة 
الهيئة  اأن�سئت  الهيئة، حيث  التي تقدمها  من املجتمع ولأهمية اخلدمات 
لتحقيق عدة اأهداف اأهمها تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية واملياه عرب 
حتقيق التوازن املطلوب بني تكلفة الإنتاج واأ�سعار البيع، وتقدمي خدمات 
الكهرباء واملاء مب�ستويات متميزة، وتطوير البنية التحتية ملرافق الكهرباء 
واملاء لتلبية الحتياجات املتنامية يف الإم��ارات التي ت�سرف عليها الهيئة، 
وذلك  امل�ستدامة،  التنمية  ي��ع��زز  مب��ا  وامل���اء  الكهرباء  ا�ستخدام  وتر�سيد 
حتقيقا لأهداف الأجندة الوطنية يف تعزيز جودة توفري الكهرباء لت�سبح 

دولة الإمارات يف مقدمة الدول التي تقدم اخلدمات الذكية.
ونوه �سعادته اإىل اأن اأع�ساء اللجنة �ستقوم بالطالع على مزيد من الأوراق 
الفنية والدرا�سات والأرقام الإح�سائية حول اخلدمات التي تقدمها الهيئة 
الحتادية للكهرباء واملاء، لدرا�ستها ب�سكل دقيق وتف�سيلي خالل مناق�سة 

املو�سوع يف اجتماعات اللجنة القادمة.
الوطني  املجل�س  روؤي���ة  �سمن  تعمل  اللجنة  اأن  الكمال����ي  ���س��ع��ادة  واأك���د   
املواطنني  الر�سيدة يف تلم�س احتياجات  املكمل للحكومة  الحت��ادي ودوره 
واملعوقات التي تواجههم لت�سب تلك اجلهود يف دفع م�سرية دولة الإمارات 

العربية املتحدة احلافلة بالإجنازات ولرت�سيخ تلك الإجنازات. 

تكرمي 14 موؤ�ص�صة ح��صلة على عالمة غرفة دبي للم�صوؤولية �لجتم�عية
•• دبي-الفجر:

 14 دب��ي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  كرمت 
ع��ل��ى عالمة  وم��وؤ���س�����س��ة ح�سلت  ���س��رك��ة 
الجتماعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة 
نظمته  حفٍل  خ��الل  وذل��ك  للموؤ�س�سات 
ام�������س يف م���ق���ره���ا لإب��������راز ري�������ادة هذه 
ال�سركات يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية 
ن�ساطاتها  يف  وال���س��ت��دام��ة  للموؤ�س�سات 
العالمات  ع��دد  لي�سل  عملها،  واأم��اك��ن 
املمنوحة اإىل 272 منذ اإطالق املبادرة 

يف عام 2010.
حفل  يف  كرمت  التي  ال�سركات  وتوزعت 
احل�سول  م������رات  ع�����دد  ح�����س��ب  ال����ي����وم 
للم�سوؤولية  دب����ي  غ��رف��ة  ع��الم��ة  ع��ل��ى 
ح�سل  ح��ي��ث  للموؤ�س�سات  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الطاير  ���س��رك��ة  الأوىل  ل��ل��م��رة  ع��ل��ي��ه��ا 
�سي  ام  ان  م�����س��ت�����س��ف��ى  و  اإن�����س��ي��ج��ن��ي��ا 
لال�ستثمار  دب��ي  جممع   – التخ�س�سي 
 Xpress م���������وين  اإك�����������س�����رب������س  و 
�سركة  ح�����س��ل��ت  ح����ني  يف   Money
جمموعة  و  العامة  للمقاولت  ال�سعفار 
�سينتينا Centena Group و دار 
التوريق و دل�سكو و اآر ا�س ايه للخدمات 
RSA Logistics على  اللوج�ستية 

العالمة للمرة الثانية.
 Time ه����وت����ي����ل����ز  ت��������امي  وح���������س����ل 
للمرة  ال����ع����الم����ة  ع����ل����ى   Hotels
هوريكا  �سركة  ح�سلت  حني  يف  الثالثة، 
على   Horeca Trade ل��ل��ت��ج��ارة 
وح�سلت  ال����راب����ع����ة،  ل���ل���م���رة  ال���ع���الم���ة 
كون�سرتكت  ���س��ي��ك�����س  م����ن   ك���ل  ك���ذل���ك 
تعاونية  و   Six Construct
اخلام�سة،  للمرة  العالمة  على  الإحت��اد 
 Alpen وح�سلت �سركة النب كابيتال 
 Capital )ME( Limited
حني  يف  ال�ساد�سة،  للمرة  العالمة  على 
ح�سل غاز الإمارات على العالمة للمرة 

ال�سابعة.
ال�سركات  تكرمي  حفل  افتتاحه  وخ��الل 
احل���ا����س���ل���ة ع���ل���ى ع����الم����ة غ����رف����ة دب���ي 
للموؤ�س�سات،  الجتماعية  للم�سوؤولية 
رئي�س  الغرير،  �سيف  ماجد  �سعادة  هّناأ 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة دبي 
احلا�سلني على العالمة، م�سرياً اإىل اإن 
بال�سركات  التعريف  يف  ت�ساعد  العالمة 
مب�سوؤوليتها  وامل����ل����ت����زم����ة  ال������رائ������دة 
لل�سركات  ح���اف���زاً  وت�����س��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 

الأخرى لل�سري على هذا النهج.
ال�سنوات  خ��الل  اأن���ه  اإىل  الغرير  ول��ف��ت 
الكبري للعالمة،  النجاح  واإثر  الأخ��رية، 
الأعمال  جمتمع  م��ن  اأك��رب  اهتمام  ب��رز 
الإم���������ارات���������ي ب���ت���ط���وي���ر مم���ار����س���ات���ه���ا 
ممار�سات  اإىل  وحت��وي��ل��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
�سديقة للبيئة واملجتمع، م�سرياً اإىل ان 
العالمة و�سعت اأ�س�ساً قوية للممار�سات 
الأعمال،  جمتمع  تفيد  التي  امل�ستدامة 
ت�ساعد  ال���ع���الم���ة  اأن  ك���ذل���ك  م���ع���ت���رباً 
ال�سركات على تقييم ومراجعة خطوات 

وا�سرتاتيجية الأعمال امل�سوؤولة املطبقة 
داخل ال�سركات.

ام�س  قامت  الغرفة  اأن  �سعادته  واأ�ساف 
ح�سلت  وموؤ�س�سة  �سركة   14 بتكرمي 
للم�سوؤولية  دب����ي  غ��رف��ة  ع��الم��ة  ع��ل��ى 
اأنه  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات، لف���ت���اً  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال�سركات  اإىل  ع��الم��ة   272 م��ن��ح  مت 
 ،2010 امل���ب���ادرة يف ع���ام  اإط�����الق  م��ن��ذ 
اأهمية العالمة يف م�ساعدة  موؤكداً على 
فعالية  م����ن  ال���ت���اأك���د  ع���ل���ى  ال�������س���رك���ات 

ممار�ساتها امل�سوؤولة. 
غرفة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  واع���ت���رب 
للم�سوؤولية  دب��ي  غرفة  عالمة  اأن  دب��ي 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات ت��اأت��ي �سمن 
مبادرة  وتعزيز  لدعم  الغرفة   ن�ساطات 
عام اخلري لدولة الإمارات التي اأطلقها 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
اآل نهيان، رئي�س الدولة –حفظه اهلل-، 
حيث اأن اأحد اأبرز املحاور لعام اخلري هي 
تر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية يف موؤ�س�سات 
العالمة  اأن  م��ع��ت��رباً  اخل��ا���س،  ال��ق��ط��اع 

الرائدة  بال�سركات  التعريف  يف  ت�ساعد 
يف  املجتمعية  مب�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا  وامل��ل��ت��زم��ة 
يف  ال�سركات  �سمعة  من  وتعزز  املنطقة، 

ال�سوق وبيئة العمل.
يلعبه  ال��ذي  ال���دور  �سعادته على  و���س��دد 
اأدواٍت  وع��رب  الأع��م��ال  اأخالقيات  مركز 
وم����ب����ادراٍت م��ت��ن��وع��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز وعي 
امل�سوؤولية  دم��ج  ح��ول  الأع��م��ال  جمتمع 
�سمن  ل���ل���م���وؤ����س�������س���ات  الج����ت����م����اع����ي����ة 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات ال�����س��رك��ات، ح��ي��ث ان ما 
للم�سوؤولية  دب���ي  غ��رف��ة  ع��الم��ة  مي��ي��ز 
الجتماعية للموؤ�س�سات اأنها اأول برنامج 
مل�ساعدة  الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف  م��ت��ط��ور 
فعالية  م����ن  ال���ت���اأك���د  ع���ل���ى  ال�������س���رك���ات 

ممار�ساتها امل�سوؤولة.
وعرّب املكرمون عن تقديرهم حل�سولهم 
للم�سوؤولية  دب����ي  غ��رف��ة  ع��الم��ة  ع��ل��ى 
معتربين  ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات،  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اإياها حافزاً لهم على تعزيز ن�ساطاتهم، 
ال�سوق باعتبارهم  وحت�سني �سمعتهم يف 
املطبقة  ال��دول��ة  ال�����س��رك��ات يف  رواد  م��ن 

لأف�سل املمار�سات امل�سوؤولة وامل�ستدامة.
واأجمعت ال�سركات احلا�سلة على عالمة 
الجتماعية  ل��ل��م�����س��وؤول��ي��ة  دب���ي  غ��رف��ة 
�ساعدت  ال��ع��الم��ة  اأن  على  للموؤ�س�سات 
ع��ل��ى تقييم  ���س��رك��ات��ه��م وم��وؤ���س�����س��ات��ه��م 
وا�سرتاتيجية  خ����ط����وات  وم����راج����ع����ة 
الأع�����م�����ال امل���������س����وؤول����ة امل���ط���ب���ق���ة داخ����ل 
�سمعة  تعزيز  اإىل  بالإ�سافة  ال�سركات، 
م�سوؤولة  كموؤ�س�سة  ال�سوق  يف  ال�سركة 

وم�ستدامة.
الذي  الأعمال  اأخالقيات  ويعترب مركز 
و�سناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  يف  اإط���الق���ه  مت 
2004 املركز الأق��دم والأهم  دب��ي ع��ام 
من نوعه يف دولة الإمارات نظراً لدوره 
امل�سوؤولية  مل��ف��ه��وم  ال���رتوي���ج  يف  ال���ب���ارز 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��الأع��م��ال.  وي��ق��وم املركز 
 2014 ال����ع����ام  ال������ذي اح���ت���ف���ل خ�����الل 
بت�سجيع  لتاأ�سي�سه،  العا�سرة  بالذكرى 
اأع�ساء غرفة دبي على تطبيق ممار�سات 
الأعمال امل�سوؤولة التي ت�ساهم يف تعزيز 

اأداء موؤ�س�ساتهم وقدراتهم التناف�سية.

