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حتليل ثوري  يك�سف العمر املتبقي للإن�سان

طّور باحثون اأمريكيون طريقة لتحليل الدم، قد ت�شاعد على ك�شف 
تقارير  نقلت  م��ا  ح�شب  احل��ي��اة،  قيد  على  للإن�شان  املتبقي  العمر 

لو�شائل اإعلم غربية.
على  للإن�شان  املتبقي  العمر  قيا�س  حت��اول  التي  الدرا�شات  وتعتمد 
حت��دي��د ع��دد اخل��لي��ا يف اجل�شم واأع��م��اره��ا، وق��د جن��ح باحثون من 

جامعة "يال" الأمريكية يف قيا�س هذه املعطيات ب�شكل دقيق.
على  امل�شرفة  الباحثة  "ديلي ميل" الربيطانية عن  ونقلت �شحيفة 
ه��ي معرفة  املقبلة  اخل��ط��وة  "اإن  قولها:  ليفني،  م��ورغ��ان  ال��درا���ش��ة، 

العوامل التي توؤدي اإىل �شيخوخة اخلليا".
واأ�شافت: "�شي�شاعد ذلك على اإر�شاد النا�س اإىل ممار�شات غذائية اأو 

ريا�شية من �شاأنها اأن تطيل اأمد حياتهم".
واأو�شحت ليفني اأن النا�س يعتقدون يف الغالب اأنهم ب�شحة جيدة حني 

يكونون يف مرحلة ال�شباب، لكن الأمر قد ل يكون كذلك بال�شرورة.
وي��راه��ن ال��ع��ل��م��اء ع��ل��ى التحليل ال��ث��وري مل�����ش��اع��دة م��ن ي��ق��وم��ون به 
واعتمدت  امل�شتقبل.  تهددهم يف  التي  ال�شحية  املخاطر  على معرفة 
 1988 عامي  بني  اأم��ريك��ي  اآلف  لع�شرة  �شحية  بيانات  ال��درا���ش��ات 
اآلف �شخ�س  اأخرى من ع�شرة  و1994 ثم حللت بيانات جمموعة 

بني �شنتي 1999 و2010، يف �شبيل الو�شول اإىل هذه النتائج.

اأ�سرار �سحية خطرية للدوام الليلي
عر�شة  ي��زي��د  الليل  خ��لل  العمل  اأن  ح��دي��ث��ة،  طبية  درا���ش��ة  ك�شفت 
ما  ب�شبب  وال�شرطان،  القلب  واأم��را���س  باجللطة  للإ�شابة  الإن�شان 

يتعر�س له اجل�شم من تغيري يف عملية التمثيل الغذائي.
واأظهرت درا�شة اأجرتها كل من جامعة ولية وا�شنطن وجامعة �شري 
الربيطانية، اأن العمل بنظام املناوبات الليلي يربك عددا من العمليات 

الكيميائية التي اعتاد اجل�شم على القيام بها يف اأوقات حمددة.
يف  الغذائي  التمثيل  عملية  على  �شلبي  ب�شكل  الليلي  العمل  وي��وؤث��ر 
للطعام  �شليم  غري  ه�شم  اإىل  ي��وؤدي  ما  وه��و  )ال�شتقلب(،  اجل�شم 
بخلف ما يح�شل لدى من يعملون نهارا ويخلدون اإىل النوم ليل، 

وفق ما نقلت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
ي�شبط  اجل�شم  اأن  �شكني،  دي��ربا  �شري،  جامعة  يف  الباحثة  وتو�شح 
وبالتايل حني  م��ن ط��ع��ام،  اإل��ي��ه  م��ا ي�شل  بناء على  تفاعلته  اأوق���ات 
يتعود الإن�شان على الأكل والعمل يف فرتة الليل عو�س النهار، يح�شل 

التبا�س يف اجل�شم.
�شبعة منهم   7 14 م�شاركا، عمل  الدرا�شة على عينة من  واعتمدت 

ثلثة اأيام خلل فرتة النهار، بينما عمل الباقون يف الليل.
وخلل التجربة، مت تق�شيم العينة اإىل فريقني، وجرى قيا�س م�شتوى 
مكونات كيميائية معينة �شارة يف اجل�شم، ليت�شح اأن من يعمل خلل 
الليل ملدة اأطول معر�شون ب�شكل اأكرب ملتاعب اأع�شاء مرتبطة باجلهاز 

اله�شمي مثل الكبد والبنكريا�س.
ويعد ارتباك عملية التمثيل الغذائي يف ج�شم الإن�شان من الأ�شباب 

البارزة لأمرا�س خطرية مثل ال�شمنة وال�شرطان والكلى.

اكت�ساف بقايا اأقدم دينا�سور عملق 
غرب  �شمال  يف  معروف  عملق  دينا�شور  اأق��دم  بقايا  علماء  اكت�شف 
الأرجنتني وهو دينا�شور نباتي له اأربعة اأرجل وعنق متو�شط الطول 

وذيل طويل.
اإجننتيا  ا�شم  اأُطلق عليه  الذي  الدينا�شور،  اإن طول  الباحثون  وقال 
براميا وتعني "العملق الأول"، ي�شل اإىل ع�شرة اأمتار ويزن حوايل 
الع�شر  210 مليني عام خلل  واإن��ه عا�س قبل نحو  اأطنان  ع�شرة 
دينا�شورات  جمموعة  يف  قدميا  ع�شوا  الإجننتيا  ويعد  الرتيا�شي. 
ت��ع��رف ب��ال�����ش��وروب��ود وال��ت��ي �شملت ب��ع��د ذل���ك اأك���رب خم��ل��وق��ات برية 
والدريدنوت�س  اأرجنتينو�شور�س  ذل��ك  يف  مب��ا  الأر�����س  على  عا�شت 
والباتاجوتيتان التي كانت تعي�س يف منطقة باتاجونيا. وقالت عاملة 
الوطنية يف  خ���وان  ���ش��ان  م��ن جامعة  اأب��ال��دي��ت��ي  �شي�شيليا  احل��ف��ري��ات 
ُن�شرت يوم الثنني يف  التي  الباحثني يف الدرا�شة  الأرجنتني وكبرية 
دورية نيت�شر اإيكولوجي اأند اإيفولو�شن "نرى يف اإجننتيا براميا اأ�شل 
للعملقة واخلطوات الأوىل نحو ظهور دينا�شورات ال�شوروبود باأوزان 
التي  تلك  مثل  ع��ام  مليون  مئة  باأكرث من  بعده  70 طنا  اإىل  ت�شل 

عا�شت يف باتاجونيا".
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العثور على اأقدم لون بالتاريخ 
اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��ل��م��اء ع��ن اك��ت�����ش��اف م��ا و���ش��ف ب���اأن���ه، اأق����دم لون 
الطريقة  على  خلله  من  التعرف  املجموعة  وتاأمل  العامل،  يف  بيولوجي 
التي ا�شتطاعت احلياة احليوانية بها التطور والو�شول اإىل �شطح الأر�س 

بعد 4 مليارات �شنة من ت�شكل الكوكب. 
وجن��ح��ت امل��ج��م��وع��ة ال��ب��ح��ث��ي��ة ال��دول��ي��ة امل��وك��ل��ة م���ن اجل��ام��ع��ة الوطنية 
 1.1 الأ�شرتالية العثور على اأقدم لون بيولوجي، يقّدر عمره مبا يقارب 

مليار �شنة.
وي�شري موقع "اإي بي �شي" الأ�شرتايل اإىل اأن الأحافري اجلزيئية التي عرث 
عليها كانت خ�شراء يف الأ�شل، ولكنها ترتاوح اليوم ما بني اللون الأحمر 
اإىل اللون الأرج��واين الغامق يف �شكله املركز، وتتحول اإىل زهري  الدامي 

فاحت عند تخفيفها باملياه. 
داخل  م��ط��م��ورة  ال��ع��ث��ور عليها  اجل��زئ��ي��ة مت  الأح��اف��ري  اأن  العلماء  وي��وؤك��د 
ال�شحراء الكربى يف اأفريقيا، ومت اأخذ اللون من ال�شخور ال�شوداء البحرية 
حلو�س تاوديني يف موريتانيا. وقد مت �شحق ال�شخور اإىل م�شتوى البودرة 
حيث مت ا�شتخراج الأحافري با�شتخدام املواد الع�شوية التي اأنتجت بدورها 

زيتاً زهري اللون. 
كل �شي يف هذا العامل ميتلك لوناً، وحتى اأن اللون نف�شه لي�س جديداً، اإل اأن 
ما مت العثور عليه هو اأحفوريات بيولوجية متتلك لوناً بيولوجياً مل يتغرّي 

منذ اأكرث من مليار عام.
للدينا�شورات ل  اأحفوريات  للعثور على  الأمر م�شابه  اأن  العلماء  ويو�شح 

تزال متتلك نف�س لون الدينا�شور.
ويقدر اأن كوكب الأر�س ت�شكل منذ اأكرث من 4.5 مليار �شنة، اإل اأن احلياة 
التي نعرفها مل تت�شكل �شوى منذ 600 مليون �شنة.  وميكن للأحفوريات 
التاريخ رمبا  التي جرت يف  املحورية  النقطة  باأن  اأن تدل  املكت�شفة حديثاً 

كانت تعود اإىل نق�س يف الطعام يف اأ�شفل الهرم الغذائي. 

مقهى ي�سعى لدمج ذوي 
االحتياجات اخلا�سة 

يف اأحدث م�شعى لدمج ذوي الحتياجات 
اخلا�شة يف املجتمع يوظف مقهى ومطعم 
الحتياجات  ذوي  م��ن  اأف����رادا  دم�شق  يف 
وحت�شري  ال�������ش���ي���اف���ة  خ���دم���ة  ل���ت���ق���دمي 
املوظفون  وي���ق���وم  ل�������رواده.  امل�����ش��روب��ات 
اجل��دد يف )�شو�شيت( بكل �شيء ب��دءا من 
ال��رواد عند مدخل  اأو  ا�شتقبال ال�شيوف 
املقهى ثم تلقي طلباتهم وحتى حت�شري 
خلود  وقالت  لهم.  وتقدميها  امل�شروبات 
رجب رئي�شة جمعية جذور للدعم النف�شي 
خلله  م��ن  نعمل  "حاولنا  والجتماعي 
اإ���ش��اءة  ل��ه��وؤلء الأط��ف��ال، ن�شتغل معهم 
�شمن برنامج دعم نف�شي، نطلق املواهب 
لتمكينهم  ع��ن��ده��م  امل���وج���ودة  وال���ق���درات 
ا�شتغلنا  باملجتمع.  دجم��ه��م  اق��ت�����ش��ادي��اً، 
‘ح�شنك  ا���ش��م��ه��ا  ���ش��اب��ق��ا ف��ع��ال��ي��ة  م��ع��ه��م 
عافية‘ باليوم العاملي ملتلزمة داون. كان 
فيه �شرخة من الأمهات ب�شبب عدم تقبل 
املجتمع لهاي ال�شريحة. ففكرة �شو�شيت 
نحنا حبينا  اإن���ه  املنطلق.  ه��اد  م��ن  اأج���ت 
اأ�شخا�س  اي�����س ه��م  ال��ع��امل ق��د  ن��ورج��ي 
عندهم طاقات موجودة بداخلهم وفيهم 
اللي  يا  الأ�شخا�س  نحنا  علينا  يتفوقوا 

بنفكر حالنا كتري �شويني يعني".

حوافز مغرية 
لزيادة الن�سل

ديلي"  "ت�شاينا  ���ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
"لياونينغ"  اإق��ل��ي��م  اإن  ال��ر���ش��م��ي��ة، 
ال�شني،  ����ش���رق  ���ش��م��ال  يف  ال���واق���ع 
لظاهرة  للت�شدي  ح��ل��ول  ي��در���س 
ت��ن��اق�����س ع���دد ���ش��ك��ان��ه، وق���د يقدم 
حوافز مالية لت�شجيع الأزواج على 

اإجناب مزيد من الأطفال.
ملواجهة  الإق��ل��ي��م ج��اه��دا  وي�����ش��ع��ى 
منذ  امل�شتمر  القت�شادي  تراجعه 
انخفا�س  ب�����ش��ب��ب  ط���وي���ل���ة،  ف����رتة 
القوى العاملة يف الإقليم، وتقدمها 
يف ال��ع��م��ر، ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن حملة 
عمرها 15 عاما اأطلقتها احلكومة 
�شباب  اأجل"جتديد  م��ن  امل��رك��زي��ة 
�شمال �شرق البلد". وارتفع الناجت 
لياونينغ،  لإقليم  الإجمايل  املحلي 
ال���ذي ك���ان يف وق���ت م��ا واح����دا من 
اأك����رث اأق��ال��ي��م ال���ب���لد ازده�������ارا، يف 
باملئة   4.2 بن�شبة  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام 
م���ق���ارن���ة م����ع م���ع���دل ل��ل��ن��م��و على 
امل�شتوى الوطني ن�شبته 6.9 باملئة. 
الإجمايل  املحلي  ال��ن��اجت  وانكم�س 
عام  يف  باملئة   2.5 بن�شبة  للإقليم 
2016. وبح�شب وكالة التخطيط 
ف����اإن  الق����ت���������ش����ادي يف الإق����ل����ي����م، 
حوافز  تقدمي  يدر�س  "لياونينغ" 
واجتماعية  وت��ع��ل��ي��م��ي��ة  ���ش��ري��ب��ي��ة 
يقررون  ال��ذي��ن  ل�����لأزواج  و�شكنية 

اإجناب مزيد من الأطفال.
و���ش��ي��ق��دم  الإق���ل���ي���م اأي�����ش��ا اإج�����ازة 
اأكرث  ويتيح مرونة  اأط���ول،  اأم��وم��ة 
يف �شاعات العمل بالن�شبة للأمهات، 

وفق ما نقلت "رويرتز". 

فتية الكهف يلوحون 
للعامل بعد اإنقاذهم  

ت�شجيل  اأول  الأرب��ع��اء  ام�س  �شدر   
م�شور للفتية التايلنديني الذين 
ج���رى اإن��ق��اذه��م م��ن ك��ه��ف مغمور 
ظهروا  اإذ  ي��وم��ا،   17 ب��ع��د  ب��امل��ي��اه 
على  م��ن  ويلوحون  يبت�شمون  فيه 
بامل�شت�شفى ويبدون نحافا  اأ�شرتهم 
التي  املعناة  لكن ب�شحة جيدة بعد 
اإخراج  ال��ع��امل. ومت  ان��ت��ب��اه  ج��ذب��ت 
فريق  م����ن  الأخ���������رية  امل���ج���م���وع���ة 
املكون  القدم  لكرة  بورز"  "وايلد 
م��ن 12 ف����ردا وم���درب���ه م��ن كهف 
تام لواجن قرب احلدود مع ميامنار 
م�شاء اأم�س الثلثاء باأمان لتنتهي 
�شعور  وي�شود  خطرة  اإن��ق��اذ  عملية 
م�شتوى  على  والبهجة  ب��الرت��ي��اح 

العامل.
وق���������ال رئ����ي���������س م���ه���م���ة الإن������ق������اذ 
ن���اروجن�������ش���اك اأو����ش���وت���ان���اك���ورن يف 
جمرد  الفتية  اإن  �شحفي  م��وؤمت��ر 
يتحمل  اأح�����د  ول  ف���ق���دوا  اأط���ف���ال 

امل�شوؤولية.
وا�شاف "ل نرى الأطفال خمطئني 
اأو اأبطال. اإنهم جمرد اأطفال وكان 

الأمر جمرد حادث عر�شي".

احذر اإدمان بخاخ االأنف
ح���ذرت ال��راب��ط��ة الأمل��ان��ي��ة لأط��ب��اء الأنف 
بخاخ  ا���ش��ت��ع��م��ال  م���ن  واحل��ن��ج��رة  والأذن 
 7 تزيد عن  مل��دة  املزيل للحتقان  الأن��ف 
امل��رء فري�شة  اأي��ام، واإل فقد يقع   10 اإىل 
امل���ع���روف���ة با�شم  ال��ف��ع��ال��ة  امل������ادة  لإدم������ان 

"زايلوميتازولني".
وعادة ما يتم ا�شتعمال بخاخ الأنف املزيل 
ل��لح��ت��ق��ان ع��ن��د الإ���ش��اب��ة بنزلة 
ب��������رد، وال�����ت�����ي ت�������ش���ت���م���ر يف 
اإىل   7 مل����دة  ال��غ��ال��ب 
ويف  اأي�����ام.   10
حال ا�شتمرار 
اأع�����را������س 

نزلة ال��ربد مل��دة اأط��ول من ذل��ك، فينبغي 
الطبيب  وا�شت�شارة  البخاخ  اإيقاف  حينئذ 
ملعرفة ال�شبب احلقيقي الكامن وراء هذه 
الأعرا�س، والذي قد يكمن يف احل�شا�شية.