�لهيئة �لع�مة للطري�ن �ملدين تنّظم فع�لي�ت حملة �صالمة �لطري�ن يف �لأ�صو�ق �لن��صئة 
ب�سالمة  ال��وع��ي  زي���ادة  اإىل  تهدف  التي 
الطريان ورفع م�ستوياته لي�س فقط يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، ولكن يف 
جميع اأنحاء العامل، ول �سّيما يف البلدان 

•• دبي-الفجر:

املدين  ل��ل��ط��ريان  ال��ع��ام��ة  الهيئة  ق��ام��ت 
بدولة الإمارات العربية املتحدة يف وقت 
���س��اب��ق م���ن ه���ذا ال���ع���ام، ب��دع��م وتنظيم 
احلملة الرابعة ل�سالمة الطريان، وذلك 
املوؤمتر  اأن  وُي��ذك��ر  كينيا.  جمهورية  يف 
اأ�سبح حدًثا �سنوًيا ناجًحا ويحظى حالًيا 
بقبول وا�سع من جانب امل�سغلني و�سلطات 
الطريان املدين يف جميع اأرجاء املنطقة. 
وقد ُعقدت حملة �سالمة الطريان لهذا 
الرائع  ���س��ريي��ن��ي  اأويل  ف��ن��دق  يف  ال��ع��ام 
امل��ط��ل على م��ت��ن��ّزه ن��ريوب��ي ال��وط��ن��ي يف 
ك��ي��ن��ي��ا. وب���ع���د جن����اح احل������دث، تخطط 
ل�سالمة  اأخ���رى  حملة  لتنظيم  الهيئة 
داك��ار يف  ال�سنغالية  العا�سمة  طريان يف 
  .2017 دي�سمرب   8 اإىل   6 الفرتة من 
وت����ن����درج ح��م��ل��ة ����س���الم���ة ال����ط����ريان يف 
الأو�سع  ال�سرتاتيجية  الأه���داف  �سياق 
املدين  للطريان  العامة  للهيئة  نطاًقا 

النا�سئة. كذلك تعّد هذه احلملة اإحدى 
مبادرات الهيئة لدعم ‘عام العطاء’ عرب 
امل�ساعدة يف حت�سني �سالمة الطريان يف 

القت�سادات النا�سئة.
ال�����س��ي��اق، ���س��ّرح �سيف حممد  ه���ذا   ويف 
العامة  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال�سويدي، 
للطريان املدين: يف �سوء تعّقد الرحالت 
وطبيعتها  ح��ج��م��ه��ا  وزي��������ادة  اجل����وي����ة 
الطريان  ���س��الم��ة  اأ���س��ح��ت  امل���رتاب���ط���ة، 
اجلميع،  على  توؤّثر  عاملية  ق�سية  ت�سّكل 
ولذا يعّد �سمان التزام عمليات واأنظمة 
بها  امل��ع��م��ول  باملعايري  امل���دين  ال��ط��ريان 
عاملًيا اأمًرا بالغ الهمية وذلك يف جميع 
الأ�سواق  يف  وب���احل���رّي  ال���ع���امل،  اأن���ح���اء 
النا�سئة التي كثرًيا ما تعاين من نق�س 
والتدريب.   الأ�سا�سية  التحتية  البنى  يف 
وق���د ت��خ��ّل��ل امل���وؤمت���ر ع��رو���س تقدميية 
عقدها  ع��م��ل  وور�����س  نقا�سية  وح��ل��ق��ات 
متحدثون معروفون وخرباء دوليون يف 
جمال الطريان املدين من اأجل مناق�سة 

ال��ق�����س��اي��ا ال��رئ��ي�����س��ي��ة ال��ت��ي ت���وؤث���ر على 
�سالمة الطريان. كذلك ا�ستمل املوؤمتر 
على �سل�سلة من ور�س العمل التي حتّدث 
تناولوا مو�سوعات  دوليون  فيها خرباء 

مبا فيها ‘اإدارة التهديدات والأخطاء’ و 
‘عمليات  و  الطوارئ’  حل��الت  ‘التاأّهب 
ح����ارب  ب����ن  ل��ي��ل��ى  وق����ال����ت  ال�سيانة’. 
امل��ه��ريي، امل��دي��ر ال��ع��ام امل�����س��اع��د لقطاع 
الدولية:  وال�������س���وؤون  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
الطريان  ���س��الم��ة  ح��م��ل��ة  ح��ق��ق��ت  ل��ق��د 
م��ع م�ساركة  ���س��ّي��م��ا  ك���ب���رًيا، ول  جن��اًح��ا 
اأث��روا احلدث  خ��رباء دوليني مرموقني 
لذلك،  ونتيجة  وخرباتهم.  باإر�ساداتهم 
اآخ���ر يف  اإىل ع��ق��د ح���دث مم��اث��ل  نتطلع 
تكون  اأن  وينبغي  اجل���اري.  ال��ع��ام  نهاية 
�سالمة الطريان دائًما يف راأ�س اأولوياتنا، 
الأ�سواق  مل�ساعدة  �سيكون  اأّن���ه  �سّك  ول 
اأثًرا  العطاء’  ‘عام  م��ن  كجزء  النا�سئة 
وحياة  �سالمة  على  وملمو�ًسا  حقيقًيا 
عدد كبري من الأف��راد.  وقامت بتنظيم 
الهيئة  ال���ط���ريان  ���س��الم��ة  حملة  ودع���م 
الإمارات  العامة للطريان املدين بدولة 
العربية املتحدة و�سركة برات اأند ويتني 

كندا.

يف اجتماع الهيئة العامة ملنظمة ال�سياحة العاملية التابعة لالأمم املتحدة يف ال�سني
�أبوغز�لة يوؤكد ت�أثري �ل�صي�حة على �لقت�ص�د �لع�ملي

•• ت�صنغدو، ال�صني –الفجر:

اأبوغزالة،  ط���الل  ال��دك��ت��ور  ���س��ع��ادة  ���س��دد 
طالل  جم��م��وع��ة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اأبوغزالة وال�سفري اخلا�س لل�سنة الدولية 
التنمية  اأج����ل  م��ن  امل�����س��ت��دام��ة  لل�سياحة 
للقطاع  ال��ه��ائ��ل  ال��ت��اأث��ري  ع��ل��ى   ،2017
القطاعات واملجالت  باقي  ال�سياحي على 
خطابه  ويف  ال����ع����امل.  اأن����ح����اء  ج��م��ي��ع  يف 
والع�سرين  الثاين  الجتماع  يف  الرئي�سي 
العاملية  ال�سياحة  ملنظمة  العامة  للهيئة 
ال��ت��اب��ع��ة ل���الأمم امل��ت��ح��دة وال����ذي ع��ق��د يف 
ت�سنغدو يف ال�سني، قال الدكتور اأبوغزالة 
اإننا نعلم جميعا اأن تاأثري ال�سياحة يتجاوز 
قطاعات  جميع  اىل  ليمتد  ال��ق��ط��اع  ه��ذا 
قيمته  ع��ن  وب��ع��ي��دا  واملجتمع.  القت�ساد 
فال�سياحة  ال��رتف��ي��ه،  جم��ال  يف  امل��ب��ا���س��رة 
ذات  يف  وتعلمية  تعليمية  جت��رب��ة  تعترب 
للتعرف  جديدة  اآفاقا  تفتح  فهي  الوقت. 
على ثقافات ولغات وديانات اأخرى وجتعل 
من فهم تاريخ ال�سعوب الأخرى واأ�سلوب 
حياتها اأكرث �سهولة.  واأ�ساف اإن ال�سياحة 
اإقامة ج�سور  تك�سر احلواجز وتعمل على 
الت�سامح  اىل  وت��وؤدي  والتفاهم،  التوا�سل 
مع الآخرين. ول عجب اأن اأعظم الكتابات 

الأدب���ي���ة يف ال��ع��امل ق��دم��ه��ا رح��ال��ة جابوا 
العامل اأمثال ماركو بولو وابن بطوطة. 

ال�سمويل  التاأثري  اأن  اىل  اأبوغزاله  واأ�سار 
طبيعيا  ا�ستثمارا  منها  يجعل  لل�سياحة 
حتقيق  يف  حيوي  ب�سكل  امل�ساهمة  ميكنه 

اأهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة ع�سر.
بال�سياحة  الهتمام  ان  اأب��وغ��زال��ه:  وق��ال 
م�ستدامة،  وب��ط��ري��ق��ة  م�������س���وؤول  ب�����س��ك��ل 
القت�سادي  ال��ن��م��و  اإن��ع��ا���س  ع��ل��ى  �سيعمل 
وجه  وعلى  العمل  فر�س  وخلق  ال�سامل 
اخل�����س��و���س ل��ل�����س��ب��اب وال���ن�������س���اء وج���ذب 
التحتية  البنية  م��ن  ك��ل  يف  ال�ستثمارات 
ال�سغرية  الأعمال  وان�ساء  والتكنولوجيا، 
واي�����ج�����اد اأ�����س����ب����اب امل��ع��ي�����س��ة وال���������رزق يف 
من  التخفيف  وكذلك  املحلية  املجتمعات 

الفقر والعمل على حماية البيئة. 
واأ�ساف: لكن جميع هذه الآثار الإيجابية 
نف�سها.  ت��ل��ق��اء  م���ن  حت���دث  اأن  مي��ك��ن  ل 
يتعني على احلكومات اأن جتعل من قطاع 
اأولوياتها �سمن  اأهم  ال�سياحة واحدا من 
واأن  ال��وط��ن��ي��ة،  للتنمية  ا�سرتاتيجياتها 
تعمل  وان  تف�سيلية  �سيا�سات  اإط��ار  ت�سع 
العام  القطاعني  ب��ني  ���س��راك��ات  ب��ن��اء  على 
واخلا�س والتي تعمل على ا�سراك جميع 

اأ�سحاب العالقة والو�سول اىل نتائج. 

وناق�س الجتماع ن�سف ال�سنوي، والثاين 
اآ�سيا  الذي ت�ست�سيفه ال�سني، والرابع يف 
ال�سياحة  الهادئ، �سبل م�ساهمة  واملحيط 
امل�ستدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه������داف  حت��ق��ي��ق  يف 
�ستتخذها  ال���ت���ي  الإج����������راءات  وحت���دي���د 
لالأمم  التابعة  العاملية  ال�سياحة  منظمة 
وقال   .2019-2018 للفرتة  املتحدة 
مع  اأق��ام عالقات ممتازة  ال��ذي  اأبوغزاله 
الرئي�س  ق��ب��ل  م��ن  ت��ك��رمي��ه  ال�����س��ني ومت 
جائزة  مب��ن��ح��ه  ب��ي��ن��غ  ج��ني  ���س��ي  ال�سينى 
ال�سينية  لل�سداقة  ال���ب���ارزة  امل�����س��اه��م��ات 
�سكري  اأع��رب عن عميق  اأن  اأود  العربية: 
يف  اأ�سبحت  التي  ال�سني،  امل�سيف،  للبلد 
فرتة وجيزة اأكرب �سوق لل�سياحة ال�سادرة 
البلدان  بلد �سمن  راب��ع  ال��ع��امل، وتعد  يف 
الأكرث زيارة يف العامل، ويعود ذلك ب�سبب 
ال�سياحة  ال�����س��ي��ن��ي��ة  احل���ك���وم���ة  حت���دي���د 
الوطني  لالقت�ساد  ا�سرتاتيجية  كدعامة 
للتنمية،  كمحرك  عليا  اأول��وي��ة  ومنحتها 
وهذه ق�سة جناح يتعني على العديد من 

الدول الأخرى اأن حتذو حذوها. 
�سكره اجلزيل  اأب��وغ��زال��ه  ال��دك��ت��ور  وق���دم 
ل��الأ���س��ت��اذ ط��ال��ب ال��رف��اع��ي الأم����ني العام 
لالأمم  التابعة  العاملية  ال�سياحة  ملنظمة 
بعد  وليته  ف��رتة  �سينهي  وال��ذي  املتحدة 

ملدة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ي��اح��ة  منظمة  خ���دم  اأن 
ثمان �سنوات: اأود اأن اأ�سيد واأحيي الأ�ستاذ 
النموذجية  ل��ق��ي��ادت��ه  ال���رف���اع���ي  ط���ال���ب 
للمنظمة  العام  الأم��ني  ب�سفته  للمنظمة 
والتي  املا�سية  الثمانية  ال�سنوات  ط��وال 
عاملي،  واإع��ج��اب  اح���رتام  خاللها  اكت�سب 
منظمة  اإىل  ال�سياحة  منظمة  ح��ول  وق��د 
ع��امل��ي��ة ت��ع��د ف��خ��را ل��ي�����س ل����الأمم املتحدة 
باأ�سره،  ال����دويل  للمجتمع  ب��ل  ف��ح�����س��ب، 
توجيهنا  يف  ���س��ك  ب���ال  ي�����س��ت��م��ر  و����س���وف 
القادمة  ال�سنوات  يف  وحما�سته  بحكمته 
تفاهم  م��ذك��رة  توقيع  الج��ت��م��اع  و�سهد   .
اأبوغزاله  ط��الل  جمموعة  بني  لل�سراكة 
التابعة لالأمم  العاملية  ال�سياحة  ومنظمة 

لل�سياحة  دويل  م��رك��ز  لإن�����س��اء  امل��ت��ح��دة 
ال��ذك��ي��ة. و���س��ي��ع��م��ل امل���رك���ز، ال����ذي �سيتم 
ت�سميمه ليكون �سبكة تتكون من اأ�سحاب 
الدول  م�ستوى  على  املتعددين  العالقة 
واملناطق، على ن�سر احللول التكنولوجية 
اأهداف  حتقيق  يف  ال�سياحة  دور  لتعزيز 
ا�ستخدام  خ��الل  م��ن  امل�ستدامة  التنمية 
الوجهات  والتكنولوجيا جلعل  البتكارات 
امل�ساهمة  وبالتايل  ذك��اء،  اأك��رث  ال�سياحية 

يف التو�سل اىل نتائج اأف�سل.
وخ��ت��م اأب���وغ���زال���ه ب��ال��ق��ول: اأدع�����و جميع 
الن�سمام  اىل  العالقة  واأ�سحاب  ال��دول 
يف  للم�ساهمة  ال��ع��امل��ي��ة  امل���ب���ادرة  ه���ذه  اىل 

جناحها. 

�لحت�د للطري�ن و�صريكه� �مل�صريف �لدويل لإد�رة �لنقدية �صيتي ينجز�ن م�صروعهم� بنج�ح
•• اأبوظبي-الفجر:

اأجن������������زت الحت������������اد ل����ل����ط����ريان 
امل�سريف  �سريكها   ،Citi و�سيتي 
م�سروعهما  ال��ن��ق��دي��ة،  لإدارة 
اأ�سهر  �س���تة  وقبل  كبري  بنج��اح 
لتقدمي  امل��ق�����������رر،  م���وع���ده  م���ن 
يف  للخزينة  ج��دي��دة  اآل��ي��ة  اأدوات 

ال�سركة. 
على  امتد  ال��ذي  امل�سروع  و�سهد 
ق��ي��ام الحتاد  ���س��ه��ًرا،   18 م���دار 
اإدارة  ح��ل��ول  بتطبيق  ل��ل��ط��ريان 
ال�سيولة ل�سيتي، لتحقيق حت�ّسن 
كبري يف النقدية واأ�سعار تناف�سية 
وفورات  اإىل  اأدى  مما  ال�سوق  يف 

كبرية يف تكاليف املعامالت.  

التطبيق  ومبنا�سبة  ال�سورة  يف 
الي�سار،  اإىل  للم�سروع،  الناجح 
اخلزانة  رئ��ي�����س  ك���ارت���ر،  اإم�����ري 
�سيتي  يف  ال���ت���ج���اري���ة  واحل����ل����ول 
و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  ملنطقة 
وتركي�ا،  وب��اك�����س��ت��ان  اأف���ري���ق���ي���ا 
الرئي�س  ب���اك���������������������������ان،  واإي����������ربو 
واحللول  ل��ل��خ��زان��ة  الإقليم������ي 
التجارية يف �سيتي ملنطقة اأوروبا 
واأفريقيا،  الأو�����س����ط  وال�������س���رق 
ال�سوؤون  رئي�س  ثرييون،  وريكي 
جمموعة  يف  امل���وؤق�����������ت  امل���ال���ي���ة 
واآدم  ل���ل���ط���ي���������������������������ران،  الحت���������اد 
بوقديدة، اأمني خزانة املجموعة 
ب���الإن���اب���ة يف جم��م��وع��ة الحت����اد 

للطريان. 
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العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6850  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-دوراك��ون للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /فا�سام�ستي �سوريا براك�سا راوو قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)20844 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb173849456ae  وحددت لها 
 ch1.A.5:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6082  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-مطعم افغان كباب جريل 
مبا ان املدعي /و�سيم بت �سرفراز بت قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وت��ذك��رة  دره��م(  وق��دره��ا)13233  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174650197ae  وحددت لها جل�سة 
ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة:ch1.A.2 لذا  املوافق:2017/9/27  يوم الربعاء 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/7233  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�سركة مباين دملا للمقاولت العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /احمد حممد ال�سيد احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ وقدره  وق��دره��ا)26409  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
  AE175561762MB:1200( درهم والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم الح�����د امل��������واف��������ق:2017/10/22 ال�����س��اع��ة 08.30 �س 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6950  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-اينتاي�س فا�سن �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  خ��ان  �سليم  حممد  بانو  /روك�����س��ار 
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)17066 دره��م( وتذكرة ع��ودة مببلغ وق��دره )1000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE175005157MB  وحددت 
لها جل�سة يوم الحد املوافق:2017/10/1 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، وامرت بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/4227  عمايل جزئي
الق��ام��ة مبا  اب��و �سقره جم��ه��ول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1-مطعم ومقهى ج��ران��د  اىل 
ان امل��دع��ي /حم��م��د ع��ب��دال��ن��ا���س��ر ع��ل��ي اح��م��د ومي��ث��ل��ه:���س��ع��دال��دي��ن ج��ع��ف��ر عبداهلل 
ال���ن���وخ���ذا ق���د اأق������ام ع��ل��ي��ك ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم  وق��دره��ا)97172 دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
ال�سكوى:mb170902745ae  وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق:2017/10/2 
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة �س   08.30 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/6532  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-جاليبي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /ماريلني 
هرييرا بريى وميثله:حممد علي حممد بن قداد املهريي قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)14651  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb174465710ae:مببلغ )3000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
م�ساءا   15.00 ال�����س��اع��ة  امل�����واف�����ق:2017/9/27  الرب���ع���اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.2:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5503  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-روؤية ملقاولت البناء �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ن�سر  احمد  املتوىل  /احمد  املدعي 
مب�ستحقات عمالية وق��دره��ا)10500 دره��م( وتذكرة ع��ودة مببلغ وق��دره )1000( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:mb173562178ae  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الربعاء املوافق:2017/9/27 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري ، امرت املحكمة بتق�سري املدة.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7655  عمايل جزئي
حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  التكنولوجية  للحلول  1-ت��ط��وي��ر   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /رامبهول حوكام �سينغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )11900 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB175815216AE  وحددت 
القا�سي  ال�ساعة 08.30 �س مبكتب  املوافق 2017/9/27  لها جل�سة يوم الربعاء 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
وامرت   ، الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

املحكمة بتق�سري مدة العالن  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8406  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فندق دبي نوفا ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ا�سون�سيون  ج��ان��ال  /ا���س��ب��ريان��زا 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )28809 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وح��ددت    MB176035550AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف  والر�سوم 
 ch1.A.1:جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/10/5 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6961  عمايل جزئي
احلرا�سه  ك���الب  ل��ت��دري��ب  بريفيك�سن�ست  ك��ن��اي��ن  1-م��رك��ز   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي /مي�سيل ري���دوب���الدو ���س��ان ب��ي��درو قد 
اأق�����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وقدرها 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره��م(   39697(
يوم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت    MB175207070AE/2017:ال�سكوى
اخلمي�س املوافق 2017/9/28 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9192  عمايل جزئي

القامة  كوتاكتي جمهول حمل  امبالوجن  1-م��اري جار�سي   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /بيتون للتجارة العامة ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   1.200( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وحددت    MB177115932AE:ال�سكوى
2017/10/4 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ل��دي��ك م��ن م��ذك��رات او م�ستندات  ب��ت��ق��دمي م��ا  اأو م��ن ميثلك ق��ان��ون��ي��ا وع��ل��ي��ك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6640  عمايل جزئي
حمل  جمهول  والتطريز  للخياطة  البحر  ن�سيم  1-م�سغل   / عليه  املدعي  اىل 
اأق��ام عليك  القامة مبا ان املدعي /حممد غياث الدين حممد عبد العزيز قد 
درهم(   21647( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
ال�سكوى  وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ وق���دره )800 دره���م( وب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف يف 
املوافق  الث��ن��ني  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    AE174369189MB:رقم
2017/10/2 ال�ساعة 08.30 �س مبكتب القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8342  عمايل جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان  اىل املدعي عليه / 1-ف��ن��دق دب��ي نوفا 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  املدعي /�سانديب كوار �سامبو نات قد 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )16978 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )1000 
  AE176498435MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�����س��اري��ف  وب��ال��ر���س��وم  دره���م( 
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   2017/9/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   ch1.A.2:بالقاعة
اأيام  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