اإىل  الرابطة  اأ���ش��ارت  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 
اأن ال�شتعمال املفرط لبخاخ الأنف املزيل 
للحتقان قد يلحق �شرراً باآليات التنظيف 
الطلئي  ب��ال��ن�����ش��ي��ج  ي���ع���رف  مل����ا  ال����ذات����ي 
ال��ط��ري��ق للإ�شابة  م��ا مي��ه��د  ال��ت��ن��ف�����ش��ي، 
بعدوى جديدة. كما يرتفع خطر الإ�شابة 
الدم،  ���ش��ري��ان  يف  مو�شعية  ب��ا���ش��ط��راب��ات 
ويف اأ�شواأ احلالت قد ي�شل الأمر اإىل حد 

حدوث ثقب يف حاجز الأنف. 

ولوحظ  مبكرة،  �شن  منذ  ال�شغار  باأ�شنان  العناية  *اب��داأ 
اأن اأغلب الأطفال ي�شابون باأمرا�س الت�شو�س التي تخلف 
اإىل  الذهاب  اأ�شنانهم وهم يف عمر ي�شبق عمر  تخريبا يف 
الرابطة  رئي�س  �شويل  كارين  الدكتور  وين�شح  املدر�شة. 
الأمريكية ل�شحة الأ�شنان با�شتخدام قطعة قما�س ناعمة 
تو�شع على فر�شة اأ�شنان طرية مل�شح اأ�شنان ولثة الأطفال 

حني يكونون يف �شن الثانية.
ال�شاد�شة،  �شن  منذ  ال��واق��ي��ة  التيجان  با�شتخدام  *اب����داأ 
فاإن  وال��وق��اي��ة  الأم���را����س  ع��ل��ى  ال�شيطرة  مل��راك��ز  وط��ب��ق��ا 
ا�شتخدام التيجان الواقية ي�شاعد اإىل حد كبري يف وقاية 

الأ�شنان من الت�شو�س.
تتجاوز  ل  اأن  على  معقولة  بكميات  الفلورايد  *ا�شتخدم 
احلد امل�شموح. ويف البلدان التي ل ي�شاف الفلورايد اإىل 
الفلورايد  معاجني  با�شتخدام  ين�شح  فيها  ال�شرب  مياه 
ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ع��ل��ى الأ����ش���ن���ان ح�����ش��ب توجيهات  وت��ط��ب��ي��ق 
والتجاوز  الإ����ش���راف  ع��دم  م��راع��اة  م��ع  املخت�س  الطبيب 
ل  اأن  مراعاة  ويجب  م�شادة.  م�شاعفات  وق��وع  لحتمال 
تزيد كمية الفلورايد امل�شتخدم لأ�شنان الأطفال عن حجم 
واإل  الأ�شنان  فر�شاة  ط��رف  على  ال�شغرية  ال��ب��ازلء  حبة 

ظهرت على الأ�شنان بقع بي�شاء مزمنة.
*فّر�س اأ�شنان الأطفال مرتني يف اليوم، وا�شتخدم اخليط 
لتنظيف الفراغات بينها مرة واحدة، كما يو�شى بتبديل 
فر�شاة الأ�شنان من 4 اىل 8 مرات يف ال�شنة ملنع ا�شتيطان 
البكرتيا فيها ولتحا�شي تهتك �شعرياتها مبا يجرح اللثة.

باملاء  ومت�شم�س  فمك  *اغ�شل 
بعد تناول اأي �شيء، اأو ا�شتخدم 
ب�����ش��ك��ل م��ن��ظ��م ال��ل��ب��ان ع��ل��ى اأن 
ال�شكريات  م����ن  خ���ال���ي���ا  ي���ك���ون 

اخلايل  اللبان  للت�شو�س،  امل�شببة 
م��ن ال�����ش��ك��ر اأم����ر ي�����ش��اع��د ب�����ش��دة يف م��ن��ع �شيلن 

اللعاب من فم الأطفال.
وب��ن��ائ��ه، لكن  م��ف��ي��دة للج�شد  ب��اأن��واع��ه��ا  *ال��ري��ا���ش��ة 
الأط��ف��ال خلل  يرتكبها  التي قد  املحتملة  الأخ��ط��اء 
ملنطقة  �شربات  عنها  ينجم  والتي  الريا�شة  ممار�شة 

اأ�شنانهم،  يف  اأب��دي��ا  ودم���ارا  ت�شوهات  ت�شبب  قد  الفم، 
ا���ش��ت��خ��دام واق��ي��ات الأ���ش��ن��ان للأطفال  ال��ي��وم  ل��ذا ي�شيع 

والبالغني .
التبغ،  م�شغ  اأو  التدخني  عن  البالغون  ميتنع  ان  *يجب 
وامل�شببة  ال��ل��ث��ة  ب�شحة  امل�����ش��رة  امل����واد  اأ���ش��د  م��ن  ف��ال��ت��ب��غ 
لت�شو�س الأ�شنان وتاآكلها وا�شفرارها، بل وا�شودادها، ولبد 
من توجيه ال�شغار ب�شرورة عدم التدخني ت�شبها ببع�س 
البالغني واإفهامهم خطورة ذلك على جمالهم و�شحتهم. 
التي  امل��ح��لة  الع�شائر  ف��اإن  الأط��ف��ال  ع��ن  نتكلم  كنا  واإذا 
ت�شيع يف املدن الكربى اليوم ت�شبب ت�شو�شا موؤكدا لأ�شنان 
البلوغ.  اأ�شنان  يف  حتى  الت�شو�س  ي�شتمر  وق��د  الطفولة، 
ولبد واحلالة هذه من منع الأطفال عن تناول الع�شائر، 
ذات  غ��ازي��ة  مائية  ع��ب��وات  توفري  تكمن يف  ذل��ك  وطريقة 

نكهة حمببة لهم.

*اح������������ر�������������س ع����ل����ى 
تناول  ب��ن��ي��ك  ت��ع��ل��ي��م 
ت�شمن  متنوعة  اأطعمة 
لأج�������ش���اده���م - وم����ن ثم 
ي�شاهم  غ���ذاء  لأ���ش��ن��ان��ه��م- 
بناء نظام مناعة فيها، ويذهب  يف 
ان  اإىل  امل���خ���ت�������ش���ني  م����ن  ك���ث���ري 
املعروف  ال�شمك  زي��ت  ت��ن��اول 
اإىل  يقلل   omega-3 ب 
حد كبري من اأمرا�س اللثة 

عند ال�شغار.
التي  الأط����ع����م����ة  *جت���ن���ب 
لأّن  ال�������ش���ك���ر  ع����ل����ى  حت�����ت�����وي 
البكرتيا الطبيعية املوجودة يف الفم تك�ّشر جزيئات ال�شكر 
تاآكلها.  وت�شبب  الأ�شنان  بني  تبقى  ع�شائر  اإىل  وحتولها 
والع�شائر  الغازية  امل�شروبات  اأّن  الأ�شنان  اأط��ب��اء  وي��وؤك��د 
وبالتايل  الع�شائر  ه��ذه  لتوليد  اأك��ي��د  �شبب  ه��ي  امل��ح��لة 

�شتكون �شببا اأكيدا لتلف اأ�شنان ال�شغار.
*الفح�س الدوري للأ�شنان، حيث اأن اأغلب امل�شادر توؤكد 
اأن هذا الفح�س يجب اأن يجري مبعدل مرة واحدة كل 6 
اأ�شهر، فيزيل الطبيب بقايا الطعام املرتاكمة بني الأ�شنان 
فيعاجله  الطفل  ل��دى  لثة  ال��ت��ه��اب  وق���وع  ي�شّخ�س  وق��د 
ب�شرعة وب�شكل مبكر وي�شمن عدم امتداد اأثره ال�شار اإىل 

�شائر ج�شد الطفل.

اأ�سنان االأطفال اأول 
الطريق ل�سلمة اأج�سادهم

وبتطور  الأجيال  باختالف  الأ�سنان  ب�سان  الآراء  اختلفت 
العلم، وتباينت الن�سائح ب�ساأن رعاية اأ�سنان الأطفال يوميا 

باختالف الأجيال. هذه ن�سائح ذهبية تعني اجلميع على 
رعاية الأ�سنان ع�سى اأن تكون احلا�سمة هذه املرة.

عن  اإع��الن��ا  بنيهم  اأف���واه  �سحة  تبقى  اأن  الوالدين  يهم 
من  اأمٍل  بال  ليال  ال�سغري  ينام  ان  ويهمهم  اأ�سنانهم،  �سالمة 
�سر�س منخور اأو لثة ملتهبة اأو رائحة كريهة حترمه من 

النوم. درا�سات ظهرت حديثا ك�سفت اأّن اأمرا�س اللثة - 
ل�سيما عند �سغار ال�سن- قد تخلق يف البدن م�سكالت 
�سحية جمة، مبا يف ذلك احتمالت الإ�سابة باأمرا�س 

القلب.
"ويب ميد" الطبي املتخ�س�س بال�سحة وال�سالمة  موقع 

الأ�سرة.  اأف��راد  باأ�سنان  للعناية  ن�سائح  جملة  ن�سر  العامة 
يجري  اأن  �سرط  ماليا،  مكلفة  وغري  ب�سيطة  اأنها  فيها  اجلديد 

تطبيقها على ال�سغار منذ نعومة اأظفارهم.
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�ش�ؤون حملية

فن اأبوظبي يطلق الن�سخة الثانية من برنامج  الفن + التكنولوجيا

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم

جامعة اأبوظبي تعقد دورة تدريبية حول مبادئ االبتكار وريادة االأعمال 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تختتم بنجاح اأربع جوالت ترويجية يف كندا 

•• اأبوظبي - الفجر

 دع���ا ب��رن��ام��ج ور�����س ع��م��ل الإق���ام���ة ال��ف��ن��ي��ة "الفن + 
اإىل  للن�شمام  خليفة  جامعة  طلب  التكنولوجيا" 
لت�شميم  املعا�شرين  العامليني  الفنانني  م��ن  كوكبة 
اإب��داع��ي��ة �شمن ح��رم اجلامعة، وذل��ك يف  اأع��م��ال فنية 
اإطار مبادرات الربنامج الذي يقام على مدى عام كامل 
بالتعاون بني اجلامعة ومعر�س "فن اأبوظبي" بهدف 

تعريف املجتمع باأحدث املمار�شات الفنية املبتكرة.
مينجبو  فنغ  املعا�شر  ال�شيني  الفنان  مع  وبالتعاون 
اإدري�س،  اآلء  الإماراتية  والفنانة  "نومينون"  و�شركة 
التي  املتميزة  امل�شاريع  م��ن  باقة  ع��ن  ال��ربن��ام��ج  اأث��م��ر 
جتمع بني الفن والتكنولوجيا، حيث �شيك�شف الفنانون 
الور�س  هذه  من  امل�شتوحاة  الفنية  الأعمال  عن  اأي�شاً 

خلل معر�س فن اأبوظبي لهذا العام.
اإىل   ان�شم طلب الهند�شة والعلوم يف جامعة خليفة 
 5 م��دار  "نومينون" على  والتطوير  الأب��ح��اث  �شركة 
تفاعلية  منحوتة  لإب���داع  املا�شي،  يونيو  �شهر  يف  اأي��ام 
ت�شتجيب للحرارة والتوا�شل قريب املدى �شمن ور�شة 

عمل "جم�شم غام�س". وتتخ�ش�س �شركة التكنولوجيا 
باإن�شاء  �شميت،  دي  ك���ارل  اأ���ش�����ش��ه��ا  ال��ت��ي  البلجيكية، 

منحوتات متحركة با�شتخدام نهج غري م�شبوق يتمّثل 
بالأ�شياء اجلامدة.  الذكاء ال�شطناعي  يف دمج تقنية 

كما متّكن الطلب من العمل مع الفنان فنغ مينجبو، 
والذي �شارك يف الن�شخة الأوىل للربنامج يف 2017 
ليعود جمدداً مبفهوم ور�شة عمل جديدة يف 2018. 
ومتحورت ور�شة هذا العام حول تطوير جتربة لع�شاق 
املو�شيقى عرب اإن�شاء "ُحجرة الكاريوكي" والتي �شيتم 
عر�شها يف حرم جامعة خليفة، وعلى  كورني�س اأبوظبي، 
الور�شة  واأقيمت  اأبوظبي.  فن  معر�س  �شمن  ولحقاً 
"بورتريه  عنوان  حتت  العام  هذا  برنامج  من  الثالثة 
�شاركت  وال��ت��ي  اإدري�������س،  اآلء  ال��ف��ن��ان��ة  جتريبية" م��ع 
لإب���داع  التكنولوجيا  ت��وظ��ي��ف  يف  جت��رب��ت��ه��ا  ال���ط���ّلب 
اأعمال فنية معا�شرة عرب ا�شتخدام تقنية الهولوجرام 
املتطورة ثلثية الأبعاد، وعّرفتهم اأي�شاً على تاريخ فن 
البورتريه وكيفية توظيف الفنانني ل�شورهم الذاتية 

يف الفن املعا�شر.
بني  ب��ال��ت��ع��اون  التكنولوجيا"   + "الفن  م��ب��ادرة  ت��ق��ام 
جامعة خليفة و"فن اأبوظبي" والتي اأطلقت لأول مرة 
م��ع طلب  ال��ب��ارزي��ن  الفنانني  2017. وجت��م��ع  ع��ام 
اجلامعة، عرب �شل�شلة من ور�س العمل التي ت�شتك�شف 

طرق �شنع الفن من خلل ا�شتخدام التكنولوجيا.

•• دبي - الفجر

مع  وبالتعاون  بدبي،  فرعها  يف  اأبوظبي  جامعة  نظمت 
وزارة  الأعمال" من  وريادة  البتكار  يف  اخلرباء  "جلنة 
لتعريف  وت��اأه��ي��ل��ي��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورة  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة 
جم��م��وع��ة م���ن الأك���ادمي���ي���ني م���ن ج��ام��ع��ات خم��ت��ل��ف��ة يف 
الدولة باملبادئ املوؤ�ش�شة ملفهومي الإبتكار وريادة الأعمال 
بهدف تاأهيلهم لنقل هذه املعرفة اإىل طلبة البكالوريو�س 

والدرا�شات العليا يف الدولة. 
وث��ّم��ن ال��دك��ت��ور اإب��راه��ي��م ���ش��ي��داوي م��دي��ر ح��رم جامعة 
اأبوظبي يف دبي، جهود وزارة الرتبية والتعليم والرامية 
اإىل اإعداد جيل موؤهل للإ�شهام يف حتول اقت�شاد الإمارات 

ن��ح��و اق��ت�����ش��اد ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة والب��ت��ك��ار م��ن خلل 
يتم  التي  ال��دورات  املتنوعة ومنها هذه  املبادرات  اإط��لق 
فيها توظيف اأحدث التقنيات واأ�شاليب التدريب واإي�شال 
املعرفة اإىل �شريحة اأ�شا�شية يف عملية حتول القت�شاديات 
ال��ع��امل��ي��ة األ وه���م ال���ك���وادر الأك��ادمي��ي��ة وال��ت��دري�����ش��ي��ة يف 
اجلامعات. وجاءت الدورة يف اإطار مبادرة وزارة الرتبية 
والتعليم وبالتعاون مع جامعة �شتانفورد لتدريب اأع�شاء 
واخلا�شة  احلكومية  اجلامعات  من  التدري�شية  الهيئة 
وريادة  الب��ت��ك��ار  مناهج  لتدري�س  وتاأهيلهم  ال��دول��ة  يف 
الأع���م���ال. ومب��وج��ب امل���ب���ادرة، يتم ك��ل ع��ام اإع����داد نخبة 
م��ن الأك��ادمي��ي��ني م��ن اجل��ام��ع��ات احل��ك��وم��ي��ة واخلا�شة 
نقل  املجال بهدف  والتوجهات يف هذا  املعلومات  باأحدث 

للتفكري  ع�شرية  بطرق  وتزويدهم  الطلبة  اإىل  املعرفة 
ما  لكافة  عملية  حلول  واإي��ج��اد  وال���ش��ت��دلل  والتحليل 
وقامت  املهنية.    حياتهم  يف  حتديات  من  تواجههم  قد 
اأبرز خريجي  وزارة الرتبية والتعليم باختيار نخبة من 
البتكار  يف  اخل���رباء  "جلنة  لي�شكلوا  ال�شابقة  ال���دورات 
الهيئة  اأع�شاء  من  ع��دداً  ت�شمل  العمال" والتي  وري��ادة 
اآنا  الدكتورة  بينهم:  من  اأبوظبي  جامعة  يف  التدري�شية 
وروبينا قري�شي،  الأع��م��ال،  اإدارة  كلية  اأوي��ج��ك، من  ف��ان 

من�شقة م�شاقات يف جامعة اأبوظبي.
وقد مت اختيار فرع اجلامعة يف دبي ليكون مقراً للدورة 
 30 اأك��رث من  ا�شتقطبت  والتي  موؤخراً  التي مت عقدها 
متدرب ومتدربة من خمتلف اجلامعات يف دولة الإمارات، 

حيث قام املتدربون بالعمل �شمن جمموعات على تطوير 
ل��دي��ه��م وف���ق طرق  م��ه��ارات��ه��م وحت��دي��ث ط���رق التفكري 
الدورة  من  الأوىل  املرحلة  نهاية  ويف  وع�شرية،  مبتكرة 
التاأهيلية �شينتقل كافة امل�شاركني للمرحلة الثانية والتي 
خلل  املتحدة  الوليات  يف  �شتانفورد  جامعة  يف  �شتعقد 
�شهر يوليو اجلاري.  و�شم الفريق الذي �شاعد على اإعداد 
وتنظيم الدورة، كًل من الدكتور اإبراهيم �شيداوي مدير 
حرم جامعة اأبوظبي يف دبي، والدكتورة اآنا فان اأويجك، 
والدكتورة  اأبوظبي،  جامعة  يف  الأع��م��ال  اإدارة  كلية  من 
ب�شرى املل، مديرة ال�شيا�شات الجتماعية مبكتب رئا�شة 
جمل�س ال��وزراء، وال�شيدة غفران بن �شليمان من مكتب 

رئا�شة جمل�س الوزراء. 