على الأقل ، وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/155  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  جو�سيف  �ساجو  عليه/1-  املحكوم  اىل 
يف   2017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة 
عليها  املدعى  بالزام  العامل  روبيل حمب  ل�سالح/حممد  اعاله  املذكورة  الدعوى 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )7248( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما يقابلها 
نقدا مببلغ 2000 درهم ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها 
املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من  امل�ساريف واعفت  املنا�سب من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3498  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- امين حممد زهري برمدا جمهول حمل القامة 
علي  ع��ب��داهلل  ومي��ث��ل��ه:را���س��د  مو�سكو  التنفيذ/فندق  ط��ال��ب  ان  مب��ا 
املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  النعيمي قد  هوي�سل 
طالب  اىل  دره���م   )11501( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3290  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- يا�سر فاروق للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
قد  يو�سف  حممد  اف�سل  التنفيذ/علي  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )6782( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )760( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3638  تنفيذ عمايل 
جمهول  �����س.ذ.م.م  للنجارة  الربيع  اخ��ت��ي��ارات  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/اخرت علي بروهى علي اكرب قد 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )2150( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )520( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3488  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سقر ح��وران للنقليات ���س.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق���ام   قد  ح�سني  احمد  التنفيذ/امني  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )90226( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
اىل مبلغ )6609( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3496  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- بروج للتطوير العقاري جمهول حمل القامة مبا 
اأق��ام  عليك  ان طالب التنفيذ/كرمي ابراهيم عثمان ع�سامي�س قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )14128( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة 
اىل مبلغ )1126( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3639  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سوبر ماركت ريت براي�س �س.ذ.م.م جمهول حمل 
قد  دمييرتوفا  بوليالوفا  التنفيذ/كري�ستني  طالب  ان  مبا  القامة 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام  عليك الدعوى 
املنفذ به وقدره )49450( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )3759( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3172  تنفيذ عمايل 

موؤ�س�سة   - والرق�س  للمو�سيقى  �سيالنكا  موؤ�س�سة  �سده/1-  املنفذ  اىل 
�سيام  التنفيذ/�سريكال  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  ف��ردي��ة جم��ه��ول حم��ل 
والزامك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق����ام  عليك  ق��د  ك��وم��ار 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )13256( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1129( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3232  تنفيذ عمايل 
������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  بيرب  ج��ري��ن  ���س��ده/1- مطعم  املنفذ  اىل 
اأقام   ق��د  اب��وزي��د  علي  علي  التنفيذ/حممود  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
املبلغ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
املنفذ به وقدره )5080( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
بال�سافة اىل مبلغ )674( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2760  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- اميزينج هومز للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/زاهد م�سطفى خان لودهي ندمي 
�سهيل لودهي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8800( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )860( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/3556  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- يورو فورج ميدل اي�ست للتجارة �س.ذ.م.م جمهول 
اأق���ام  عليك  ق��د  �سامويل  التنفيذ/روبني  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )15517(
مبلغ )1273( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3033  جتاري جزئي
����س.ذ.م.م جمهول حمل  الطبية  للمعدات  كون�سيبت  بيال   -1  / عليه  املدعي  اىل 
وميثله:جو�سلني  العطار  احمد  عبدالرحيم  احمد  مانع  املدعي/  ان  مبا  القامة 
بالزام املدعي عليها  اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  �سبلي خري اهلل قد 
مببلغ وقدره )40.000 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام . وحددت لها جل�سة يوم الثنني   املوافق 
2017/10/9  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3035  جتاري جزئي
حمل  جمهول  العامة  للتجارة  اي�ست  ميدل  �سيفلي  راي��د   -1  / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ حممد احمد عبدالرحيم العطار وميثله:جو�سلني �سبلي 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ  خري اهلل قد 
وق���دره )30.857 دره���م(  وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة %12 
املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت   . التام  ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من 
2017/10/1  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2746  جتاري جزئي

مبا  القامة  حمل  جمهول  دروي�س  حممود  دروي�س  فهيم   -1  / عليه  املدعي  اىل 
ان املدعي/ �سركة دبي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع 
وقدره )11.706.20 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% منذ 
وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء املوافق 2017/9/26  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3094  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �سامري بابو كوموليل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حممد فلكناز حممود م�سطفى وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اأقام 
 70.000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
تاريخ ال�ستحقاق  املحاماة والفائدة 9% من  دره��م(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة  بالنفاذ  التام و�سمول احلكم  ال�سداد  وحتى 
يوم الحد املوافق 2017/10/8  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2841  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- اخلليج ميديا هاو�س ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �سركة دبي لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املطوع 
وقدره )23859.80 درهم(  والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
كفالة.  بال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�سمول  التام  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة  املوافق 2017/10/4   الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�سة  وح��ددت 
Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1028  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ���س��رك��ة ات���و ف���ود ك���ورت ذ.م.م  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / علي ا�سغر اعظم نوعي وميثله:خليفة يو�سف 
حممد علي بن عمري  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2007/505 جتاري كلي بتاريخ:2017/5/27     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/10/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1253  ا�شتئناف جتاري    
�س.ذ.م.م   البناء  م��واد  لتجارة  �ستار  كري�ستال   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف / فار اي�ست �ستيل )فرع من �سركة 
فاراي�ست التجارية( �س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع  
جتاري   2016/2610 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد 

جزئي بتاريخ:2017/6/28     
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/10/15 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2062  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ار�سقراط هومز للعقارات - موؤ�س�سة فردية - مملوكة ل�ساحبتها/

عبا�س  ن�سار  �سيد  نقوى  عبا�س  خلتاي  �سيد   -2 الظاهري  الرطخ  مطر  م�سبح  عتيقة 
جمهويل حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/8/28 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/مازن ب�سام عبداهلل بالزام املدعي عليهما مت�سامنني 
ت��اري��خ:2017/6/12 وحتى  املدعية مبلغ )105000( درهم وفائدة 9% من  يوؤديا اىل  بان 
ال�سداد التام والزامتهما بالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�����س��وري  مبثابة  حكما  طلبات.  م��ن  ذل��ك  ع��دا  م��ا  ورف�ست 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/574  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- �سركة امنيات بروبرتيز تن ليمتد ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 

طالب التنفيذ/�ساهر مروان املو�سلى وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/362 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ:2017/1/16   

باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:
1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )1255966( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى متام ال�سداد 

وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
العقارية  للوحدة  املدخل  واخل�سم  املدعي  بني  امل��ربم  امل�����وؤرخ:2012/4/3  البيع  عقد  بف�سخ   -2

رقم:1011 من م�سروع )ذا جيميني( .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/527  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- حممود نوروز ن�سر ازدان��ى جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
فالكن �ستي اوف وندورز �س.ذ.م.م وميثله:هاين رجب مو�سى عبداهلل اجل�سمي

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2016/149 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2016/7/31   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )86130( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

2- بف�سخ اتفاقيتي البيع وال�سراء املربمتني بني الطرفني يف:2006/11/13 و 2006/8/1 ل�سراء 
. WR09-33 و   WR09-6:الوحدتني العقاريتني رقمي

وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 
خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/670 طعن جتاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
العقاري )م�ساهمة مقفلة( )فرع دبي(  للتطوير  ابيار  �سركة  الطاعن/1- 

وميثله:امل خمي�س دروي�س حممد البلو�سي 
البحار  وراء  ملا  و�سركاه  اتكنز  ا�س  دبليو  �سركة  �سده:1-  املطعون  باعالن 
)فرع دبي( جمهول حمل القامة نعلنكم باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن 
املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على 

�سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1255  ا�شتئناف مدين    
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- حم��م��د �سليم حم��م��د ح��ف��ي��ظ  جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / حميد حمي الدين كانيكار وميثله:جو�سلني 
�سبلي خري اهلل قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/1389 

مدين جزئي بتاريخ:2016/12/15
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/10/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/109  تظلم مدين

اىل املتظلم �سده / 1-عمر حممد احمد مهدي جمهول حمل القامة مبا ان املتظلم 
/ عبداحلي مدبوىل عبداملوجود احمد وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد 
اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه يلتم�س املتظلم الغاء المر املتظلم منه 
�سفره خزينة  واي��داع جواز  ال�سفر  امل�ستدعي �سدع من  امر مبنع  با�ست�سدار  والم��ر 
�سده  امل�ستدعي  ال���زام  م��ع  ال��دول��ة  منافذ  جميع  على  الم���ر  ذل��ك  وتعميم  املحكمة 
بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 
2017/10/3   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اعالن ب�شحيفة ا�شكال بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/58  ا�شكاالت مدنية
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2017/364 تنفيذ مدين

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:حممد هاين ق�ساب

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 عمر عبده قائد ، جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

ال�ساعة:11:00 �س  امل��واف��ق:2017/10/3  الثالثاء  بانه قد حتددت جل�سة يوم  نعلنكم 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

تخلفكم عن احل�سور �سي�سدر قرار يف غيابكم مع نفاذ اأثره القانوين بحقكم . 
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2017/2444  جتاري جزئي
ن��ور اهلل حبيبي  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا  امل��دع��ي عليه / 1-  �سهيلة  اىل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�سحي  ع��ب��داهلل  خليفة  حممد  خ��ال��د  امل��دع��ي/  ان 
درهم(    140.000( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبه وحتى 
ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق :2017/10/1   ال�ساعة:8.30 
�س بالقاعة Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2654  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- هو�س كونتي�سنا ميدل اي�ست �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ رابيد اك�سي�س ���س.ذ.م.م وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر 
وقدره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
تاريخ  9% من  والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   239.116.68(
رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام .وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق :2017/9/27   
ال�ساعة:8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2010/665 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- �سركة برميبا لالن�ساءات ذ.م.م جمهول حمل القامة 
�سركات جمموعة  العام احدى  للنقل  الكو  التنفيذ/�سركة  ان طالب  مبا 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك  املو�سى ذ.م.م قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20678( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة 
عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2529 تنفيذ جتاري
����س.ذ.م.م جمهول حمل  املالب�س  لتجارة  احل��وري��ة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
انرتنا�سيونال  ت��ران�����س  �سيتي  التنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ف��ان  ن�سينغ  مديرها/جيا  وميثلها  لوجي�ستيك 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )49931.33( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/2895 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- ايفنت�س انرتنا�سيونال للتجارة م.م.ح جمهول حمل 
قد  ����س.ذ.م.م  العاملية  افيي�سن  التنفيذ/ماريتامي  طالب  ان  مبا  القامة 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
.وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )35163(  به 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2609 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- روؤية المارات للحفالت 2- جون ماتيو فيليب عن نف�سه 
بالتوقيع  امل��خ��ول  وامل��دي��ر  �سريك  وب�سفته  امل�سرفية  للت�سهيالت  ك�سامن 
ملوؤ�س�سة روؤية المارات للحفالت جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/

اأقام  ق��د  احلو�سني  ظبيك  �ساملني  زاي��د  ومي��ث��ل��ه:ن��وال  الوطني  ابوظبي  بنك 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)707662.19( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة .وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/2090 تنفيذ جتاري

������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  ال��ب��ن��اء  مل��ق��اولت  ���س��ده/1- جوبينات  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/البحار ال�سبع لتاأجري احلافالت وال�سيارات 
�س.ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن ح�سن حممد املطوع قد اأقام عليك الدعوى 
وق��دره )70192(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1382 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  كر�ستينا كو�سنري جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/فندق كابيتول وميثله:را�سد عبداهلل علي هوي�سل النعيمي  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )25042( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/405  تظلم جتاري

اىل املتظلم �سده / 1-نواز علي بن جمعة خان جمهول حمل القامة مبا ان 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�سني 
قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف 
الدعوى رقم 693/2017 جتاري والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم 
  Ch 1.B.6  : بالقاعة  08.30 �س  ال�ساعة     2017/9/27 امل��واف��ق  الرب��ع��اء 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12130 بتاريخ 2017/9/25   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1205  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- خديجه عبداهلل علي  جمهول حمل القامة مبا 
ر�سا  حممد  وميثله:منى  قرقا�س  علي  عبداهلل  �سمريه   / امل�ستاأنف  ان 
الن�ساري قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2016/300 مدين 

كلي بتاريخ:2016/12/5
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 2017/10/8 ال�ساعة 10.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
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وق��ال��ت ف��اط��م��ة اجل����الف، م��دي��ر ق�����س��م امل�����س��رح يف دبي 
للثقافة: تكمن اأهمية هذه امل�سابقة يف ت�سجيع املهتمني 
يف  املوؤلفني  ع��دد  وزي���ادة  الإب��داع��ي��ة،  امل�سرحية  بالكتابة 
جمال امل�سرح الماراتي. ومن �ساأن هذه امل�سابقة الإ�سهام 
بها.  والرت��ق��اء  امل�سرحية  الأع��م��ال  حم��ت��وى  تطوير  يف 
 29 بلغت  التي  الفعلية  امل�ساركات  بكمية  كثرياً  �سعدنا 
ا م�سرحًيا للمناف�سة على لقب اأف�سل ن�س م�سرحي،  ن�سًّ
ويعترب هذا العدد قيا�سياً بحد ذاته ميكن ت�سجيله بعد 

�سهر واحد فقط من الإعالن الر�سمي عن امل�سابقة .
دبي  برنامج  �سمن  امل�سابقة  اأطلقت  ق��د  الهيئة  وك��ان��ت 
مل�سرح ال�سباب 2017، الذي و�سل اإىل الن�سخة احلادية 
�سُيحّول  الفائز،  املوؤلف  اختيار  وبعد  العام.  ه��ذا  ع�سرة 
الن�س اإىل عر�س م�سرحي، وُيعر�س يف املحافل الوطنية 

لهذا العام، و�سيحظى املوؤلف بالتكرمي.
وك��ان��ت الهيئة ق��د اأغ��ل��ق��ت ب��اب ال���س��رتاك ب��ت��اري��خ 31 

امل�سرحية  الن�سو�س  فرز  حالًيا  ويتم  املا�سي،  اأغ�سط�س 
ور�سة  مقدم  عبدالعزيز،  ع�سام  الدكتور  اإ���س��راف  حتت 
ال�سباب،  مل�سرح  دب��ي  برنامج  �سمن  امل�سرحي  التاأليف 
واأ�ستاذ ورئي�س ق�سم الدراما والنقد، ووكيل املعهد العايل 

للفنون امل�سرحية يف جمهورية م�سر العربية.
ردود  ج���اءت  لقد  ب��ال��ق��ول:  حديثها  اجل���الف  واختتمت 
ما  وي�سعدنا  امل�سابقة،  ب�����س��اأن  ايجابية  املهتمني  اف��ع��ال 
عام  نتائج مهمة، ويف مقدمتها دعم مبادرة  حققت من 
اخلري يف الإمارات 2017 ، وزيادة الوعي الفني والثقايف 
اأه��م��ي��ة ك��ت��اب��ة ال��ن�����س��و���س امل�����س��رح��ي��ة وجتديدها  ح���ول 
يف  امل�سرحي  للقطاع  هادفة  ن�سو�ساً  لتكون  وتطويرها 
الدولة، ولقد اأثار مو�سوع عام اخلري اهتمام امل�ساركني 
املجال  ه��ذا  يف  الن��خ��راط  على  وت�سجيعهم  الكّتاب  من 
امل�سابقة، علًما  انتهاء مدة  والإ�سرار على تقدميها قبل 
جمال  يخو�سون  كتاب  قبل  من  م�ساركات  تلقينا  باأننا 

كتابة الن�سو�س امل�سرحية لأول مرة، ما يعني رفد هذا 
املجال بعدد من املبدعني .

اخ��ت��ارت ع��ام اخل��ري مو�سوًعا  ق��د  دب��ي للثقافة  وك��ان��ت 
مكانة  وتعزيز  احلكومة،  توجهات  لدعم  امل�سابقة  لهذه 
الإن�ساين.  ال��ع��م��ل  يف  الأوىل  امل��رت��ب��ة  لتحتل  الإم�����ارات 
عن  للتعبري  امل��وؤل��ف��ني  اأم���ام  الفر�سة  امل�سابقة  واأت��اح��ت 
اأعمال  اإىل  وترجمتها  جت�سيد  اإم��ك��ان��ي��ة  م��ع  اأف��ك��اره��م، 
امل�سرحي  للقطاع  �ستقدم  اأن��ه��ا  امل��وؤك��د  وم��ن  م�سرحية. 

اأ�سماًء جديدة يف هذا املجال.
يف  الثقايف  امل�سهد  ب��اإث��راء  تلتزم  للثقافة  دب��ي  اأن  يذكر 
الإم��ارة انطالًقا من تراثها العربي، كما تعمل على مد 
ج�سور احلوار البّناء بني خمتلف احل�سارات والثقافات، 
ملا  البّناءة  الجتماعية واخلريية  املبادرات  وامل�ساهمة يف 
على  دبي  يف  واملقيمني  للمواطنني  والفائدة  اخلري  فيه 

حٍد �سواء.

•• ال�صارقة-الفجر:

تعزيز  يف  املعنية  )ف��ن(  موؤ�س�سة  تنظم 
ودعم الفّن الإعالمي لالأطفال والنا�سئة 
10:30 �سباحاً  بدولة الإم��ارات، عند 
ال�����س��ه��ر اجل�����اري، يف فندق  26 م��ن  يف 
�سحفّياً  م��وؤمت��راً  ال�����س��ارق��ة،  ���س��ريات��ون 
اخلام�سة  ال��دورة  تفا�سيل  عن  للك�سف 
الدويل  ال�سينمائي  ال�سارقة  ملهرجان 
للطفل الذي يقام خالل الفرتة من 8 

بهدف  املقبل،  اأكتوبر   13 حتى  اأكتوبر 
واإبداعاتهم، يف  الأطفال  تعزيز مواهب 

جمال العمل ال�سينمائي والإعالمي.
يتحدث خالل املوؤمتر كل من: ال�سيخة 
مدير  القا�سمي،  اهلل  عبد  بنت  جواهر 
مهرجان  وم����دي����ر  (ف�������ن)،  م���وؤ����س�������س���ة 
للطفل،  ال���دويل  ال�سينمائي  ال�����س��ارق��ة 
ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي حبيب  وامل��م��ث��ل وامل���خ���رج 
غلوم، ع�سو جلنة حتكيم الأف��الم، عال 
احلاج ح�سني، مديرة املواطنة املوؤ�س�سية 

–ممثل  يف ���س��رك��ة ال��ه��الل ل��ل��م�����س��اري��ع 
الراعي الذهبي للمهرجان.

التفا�سيل  اأب����رز  امل���وؤمت���ر،  وي�ستعر�س 
يك�سف  ح��ي��ث  امل���ه���رج���ان،  يف  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
ال���ن���ق���اب ع����ن اأ�����س����م����اء اأع���������س����اء جلنة 
ت�سارك �سمنها  التي  التحكيم، والفئات 
اأ�سماء  الك�سف عن  اإىل  اإ�سافة  الأف��الم، 
العمل،  ور��������س  وخ����ط����ط  ال���������س����ي����وف، 

والأن�سطة امل�ساحبة للمهرجان. 
املوؤ�س�سة موؤخراً عن ا�ست�سافتها  اأعلنت 

100 فيلم �سينمائي و70 خمرجاً، كما 
واملعاينة  الختبار  جلنة  اأن  اإىل  اأ�سارت 
اطلعت على 500 فيلم تقدمت للعر�س 

خالل الدورة املقبلة من املهرجان.
وتهدف موؤ�س�سة )فن( اإىل تن�سئة واإعداد 

الفنانني  م����ن  واع������د  ج���ي���ل 
والرتويج  امل���ب���دع���ني،  وال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ني 
والأف������الم اجلديدة  ال��ف��ن��ي��ة  ل��الأع��م��ال 
ال��ت��ي ي��ن��ت��ج��ه��ا الأط����ف����ال وال��ن��ا���س��ئ��ة يف 
دولة الإم��ارات، وعر�سها يف املهرجانات 

ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي��ة، وامل�����وؤمت�����رات 
ال��ع��امل، كما  اأن��ح��اء  ال��دول��ي��ة يف جميع 
تهدف اإىل دعم املواهب وت�سجيعها من 

خالل املهرجانات،
ال���ع���م���ل على  وامل��������وؤمت��������رات، وور���������س   

بالإ�سافة  وال��دويل،  املحلي  ال�سعيدين 
اإىل توفري �سبكة مرتابطة من ال�سباب 
وال��واع��دي��ن، ومتكينهم من  امل��وه��وب��ني 
ت��ب��ادل ال��ت��ج��ارب واخل���ربات على نطاق 

عاملي.