•• اأبوظبي- الفجر

بنجاح  اأبوظبي   – وال�شياحة  الثقافة  دائ��رة  اختتمت 
ي�شم  لوفد  م��وؤخ��راً  قادتها  التي  الرتويجية  اجل��ول��ة 
مم��ث��ل��ني م���ن ال�����ش��رك��اء واأ����ش���ح���اب امل�����ش��ل��ح��ة يف اأرب���ع 

حمطات رئي�شية يف كندا. 
وجرى تنظيم العديد من اللقاءات والجتماعات على 
مدى �شهر كامل، التقى فيها ممثلو الوفد امل�شارك يف 
اجلولة بالعديد من الإعلميني وممثلي وكالت �شفر 
الإم���ارة من  ما متتلكه  اأه��م  على  و�شياحة لإطلعهم 
مقومات ومعامل �شياحية وترفيهية جاذبة، بالإ�شافة 
الأ�شيلة  الثقافية  وال��رتاث��ي��ة  التاريخية  امل��واق��ع  اإىل 
والفريدة من نوعها، وذلك ملا حتظى به ال�شوق الكندية 
اأبوظبي كاأحد اأهم  من مكانة لدى قطاع ال�شياحة يف 
الأ�شواق املتنامية لدى دولة الإمارات العربية املتحدة 
ب�����ش��ك��ل ع����ام، اإذ رك����زت اجل���ول���ة ع���ل���ى   ت�����ش��ج��ع املزيد 
اجلولة  وت��وق��ف��ت  الإم�����ارة.  زي���ارة  على  الكنديني  م��ن 
واأوتاوا،  ومونرتيال،  فانكوفر،  من  كل  يف  الرتويجية 

وتورونتو، اأيام 25 و 26 و27 و28 يونيو املا�شي.
رافق الوفد خلل جولته الكندية، �شعادة �شلطان علي 
احلربي، قن�شل عام دولة الإمارات العربية املتحدة يف 
كندا. وقدم الوفد ل�شّناع ال�شياحة يف ال�شوق الكندية 
ال�شياحية،  ال���رح���لت  وم��ن��ظ��م��ي  ال�����ش��ف��ر  وك����لء  م��ن 
وقد  اأب��وظ��ب��ي.  يف  ال�شياحي  للم�شهد  ���ش��ام��ًل  ع��ر���ش��اً 
�شهدت اجلولة اهتماماً ملحوظاً من القطاع ال�شياحي 

الكندي مبقومات العا�شمة الثقافية وال�شياحية.
واملكاتب  الرتويج  اإدارة  مدير  النعيمي،  مبارك  وق��ال 
اأبوظبي:  وال�����ش��ي��اح��ة-  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  اخل��ارج��ي��ة يف 

"تربط دولة الإمارات العربية املتحدة، وكندا علقات 
وقد  امل�شتمر.  بالتطور  تت�شم  وط��ي��دة،  ا�شرتاتيجية 
�شهدنا موؤخراً اإلغاء تاأ�شرية الدخول امل�شبقة اإىل كندا 
هذه  خلل  ومن   . الإماراتيني.   للمواطنني  بالن�شبة 
اجلولة الرتويجية ناأمل يف الرتقاء بدور وكلء ال�شفر 
لإلهام  الكندية  ال�شوق  يف  ال�شناعة  ورواد  وال�شياحة 
اأبوظبي  املزيد من الكنديني على زيارتنا يف  وت�شجيع 

خلل ف�شل ال�شيف احلايل وطوال العام. وقد عقدنا 
خلل اجلولة العديد من اللقاءات والجتماعات بهدف 
اأ�شحاب  والتعاون مع  ال�شراكة  اأوا�شر علقات  تعزيز 
اأب��وظ��ب��ي من  مل��ا متتلكه  وال��رتوي��ج  ك��ن��دا،  امل�شلحة يف 
مقومات �شياحية وثقافية واأكادميية �شت�شهم يف اإتاحة 
وكذلك  وامل��ع��ريف،  الثقايف  للتبادل  الفر�س  من  املزيد 

تعزيز العلقات التجارية وفر�س ال�شتثمار."

تندرج اجلولة �شمن الأجندة ال�شنوية لدائرة الثقافة 
وال�شياحة – اأبوظبي للرتويج  ملقومات الإمارة العاملية 
اأمريكا وكربى مدن الوليات املتحدة،  يف �شوق �شمال 
ت���ط���ورات قطاع  اآخ����ر  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  لت�شليط  وك���ن���دا، 
ال�شياحة وال�شفر والرتفيه واأحدث امل�شاريع ال�شياحية 
ومراكز  املتطورة  التحتية  والبنى  الفندقية  واملن�شاآت 

الت�شوق عاملية امل�شتوى.

جمل�س �سامل بن كبينة الرا�سدي يحذر 
من �سوء ا�ستخدام التطبيقات الذكية

•• النه�ضة - الفجر

باأبوظبي  النه�شة  مبنطقة  الرا�شدي  كبينة  بن  �شامل  ال�شيخ  جمل�س  اأكد 
الذكية  التطبيقات  ا���ش��ت��خ��دام  ���ش��وء  م��ن  املجتمعي  ال��وع��ي  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
وخماطر البتزاز الإلكرتوين التي تنت�شر باأ�شكال واأهداف خمتلفة تهدد 
الدكتور  الأف��راد واملجتمع بكل فئاته. جاء ذلك يف حما�شرة قدمها  اأم��ن 
ن�شائح  جملة  خ��لل  م��ن  امل��ع��ل��وم��ات«  اأم���ن  »خ��ب��ري  الكويتي  حمد  حممد 
التكنولوجية،  التطبيقات  مل�شتخدمي  خا�شة  وتقنية  مهنية  واإر����ش���ادات 
فئات  لها  يتعر�س  ال��ت��ي  الإل��ك��رتوين  الب��ت��زاز  ب��اأخ��ط��ار  التوعية  واأه��م��ي��ة 
اأجهزة  ا�شتخدام  �شوء  �شلبيات  اإىل  اإ�شافة  املوؤ�ش�شات،  و  الأف��راد  كبرية من 
وتناول  وك��ب��ارا.  �شغاراً  املجتمع  اأف��راد  على  املدمرة  واآث��اره��ا  التكنولوجيا 
اجلرائم  وهما  رئي�شني،  حمورين  حما�شرته،  �شياق  يف  الكويتي،  الدكتور 
ال�شيربانية الإلكرتونية من �شب وقذف وت�شهري وابتزاز واخرتاق لأفراد 
والبتزاز  الحتيال  اأ�شاليب  هو  والثاين  الأطفال،  وخا�شة  كافة،  املجتمع 
الإع��لن��ات اخلبيثة  الإل��ك��رتوين والفرتا�شي والن�شب، من خ��لل ط��رح 
واخلادعة، من خلل حملت دعائية م�شبوهة ومغر�شة تطرح على مواقع 
التوا�شل الجتماعي وغريها من الأ�شاليب، داعياً ال�شباب بالدرجة الأوىل 
اإىل �شرورة التحلي باأق�شى درجات احليطة واحلذر، لتوفري �شبل احلماية 
ق��د ترتتب  ال��ت��ي  واخل��ط��رة  ال�شلبية  ال��ت��داع��ي��ات  م��ن  املطلوبة  وال��وق��اي��ة 
الدمان  الكويتي  ال��دك��ت��ور  وو���ش��ف  الأ���ش��ال��ي��ب.  ه��ذه  ا�شتخدام  �شوء  على 
الإلكرتوين باأنه حالة من التعلق النف�شي وال�شلوكي بو�شائل التكنولوجيا 
احلديثة مل�شتوى ل ت�شتقيم حياة ال�شخ�س اليومية بدونه وي�شبح التعلق 
وادمان التكنولوجيا جزء من حياة ال�شخ�س ينفق فيها املزيد من الأموال 
من اأجل هدف وحيد هو اأن يتح�شل على اأحدث ال�شيحات التكنولوجية. 

املجتمع   على  اأ�شبح خطرا حقيقيا  التكنولوجيا  ادم��ان  اأن  املحا�شر  واأك��د 
بني  التطابق  حل��د  ي�شل  كبري  ت�شابه  هناك  ان  ووج��د  اخلمر  ادم���ان  م��ن 
العمليات التي يقوم بها مخ مدمن اخلمر وذاتها التي يقوم بيها مخ مدمن 
واجب  ا�شبح  التكنولوجيا  ادم��ان  ملف  مناق�شة  ف��اإن  ثم  وم��ن  الكمبيوتر 

وطني ولبد من مواجهته والت�شدي له. 
ومن اأخطر اأنواع ادمان النرتنت يف جممعنا العربي يبداأ بو�شائل التوا�شل 
دون  املجتمع  بني  اجتماعي  ترابط  باأنها  البع�س  يعتقد  التي  الجتماعي 
النظر اىل املخاطر اجل�شيمة التي تفتك باملجتمع وتدمر عاداته وتقاليده 
التي  الإلكرتونية  الألعاب  بع�س  اأخطار  اىل  الكويتي  لفت  كما  ال�شيلة. 
تعمل على ن�شر واقع افرتا�شي موجه حتديداً للفئات العمرية ال�شغرية، 
ل �شيما الأطفال، قد توؤدي اإىل بهم اإىل النحراف الفكري والبتعاد عن 
الربامج  تلك  به  تقوم  ما  خ��لل  الإم��ارات��ي، من  املجتمع  وتقاليد  ع��ادات 
ال�شباب  حتى  الأطفال  فكر  تلبي  خمتلفة  تقنية  باأ�شكال  بثه  من  واملواقع 

وتغرقهم باأفكار وممار�شات خطرة.
و�شدد �شاحب املجل�س ال�شيخ حممد �شامل بن كبينة الرا�شدي، اإىل الوقوف 
وحت�شني  والتوعية  الر�شاد  يف  خطتها  وتطبيق  الر�شيدة  حكومتنا  خلف 
اأبناء املجتمع والتحذير من الطرق اخلاطئة التي يتبعها البع�س بغر�س 
الن�شب والحتيال والبتزاز، من خلل الف�شاء الإلكرتوين املفتوح، م�شدداً 
يف الوقت نف�شه على �شرورة التنبيه اإىل هذه الطرق والأ�شاليب اخلطرة 

من خلل متا�شك اأفراد الأ�شرة واملجتمع ملحاربتها.

اإنطلق فعالية ل�سرطة اأبوظبي يف 
العني حتت �سعار  اإرث زايد  

•• العني - الفجر

انطلقت  يف مدينة العني ، فعالية �شرطة اأبوظبي حتت �شعار "اإرث زايد" 
التي  تنظمها  للعام الثاين على التوايل �شمن مبادرات عام زايد 2018  
مب�شاركة 54 من اأبناء وبنات املنت�شبني، وتاأتي من منطلق حر�س �شرطة 
اأبوظبي على تعزيز قيم املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان "طيب 
اهلل ثراه" وتنفيذاً ل�شرتاتيجية عام زايد يف  تر�شيخ قيمة بناء الإن�شان. 
الجتماعي  الدعم  مراكز  اإدارة  مدير  البادي  �شامل  على  العميد  واأو���ش��ح 
ب�شخ�شية  الن�سء  تعريف  اإىل  تهدف   الفعالية  اأن  املجتمع   اأم��ن  بقطاع 
 ، نفو�شهم  يف  وم��ب��ادئ��ه  قيمه  وتعزيز  العطرة  و�شريته  ال��دول��ة   موؤ�ش�س 
لباين  وال��رتب��وي  والأخ��لق��ي  والقيمي  التاريخي  الإرث  على  واطلعهم 
نه�شة الإمارات. و�شمن الربنامج الذي اأعده مركز الدعم الجتماعي يف 
العني زار امل�شاركون واحة العني ، وتعرفوا على جهود زايد اخلري يف العناية 
بالواحة التي تزخر باأ�شجار النخيل ، وال�شبار واحلناء ، كما تعرفوا على 

احلرف الرتاثية القدمية للأمهات ك�شناعة الغو�س والتلي.
واطلع امل�شاركون على املوروث الثقايف للإمارات واجنازات املا�شي وم�شرية 
الفلم  بع�س  م�شاهدة  الم��ارات عرب  مل�شتقبل  التطوير  احلا�شر وجهود 
بحديقة  ال�����ش��ح��راء  لعلوم  زاي���د  ال�شيخ  م��رك��ز  زي��ارت��ه��م  ل��دى  الوثائقية 
الأن�شطة  م��ن  جمموعة  على  الفعالية  وت�شتمل  ال��ع��ني.   يف  احل��ي��وان��ات 
الج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتاث��ي��ة وزي�����ارات م��ي��دان��ي��ة ل��ع��دد م��ن املواقع 
فنية  وور����س  اجتماعية  وب��رام��ج  ال��ع��ني  مدينة  يف  وال�شياحية  ال��رتاث��ي��ة 

للطلب امل�شاركني يف ان�شطة مراكز التنمية الأ�شرية.



نوم اأف�سل
الليمون  �شاي  واح��د من  �شرب كوب  ي�شاعد 
وتخفيف  وتهدئتها،  الأع�شاب  ارتخاء  على 
القلق والتوتر، ما يعني تهيئة اجل�شم لنوم 

�شحي هانئ.

تطهري اجل�سم
ك��م��ا ي�����ش��اع��د ك����وب واح�����د ف��ق��ط م���ن �شاي 
ال��ل��ي��م��ون اأي�����ش��ا ع��ل��ى اإزال������ة ال�����ش��م��وم غري 
ينظف  اأن���ه  كما  اجل�شم،  م��ن  فيها  امل��رغ��وب 
الكبد والكلى واملثانة والبنكريا�س، ما يعمل 

على تعزيز ال�شحة العامة للج�شم.

امل�ساعدة على اله�سم
اله�شم  عملية  تعزيز  على  ي�شاعد  الليمون 
ال�����ش��ح��ي، مل��ا ي��ح��وي��ه م��ن م��رك��ب��ات مطهرة 
ت��ق��ت��ل ال��ط��ف��ي��ل��ي��ات وال��ب��ك��ت��ريي��ا ال�����ش��ارة يف 

النافعة  البكترييا  وتن�شر  اله�شمي،  اجلهاز 
ال��ذي ي�شاعد على علج  يف القولون، الأم��ر 
اله�شمي،  اجل��ه��از  يف  �شحية  م�شاكل  ع��دة 
والإ�شهال  ال��ه�����ش��م  وع�����ش��ر  الإم�����ش��اك  م��ث��ل 
والقيء  ال��ب��ط��ن  وان���ت���ف���اخ  امل���ع���دة  وح���رق���ة 

وت�شنجات املعدة.
خ�شائ�س  على  الليمون  ع�شب  يحتوي  كما 
م�������ش���ادة ل��ل��م��ي��ك��روب��ات، وال���ت���ي ت�����ش��اع��د يف 
ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ال��ت��ه��اب امل���ع���دة والأم����ع����اء، 
بانتظام  ال��ل��ي��م��ون  ���ش��اي  ب�����ش��رب  ين�شح  ل���ذا 
اأنه  اإل  �شليم،  ه�شمي  جهاز  على  للح�شول 

ل ين�شح به للأطفال يف املقابل.

تقليل اآلم التهاب املفا�سل
خ�شائ�س  ع��ل��ى  ال��ل��ي��م��ون  ع�����ش��ب  ي��ح��ت��وي 
امل�شكنات  اأح��د  يجعله  ما  لللتهاب  م�شادة 
ك��وب من  �شرب  ي�شاعد  كما  ل��لأمل،  اجليدة 

النقر�س  ع����لج  يف  ي��وم��ي��ا  ال��ل��ي��م��ون  ����ش���اي 
والتهاب املفا�شل والروماتيزم، واأنواع اأخرى 

من اآلم الع�شلت واملفا�شل.