•• العني - الفجر

املهرجانات  اإدارة  جل��ن��ة  ت�������س���ارك 
يف  وال��رتاث��ي��ة  الثقافية  وال���ربام���ج 
الدورته  ف��ع��ال��ي��ات  �سمن  اأب��وظ��ب��ي 
ال��ت��ا���س��ع��ة م��ن م��ع��ر���س ال��ع��ني تقراأ 
من  املمتدة  ال��ف��رتة  خ��الل  للكتاب، 
24 �سبتمرب ولغاية 02 من اأكتوبر 
اأكادميية  ت��ع��ر���س  ح��ي��ث   ،2017
ال�سعر يف اللجنة ما يقارب 157 من 
جمالت  يف  �سة  املُتخ�سّ اإ�سداراتها 
والأدب  والف�سيح(  )النبطي  ال�سعر 
النقدية  وال����درا�����س����ات  وال���ب���ح���وث 

والتحليلية.
ال��ع��م��ي��م��ي مدير  ����س���ل���ط���ان  واأك��������د 
اأهمية  باأبوظبي،  ال�سعر  اأك��ادمي��ي��ة 
احلدث  ه��ذا  يف  امل�ستمرة  امل�����س��ارك��ة 
ي��ت��ي��ح للنا�س  ال����ذي  ال��ه��ام  ال��ث��ق��ايف 
الكتب  اإىل  ل���ل���و����س���ول  ال���ف���ر����س���ة 
وال�����ق�����راءة، وال���ت���ع���رف اأي�������س���اً على 

ال��ث��ق��اف��ة الإم���ارات���ي���ة ال���رثي���ة. كما 
من  الآلف  ع�������س���رات  ي�����س��ت��ق��ط��ب 
م��ن��رباً يجلب �سغف  وي��ع��د  ال��ق��راء، 

القراءة للجميع.
الأكادميية  اأن  ال��ع��م��ي��م��ي  و����س���رح 
ت�سعى من خالل م�ساركتها يف اإبراز 
خالل  من  الوطنية  الهوية  مالمح 
الإ�����س����دارات ال��ت��وث��ي��ق��ي��ة ودواوي�����ن 
ال�����س��ع��ر ال��ن��ب��ط��ي وال��ف�����س��ح��ى، هذه 
اللغة التي اأثبتت على مدى الع�سور 
اأن��ه��ا ال��ل��غ��ة ال��ب��اق��ي��ة، ف��ال��ك��ت��اب بكل 
فروعه هو لغة �سالم وحب وت�سامح، 
وق��د �سهد ج��ن��اح الأك��ادمي��ي��ة ومنذ 
وملحوظاً  جيداً  اإقباًل  الأول  اليوم 

.
كما اأ�سار اإىل اأن الأكادميية حري�سة 
معار�س  ك���اف���ة  يف  ال���ت���واج���د  ع��ل��ى 
الكتب بدولة الإمارات، والعديد من 
يف  ت�ساهم  ال��ت��ي  امل��م��ي��زة  الفعاليات 
اإبراز دور الإمارات الرائد يف امل�سهد 

العاملي، ومتثل ملتقى هاماً  الثقايف 
للو�سول للقارئ واملخت�س واملُهتم. 

واأ������س�����اف ق�����ائ�����اًل: ب���ع���د ع���ق���د من 
الإ�سدارات  بجميع  نفخر  ال��زم��ان، 
اأك��ادمي��ي��ة ال�سعر  ب��ه��ا  ال��ت��ي رف����دت 
ال�سعر  دواوي��ن  العربية، من  املكتبة 
الف�سيح وال�سعر النبطي، والبحوث 
ة والدرا�سات الأدبية النقدية  املُخت�سّ

والتحليلية.
ال�������س���وء على  ال���ع���م���ي���م���ي  و����س���ل���ط 
الإم��ارات من خالل م�سي امل�ساريع 

الأدب����ي����ة املُ�����س��رق��ة وال�����س��اع��ي��ة اإىل 
العربية  وال��ث��ق��اف��ة  الأدب  خ���دم���ة 
خا�س،  ب�سكل  وال�سعر  ع���ام،  ب�سكل 
الر�سالة  ل��ل��ع��امل  ُت�����ربز  اأن���ه���ا  ك��م��ا 
لن�سر  ال��داع��ي��ة  لل�سعر  الإن�����س��ان��ي��ة 
احلب وال�سالم والت�سامح بني �سكان 

هذه الأر�س. 
ال�سعر  اأكادميية  تاأ�سي�س  ج��اء  وق��د 
ُم�����س��اه��م��ة م���ن دول�����ة الإم��������ارات يف 
العربي،  ال�سعري  باملُنجز  الرت��ق��اء 
�����س��ة يف  ك�����اأول ج��ه��ة اأدب���ي���ة ُم��ت��خ�����سّ

لل�سعر  الأك����ادمي����ي����ة  ال����درا�����س����ات 
والنبطي.  الف�سيح  ب�سقيه  العربي 
الأكادميية فيها دور  وكان للدرا�سة 
ال�سعراء  م���ه���ارات  ���س��ق��ل  يف  ك��ب��ري 
ال�����س��ب��اب وت��ط��وي��ر م�����س��ت��واه��م على 
وُت�سرف  امل��ا���س��ي��ة،  ال�����س��ن��وات  م���دى 
ُم�سابقتي  م��ن  ك��ل  الأك��ادمي��ي��ة على 
املليون"  و"�ساعر  ال�سعراء"  "اأمري 
اإدارة  جل���ن���ة  واإن�����ت�����اج  ت��ن��ظ��ي��م  م����ن 
الثقافية  وال����ربام����ج  امل���ه���رج���ان���ات 

والرتاثية.

ت�ستعر�ص �سل�سلة الربامج والفعاليات امل�ساحبة

»فن« تك�صف تف��صيل �لدورة �خل�م�صة 
لل�ص�رقة �ل�صينم�ئي �لدويل للطفل 

�سمن برنامج دبي مل�سرح ال�سباب لعامي 2018-2017

»دبي للثق�فة« ت�صتقبل 29 ن�صً� يف م�ص�بقة �أف�صل ن�س م�صرحي لع�م �خلري 2017

•• دبي –الفجر:

الهيئة  للثقافة(،  )دبي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة  اأعلنت 
اأن  االإم���ارة،  يف  وال��راث  والفنون  الثقافة  ب�سوؤون  املعنية 
م�سابقة اأف�سل ن�ص م�سرحي لعام اخلري التي اأطلقتها يف مطلع 
�سهر اأغ�سط�ص املا�سي �سمن برنامج دبي مل�سرح ال�سباب لعامي 
املتخ�س�سني  قبل  من  كبري  باإقبال  حظيت   ،2018-2017
اأكدت  حيث  امل�سرحية،  الن�سو�ص  كتابة  جمال  يف  والهواة 

الهيئة ت�سلمها 29 ن�سًا يف غ�سون �سهر واحد فقط. 

�أك�دميية �ل�صعر ت�ص�رك بـ 157 �إ�صد�ر� يف معر�س»�لعني تقر�أ« للكت�ب
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اأحر�ص على تقدمي توليفة خمتلفة من املو�سيقى الإر�ساء اجلمهور

�صمرية �صعيد: غي�بي عن �حلفالت 
مرتبط بظروف حمددة

لبنان. يف  الدولية  بعلبك  مهرجانات  م�سرح  على  الأخرية  حفلتك  عن  • حدثينا 
اأر�سيفي الفني، و�ساأظل  اإىل  اإ�سافة  اأعتربها  التي  - �سعادتي ل تو�سف بهذة احلفلة 
التي  احل��ف��الت  اأج��م��ل  واإح���دى  ن�سيانها  ميكن  ل  العمر  م��ن  ليلة  كانت  بها،  اأفتحر 
�ساأتذكرها با�ستمرار، اإذ فاق احل�سور توقعاتي، ذلك ان اجلمهور مل ياأِت من اأنحاء 
اأ�ستجيب ملا يطلب من  اأ�سعدين وجعلني  لبنان فح�سب، بل من البالد العربية، ما 
اغنيات، يف ظل تفاعله الكبري معي، لدرجة اأن ثمة اأغنيات كان يفرت�س تقدميها 

�سمن الربنامج ومل ن�ستطع ب�سبب الوقت.
اإحيائها. قبل  احلفلة  عن  كثرياً  • حتدثت 

- بالفعل، ودعوت جمهوري حل�سورها، لأن م�سرح قلعة بلعبك تاريخي ووقف عليه عظماء 
الغناء يف الوطن العربي، لذا �سعدت كثرياً عندما دعتني جلنة مهرجلنات بعلبك للوقوف 
اأتخيل  التفا�سيل ودعوته للح�سور، ومل  عليه بدوري، وحر�ست على م�ساركة جمهوري 

هذا التفاعل القوي خالل احلفلة، خ�سو�ساً اأن الأغنيات القدمية رددها اجلمهور معي.
لبنان؟ يف  احلفالت  عن  غيابك  �سبب  • ما 

- ل اأتعمد الغياب عن حفالت يف بلد معني، وللبنان مكانة خا�سة يف قلبي اأذكرها يف كل 
منا�سبة، ولكن غيابي عن احلفالت عموماً مرتبط بظروف حمددة، مع العلم انني ارغب 

باأن اأقف اأمام اجلمهور دائماً �سواء يف لبنان اأو يف البلدان العربية.
الغياب؟ هذا  �سر  • ما 

التجهيزات وعدم  ثمة م�سكلة يف  لكن  املبا�سرة مع اجلمهور،  باللقاءات  للغاية  اأهتم   -
اأك��رب، ومواكبة  اهتمام  اإىل  الأم��ر  وبراأيي يحتاج  امل�سرح،  اإمكانات منا�سبة على  توفري 
ا�ستغالل معامل  اإمكانية  اإىل  األفت  هنا  العامل.  الغنائية يف  للحفالت  الهائل  التطور 
اجلذب ال�سياحي بتقدمي مهرجانات غنائية فيها، وهذا اأمر مفقود يف بالدنا العربية، 

با�ستثناء قلة من احلفالت يكون تنظيمها �سيئاً.
اجلديد؟ األبومك  ا�سبح  • اأين 

لأنني  كعادتي،  اأتعجل هذه اخلطوة  ل  لكني  الأغ��اين،  كلمات  اختيار  اأعكف على   -
اأحر�س على الدقة والعناية يف اختيار اأغنيات األبومي واأن تكون جديدة وخمتلفة.

ال�ستاء؟ مو�سم  خالل  طرحه  تتوقعني  • هل 
- ل، ب�سبب ا�ستمرار جل�سات التح�سري والختيار، ول اأجد مربراً يف التعجيل، وقد 

ي�سدر خالل ال�سيف املقبل.
حمددة؟ اأغنيات  اختيار  على  ا�ستقريت  • هل 

اأياً  اأح��دد  اأن  ول ميكن  والأحل���ان،  الكلمات  واختيار  التح�سري  نحن يف مرحلة   -
من الأغاين التي اأعمل عليها ل�سمها اإىل الألبوم اأو ا�ستبعادها، لأن الألبوم حالة 
وتتم اخليارات النهائية مع اقرتاب �سدوره، وبطبعي ل اأتعجل القيام بخطوة قبل 

الأخرى.
معهم. العمل  بداأت  وملحنني  �سعراء  ثمة  • بالتاأكيد 

- بالفعل عقدت جل�سات عمل مع �سادي نور الدين وبالل �سرور، وهما من املواهب 
ال�سابة، وحققت الأغاين التي قدمتها معهما جناحاً، ولديَّ ثقة يف قدرتهما على 

تقدمي اأغان جيدة للغاية.
خمتلفة؟ تنويعات  على  األبومك  يف  تعتمدين  • هل 

اأذواق  لإر���س��اء  املو�سيقى  م��ن  خمتلفة  توليفة  تقدمي  على  اأح��ر���س  بالطبع،   -
الأغ��اين القدمية  اأراعيه يف احلفالت، فاأقدم مزيجاً من  ت��وازن  اجلمهور، وهو 

واحلديثة والتي قدمتها يف منت�سف م�سريتي الفنية.
قريباً؟ منفردة  اأغنية  بطرح  نية  لديك  • هل 

اغنية  بطرح  فاهتمامي  نهائي،  ب�سكل  الأم��ر  يح�سم  مل  لكن  بالطبع،   -
حت�سري  م��ع  ب��ال��ت��وازي  اجلمهور  م��ع  ح�سوري  ا�ستمرار  هدفه  منفردة 
األبومي الأخ��ري، فعندما تاأخرت يف  اإ�سدار  الألبوم، وهذا ما ح�سل قبل 

طرحه قدمت اأغنيات منفردة.
التجربة؟ تقيمني  كيف  رم�سان،  يف  جو(  )اأر�س  م�سل�سل  �سارة  • قدمت 

- �سعدت بها وبالنجاح الذي حققته مع اجلمهور، ل �سيما اأنها كانت يف م�سل�سل 
مميز، وعندما عر�ست عليَّ كلمات الأغنية اأعجبتني لذا قدمتها بحما�سة وقناعة 

واأعتربها من الأعمال املميزة.
الأعمال؟ �سارات  غناء  على  للموافقة  �سروطاً  ت�سعني  • هل 

اأن اأقتنع بالكلمات والأحلان والتوزيع، فال ميكن اأن اأقدم اأغنية ل�ست  - �سروطي دائماً 
مقتنعة بها.