تقليل م�ستويات الكولي�سرتول
مكافحة  ع���ل���ى  ال���ل���ي���م���ون  ع�����ش��ب��ة  ت�����ش��اع��د 
الكول�شرتول ومكافحة ت�شلب ال�شرايني؛ ما 
يوؤدي اإىل تقليل امت�شا�س الكولي�شرتول من 
الكول�شرتول  اأك�شدة  اإىل  بالإ�شافة  الأمعاء، 
ب����دوره يف منع  م��ا ي�شاعد  ال����دم،  ال�����ش��ار يف 

ت�شلب ال�شرايني وتراكم الرت�شبات.
واأثبتت اأبحاث جامعة وي�شكون�شن الأمريكية 

يف عام 1989،
 اأن الأ���ش��خ��ا���س ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ارتفاع 
كب�شولت  ت��ن��اول��وا  وال��ذي��ن  الكولي�شرتول، 
 140 من زيت ع�شبة الليمون حتتوي على 
م��ل��ل��ي��غ��رام ي���وم���ي���ا، لح���ظ���وا ان��خ��ف��ا���ش��ا يف 

وانخفا�شا  لديهم،  الكولي�شرتول  م�شتويات 
كبريا يف دهون الدم اأي�شا.

�سحة اجللد
املفيد   C بفيتامني  غنية  الليمون  ع�شبة 
�شاي  واح��د فقط من  ك��وب  ويعمل  للب�شرة، 
ال��ل��ي��م��ون ع��ل��ى ع���لج م�����ش��اك��ل اجل��ل��د كحب 
ب�شكل جيد  والأم���را����س اجل��ل��دي��ة  ال�����ش��ب��اب 
ومنحك ب�شرة �شحية، كما ي�شاعد على طرد 

ال�شموم من اجل�شم.

ال�سداع الن�سفي
ع�شبة  ا�شتخدام  ميكن  اأنه  الدرا�شات  اأثبتت 
لتخفيف  الأ�شربين  اأق��را���س  مثل  الليمون 
اآلم ال�شداع وال�شداع الن�شفي، ويكفي �شرب 
ال��ل��ي��م��ون يوميا،  ���ش��اي  اأو ك��وب��ني م��ن  ك���وب 

لت�شكني الآلم واحل�شول على الراحة.

�شحة وتغذية
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قالت منظمة ال�سحة العاملية: اإن هناك اأكرث من 1.4 مليار 
ن�سمة يعانون من فرط الوزن، واأكرث من ن�سف مليار ن�سمة 
يعانون من ال�سمنة، ما يوؤدي اإىل وفاة ما ل يقّل عن 2.8 

مليون ن�سمة كل عام.
وبح�سب درا�سات حديثة، فاإن هناك 10 اأ�سباب توؤدي اإىل 

ال�سمنة وزيادة الوزن، وهي:

الفريد،  والطعم  املميزة  النكهة  تلك  ملنحه  الليمون  ع�سري  اإليه  اأ�سيف  اأ�سود  �ساي  هو  الليمون  �ساي 
ما جعله بديال �سحيا للم�سروبات الغازية واملنبهة عند كثري من النا�س، ملا ميتلكه من فوائد متعددة 

للج�سم نذكر منها ما يلي.

ماذا يفعل كوب واحد يوميا من �ساي 
الليمون جل�سمك؟

الوراثية: العوامل   1-
توؤثر اجلينات الوراثية على الأبناء، فاأطفال الآباء البدناء اأكرث عر�شة 
لل�شمنة اأك���رث م��ن اأط��ف��ال الآب����اء غ��ري ال��ب��دن��اء، ل��ك��ن مي��ك��ن احل���د من 

نظام  ات��ب��اع  ط��ري��ق  ع��ن  بال�شمنة  الإ���ش��اب��ة 
غذائي �شحي.

اجلاهزة: الأطعمة   2-
اأو  فودز"  "الفا�شت  حت����ت����وي 
ال���وج���ب���ات ال�����ش��ري��ع��ة ع��ل��ى م���واد 

ح���اف���ظ���ة وال���ك���ث���ري م����ن ال���ده���ون 
ت�شبب  التي  ال�شارة  والتوابل 

ال���������ش����م����ن����ة، وي����ق����وم 
ن  مل�شنعو ا

لهذه الأطعمة بجعلها لذيذة جًدا، بحيث ت�شجع الأفراد على الإفراط 
يف تناولها وقد ت�شل حلد الإدمان.

الطعام: تناول  اإدمان   3-
ي��ع��اين ب��ع�����س ال��ن��ا���س م���ن ���ش��ه��ي��ة قوية، 

وخ����ا�����ش����ة الأط����ع����م����ة امل������ح������لة، فل 
ي�شتطيعون ال�شيطرة على اأنف�شهم، 
ويتناولون اأي كمية من الطعام يف 
اختيار  ع��ن  امل��خ  ويعجز  وق���ت،  اأي 
كلتا  يف  الإدم����������ان  ع����ن  ال���ت���وق���ف 

احلالتني.

احل����م����الت   4-
ال�����دع�����ائ�����ي�����ة 

لالأطعمة:
ت���ط���ل���ق ك�����ل ����ش���رك���ات 

الأط�����ع�����م�����ة اجل�����اه�����زة 
ال�����������ش�����ري�����ع�����ة ح����م����لت 

ت�������ش���وي���ق���ي���ة ودع����ائ����ي����ة 
بالن�شبة  ا  خ�شو�شً مغرية، 

للأطفال، ما يجعلهم يحبونها 
متكررة  ب�شورة  تناولها  ويطلبون 

مما ي�شبب ال�شمنة وزيادة الوزن.

الأن�سولني:  5-
ب��ع��د كل  اإف������راز الأن�����ش��ول��ني  ك��ل��م��ا زاد 
باجل�شم،  ال��ده��ون  ت��خ��زي��ن  زاد  وج��ب��ة، 
وال��ع��ك�����س ���ش��ح��ي��ح؛ ح��ي��ث ت�����ش��اع��د قلة 
حرق  على  اجل�شم  يف  الأن�شولني  اإف���راز 

الدهون.
وم�����������ن اأف�������������ش������ل ال��������ط��������رق خل���ف�������س 
تقليل  هي  ال��دم  يف  الأن�شولني  م�شتويات 
ال��ك��رب��وه��ي��درات وزي���ادة ت��ن��اول الأل��ي��اف، ما 

يقلل ال�شعرات احلرارية.

الأدوية: بع�س   6-
ت�شبب العديد من العقاقري الطبية زيادة الوزن، كاأحد 
اأدوي���ة م�����ش��ادات الك��ت��ئ��اب ال��ت��ي تقلل م��ع��دل التمثيل 
الوظائف  على  توؤثر  لأنها  ال�شهية؛  تزيد  اأو  الغذائي، 

الدماغية، فتوؤثر على عملية اله�شم والأي�س الغذائي.

اللبتني: لهرمون  اجل�سم  مقاومة   7-

ي�������زي�������د 
اللبتني من م�شتويات ال�شمنة؛ حيث ينتج عن طريق اخلليا الدهنية 
اجل�شم  يف  زي��ادت��ه  وترتبط  ال���دم،  يف  ال��ده��ون  م�شتويات  زي���ادة  وي�شبب 

بانخفا�س ال�شهية لل�شخ�س.

الطعام: توافر   8-
وجود اختيارات عديدة لأماكن بيع الأطعمة وخا�شة الوجبات ال�شريعة 

وامل�شروبات املحلة واملياه الغازية واحللويات،
 وعدم الهتمام بالأطعمة ال�شحية مثل اخل�شراوات والفواكه قد ي�شبب 

زيادة الوزن.

ال�سكر:  9-
تغيري  يف  اجل�شم  ح��اج��ة  م��ن  اأك���رث  امل�����ش��اف  ال�شكر  ا�شتهلك  يت�شبب 
الهرمونات والتفاعلت الكيميائية يف اجل�شم، ما يقود اإىل زيادة الوزن.

اخلاطئة: املعلومات   10-
احلرارية  وال�شعرات  والأطعمة  التغذية  عن  اخلاطئة  املعلومات  ت�شبب 
غذائية  اأنظمة  فاتباع  والنحافة،  ال�شمنة  معدل  يف  التحكم  يف  خلًل 

خاطئة ي�شبب ال�شمنة وزيادة الوزن بطريقة ل اإرادية.

اإىل  توؤدي  اأ�سباب   10
ال�سمنة وزيادة الوزن.. جتنبها

الكرف�س  لنبات  فوائد   6
يحمي من العدوى

اإىل فوائد �شحية  يعد الكرف�س من الأطعمة ال�شحية، التي يوؤدي تناولها 
كثرية جل�شم الإن�شان، فرغم اأن املاء ميثل 95 يف املئة من مكوناته، اإل اأنه 

يحتوي على ن�شبة عالية من الألياف والفيتامينات واملعادن الأ�شا�شية.
اأن��ه ي�شاهم يف  اأن م��ن ب��ني ف��وائ��د الكرف�س  ذك��ر موقع )ت���روب( الأم��ري��ك��ي 
اأن تناوله  اإىل  م�شاعدة الأ�شخا�س على التخل�س من الوزن الزائد، م�شرياً 
يعد من اأهم الو�شفات الطبيعية ملن يريدون اللتزام بنظام غذائي حمدد 

“رجيم”.

الرجيم  1-
— 6، بي  يحتوي الكرف�س على ن�شب كبرية من فيتامينات كيه، �شي، بي 

الكبرية. احلرارية  وال�شعرات  املعادن،  من  العديد  اإىل  اإ�شافة   ،12″ —

املعدة يحمي   2-
يحتوي الكرف�س على مركبات ع�شوية ميكنها اأن ت�شاهم يف حماية املعدة من 
القرحة مبعادلة مكونات املواد اله�شمية املوجودة على جدارها من الداخل.

البلعوم اآلم  عالج   3-
�شعود  نتيجة  وامل��ريء  البلعوم  اآلم  من  التخل�س  يف  الكرف�س  يفيد ع�شري 

الغازات من املعدة عقب تناول الطعام.

اللتهابات عالج   4-
من  ع��دة  لأن��واع  ومقاومته  اجل�شم  مناعة  زي��ادة  يف  الكرف�س  تناول  ي�شاهم 

البكرتيا.

اجلفاف من  احلماية   5-
فاإن  ولذلك  الكرف�س،  مكونات  من  املئة  يف   95 من  اأك��رث  ن�شبة  امل��اء  ميثل 

تناوله ي�شاهم ب�شورة كبرية يف حماية اجل�شم من اجلفاف.

الدموية الدورة  حت�سني   6-
ي�شاهم تناول الكرف�س يف خف�س ن�شبة الكول�شرتول يف الدم و�شبط الدورة 

الدموية.
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العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1106 
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيدة / عائ�شة حممد ح�شني عبا�س - اإماراتية اجلن�شية ترغب يف البيع 
يو�شف  ابراهيم  ابراهيم عبدالرحمن  ال�شيد/  اىل  وذلك    %100 البالغة  كامل ح�شته  والتنازل عن 
التك�شية والر�شيات( والتي  النهاية ملقاولت  با�شم )خط  الرخ�شة  اإماراتي اجلن�شية يف   - احلليل 
: تنازل �شاحب الرخ�شة  ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )522167( - تغريات اخرى  باإمارة  تاأ�ش�شت 
التك�شية والر�شيات( اىل  النهاية ملقاولت  امل�شماة )خط  لل�شركة  التجاري  لخر - مت تغيري ال�شم 
)خطاط امل�شتقبل( وتغيري الن�شاط لل�شركة )التك�شية والر�شيات - مقاولت فئة �شاد�شة( اىل )حمل 

خطاط ور�شم( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
الكاتب  مكتب  مراجعة  عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1103
ال�شيدة / �شانتي �شانتاما - هندية اجلن�شية يرغب يف  ليكن معلوما للجميع بان 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  اىل ال�شيدة / �شميم عبد عبدالكرمي 
- هندية اجلن�شية يف )�شوبر ماركت القوارير( رخ�شة رقم )502493( ال�شادرة من 
دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.  وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر 
هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعني 
عليه مراجعة مكتب  ذلك  اعرتا�س حيال  اي  لديه  العلن فمن  تاريخ هذا  من 

الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1102
اجلن�شية  اردين   - عطيه  ابو  ف�شيل  عبدالرحمن  و�شيم  ال�شيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ خالد ح�شن بدر 
ال�شيارات(  ل�شيانة  الفرات  )جنمة  امل�شماة  الرخ�شة  يف   ، اجلن�شية  اإماراتي   - املازمي  حممد 
تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )614065( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية 
بال�شارقة - تعديلت اخرى : تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات لي�شبح 

موؤ�ش�شة فردية. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1104
ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ رعد �شاتي العلي - الوليات املتحدة  اجلن�شية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ ح�شن عبداهلل علي حممد 
علي البلغوين - اإماراتي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة مطعم �شاج الريف العراقي - تاأ�ش�شت 
القت�شادية  التنمية  دائرة  من  )549090(ال�شادرة  رقم  رخ�شة  مبوجب  ال�شارقة  باإمارة 
بال�شارقة.  تعديلت اخرى : - مت تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات 

اىل موؤ�ش�شة فردية. 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العلن  هذا  تاريخ  من  ا�شبوعني  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1105

ليكن معلوما للجميع بان ال�شيد/ ابراهيم عبيد عي�شى النابوده ال�شام�شي - اإماراتي اجلن�شية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة  51 %  وذلك اىل ال�شيدة/ عائ�شة حممد ح�شني عبا�س - 
اإماراتية اجلن�شية، كما يرغب ال�شيد/ انيل عبدالكرمي جعفر  - كندي اجلن�شية يف البيع والتنازل 
عن كامل ح�شته البالغة )49%( لل�شيد/ علي  انيل جعفر - كندي اجلن�شية ، يف الرخ�شة امل�شماة 
/ ال�شقوف ملقاولت تركيب ال�شربات والبراج احلديدية - ذ م م ( والتي تاأ�ش�شت ال�شارقة مبوجب 

رخ�شة جتارية رقم )611439( و�شجل جتاري )79943( 
وعملبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العلن للعلم وانه �شوف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
الكاتب  ا�شبوعني من تاريخ هذا العلن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة:  خواند�س للتجارة العامة - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 106 ملك عبداهلل عبدالرزاق عبدالرحمن - ديره - الراأ�س - ال�شكل 
القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة: 583704  رقم القيد بال�شجل التجاري 
التاأ�شري يف  قد مت  باأنه  بدبي  القت�شادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  : 997348 مبوجب هذا 
اأع��له، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�شركة  باإنحلل  لديها  التجاري  ال�شجل 
دبي بتاريخ 2018/7/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني ميثاق لتدقيق احل�سابات 
دي��رة -  ال مكتوم -  ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه  رق��م 308 ملك  العنوان : مكتب 
القرهود - هاتف  2500781-04  فاك�س : 2500782-04  م�شطحباً معه كافة امل�شتندات 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ميثاق لتدقيق احل�سابات 
دي��رة -  ال مكتوم -  ال�شيخ جمعه بن احمد بن جمعه  رق��م 308 ملك  العنوان : مكتب 
دائرة  تعلن  : 2500782-04  مبوجب هذا  فاك�س    04-2500781 - هاتف   القرهود 
التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�شفي املذكور اأعله لت�شفية 
خواند�س للتجارة العامة - �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2018/7/5 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/5  وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�شفي املعني يف مكتبه الكائن 
امل�شتندات والأوراق  اأع��له، م�شطحباً معه كافة  املذكور  العنوان  بدبي على 

الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن للح�شور امام مركز التوفيق وامل�شاحلة ن�شرا 

يف الدعوى رقم )2018/918( نزاع مدين 
بناء على طلب مركز التوفيق وامل�شاحلة يف حمكمة عجمان الحتادية البتدائية 

1- اىل املدعي عليه / مرمي �شعيد غامن �شعيد احلازمى 
2- اقام املدعية / مركز معاملت خلدمات رجال الأعمال 

الدعوى رقم 2018/918 نزاع مدين 
انت مكلف باحل�شور امام مركز التوفيق وامل�شاحلة املوافق 2018/7/18 ال�شاعة 8.00 
�شباحا  �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا 
بها كافة امل�شتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعله  بو�شفك املدعى عليه.  

امل�شلح القانوين ، �شلمى �شيف اهلل 
 2018/7/11

 مكتب اإدارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 اعـــــــالن       

ال�شيد/   : خورفكان   والت�شديقات-  العدل  الكاتب  ب��ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
حمد يعقوب دروي�س حممد الرئي�شي - اجلن�شية : الإمارات وطلب الت�شديق على حمرر 
يت�شمن )تنازل( يف ح�شته البالغة 51% يف ال�شم التجاري اللم�شة ملقاولت البناء - ذ م 
م  ، ن�شاط الرخ�شة مقاولت بناء فئة �شاد�شة ، واملرخ�س من دائرة التنمية القت�شادية 
التنمية  دائ��رة  ال�شادر بتاريخ 1978/5/14 يف  يف  خورفكان رخ�شة جتارية رقم 140055 
القت�شادية بخورفكان. اىل ال�شيد/ حممد ر�شوان حممد عمر ، اجلن�شية : الهند وبذلك 
موؤ�ش�شة فردية  ذات م�شوؤولية حم��دودة اىل  �شركة  اأع��له من  املذكورة  الرخ�شة  تتحول 
العدل يف مدينة  الكاتب  بان  للجميع  معلوما  ليكن  عمر.   ر�شوان حممد  با�شم حممد 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�شاأن  ذوي  توقيعات  على  بالت�شديق  �شيقوم  خورفكان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا العلن.
مكتب لكاتب العدل خورفكان
د. عائ�شة حممد علي 

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اإعالن  بالن�شر
رقم 2018/4388   

املنذر / عبداهلل بن علي بن �شامل احلو�شني 
املنذر اليه / فيفيك انيل انيل بونال باديتاتيل جورج 

املو�شوع : 
ينذر املنذر / املنذر اليه باأداء مبلغ وقدره )20.000( ع�شرون الف درهم خلل 
اآ�شفا اىل اتخاذ  مدة اق�شاها يومان من تاريخ الن�شر ، واإل �شي�شطر املنذر 
الدعاوى  اقامة  فيها  مبا  حقه  له  حتفظ  التي  القانونية  الج���راءات  كافة 
ر�شوم  ب��ك��اف��ة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  حتميل  م��ع  و  الأداء  ام���ر  وا���ش��ت�����ش��دار  الق�شائية 

وم�شاريف التقا�شي واتعاب املحاماة.  
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2018/830  جتاري كلي 
فرع   - م  م  ذ  �س  الإلكرتوميكانيكية-  للمقاولت  وف��ا  �شركة   -1/ عليه  املدعي  اىل 
واملقاولت -  للهند�شة  ال�شم�س  املدعي/�شركة  ان  دبي  جمهويل حمل القامة مبا 
ب��ان املحكمة حكمت  بتاريخ   امل��ذك��ورة اع��له وعليه نعلنكم  ذ م م  قد اق��ام الدعوى 
2018/7/5 احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع معا 
بندب خبري هند�شي متخ�ش�س )الكرتوميكانيكي( - �شاحب الدور باجلدول - ما 
مل يتفق طريف اخل�شومة على ت�شمية خبريا اآخل خلل ا�شبوعا من تاريخ اإ�شدار 
هذا احلكم - تكون مهمته وفق منطوق احلكم ال�شادر بتلك اجلل�شة - وحددت لها 
املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س  املوافق 2018/7/19 ال�شاعة  9.30  �شباحا يف القاعة 

Ch2.E.21 يف حالة عدم �شداد املدعية امانة اخلبري
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2017/2253  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه /1- نور التكافل العام - �س م ع ، اخل�شم املدخل / 2- القر�س للأكيا�س 
اكزبي�شنز  امل��دع��ي/ م��ون��اك��و  ان  ذ م م(  جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا  البل�شتيك )���س 
للخدمات الفنية - �س ذ م م  وميثله /عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي - 
مبا ان املدعي/ موناكو اكزبي�شنز للخدمات الفنية - �س ذ م م    قد اقام الدعوى املذكورة 
اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت  بتاريخ  2018/5/30  احلكم التمهيدي التايل 
: حكمت املحكمة  ح�شوريا وقبل الف�شل يف الدفع والدخ��ال ومو�شوع الدعوى بندب 
اخلبري احل�شابي املخت�س يف التاأمني �شاحب الدور - ما مل يتفق اخل�شوم على ت�شميته 
خلل ا�شبوع - تكون مهمته بعد مطالعة اوراق الدعوى وما بها من م�شتندات وما ع�شى 
ان يقدمه اخل�شوم.  وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/9/5  ال�شاعة  

  Ch2.E.22 9.30  �شباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/210  مدين كلي                 

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ف��ران�����ش��وا ب��ي��ت��وين 2-ل��وري��ن��ت ب��ي��ت��وين  3-���ش��اب��ري��ن��ا امريات  
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ع��امل�����ش��اب��ال - ���س ذ م م ومي��ث��ل��ه / عبداهلل 
م��روان  عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي  قد اأق��ام عليك الدعوى ومو�شوعها  دعوى 
-1210-913-314-218 ارق��ام  العقارية  ال��وح��دات  حجز  لتفاقيات  ال�شلية   التزوير 

ذي  م�شروع  يف  املزعومة   1316-1405-1601-1701-1408-1902-1908-2103-3207
دي�شتني �شابقا ولمي ليت توين ت��اور حاليا   وح��ددت لها جل�شة يوم الح��د  املوافق  
اأو  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة    2018/7/15
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1116  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-فرزين يد اله عابدينى اأبخواره  ب�شفته مالك ال�شركة ال�شوي�شرية 
للعطور - م م ح  - باملنطقة احلرة بال�شارقة  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ لينا 
ابراهيم عبداهلل ال ال�شيخ -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي 
عليه مببلغ وقدره )45360000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 5 
%  على مبلغ )10480000( من تاريخ ال�شتحقاق احلا�شل وحتى ال�شداد التام و�شمول 
احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق  2018/7/16  
ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2006  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مازن رفعت عجمى - ب�شفته م�شئول مكتب التنمية للإعلم 
الفل�شي - مالك  دروي�����س  امل��دع��ي/ بطي عبداهلل  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
الرخ�شة التجارية )التنمية للإعلم( قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  
باحلكم برباءة ذمة املدعي من احلكم ال�شادر يف الدعوى رقم 2016/2039 جتاري 
ج��زئ��ي وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف ومقابل ات��ع��اب امل��ح��ام��اة.   وح���ددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2018/9/6 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 يف الدعوى رقم 2018/1589 جتاري جزئي 

�شد املدعي عليه / موؤ�ش�شة احل�شام للمقاولت العامة 
املقامة من قبل املدعي / ديل انى هولدجنز املحدودة 

مبا باأن هناك دعوى مقامة �شدكم اأمام حماكم دبي حتت رقم  2018/1589  جتاري جزئي 
، وحيث انه مت ندبنا خبريا حما�شبيا يف الدعوى ، فاننا وعمل باأحكام قانون الثبات رقم 
10 ل�شنة 1992 ندعوكم حل�شور اجتماع اخلربة او من ميثلكم قانونا والذي �شوف يعقد 
مبكتبنا على العنوان املو�شوع ادناه وذلك يوم اخلمي�س املوافق 2018/7/19 يف متام ال�شاعة 

1.00 ظهرا مع اح�شار كافة امل�شتندات املوؤيدة ملوقفكم يف الدعوى. 
عود ميثاء ، �شارع ام هرير ، بالقرب من ج�شر ال مكتوم القادم من بردبي باجتاه ديرة ، 
بناية الفجر ، ا�شفل البناية هومز ار ا�س للمفرو�شات ، خلف البناية نادي الن�شر الريا�شي 

، الطابق الثاين مكتب رقم 207   
اخلبري املحا�شبي 
حممد �شعيد احمد الظنحاين  

اإعالن اإجتمـــاع اخلبــــرة 

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1826  تنفيذ عمايل 
م   جمهول حمل  م  ذ  - �س  للمقاولت  الفي�شلية  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
عليك  اأق��ام  قد  عبداخلالق    ابراهيم  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )18536(
�شتبا�شر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   1498 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/6834  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  ل��ل��خ��دم��ات  ا���ش��ت��ار  ع��ل��ي��اء   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / اول اي��از خ��ان غ��ازي حم��م��د   ق��د اأق���ام عليك 
درهم(   29965( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها  ال��دع��وى 
وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )2000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب املحاماة.  
الربعاء   يوم  جل�شة  لها  وحددت   )MB183346686AE(ال�شكوى رقم 
املوافق 2018/7/18  ال�شاعة 10.00 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/7053  عمايل جزئي             

جمهول  م    م  ذ  ���س   - الفنية  للخدمات  ا���ش��ت��ار  علياء   -1/ عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  حمل القامة مبا ان املدعي / عامل زيب خان عقل   قد 
وتذكرة  دره���م(   22008( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  املطالبة  ومو�شوعها 
ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات���ع���اب امل��ح��ام��اة. رقم 
الربعاء   ي���وم   جل�شة  لها  وح���ددت   )MB193346847AE(ال�شكوى
املوافق 2018/7/18  ال�شاعة 10.00 �س  بالقاعة Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/353  جتاري  جزئي               

م م  جمهول حمل  ذ  ���س   - البناء  مل��ق��اولت  الب�شارة   -1 امل��دخ��ل/  اىل اخل�شم 
القامة مبا ان املدعي/ مرمي على فتح اهلل علي ح�شني فتح اهلل اهلي وميثله 
/ حممد را�شد �شامل علي العوي�س قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
درهم(   210.000( وق���دره  مببلغ  �شمان  �شيك  بت�شليم  عليه   امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب  وامل�شاريف  وال��ر���ش��وم  دره��م   50.000 ق��دره  وادب���ي  م��ادي  والتعوي�س 
املحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء  املوافق  2018/7/17  ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 يف الدعوى  رقم )2018/442( جتاري كلي 

املدعي عليهما / 1- ر�شا عليمردان مردانى 
2- جم بوليمر للبرتوكيماويات - �س ذ م م 

نحيط �شيادتكم علما بانه مت انتدابنا خبريا ح�شابيا بالدعوى املذكورة اعله واملرفوعة 
�شدكم من انوفا رفينينج  اند تريدينج - م م ح   وعليه فاأنتم مكلفني او من ميثلكم 
قانونا بح�شور اجتماع اخلربة املقرر عقده يوم  الأحد  املوافق 2018/7/22  يف متام 
 - �شنرت  الهناء   - دبي  الكائن  املنتدب  اخلبري  مبكتب  وذلك   ، ظهرا   12  :  00 ال�شاعة 
بجوار دوار ال�شطوة - مقابل كارفور - بجانب فندق ت�شيل�شي - مكتب رقم   229/228  
بالدعوى  املوؤيدة لدفاعكم  امل�شتندات  واإح�شار  املحدد  واملكان  باملوعد  نطلب احل�شور 
علما بانه يف حال تخلفكم عن احل�شور فاإن اخلربة �شتبا�شر اعمالها وفقا لل�شلحيات 

املخولة لها قانونا. 
 طارق الغيث /  اخلبري احل�شابي   

حتديد موعد اجتماع اخلربة

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الق�شية رقم 2018/199 جتاري كلي  ال�شارقة 

  اإعالن املدعي عليه بورود التقرير 
اىل املدعى عليهم / 1- �شركة فل�شطني للحا�شوب والجهزة الكهربائية - ذ م م  ، 2- متارا 
حممد نا�شر اأديب فار�س - اأردنية اجلن�شية ، 3- طلل حممد طلل �شلحات - اأردين 

اجلن�شية.   حيث ان املدعي  : بنك الإحتاد الوطني  
قد اقام عليكم الدعوى رقم اعله  ، وبتاريخ 2018/5/15 م ورد تقرير اخلربة واأودع ملف 
متام  يف  الثانية(  الكلية  )الدائرة  املحكمة  هذه  امام  ح�شوركم  يقت�شي  لذلك  الدعوى.  
ما  وتقدمي  الدعوى  على  للإجابة  وذلك  2018/7/17م  يوم  �شباح  من  التا�شعة  ال�شاعة 
، ويف حالة تخلفكم  والتعقيب عليه  التقرير  ن�شختكم من  ، ول�شتلم  بيانات  لديكم من 
عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظرالدعوى 

يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى - اأمني ال�شر    

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

 مذكرة تبليغ موعد جل�شة بالن�شر باالإحالة 
الرقم 2018/87 جتاري كلي   

اىل املدعي عليه / �شركة الغرب لت�شنيع ال�شناديق والنابيب - ذ م م 
حيث ان املدعي / �شركة النمر لتجارة احلديد - ذ م م 

يقت�شي  ، وعليه  كلي  الدعوى رقم 2018/87 جت��اري  اق��ام عليك  قد 
الثانية  الكلية  التجارية  الدائرة  راأ�س اخليمة  ح�شورك اىل حمكمة 
وذلك  م�شاء  اخلام�شة  ال�شاعة  م   2018/7/17 املوافق  الثلثاء  ي��وم  
للجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة 
تخلفك عن احل�شور اأو ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد اأعله فان 

املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك.    
اأمني ال�شر - حممد جمد الدين حممد       

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

فـي  الدعوى 2018/1106  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه / 1- بديع اجلمال للتجارة - �س ذ م م  ، 2- ثامر اإبراهيم طو�شي 
زاده  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/  بيدرام هليف   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�شوعها 
)1200000 دره���م( وال��ر���ش��وم وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن قيد 
امل��واف��ق 2018/7/29  ي��وم الح��د  ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة  ال��دع��وى وحتى ال�شداد 
اأو من ميثلك  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة  قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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"اإمباور" ت�سدد جمموعة اأق�ساط قرو�س بقيمة 
ا�ستحقاقها موعد  قبل  درهم   مليون   175

•• دبي-الفجر: 

اأكرب مزّود  ك�شفت موؤ�ش�شة الإمارات لأنظمة التربيد املركزي “اإمباور”، 
خلدمات تربيد املناطق يف العامل، عن ت�شديدها جمموعة اأق�شاط قرو�س 
ن�شف �شنوية بقيمة 175 مليون درهم ) 47.5 مليون دولر اأمريكي 
مليون دولر( قبل موعد ا�شتحقاقها. وت�شكل هذه القرو�س جزءاً من 
ت�شهيلت ائتمانية م�شرتكة من جمموعة من البنوك واملوؤ�ش�شات املالية 
يعترب  ال��ذي  الوطني  دب��ي  الإم���ارات  لبنك  بالإ�شافة  واملحلية  الدولية 

الوكيل للموؤ�ش�شة.
لإمباور:  التنفيذي  الرئي�س  �شعفار،  بن  اأحمد  ق��ال  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 

اإم���ب���اور  “اعتمدت 
ا�������ش������رتات������ي������ج������ي������ة 
ال��������ش�������ت�������ث�������م�������ار يف 
التربيد  حم����ط����ات 
التحتية  وال���ب���ن���ي���ة 
بح�شب  ل��ل�����ش��ب��ك��ات 
ال�����ط�����ل�����ب ال���ف���ع���ل���ي 
ل�����ل�����������ش�����وق وك�����ان�����ت 
ح��ك��ي��م��ة ل��ل��غ��اي��ة يف 
وقد  ا���ش��ت��ث��م��ارات��ه��ا. 
كفل هذا الأمر منواً 
لل�شركة  م�����ش��ت��دام��اً 
مايل  اأداء  اإىل  واأدى 
ونتيجة  ل��ه��ا.  ث��اب��ت 
ل���������ذل���������ك، مت���ك���ن���ت 
على  “اإمباور” 
ت�شوية  م���ن  ال�����دوام 
املالية  ال��ت��زام��ات��ه��ا 

عن  املالية  واملوؤ�ش�شات  البنوك  اأع��رب��ت  حيث  الزمنية،  للجداول  وفقاً 
تقديرها ل�شرتاتيجيتنا املتعلقة بالأعمال منوهة بدور ا�شتثماراتها يف 

اأعمالنا.«
نقدية  تدفقات  ذات  خدمات  �شركة  اإمباور  اأن  مبا  �شعفار:  بن  واأ�شاف 
طويلة الأجل وم�شتقرة تقلل اإىل حد كبري من خماطر التمويل للبنوك 
املالية  واملوؤ�ش�شات  للبنوك  ثقة متزايدة  �شهدنا  فقد  املالية،  واملوؤ�ش�شات 
يف متويل قطاع التربيد يف الإمارات العربية املتحدة ول �شيما موؤ�ش�شة 

اإمباور.
بنيتنا  بناء  يف  م�شتمر  ب�شكل  ال�شتثمار  “�شنوا�شل  �شعفار:  بن  وتابع 
دبي.  يف  املناطق  تربيد  على  املتزايد  الطلب  لتلبية  و�شبكاتنا  التحتية 
مثل  متنوعة  م�شاريع  يف  قدراتها  تو�شيع  على  حالياً  “اإمباور”  تعمل 
وخليج  ال��دول��ي��ة  الإع��لم��ي  الإن��ت��اج  ومنطقة  اجلنوبية  ج��م��ريا  ق��ري��ة 
الأع��م��ال وم��رك��ز دب��ي امل��ايل العاملي ودب��ي لن��د وغ��ريه��ا م��ن امل�شاريع. 
�شيتم  التي  اجلديدة  للم�شاريع  كبرية  راأ�شمالية  نفقات  اإمباور  ومتلك 

متويلها من خلل مزيج من الديون وامل�شتحقات الداخلية«.
 2.6 اأن من بني اإجمايل حمفظة القرو�س التي تبلغ  واأكد بن �شعفار 
درهم،  مليار   2 بت�شوية  بالفعل  “اإمباور”  قامت  تقريباً،  دره��م  مليار 
وفعالية  املوؤ�ش�شة  اأعمال  وا�شتدامة من��وذج  ق��وة  ي��دل على  ال��ذي  الأم��ر 

اإ�شرتاتيجيتها املالية.
ي�شار اإىل اأن اإمباور توفر خدمات تربيد عالية اجلودة تقلل ب�شكل كبري 
باأنظمة تكييف الهواء التقليدية. حتقق  من ا�شتهلك الطاقة مقارنة 
خدمات تربيد املناطق وفورات احلجم با�شتخدام املحطات املركزية بدًل 

من وحدات التربيد الفردية يف كل مبنى. 
وينتج عن النظام املركزي خف�س تكاليف راأ�س املال والت�شغيل، وبالتايل 
خف�س تكاليف التكييف والطاقة لكل مبنى.واجلدير بالذكر، اأن القدرة 
من  ط��ن  مليون  من1،34  اأك��رث  اإىل  ت�شل  اإم��ب��اور  ل�شركة  الإنتاجية 
لعدد  للبيئة  �شديقة  مناطق  تربيد  خدمات  ال�شركة  وتقدم  التربيد 
من امل�شاريع البارزة يف اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا بيت�س 
دبي  ومدينة  ال��ت��ج��اري  واخلليج  العاملي  امل��ايل  دب��ي  وم��رك��ز  ريزيدن�س 
الطبية واأبراج بحريات جمريا ونخلة جمريا ودي�شكفري جاردنز وابن 
الإعلمي  للإنتاج  العاملية  واملنطقة  للت�شميم  دبي  بطوطة مول وحي 

وغريها.