�سرطان  م�ست�سفى  ل�سالح  قدمتها  ال��ت��ي  اخل���ري(  )و����س  اأغ��ن��ي��ة  ع��ن  اخ��ربي��ن��ا   •
الأطفال.

- جاءت هذه الأغنية بامل�سادفة، اإذ عر�سها عليَّ �ساحب الفكرة حممود فوزي ال�سيد، 
رم�سان،  اأي��ام  اأول  ليلة  �سورناها  اأننا  واأتذكر  لتقدميها،  وحتم�سنا  بها،  فاأعجبت 

وتناولنا ال�سحور خالل الت�سوير.
اجلمهور،  م��ن  جيدة  فعل  ردة  لق��ت  الأغنية  لأن  و�سعدت  جميلة،  اأي��ام��اً  كانت   

و�ساهمت يف ر�سم الب�سمة على وجوه الأطفال املر�سى.
برامج  اأح���د  حتكيم  جل��ن��ة  ع�سوية  يف  اأخ����رياً  �سعيد  ���س��م��رية  ا���س��م  ت���ردد   •

املواهب..
جتربة  وك��ان��ت  احل��ي��اة(،  )���س��وت  برنامج  حتكيم  جلنة  يف  �ساركت  اأن  �سبق   -

خمتلفة بالن�سبة اإيل،
لي�س  الأف�سل  بينها لختيار  واملقارنة  الأ�سوات اجلديدة  على  لأن احلكم   
اأفكر فيه،  زالت  لكني ما  الربامج،  اأحد  من  تلقيت عر�ساً  وبالفعل  �سهاًل، 

ومل اأح�سم موقفي ب�سكل نهائي، لأن اأموراً كثرية مرتبطة به.

غ�دة عبد �لر�زق تعود �إىل 
)�إن�صتغر�م(

على  التدوين عرب ح�سابها  اإىل  ال��رازق  عبد  غ��ادة  امل�سرية  الفنانة  ع��ادت 
)اإن�ستغرام( بعد توقف اأ�سابيع عدة والكتفاء بن�سر �سور.

اإىل اجلمهور الذي كان طالبها بالعودة للتفاعل  اأنها ا�ستاقت  اأّك��دت  غادة 
معها.

ن�ص�ل �ل�ص�فعي: �لكوميدي� من 
�أ�صعب �لأدو�ر

قال الفنان امل�سري ال�ساب ن�سال ال�سافعي، اإنه ينتظر اأن يقدم من جديد 
دوراً كوميدياً بعدما جنح يف تاأدية هذا النوع من الأدوار يف م�سل�سل )تامر 

و�سوقية( وم�سل�سل )عايزة اجتوز( مع النجمة هند �سربي.
املمثل،  الأدوار على  اأ�سعب  الكوميدية من  الأدوار  اأن  اإىل  ال�سافعي  واأ�سار 
على  كبرية  م�سوؤولية  وي�سع  ال�سعوبة  غاية  يف  اأم��ر  النا�س  اإ�سحاك  لأن 
ي�ستظرف  اإن��ه  عنه  يقال  ال��دور حتى ل  اإتقان  لأن��ه يحاول جاهداً  املمثل، 

وي�ستخف بامل�ساهد.
بالأك�سن،  املرتبطة  وتلك  الرتاجيدية  الأدوار  اأن  ال�سافعي،  ن�سال  واأك��د 
اأن  يتمنى  اأن��ه  م�سيفاً  �سريع،  تاأثريها  لأن  الكوميدية،  الأدوار  من  اأ�سهل 
ُيعر�س عليه دور كوميدي جيد ويكون مع خمرج جيد وكبري ي�ستطيع اأن 

ُيخرج العمل ب�سورة ناجحة.

بيومي فوؤ�د يخو�س �وىل 
بطولته يف )�أ�صح�بي(

فوؤاد،  بيومي  امل�����س��ري  ال��ف��ن��ان  يخو�س 
خالل  م��ن  ال�سينمائية  ب��ط��ولت��ه  اأوىل 
ي��ق��وم حالياً  ال����ذي  ف��ي��ل��م )اأ����س���ح���اب���ي( 

بت�سوير م�ساهد يف �سوارع القاهرة.
وك�سف بيومي عن اأن الفيلم ينتمي اإىل 
تدور  التي  الكوميدية  الأع��م��ال  نوعية 
ح���ول ق�سة الأ���س��ح��اب وم��ع��ان��ات��ه��م فى 

احلياة،
 بالإ�سافة اإىل عالقتهم بع�سهم البع�س 
ال��ت��ي حت��دث يف  وان��ت��ق��ادات��ه��م للمواقف 
مواجهتهم  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ي��وم��ي��ة  ح��ي��ات��ن��ا 

للم�سكالت التي يقابلونها.
وبال�سيناريو،  بالعمل  �سعيد  اأنه  واأ�ساف 
بالإ�سافة اإىل كوالي�س العمل التي تن�ساأ 
يف جو من املحبة والكوميديا، لفتاً اإىل 
واأن كل  املطلقة،  البطولة  اأنه ل يخ�سى 

فنان بطل يف دوره.
وي�������س���ارك يف ب��ط��ول��ة )اأ����س���ح���اب���ي( اإىل 
جانب بيومي فوؤاد، كل من �سيماء �سيف 
اأنه  وحممد ثروت واأحمد ح��الوة، علماً 
�سادي  اإخ���راج  يو�سف،  وليد  تاأليف  م��ن 

علي واإنتاج اأحمد عبد البا�سط.

بعدما اأحيت حفلة �سخمة على مدرجات قلعة بعلبك 
يف لبنان �سمن )مهرجانات بعلبك الدولية 2017(، 
التح�سري الألبومها  �سعيد على  الفنانة �سمرية  تنكّب 
يف  املقبل.  ال�سيف  يف  �سدوره  تتوقع  ال��ذي  اجلديد 
هذا احلوار تتحدث �سمرية �سعيد عن احلفلة التي 
اجلديد  واألبومها  اجلمهور،  فيها  اأط��رب��ت 

وتفا�سيل اأخرى.
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لهذه �لأ�صب�ب.. تن�ول �لتف�حة بق�صره�
يقوم البع�س بتق�سري اخل�سراوات والفواكه قبل تناولها وهي عادة خاطئة، 

فال تخلو الق�سرة من بع�س الفوائد يف كثري من الأحيان.
وين�سح موقع "اإيت رايت" بعدم تق�سري التفاح قبل تناوله؛ لحتواء ق�سرته 
على كثري من الفوائد ال�سحية ل تقل عن فوائد الثمرة نف�سها، فهي غنية 

بالألياف والفيتامينات والبوتا�سيوم والكال�سيوم واحلديد والف�سفور.
والإ�سهال؛  احلمو�سة  مثل  املعدة  م�ساكل  معاجلة  الطبية  فوائدها  ومن 
حيث ت�سهل من عملية اله�سم، كما ميكنها امل�ساعدة على تخفي�س الوزن 

كونها غنية بالألياف التي متنح الإح�سا�س بال�سبع لأطول فرتة.
اأي�سا- على �سبط م�ستوى ال�سكر والكولي�سرتول  وت�ساعد ق�سرة التفاح- 
يف الدم وعالج حالت ال�سغط املرتفعة. وي�سري املوقع اإىل اأن ق�سرة التفاح 
ت�ساعد- كذلك- على الوقاية من ه�سا�سة العظام، كما تلعب دوًرا يف ن�سارة 

الب�سرة وحماية الأ�سنان ومعاجلة م�ساكل اللثة.

ن�ص�ئح و�أطعمة وفو�كه لتعزيز من�عة �لطفل
ب�سكل متكرر وغ��ريه��ا من  والل��ت��ه��اب��ات  ال��ربد  ن��زلت  م��ن  الطفل  معاناة 

امل�ساكل ال�سحية، تعطي موؤ�سًرا على اأن مناعته لي�ست قوية.
اإنه  الفاأر:  اإبراهيم  الدكتور  واحل�سا�سية  ال�سدر  اأمرا�س  اإخ�سائي  يقول 
من املمكن تعزيز مناعة الطفل عن طريق التحكم يف منط احلياة وتغيري 
ال�سحية  امل�ساكل  ه��ذه  �سد  الطفل  دف��اع��ات  ي��ع��زز  مب��ا  ال��غ��ذائ��ي  ال��ن��ظ��ام 

ال�سائعة، و�سرعة ال�سفاء منها.
ويقدم جمموعة من الن�سائح التي تعمل على تقوية جهاز الطفل املناعي 
بداية من احلر�س على الر�ساعة الطبيعية والبعد عن الألبان ال�سناعية 
قدر امل�ستطاع. كما ين�سح بتغذية الطفل ب�سكل جيد وحتفيزه على تناول 
الأطعمة  تناول  الإكثار من  ال�سحي، وعدم  والأك��ل  الفواكه واخل�سراوات 

خارج املنزل اأو املحتوية على مواد حافظة.
وي�سري اإىل جمموعة من الأطعمة التي تعزز املناعة ب�سكل كبري مثل التفاح 
وال�سمام،  والكيوي،  والربوكلي،  والفا�سوليا،  احللوة،  والبطاطا  واجل��زر 
عميق  نوم  على  الطفل  ح�سول  اأن  اإىل  ي�سري  كما  والفراولة.  والربتقال، 

يقوي مناعته ب�سكل كبري وكذلك ممار�سته للريا�سة منذ ال�سغر.
اإن غالبية  قائال  يوميا  ال�سم�س  لأ�سعة  الطفل  بتعري�س  اأي�سا-  وين�سح- 
الأطفال يف العامل يعانون نق�س يف فيتامنيD، وهو فيتامني يعزز املناعة، 
وال�سرطان،  ال��رب��و،  مثل  الأم��را���س  ببع�س   D فيتامني  نق�س  ويرتبط 