غرفة عجمان تنظم حلقة نقا�سية بعنوان "اأثر التجارة االإلكرتونية على قطاع االأعمال ـ التجزئة "

يف اإطار جهوده امل�ستمرة لتعزيز حماية البيانات ال�سخ�سية

�سوق اأبوظبي العاملي يح�سل على �سفة مراقب يف اللجنة اال�ست�سارية للتفاقية 108

م�سرف اأبوظبي االإ�سلمي يو�سع �سبكة فروع اأبوظبي من خلل افتتاح فرعني جديدين

•• عجمان ـ الفجر 

نقا�شية  حلقة  عجمان  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  نظمت 
بعنوان “اأثر التجارة الإلكرتونية على قطاع العمال 
النقا�شية،  حلقاتها  �شل�شلة  �شمن  وذل��ك  التجزئة”   �
تراأ�س احللقة �شعادة عبداهلل املويجعي رئي�س جمل�س 
�شعادة  الغرفة  مبقر  احللقة  وح�شر  عجمان،  غرفة 
وعبداهلل  عجمان  غرفة  ع��ام  مدير  ال�شويدي  �شامل 
ل��ق��ط��اع خدمات  التنفيذي  – امل��دي��ر  امل���رزوق���ي  ع��م��ر 

ت�شجيل الع�شوية واملعاملت وموظفي الغرفة.
عبداهلل  ���ش��ع��ادة  رح���ب  النقا�شية  احل��ل��ق��ة  ب��داي��ة  ويف 
املويجعي باحل�شور، واأو�شح اأن قطاع التجزئة ي�شهد 
التكنولوجي  ال��ت��ق��دم  ظ��ل  يف  ل�شيما  ك��ب��رياً  ت��ط��وراً 
والرقمي لت�شبح التجارة اللكرتونية لها دور كبري يف 
قطاع التجزئة نظراً ملزاياها من �شرعة الجناز وتنوع 

طرق الدفع ومقارنة ال�شلع يف وقت قيا�شي.
اللكرتونية  ال���ت���ج���ارة  ت��ع��ري��ف  احل��ل��ق��ة  وت���ن���اول���ت 
بح�شب تعريف منظمة التعاون القت�شادي والتنمية 
OECD ، باأنها تنفيذ جميع عمليات البيع وال�شراء 
على اخلط املبا�شر من خلل �شبكة النرتنت، والتي 
اأ�شا�س التبادل اللكرتوين للبيانات والتي  تقوم على 
اأو    B2B اأعمال  وموؤ�ش�شة  اأعمال  موؤ�ش�شة  بني  تتم 

.B2C بني موؤ�ش�شة اأعمال وم�شتهلك
وت��ت��ن��وع اإي��ج��اب��ي��ات ال��ت��ج��ارة الإل��ك��رتون��ي��ة يف توفري 
الوقت وتوفري التكلفة و�شرعه الت�شوق، اما �شلبياتها 

اإىل  م�شبقا  ال�شلعة  فح�س  اإمكانية  ع��دم  فتت�شمن 
جانب افتقاد متعة الت�شوق عند �شراء املنتجات. 

واأكد احل�شور اأن املتاجر التقليدية  لبد واأن تواكب 
مزايا التجارة اللكرتونية والعمل على فتح من�شات 
الرتقاء  بهدف  بها  اخلا�شة  لل�شلع  اإلكرتوين  ت�شوق 
مب�شتوى اخلدمات املقدمة للمت�شوقني و العمل على 
البيع  اج��ل  من  والت�شغيلية  الداري���ة  النفقات  �شبط 

باأ�شعار تناف�شية.
اأن حجم �شوق التجارة  اإىل  اأحدث التقديرات  وت�شري 
تريليونات   4.3 بحوايل   يقدر  العاملية  الإلكرتونية 
من   19% ي������وازي  م���ا  اأي   2025 ب��ح��ل��ول  دولر 
مبني  حتليل  ح�شب  وذل��ك  التجزئة  مبيعات  اإجمايل 
على درا�شات متنوعة منها ل�PayFort ، وبيزني�س 
التجارة  ت��ت�����ش��اع��ف  اأن  ال��ت��ق��ري��ر  م��ون��ي��رت.وي��ت��وق��ع 
و�شمايل  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الناجت  من   5% ب�  لت�شاهم   2020 بحلول  اإفريقيا 
�شوق  حجم  يتو�شع  اأن  يتوقع  كما  الإج��م��ايل،  املحلي 
التجارة الإلكرتونية يف منطقة اخلليج العربي لي�شل 
اإىل 41.5 مليار دولر بحلول 2020، بحيث يتوقع 
الك��رب من ح�شة  الن�شبة  الإم���ارات على  ت�شتحوذ  اأن 
للأ�شواق  اأمثلة  النقا�شية  احللقة  ال�شوق.وت�شمنت 
ال��ت��ج��اري��ة الإل��ك��رتون��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة م��ث��ل ���ش��وق اأم����ازون 
باعتباره اأكرب متاجر التجزئة القائمة على الإنرتنت 
يف العامل من حيث اإجمايل املبيعات والقيمة ال�شوقية 

و �شوق جمموعة علي بابا القاب�شة ال�شينية.

ع��دد من  ال��دول��ة يعمل فيها  اأن  واأك���دت احللقة  ه��ذا 
من  تعزز  التي  الرائدة  اللكرتونية  التجارة  من�شات 
تناف�شية وريادة �شوق التجارة اللكرتونية يف الدولة، 
تتميز باحلداثة  الت�شوق  اأن مراكز  اأكد احل�شور  كما 
جاذبة  وعائلية  ترفيهية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  والتطور 

لتعزز �شدارتها كوجهات ت�شوق رئي�شية.

ويف خ��ت��ام احل��ل��ق��ة اأك���د احل�����ش��ور ع��ل��ى اأه��م��ي��ة وجود 
ل�شمان  اللكرتونية  التجارة  عمليات  ينظم  ت�شريع 
حقوق امل�شتهلكني ووجود مناف�شة عادلة بني الت�شوق 
الل���ك���رتوين وال��ت�����ش��وق ال��ت��ق��ل��ي��دي، و����ش���رورة تكاتف 
اجلانب  ه��ذا  يف  القت�شادي  بال�شاأن  املعنية  اجل��ه��ات 

ل�شمان حقوق كافة الأطراف.

•• اأبوظبي-الفجر: 

ح�شل �شوق اأبوظبي العاملي، املركز املايل الدويل يف اأبوظبي، على �شفة 
مراقب يف “اللجنة ال�شت�شارية للتفاقية 108” املنبثقة عن منظمة 
يونيو  يف  للجنة  الأخ����ري  الج��ت��م��اع  خ���لل  وذل���ك  اأوروبا”،  “جمل�س 
املا�شي يف مدينة �شرتا�شبورغ الفرن�شية، لي�شبح ال�شوق بذلك اأول هيئة 

تنظيمية يف ال�شرق الأو�شط حتوز على هذه ال�شفة. 
وميثل �شوق اأبوظبي العاملي يف “اللجنة ال�شت�شارية للتفاقية 108” 
املعنية بتنظيم ممار�شات  لل�شوق، وهي اجلهة  التابعة  الت�شجيل  �شلطة 
تهدف  حيث  ال�شوق،  يف  ال�شخ�شية  البيانات  وحماية  املعلومات  تبادل 
الآلية  ب��امل��ع��اجل��ة  يت�شل  فيما  الأف�����راد  حل��م��اي��ة   ”108 “التفاقية 
التعاطي  ملفات  حلماية  مبادئ  ع��دة  حت��دد  كما  ال�شخ�شية،  للبيانات 
ال�شخ�شية يف  للبيانات  الآلية  ال�شخ�شية، واملعاجلة  البيانات  الآيل مع 

القطاعني العام واخلا�س. 
بحماية  امللزمة  الوحيدة  العاملية  املعاهدة   ”108 “التفاقية  وتعد 
البيانات ال�شخ�شية على النطاق العاملي، وهي ت�شم اأكرث من 50 دولة 

ع�شوة واأكرث من 25 دولة ب�شفة مراقب. 
بنودها  لتحديث  تعديلت  ع��دة  م��وؤخ��راً  اعتمدت  قد  التفاقية  وكانت 
عن  الناجمة  اخل�شو�شية  حت��دي��ات  م��ع  التعامل  يف  فاعليتها  وتعزيز 

التطور امل�شتمر لتكنولوجيا املعلومات مبا يدعم اللتزام بتنفيذ بنودها 
وم�شتهدفاتها داخل الدول الأع�شاء.

وياأتي ح�شول �شوق اأبوظبي العاملي على �شفة مراقب يف اأعقاب ح�شول 
لتعزيز  العاملية  ال�شبكة  ع�شوية   على  لل�شوق  التابعة  الت�شجيل  �شلطة 
اخل�شو�شية “جي بي اإي اإن” يف مار�س املا�شي. ويتيح منح ال�شوق �شفة 
امل�شاركة يف  فر�س   ”108 “اللجنة ال�شت�شارية للتفاقية  املراقب يف 
الجتماعات الدورية للجنة، واحلوار مع الأع�شاء الآخرين واملراقبني 
واخل����رباء م��ن خمتلف اأن��ح��اء ال��ع��امل ح��ول امل��ع��اي��ري ال��دول��ي��ة املت�شلة 
بق�شايا مثل الذكاء ال�شطناعي، وحتليل البيانات ال�شخمة، ومعاجلة 
من  وغريها  النرتنت  يف  اخل�شو�شية  وممار�شات  الوراثية،  البيانات 
التوجهات  ومناق�شة  ال�شخ�شية،  البيانات  بحماية  ال�شلة  ذات  الق�شايا 
لتعزيز  حالياً  بها  املعمول  وامل��ب��ادرات  ال��راه��ن��ة،  والتحديات  امل�شتجدة 

خ�شو�شية الأفراد.
واأكد ظاهر بن ظاهر املهريي، الرئي�س التنفيذي ل�شلطة الت�شجيل يف 
�شوق اأبوظبي العاملي، باأن التطورات املت�شارعة يف تكنولوجيا املعلومات 
غرّيت ب�شكل كبري من طبيعة ممار�شة الأعمال التجارية، كما فر�شت 
ال�شخ�شية  البيانات  حلماية  فعالة  تنظيمية  متطلبات  وج��ود  �شرورة 
يف  م��راق��ب  �شفة  ع��ل��ى  ال�����ش��وق  ح�����ش��ول  اأن  اإىل  م�����ش��رياً  للمتعاملني، 
يف  للم�شاركة  مميزة  فر�شًة  يعد   108 للتفاقية  ال�شت�شارية  اللجنة 

ممار�شات  لتطوير  ال�شوق  التزام  وتعزيز  للجنة،  الدولية  الجتماعات 
مبتكرة واأكرث فاعلية حلماية البيانات ال�شخ�شية واحلفاظ على حقوق 
خ�شو�شية الأفراد مبا ير�شخ مكانة ال�شوق واأبوظبي كمركز دويل رائد 

للأعمال. 
ال�شت�شارية  “اللجنة  يف  ك��م��راق��ب  �شفته  م��ن  ال�����ش��وق  و�شي�شتفيد 
رفع  على  الت�شجيل  �شلطة  ق��درة  تعزيز  خ��لل  من   ”108 للتفاقية 
كما  البيانات،  اأف�شل ممار�شات حماية  تطبيق  و�شمان  الوعي  م�شتوى 
ا�شتخدام معيار عاملي حلماية  املراقب يف الرتويج ملفهوم  ت�شاعد �شفة 
البيانات ال�شخ�شية مثل “التفاقية 108” لزيادة الت�شاق والتما�شي 
مع اأطر العمل وممار�شات الهيئات التنظيمية الأخرى. و�شتقوم �شلطة 
مع  بالتن�شيق  ال�شوق،  يف  البيانات  حماية  بتنظيم  املعنية  الت�شجيل، 
والتعاون  احل��دود،  عرب  الت�شال  عمليات  لت�شهيل  ال�شت�شارية  اللجنة 
فيما يت�شل بتبادل املعلومات، والقوانني والأنظمة املعمول بها، واأف�شل 
املمار�شات الإدارية. يذكر اأن نظام حماية البيانات املتبع يف �شوق اأبوظبي 
العاملي ي�شكل عن�شراً رئي�شاً يف تعزيز مكانة ونزاهة ال�شوق كمركز مايل 
املعنية  ال��دول��ي��ة  الهيئات  اأب���رز  م��ع  ال�شوق  توا�شل  ي�شاهم  كما  دويل، 
للتفاقية  ال�شت�شارية  “اللجنة  مثل  ال�شخ�شية  البيانات  بحماية 
رائ��دة �شمن  تنظيمية  كهيئة  وتر�شيخ موقعه  دعم جهوده  يف   ”108

املجتمع الدويل حلماية البيانات واخل�شو�شية.  

•• اأبوظبي-الفجر: 

الإ�شلمي”،  “اأبوظبي  م�����ش��رف  اف��ت��ت��ح 
الإ�شلمية  امل���ال���ي���ة  اخل����دم����ات  جم��م��وع��ة 
الرائدة، فرعني جديدين يف اأبوظبي لتلبية 
وذلك  املتنامية،  امل�شرف  عملء  احتياجات 
يف املبنى الرئي�شي اجلديد للم�شرف الواقع 
ع��ل��ى ط��ري��ق امل��ط��ار ���ش��ارع ال�شيخ را���ش��د بن 
باأبوظبي  اآخر يف دائرة الق�شاء  �شعيد وفرع 

ع��ل��ى ���ش��ارع اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي، ح��ي��ث �شيقدم 
من  كاملة  جمموعة  للعملء  الفرعني  كل 

اخلدمات واملنتجات امل�شرفية.
التزام  اجلديدين  الفرعني  افتتاح  ويعك�س 
الرامية  ا�شرتاتيجيتيه  بتنفيذ  امل�����ش��رف 
نطاق  وتو�شيع  الفعلي  ح�شوره  تعزيز  اإىل 
خ��دم��ات��ه داخ���ل دول���ة الإم������ارات م��ع تقدمي 
امل�شرفية  اخل���دم���ات  م���ن  وا���ش��ع��ة  ���ش��ري��ح��ة 
“م�شرف  الرقمية. واأظهرت درا�شة اأجراها 

تزايد  من  بالرغم  اأن  الإ�شلمي”  اأبوظبي 
الإم����ارات  دول���ة  امل�شتهلكني يف  ب��ني  ال��ط��ل��ب 
تلبي  التي  الرقمية  امل�شرفية  احللول  على 
على  احل�شول  اأن  اإل  ب��ك��ف��اءة،  احتياجاتهم 
تزال  ل  الفروع  يف  متميزة  �شخ�شية  خدمة 
“اأبوظبي  ل��ع��م��لء  رئي�شية  اأول���وي���ة  ت�شكل 

الإ�شلمي” البالغ عددهم مليون عميل.
املبنى  يف  ال��واق��ع  اجل��دي��د  ال��ف��رع  ويت�شمن 
امل�شرفية  باخلدمات  خا�شاً  ق�شماً  الرئي�شي 

لتلبية احتياجات القاعدة  لل�شيدات “دانة”، 
ال�شيدات،  م��ن  امل�����ش��رف  ل��ع��م��لء  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
امل�شرفية  للخدمات  م��رك��ز  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
ل��ل��ع��م��لء امل��م��ي��زي��ن  وال����ذي ي��ق��دم خدمات 
م�شرفية خم�ش�شة لتلبية كافة الحتياجات 
من  لعملئه  املتنامية  للقاعدة  امل�شرفية 

ذوي امللءة املالية العالية.
اجلدد،  امل�شرف  فرعي  افتتاح  على  وتعليقاً 
الفروع  �شبكة  رئي�س  اهلل،  عو�س  �شامح  قال 
يف امل�شرف: على الرغم من الإقبال املتزايد 
ة اخلدمات امل�شرفية الإلكرتونية  على من�شّ
الهواتف  تطبيق  ع��رب  ب��امل�����ش��رف  اخل��ا���ش��ة 
مرتفعاً  اه��ت��م��ام��اً  نلم�س  اأن��ن��ا  اإل  ال��ذك��ي��ة، 
البالغ  عملئنا  جانب  من  متوا�شل  وب�شكل 
عددهم مليون عميل جتاه خدماتنا املقدمة 
الفرعني  افتتاح هذين  وياأتي  الفروع،   عرب 
اجلديدين ا�شتجابًة لذلك. واإننا حري�شون 
عملئنا  للتمكني  ج��دي��دة  �ُشبل  بحث  على 
من ال�شتمتاع بتجربة م�شرفية رائعة توفر 
لهم خدمات ومنتجات عالية اجلودة. ومتّثل 
جهودنا املبذولة يف دمج حلول التكنولوجيا 
اأبوظبي  م�����ش��رف  ف�����روع  داخ�����ل  امل���ت���ط���ّورة 
الإ�شلمي، اإحدى خطواتنا املتبعة يف حتقيق 
اجلديدين،  الفرعني  الهدف.وبافتتاح  هذا 
يرتفع عدد فروع امل�شرف يف دولة الإمارات 
العا�شمة  20 فرعاً يف  82 فرعاً، منها  اإىل 
الفرعان  ه��ذان  ويقدم  اأبوظبي.  الإماراتية 
اجل���دي���دان، ب��ج��ان��ب ج��م��ي��ع ف����روع امل�شرف 
امل��ح��ل��ي��ة، جم��م��وع��ة وا���ش��ع��ة م���ن اخلدمات 

لعملء امل�شرف من الأفراد وال�شركات.

“اأبوظبي  م�شرف  اأطلق  املا�شي،  العام  ويف 
ف���روع���ة  م����ن  ج����دي����دة  ف���ئ���ة  الإ�شلمي” 
الرقمية  احللول  ب��اأح��دث  امل���زّودة  امل�شرفية 
اأبوظبي  م�شرف  م��ن  اإك�شرب�س  ا���ش��م  حت��ت 
يف   )ADIB Express( الإ����ش���لم���ي 
“اإك�شربي�س”  ف��روع  وتوفر  ودب��ي.  اأبوظبي 
م��ن م�����ش��رف اأب��وظ��ب��ي الإ���ش��لم��ي للعملء 
من  وا�شعة  جمموعة  اإىل  الو�شول  اإمكانية 
اخلدمات الرقمية الذاتية مع ال�شتفادة من 
الفرع.  داخل  الرقمية  ال�شخ�شية  اخلدمات 
العلقات  املتكامل ملديري  النهج  ويتيح هذا 
ل��ت��ق��دمي اخلدمات  اأك����رب  ت��خ�����ش��ي�����س وق����ت 
امل�شرفية ال�شخ�شية، بالعتماد على احللول 
والتي  ب��امل�����ش��رف  ال��رق��م��ي��ة  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة 
التي  الإداري����ة  الإج����راءات  اأمت��ت��ة  ت�شاعد يف 

ت�شتغرق وقتاً طويًل.
خلل  الإ�شلمي  اأبوظبي  م�شرف  فاز  وقد 
اجل��وائ��ز من  بالعديد من  الأخ���رية  الأ�شهر 
اأف�����ش��ل م�����ش��رف ا���ش��لم��ي يف  بينها ج��ائ��زة 
ال��ع��امل م��ن جم��ل��ة ب��ان��ك��ر ال��ع��امل��ي��ة و جائزة 
الإنرتنت  اأف�����ش��ل خ��دم��ات م�����ش��رف��ي��ة ع��رب 
للمنتجات  اإي�����ش��ت  م��ي��دل  بانكر  ج��وائ��ز  م��ن 
امل�������ش���رف���ي���ة يف الإم�����������ارات ل���ل���ع���ام وج���ائ���زة 
املتوافقة  ال��ت��وف��ري  حل�شابات  م���زّود  اأف�����ش��ل 
الإ����ش���لم���ي���ة للعام  ال�����ش��ري��ع��ة  م���ب���ادئ  م���ع 
حفل  م��ن  الثانية  ال�شنوية  الن�شخة  خ��لل 
بناًء   Yallacompare ج��وائ��ز  ت��وزي��ع 
ال�شتبيان  ع���رب  ال���ع���م���لء  ت�����ش��وي��ت  ع��ل��ى 
الإلكرتوين  املوقع  اأداره  ال��ذي  الإل��ك��رتوين 

.Yallacompare

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  يوليو 2018 العدد 12375

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  يوليو 2018 العدد 12375

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  يوليو 2018 العدد 12375

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  12  يوليو 2018 العدد 12375



26

املال والأعمال
اخلميس  12   يوليو    2018  م   -   العـدد  12375  

Thursday   12   July   2018  -  Issue No   12375

يت�سمن 24 ور�سة عمل ويهدف لتدريب 600 �سخ�س 
دبي لل�سياحة تنظم برناجمًا تدريبيًا 
لقطاع الفنادق يف اإدارة االيرادات 

•• دبي-الفجر: 

لل�شياحة( برناجماً  التجاري بدبي )دبي  والت�شويق  ال�شياحة  دائرة  تنظم 
تدريبياً تفاعلياً يف اإدارة اليرادات ي�شرف عليه خرباء من “ان�شايت�س اوت« 
قطاع  يف  والإدارة  البحوث  جم��ال  يف  املتخ�ش�شة   ،)InsightsOut(
اخلدمات وال�شيافة، وذلك ل�شمان ا�شتمرار تناف�شية ال�شعار التي يوفرها 
ال���ش��غ��ال والأ�شعار  الرت��ق��اء مب��ع��دلت  وب��ال��ت��ايل  دب��ي  ال�شيافة يف  ق��ط��اع 

اليومية والعائدات من الغرف املتوفرة يف فنادق المارة. 
وبالإ�شافة اإىل مدراء الإيرادات، ي�شتهدف الربنامج متخ�ش�شي احلجوزات 
ت��دري��ب��ات عملية  لتلقي  امل��ج��ال  ل��ه��م  �شيتاح  ح��ي��ث  وامل��ب��ي��ع��ات،  وال��ت�����ش��وي��ق 

والط�����������لع ع����ل����ى اأف�������ش���ل 
املمار�شات يف اإدارة ومراقبة 
اأحدث  با�شتخدام  ال���ش��ع��ار 

التطبيقات والدوات.   
ويهدف هذا الربنامج املميز 
الذي يتاألف من 24 ور�شة 
التدريب  تقدمي  اإىل  عمل، 
 600 حل����������وايل  ال������������لزم 
���ش��خ�����س، ح��ي��ث ت��ن��ظ��م كل 
ور�شة على مدى يوم كامل 
�شخ�شاً   25 ف��ي��ه��ا  ي��ت��ل��ق��ى 
بيئة  ���ش��م��ن  ت���دري���ب���ات���ه���م 
احتياجات  تراعي  تعليمية 
ك��ل م��ن��ه��م. و���ش��ي��ت��اح املجال 
للطلع  امل���ت���درب���ني  اأم�����ام 
اإدارة  اأ���ش��ال��ي��ب  اأح���دث  على 
فيها حتليل  الي���رادات مبا 

اأف�شل  لو�شع  املعطيات  وتقييم  الطلب  ارت��ف��اع  من  وال�شتفادة  البيانات 
�شيا�شات الت�شعري املمكنة، كما ميكن للمتدربني يف هذا الربنامج الذي بداأ 
يف 20 يونيو املا�شي وي�شتمر لغاية اأغ�شط�س املقبل، احل�شول على مناذج 

ح�شرية جاهزة واأدوات مراقبة ت�شهل عملهم. 
والت�شويق  ال�شياحة  لدائرة  العام  املدير  امل��ري،  �شعيد  ه��لل  �شعادة  وق��ال 
التجاري بدبي: يعترب قطاع ال�شيافة يف دبي، الذي يتمتع مبعدلت منو 
اأهم املقومات التي متّكن الم��ارة من املحافظة على  م�شتمرة، واح��داً من 
اإتاحة  ب�شرورة  نوؤمن  نحن  لذا  العامل،  م�شتوى  على  التناف�شية  ميزاتها 
املبيعات والت�شويق  املزيد من الفر�س التدريبية والحرتافية ملتخ�ش�شي 
ملواكبة  ال�شيافة  ق��ط��اع  ت��ط��ور  وم���ع  ال��ف��ن��دق��ي��ة.  امل��ن�����ش��اآت  والإي������رادات يف 
اإدارة الإي��رادات والعمليات  اأدوات  الحتياجات العاملية املتزايدة، يبقى فهم 
وفقاً  فعالة  ا�شرتاتيجيات  لر�شم  اأ�شا�شياً  عن�شراً  ال���ش��ول  اإدارة  وكيفية 

لحتياجات الأ�شواق.  
“وتعترب مثل هذه الربامج التدريبية �شرورية لدعم توجهاتنا يف تعزيز 
اإمكانيات املتخ�ش�شني يف قطاع الفنادق يف دبي لرت�شيخ مكانة هذا القطاع 
الإيرادات.  من  املزيد  وحتقيق  عام  ب�شكل  ال�شياحي  امل�شهد  يف  وم�شاهمته 
اأمام  امل��ج��ال  ال��ت��دري��ب��ي  ال��ربن��ام��ج  ل��ه��ذا  التفاعلية  ال��ع��م��ل  ور����س  وت��ت��ي��ح 
اجلميع مل�شاركة اأفكارهم وال�شتفادة من اخلربات املعمقة وال�شرتاتيجية 

للمتخ�ش�شني القائمني على تنفيذ الربنامج«.

" املالية املركزية " بال�سارقة تنظم امللتقى 
املايل الثاين لعام 2018

•• ال�ضارقة -وام:

نظمت دائرة املالية املركزية بال�شارقة ام�س امللتقى املايل الدوري الذي تعقده 
الدائرة لدوائر حكومة ال�شارقة للتوا�شل ومتابعة امل�شتجدات املالية ب�شكل عام 
املايل ب�شكل عملي ومبا�شر  العمل  واإدارة  املعلومات  ل�شمان و�شول وان�شيابية 

�شمن اإطار منهجي موحد للجهات احلكومية.
الدورية  ال�شيانة  عمل  اإج���راءات  ومنها  النقاط  من  للعديد  امللتقى  وتطرق 
“اإ�شدار  املالية  الإج����راءات  دليل  عر�س  اإىل  اإ�شافة  احلكومية..  لل�شيارات 
التي  املميزة  املناق�شات  م��ن  العديد  وك��ذل��ك  تطبيقه  اآل��ي��ة  و���ش��رح   ”2018
امللتقى خمت�شون  املتبادلة بني اجلهات احلكومية.وحتدث يف  التجارب  اأث��رت 
وم�شت�شارون من بينهم ح�شن با�شا مدير مكتب دعم القرار يف الدائرة واأحمد 
الكندي رئي�س ق�شم اأداء املوردين بالإ�شافة اإىل م�شت�شاري الدائرة.وقال �شعادة 
ال�شتمرار  و�شرورة  اأهمية  يوؤكد  امللتقى  اإن  الدائرة  عام  مدير  ال�شايغ  وليد 
خا�شة  امل�شتجدات  على  الط��لع  لتعزيز  احلكومية  ال��دوائ��ر  مع  التوا�شل  يف 
فيما يتعّلق بدليل الإجراءات املالية “اإ�شدار 2018” الذي جاء متوافقاً مع 
الدائرة من  لهما حيث قدم فريق  التنفيذية و�شارحاً  املايل ولئحته  القانون 
خلله املعلومات الوافية وال�شرورية حول العمل املايل والإجراءات املالية مبا 
ي�شهم يف تعريفها وتو�شيحها.. وقد جاء امللتقى تتويجاً وتكملة لتلك الأن�شطة 
مع  وات�شاقاً  اأداء مايل متمّيز ومتناغم  لتعزيز  والدوائر  املالية  امل�شرتكة بني 
اأن  اإىل  ال�شايغ  وامل�شتقبلي«.ولفت  احلالية  ال�شرتاتيجية  ال��دائ��رة  خطط 
مالية  اأنظمة  اإىل  الو�شول  اأج��ل  ب��ذل كل اجلهود من  ال��دائ��رة  من بني مهام 
واإجراءات مرتابطة مع القوانني والنظم واللوائح والرد على اأي ا�شتف�شارات 
تتعّلق باإجراءات وحتديات العمل كي يتم التعامل معها من قبل اجلميع بكل 
و�شوح ودقة.من جانبه .. اأكد مدير مكتب دعم القرار بالدائرة اأهمية امللتقى 
املايل للتوا�شل والت�شال مع اجلهات ونقل التجارب واخلربات .. م�شرياً اإىل 
املالية املركزية الدائم لطلع وم�شاندة الدوائر احلكومية يف  ا�شتعداد دائرة 
الإر�شادية لتح�شني  والأدل��ة  املالية  الإج���راءات  اإج���راءات عملها ودع��م تطوير 
العمل.وا�شتعر�س الإج��راءات املالية الذي مت اإ�شدارها موؤخراً ل�شرح القانون 
املايل رقم 4 ل�شنة 2017 ولئحته التنفيذية واإج��راءات تنفيذ الدليل ومن 
بينها منهجية البحث والدرا�شة واآليات اإعداد الدليل واأبواب الدليل احلالية 
ومقارنتها بالدليل ال�شابق واإجراءات العمل مع املتغرّيات مثل �شريبة القيمة 
امل�شافة وح�شاب اخلزينة املوحد والدفع الإلكرتوين وتطوير �شا�شات النظام 
للتوافق مع اللئحة التنفيذية للقانون املايل وغريها من املحاور ذات ال�شلة.

IPEMED  اختيار اأبو غزالة للن�سمام اإىل جمل�س اإدارة

تقييم قدرات وجاهزية ال�سركات املحلية للت�سدير دوليًا

االإماراتية  ال�سركات  لدعم  املعتمد  امل�سدر  خدمة  ال�سادرات" تطلق  لتنمية  "دبي 

" الدرا�سات امل�سرفية " ينظم ور�سة عمل حول م�ستجدات نظام النقاط يف التوطني امل�سريف

خدمات " دناتا " متتد اإىل 300 ناقلة جوية يف 130 مطارا �سمن 84 دولة

•• باري�س -الفجر: 

غزالة  اأب��و  ط��لل  الدكتور  �شعادة  اختري 
معهد  اإدارة  جم��ل�����س  اإىل  ل��لن�����ش��م��ام 
ل��ع��امل البحر  ال���ش��ت��ب�����ش��ار الق��ت�����ش��ادي 
وهو   ،)IPEMED(املتو�شط الأبي�س 
اأورو-م��ت��و���ش��ط��ي م�شتقل  اأب��ح��اث  م��رك��ز 
�شفتي  م�شتوى  على  ال���راأي  ق��ادة  يجمع 

املتو�شط.
جلان  م����ن  الإدارة  جم��ل�����س  وي��ت�����ش��ك��ل 
اأبو  الدكتور  و�شين�شم  متعددة،  رئي�شية 
غزالة اإىل جلنة الرعاية ال�شيا�شية، وهي 
حزبية  وغ��ري  ا�شت�شارية  م�شرتكة  هيئة 
تتمثل مهمتها الرئي�شية يف قيادة تفكري

، وتعزيز عملها والدفاع   IPEMED
عن اأفكارها يف املجال ال�شيا�شي العاملي.