واأمرا�س املناعة الذاتية املختلفة.
ب�سكل   D فيتامني  من  املطلوبة  الكمية  على  يح�سل  اأن  للطفل  وميكن 
طبيعي من خالل تعري�س ذراعيه لأ�سعة ال�سم�س ملدة 20 دقيقة يوميا يف 
اأن العامل النف�سي وغمر الطفل بامل�ساعر  ال�سباح الباكر. وي�سيف الفاأر، 

اليجابية وال�سعيدة من الأمور التي تقوي مناعته ب�سكل كبري.
اليدين قبل  ع��ادات �سحية جيدة مثل غ�سل  الطفل على  بتعويد  وين�سح 
النظافة  اأن  على  م�سددا  ال�سخ�سية،  بالنظافة  والهتمام  الطعام  تناول 

اجليدة ل تعزز اجلهاز املناعي، ولكنها ت�ساعد يف منع الأمرا�س.
واأخرًيا يحذر من اإعطاء الطفل امل�سادات احليوية غري ال�سرورية؛ حيث 
دون  يقتل  لأن��ه  املناعة  جهاز  تدمري  اإىل  ا�ستخدامها  يف  الإف���راط  ي���وؤدي 
متييز البكترييا اجليدة وال�سيئة، بالإ�سافة اإىل اأن البكترييا �سوف ت�سبح 
ا�ستجابتها  مقاومة للم�سادات احليوية على نحو متزايد، ما ي�سبب عدم 

للعالج بامل�سادات احليوية  بعد فرتة

العامل؟ يف  ال�سالالت  • اأعلى 
اجلنوبية  اجل��زي��رة  يف  �سوزولند  �ساللت  هي  العامل  �ساللت  اأعلى 

لأي�سلندا
• نقار اخل�سب ينقر جذوع االأ�سجار لي�سع بي�سه يف الثقوب 

حلمايتها ... فما هي �سرعة نقار اخل�سب يف النقر ؟
�سرعته اأكرث من 8 مرات يف الثانية اأي حوايل 500 مرة يف الدقيقة 
• هل �سيح اأن االأر�ص يف دورانها حول ال�سم�ص اأ�سرع 

من دورانها حول نف�سها ؟
 نعم ، ف�سرعة دوران الأر�س حول ال�سم�س تبلغ 19 مياًل يف الثانية ) 
اأي 1140 مياًل يف الدقيقة ( يف حني تبلغ �سرعة دورانها حول نق�سها 
17 مياًل يف الدقيقة ، اأي اأن �سرعة دوران الأر�س حول ال�سم�س تبلغ 
حوايل 60 �سعفاً من دورانها حول نف�سها ومما ُيذكر اأن الأر�س تتم 
دورة كاملة حول نف�سها يف حوايل 24 �ساعة ) 23 �ساعة و 56 دقيقة 

( وتتم دورة كاملة حول ال�سم�س يف حوايل 365 يوماً .

بن  احل�سن  وا�سمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  الإ�سالم  يف  املدار�س  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���س لطالب  بنى  م��ن  اأول  اأت��اب��ك. وه��و  م��ن لقب ب  اأول  العبا�س وه��و  ب��ن  ا�سحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�سابور، ونظامية طو�س ونظامية اأ�سبهان. وكان اأول من ويل التدري�س يف املدر�سة 

النظامية ببغداد اأبو ا�سحاق ال�سريازي �سيخ ال�سافعية يف وقته.
الجتماعي،  والفيل�سوف  املوؤرخ  ابن خلدون  العامل  هو  وقواعده  الجتماع  علم  اأ�س�س  وا�سع  اأن  تعلم  • هل 
تنقل  و�سيا�سة،  علم  رج��ال  منها  وا�ستهر  ا�سبيلية  يف  اأقامت  الأ�سل  ح�سرمية  اأندل�سية  اأ�سرة  اإىل  ينت�سب 
�سلطانها  فاأكرمه  اإىل م�سر  �سيا�سية يف فا�س وغرناطة. ثم توجه  اأعماًل  املغرب والأندل�س وتوىل  يف بالد 
الظاهر برقوق فدر�س يف الأزهر وتوىل ق�ساء املالكية. اأ�سهر موؤلفاته: كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلرب يف 
اأيام العرب والعجم والرببر. واأولها املقدمة التي قيل عنها اإنها خزانة علوم اجتماعية و�سيا�سية واقت�سادية 

واأدبية.
جابر  الإ�سالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطري  اأعمال  و�سف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  الأف��رجن مبا  �سهرة كبرية عند  وله  امل�سهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية الختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�سعة يف �سبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�ستك�سف حام�س الكربيتيك وماء الذهب وال�سود الكاوية.
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 فوائد املوز
ي��ح��ت��وي امل��ائ��ة غ���رام م��ن املوز 
% م��ن وزن���ه م��اء و  على 70 
% من وزنة ن�ساء  حوايل 25 
من وزن مائة �سكر   %  20 و 
ع��ن��ب و���س��ك��ر ق�سب و ده���ون و 
بروتني ومن المالح  و  الياف 
و  60 مليغرام حديد  املعدنية 
حوايل 40 مليغرام و كال�سيوم 
وب��وت��ا���س��ي��وم وف��ي��ت��ام��ني C و 

فيتامني ب2
املوز غني باللياف التي حتمي اجل�سم من ال�سابة بالورام ال�سرطانية- 
كما انه يحمي اجل�سم من فقر الدم وي�ساعد اجل�سم على افراز امللح نظرا 
تهدئة  يف  ي�ساعد  احلليب  مع  امل��وز  ع�سري  م��زج  فية-  البوتا�سيوم  لوجود 
الكال�سيوم  من  اج��ود  امل��وز  يف  امل��وج��ود  اللكال�سيوم  يعترب  و  املعدة  قرحة 
املوجود يف اجلنب و احلليب- ق�سر املوز يحنوي على مادة الي�سراتونني و 
هي مادة تعترب من مكونات الدماغ و ت�ساعد على تهدئة الع�ساب وال�سعور 

بالرتياح،
مينع تناول املوز على امل�سابني مبر�س ال�سكر وبامرا�س الكبد .

اأكرث  الكريهة من  الفم  رائحة  تعترب 
امل���زع���ج���ة وامل���ح���رج���ة التي  الأ����س���ي���اء 
يتعر�س لها ال�سخ�س، والتي ميكن اأن 
حتدث ب�سبب وجود م�سكلة بالأ�سنان 

اأو اللثة اأو اأ�سباب اأخرى.
الدكتورة  اأو�سحت  ال�سدد،  ه��ذا  ويف 
اأن من  اأ���س��ن��ان،  ب�����س��ام، طبيبة  ���س��روق 
بني الأ�سباب التي ت�سبب رائحة الفم 
ال��ك��ري��ه��ة وال���ت���ي ل��ه��ا ع��الق��ة بوجود 
وقرح  ت�����س��و���س  الأ����س���ن���ان،  يف  م�سكلة 
الأ�سنان  الفم وعدم الهتمام بنظافة 

اأو  اأو ف��ط��ري��ات،  وال���ف���م، وج����ود ج��ري 
الفم،  جفاف  ت�سبب  اأدوي���ة  ا�ستخدام 
“ب�سام”:  واأ���س��اف��ت  اللثة.  ج��ي��وب  اأو 
لها  ل��ي�����س  ال���ت���ي  الأ����س���ب���اب  “من  اأن 
مر�س  وج��ود  واللثة  بالأ�سنان  عالقة 
بع�س  اأو  وامل��ع��دة  اله�سمي  اجلهاز  يف 
اأمرا�س اجلهاز التنف�سي اأو اأكل طعام 
الذي  ال��ب�����س��ل  اأو  ال���ث���وم  م��ث��ل  م��ع��ني 

ي�سبب تغيري رائحة للفم”.
وح���ول ط���رق ال��ع��الج، اأ����س���ارت اإىل اأن 
احلل يبداأ من الهتمام بنظافة الفم 

والأ�سنان، مع تغري فر�ساة الأ�سنان كل 
الطبي،  اخليط  وا�ستخدام  �سهور   3
مع زيارة طبيب الأ�سنان ب�سكل دوري 
اأي  اأو  ت�سو�س  وج��ود  ع��دم  للتاأكد من 
“ب�سام” على  ونبهت  اأخ��رى.  م�ساكل 
وجود  عدم  من  اأي�ساً  التاأكد  �سرورة، 
م�ساكل  اأو  اله�سمي  باجلهاز  م�سكلة 
اجل�سم الأخ��رى، كما ميكن ا�ستخدام 
بع�س الأع�ساب والأطعمة مثل النعناع 
العطرية  والتوابل  الأخ�سر  وال�ساي 

والبقدون�س وخل التفاح.

ن�ص�ئح ه�مة للتخل�س من ر�ئحة �لفم �لكريهة

دميي لوفاتو تغني خالل مهرجان اإهريتراديو املو�سيقى يف ال�ص فيغا�ص.    )رويرز(

يف اإحدى قرى ال�سني القدمية كان ي�سكن فالح فقري وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �سغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�س لديها  ابنة ثانية كانت مثل  الن�ساء لرتبيتهما فولدت له  اإح��دى  الفقري  الفالح  الدنيا، فتزوج 
�سبب  بال  اجلميلتني  البنتني  على  تق�سو  الزوجة  كانت  الأي��ام  وم��ع  الثالث  البنات  ك��ربت  اجلمال،  �سيء من 
وحتملهما م�سئولية البيت وكل �سئ وجتل�س هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�سان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�ستعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �سابني مي�سوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �ساأن الفالح.
ومت�سلطة  اأي�ساً  والأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأح��د  يتقدم  ومل  زواجها  وق��ت  ج��اء  فقد  الثالثة  البنة  اأم��ا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�سها وحيدة ل ي�سعي اأحد للزواج منها اأ�سبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�سها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�س حتت �سجرة اللوز وجدت الفتاة ع�سا تربز من الأر�س 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�سجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�سا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثالث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ل  وقالت  الع�سا  ف�سرخت  عنها  بعيداً  الع�سا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �سادقة  وتقول  بالع�سا  لتم�سك  واقرتبت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�سا اذهبي لتنامي الآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�سباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�سدقاها لكن يف ال�سباح ا�ستيقظت 
الأب  عاتب  الوقت  من  فرتة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�ساً  يطلبها  من  وج��اء  البنات،  اأجمل  نف�سها  لرتى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �سيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �سئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرية وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�سرعت اإىل ع�ساها وقالت 
اأح�سنت  اأنانية ول ت�ستحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�سا ال�سحرية  اأرج��وك 
معاملة والدك لأح�سنت معاملتك لكنك ل ت�ستحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�س تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.