ميغيل  ال�شيا�شية  الرعاية  جلنة  ويراأ�س 

ال�شوؤون  وزي������ر  م���ورات���ي���ن���و����س  اأن���خ���ي���ل 
ال�����ش��اب��ق، وعائ�شة  الإ���ش��ب��اين  اخل��ارج��ي��ة 
ال�شابقة  املغربية  ال��دول��ة  وزي��رة  بلعربي 

امل�شوؤولة عن التعاون.
�شنويا  واح������دة  م����رة  ال��ل��ج��ن��ة  وجت��ت��م��ع 
ملناق�شة التحديات والق�شايا التي تواجه 

منطقة البحر الأبي�س املتو�شط.
جم�����الت  يف   IPEMED وت���ع���م���ل 
و�شناعة  وال����زراع����ة  وال�����ش��ح��ة  ال��ط��اق��ة 
والنقل  وال�����ش��ي��اح��ة  ال��زراع��ي��ة  الأغ���ذي���ة 

واملاء وجمالت اأخرى.
تنوع  “اإن  غ���زال���ة:  اأب����و  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
امل�شاريع يف IPEMED  يجعلها بيئة 
وي�شرفني  وامل�شاهمة،  للم�شاركة  مثالية 
وخربتها   IPEMED اأ�����ش����ارك  اأن 
اأ���ش��اه��م م��ن خلل  ع��ال��ي��ة امل�����ش��ت��وى واأن 
املجالت  ال��ط��وي��ل��ة يف خم��ت��ل��ف  خ��ربت��ي 

الفكرية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ه���ذه  اأه�����داف  ل��دع��م 
الرائعة«. 

   The Verticale وا�شاف: اإن برنامج
اأفريقيا - البحر الأبي�س املتو�شط - اأوروبا 
 IPEMED هو احد من برامج عمل 
اأفريقيا  منطقة  اإن�شاء  على  تركز  والتي 
هو  اأوروب����ا   - املتو�شط  الأب��ي�����س  -البحر 
النهو�س  خ����لل  م���ن  واق���ع���ي  اح���ت���م���ال 

بالقت�شاد من اجل امل�شتقبل.
  La Verticale م��وؤ���ش�����ش��ة  وت���ع���د 
واحدة من املوؤ�ش�شات الدولية التي ت�شعى 
واأوروب���ا عرب  اأفريقيا  القارتني  دمج  اإىل 
 IPEMED الف�شاء املتو�شطي وتهدف
للرتكيز على اأوروبا لتبادل التكنولوجيا 
وامل��ع��رف��ة م��ع ال����دول الأف��ري��ق��ي��ة وخلق 
حياة مزدهرة ل�شكان اأفريقيا يف بلدانهم 

ووقف عملية الهجرة.
اأكرث  غ��زال��ة  اأب���و  ط��لل  جمموعه  ت�شم 
من 110 مكاتب يف جميع اأنحاء العامل 

تعمل يف العديد من املجالت على راأ�شها 
التطوير التكنولوجي والتعليمي.

•• دبي-الفجر: 

اأعلنت موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات، اإحدى موؤ�ش�شات دائرة 
“امل�شدر  خدمة  اإط���لق  ع��ن  دب��ي،  يف  القت�شادية  التنمية 
والتي تعد الأوىل من نوعها، بحيث تعتمد على  املتعمد”، 
تهيئة ال�شركات الإماراتية والتاأكد من جهوزيتها عن طريق 
وجاهزية  ق����درات  بتقييم  تعنى  ال��ت��ي  اجل���دي���دة،  اخل��دم��ة 

ًرا معتمًدا”. امل�شدر واعتماده “م�شِدّ
 SGS  وتقدم املوؤ�ش�شة هذه اخلدمة بال�شراكة  مع �شركة 
املتخ�ش�شة يف جمال العتمادات الدولية. وت�شعى املوؤ�ش�شة 
ال�شركات  اإم��ك��ان��ات  تطوير  اإىل  اخل��دم��ة  ه��ذه  تد�شني  م��ن 
الماراتية، وبالتايل تعزيز القدرة الت�شديرية من دبي اإىل 

الأ�شواق العاملية.
ا�شتبيان  ب��اإج��راء  ال�����ش��ادرات  لتنمية  دب��ي  موؤ�ش�شة  وق��ام��ت 
و  ومل�شدرين  الإم��ارات��ي��ة  ال�شركات  احتياجات  ح��ول  خا�س 

خططهم  على  ك��ذل��ك  والط����لع  تواجههم  ال��ت��ي  العقبات 
املوؤ�ش�شة  عملت  ال�شتبيان  نتائج  �شوء  على  و  التو�شعية. 
على توفري خدمات عديدة متنوعة وما تزال تطرح خدمات 
ج��دي��دة م��ث��ل ه���ذه اخل��دم��ة �شمن ح��زم��ة اخل��دم��ات التي 
تقدمها املوؤ�ش�شة لل�شركات الإماراتية. ويعك�س هذا التوجه 
حر�س املوؤ�ش�شة على توفري بدائل خدمية ت�شاعد ال�شركات 

الإماراتية على خططها التو�شعية.
ويف ال�شياق ذاته، قال حممد الكمايل، نائب املدير التنفيذي 
يف موؤ�ش�شة دبي لتنمية ال�شادرات:  “تفخر املوؤ�ش�شة بدورها 
الرائد يف دعم خطط الدولة ال�شرتاتيجية اخلا�شة بزيادة 
البرتول،  على  العتماد  تقليل  و  اخلارجية  التجارة  حجم 
والتي من خلل خدماتها وفرت من�شات ترويجية لل�شركات 

الإماراتية يف املحافل الدولية. 
وحت���ر����س م��وؤ���ش�����ش��ة دب���ي ل��ت��ن��م��ي��ة ال�������ش���ادرات ع��ل��ى تنويع 
اخلدمات املقدمة للم�شدرين يف ظل �شعيها لإبراز املنتجات 

الإماراتية«.
واأ�شاف الكمايل: “ت�شعى املوؤ�ش�شة اإىل رفع حجم ال�شادرات 
اإىل تنويع  ت��ه��دف  ال��ع��امل��ي��ة، ك��م��ا  اإىل الأ����ش���واق  الإم��ارات��ي��ة 
املحلية  واجلهات  املوؤ�ش�شات  من  ال�شرتاتيجيني  �شركائها 
والدولية وت�شعى اإىل خلق مبادرات م�شرتكة وذلك يف �شبيل 
تنويع اخلدمات والت�شهيلت املقدمة و التي تخدم التوجه 
ال��ع��ام ل��ل��دول��ة  وتلبي اح��ت��ي��اج��ات امل�����ش��دري��ن، وه��ي واحدة 
دفع  يف  دبي  ت�شعى  التي  الهادفة  ال�شرتاتيجيات  اأب��رز  من 
عجلة التنمية القت�شادية ورفع ا�شم دولة الإمارات اإقليمياً 
ودولياً«.واأكد الكمايل اأن املوؤ�ش�شة حري�شة على توفري املناخ 
مفاتيح  اأح��د  هو  للم�شدرين  اللزمة  اخلدمات  و  املنا�شب 
هذه  تظل  بحيث  دول��ي��ا،  التو�شعية  خططهم  يف  جناحهم 
امل�شاعي و اجلهود قائمة وم�شتمرة ب�شكل �شنوي، حتى واإن 
نحو  على  الت�شديرية،  الوجهات  و  امل�شاريع  طبيعة  تغريت 

يوؤكد تر�شيخ دور املوؤ�ش�شة يف دعم امل�شدرين.

•• دبي-وام:

نظم معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية املوؤ�ش�شة الإقليمية الرائدة 
م�شتجدات  ل�شرح  عمل  ور�شة  وامل��ايل  امل�شريف  والتدريب  التعليم  جم��ال  يف 
وي�شّكل  ا�شرتاتيجياً  ملفاً  يعد  ال���ذي  امل�����ش��ريف  ال��ت��وط��ني  يف  ال��ن��ق��اط  ن��ظ��ام 
واأعلنت جلنة   .»2021 الإم��ارات  ل�»روؤية  الوطنية  الأجندة  اأولويات  اإحدى 
تنمية املوارد الب�شرية املواطنة يف القطاع امل�شريف واملايل خلل الور�شة عن 
نظام توزيع النقاط املكت�شبة اإىل ثلث فئات هي الوظائف العليا من خلل 
منحها 5 نقاط، والوظائف املتو�شطة 3 نقاط والوظائف التنفيذية 1 نقطة 

واحدة.
واأ�شارت اللجنة اإىل اأن �شيتم البدء يف توقيع غرامات مالية اعتباراً من نهاية 
العام احلايل 2018 للبنوك التي مل تلتزم بتحقيق النقاط املطلوبة وذلك 
النهائي ملجموع  ال��ن��اجت  م��ن  ك��ل نقطة مفقودة  دره��م على  األ��ف   20 ب��واق��ع 

النقاط امل�شتهدفة للبنك.
ح�شر الور�شة.. معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد الب�شرية والتوطني 
يف  امل��واط��ن��ة  الب�شرية  امل���وارد  تنمية  جلنة  رئي�س  القطامي  حميد  وم��ع��ايل 
الإمارات  معهد  ع��ام  مدير  اجل�شمي  جمال  و�شعادة  وامل��ايل  امل�شريف  القطاع 
للدرا�شات امل�شرفية واملالية و�شهاب عي�شى الزعابي رئي�س ق�شم الرتاخي�س 
يف امل�شرف املركزي وع�شو جمل�س اإدارة معهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية 
واملالية ومب�شاركة عدد من مدراء البنوك و�شركات التاأمني العاملة يف دولة 

الإمارات.
وال��ت��اأم��ني من  امل�����ش��ارف  اإن قطاعي  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�شر  م��ع��ايل  وق���ال 
الوظائف  توفري  على  القدرة  لديها  التي  الهامة  ال�شرتاتيجية  القطاعات 
اجلهود  يف  الفاعلة  امل�شاركة  وبالتايل  تناف�شيتهم  ورفع  للمواطنني  املنا�شبة 
التوطني يف الجندة الوطنية لروؤية المارات  املبذولة لتحقيق م�شتهدفات 

.2021
يف  العاملة  وال�����ش��رك��ات  للموؤ�ش�شات  ال��دع��م  لتقدمي  ال����وزارة  جاهزية  واأك���د 
املطلوبة  التوطني  ن�شب  حتقيق  م��ن  ميكنها  مب��ا  اليهما  امل�شار  القطاعني 
منها وفقا لنظام النقاط وذلك انطلقا من حر�شها على تطوير �شراكاتها 
الدوار  تكامل  ملبداأ  وتعزيزا  الدولة  يف  القت�شادية  القطاعات  خمتلف  مع 

وامل�شوؤولية امل�شرتكة يف التوطني.
وا�شاد معاليه خلل الور�شة بجهود جلنة تنمية املوارد الب�شرية املواطنة يف 
م�شاركة  تعزيز  يف  القطامي  حميد  معايل  برئا�شة  وامل��ايل  امل�شريف  القطاع 
املنا�شبة  بالوظائف  يزخر  وال��ذي  والهام  احليوي  القطاع  هذا  يف  املواطنني 

للمواطنني.
واأ�شار اىل النجاحات التي حتققت يف هذا القطاع من حيث احلاق املواطنني 
واملواطنات يف الوظائف املتوفرة خ�شو�شا خلل الدفعة الأوىل من امل�شرعات 
احلكومية والتي اثمرت عن توفري الفر�س الوظيفية يف القطاع املايل لنحو 

1000 مواطن ومواطنة.
ميكنها  مبا  التاأمني  و�شركات  امل�شارف  لدعم  جاء  النقاط  نظام  ان  واأو�شح 
حتقيق  يف  وفاعليتها  م�شاركتها  وت��ع��زي��ز  ال��ت��وط��ني  حت��دي��ات  م��واج��ه��ة  م��ن 
معدلت  زي��ادة  اىل  النظام  يهدف  حيث  التوطني  وم�شتهدفات  ا�شرتاتيجية 
ب�شكل  املواطنني  م�شاركة  وتعزيز  وال��ت��اأم��ني  امل�شارف  قطاعي  يف  التوطني 
اأكرب والتاأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنني العاملني يف القطاعني امل�شار 

اليهما.
التي  الوطنية  الولويات  بني  ومن  ا�شرتاتيجي  التوطني هو خيار  ان  واأك��د 

حت��ظ��ى ب��اه��ت��م��ام ودع���م ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة م�����ش��ريا اىل منهجية ال�����وزارة يف 
توؤكد  اأ�شا�شية  مبادئ  ثلثة  على  ترتكز  والتي  التوطني  ملف  مع  تعاملها 
لتخطيط  ا�شرتاتيجي  اإط��ار  وتطوير  م�شرتكة  م�شوؤولية  التوطني  ان  على 
القطاع  وت�شجيع  حتفيز  اىل  ا�شافة  ال��ن��وع��ي/  /ال��ت��وط��ني  العاملة  ال��ق��وى 
لتنفيذ  اجندة  ذات��ه حيث مت و�شع  الوقت  العمل يف  والباحثني عن  اخلا�س 
وتعزيز  ت�شريع  ت�شمل  2021 على ثلث مراحل  العام  املنهجية حتى  هذه 
الكوادر  الوطنية و رفع تناف�شية  الكوادر  املبا�شر ومتكني م�شاركة  التوظيف 
الوطنية.ودعا املوؤ�ش�شات العاملة يف قطاعي امل�شارف والتاأمني اىل ال�شتفادة 
ال��وزارة ومن بينها الن�شمام اىل نادي  من املبادرات والربامج التي تتبناها 
�شركاء التوطني يف القطاع اخلا�س واحل�شول على المتيازات التي يوفرها 
بعد  ع��ن  العمل  نظام  مم��ي��زات  م��ن  ال�شتفادة  اىل  ا�شافة  لأع�شائه  ال��ن��ادي 
والذي من �شاأنه خف�س التكاليف الت�شغيلية لل�شركات التي توظف املواطنني 
وامل�شارف  البنوك  جهود  القطامي  حميد  معايل  النظام.وثمن  ه��ذا  وف��ق 
العاملة يف الدولة وتعاونها يف دعم �شيا�شات التوطني يف القطاع امل�شريف الذي 
ميثل نظام النقاط اأحد الأركان الهامة فيها منذ اإطلقه يف العام 2017. 
واأكد اأن قيادات العمل امل�شريف واملايل مبا فيه من بنوك وموؤ�ش�شات التاأمني 
النقاط  العمل بنظام  اأهمية  وال�شرافة وغريها يدركون بح�س وطني رفيع 
يف التوطني والذي مت تعديله ومواءمة العديد من ال�شيا�شيات بالنظام وفقاً 
مللحظات واقرتاحات امل�شارف وال�شركات بهدف جناح النظام.. م�شريا اإىل 
اأن قيادات القطاع امل�شريف واملايل يدركون حتمية رفع معدلت التوطني وفتح 
دوره��ا وحتمل م�شوؤولياتها يف  املواطنة لأخذ  الب�شرية  العنا�شر  اأم��ام  الباب 
اأنهم يتفهمون ما ت�شتهدفه دولة الإم��ارات من دعم القطاع  هذا ال�شاأن كما 

املهم الذي ميثل حجر زاوية التنمية امل�شتدامة بعقول وكفاءات مواطنة.
ويعد نظام النقاط اأحد ا�شرتاتيجيات التوطني يف قطاع امل�شارف والتاأمني 
وذلك بهدف زيادة معدلت التوطني يف هذا القطاع احليوي وال�شرتاتيجي 
لدولة الإمارات وتعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية ب�شكل اأكرب فيه اإ�شافة اإىل 
امل�شريف  القطاعني  يف  العاملني  للمواطنني  الوظيفي  والتطوير  التاأهيل 
واملايل وتعزيز م�شاركتهم يف �شوق العمل وفق روؤية متكاملة ووا�شحة تدعم 
مبادئ “روؤية الإمارات2021 “ وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الر�شيدة ب�شاأن 

تعزيز م�شاركة الكوادر الوطنية يف القطاع امل�شريف واملايل.
ومت اإعداد »نظام النقاط« لتحقيق م�شتهدفات التوطني �شمن ا�شرتاتيجية 
الوزراء  جمل�س  م��ن  ب��ق��رار  املعتمدة  وال��ت��اأم��ني  امل�شارف  قطاع  يف  التوطني 
والذي �شي�شمن القيادة ال�شرتاتيجية لتحقيق م�شتهدفات التوطني والذي 
بداأ تطبيقه فعلياً خلل العام احلايل و�شيحقق الأهداف املن�شودة لرفع ن�شب 
التوطني بالقطاع كماً وكيفا ويتميز النظام باإعطاء املرونة ملوؤ�ش�شات امل�شارف 
والتاأمني يف حتقيق النقاط املطلوبة منهم كمثال: �شتختار بع�س املوؤ�ش�شات 
النقاط وموؤ�ش�شات  املواطنني لتحقيق  اأن تركز على توظيف عدد كبري من 
تدريبهم  �شيتم  ول��ك��ن  امل��واط��ن��ني  م��ن  اأق����ل  ع���دد  ت��وظ��ي��ف  �شتختار  اأخ����رى 
لتحقيق  الأول��وي��ة  وذات  ال�شرتاتيجية  الوظائف  على  للتعيني  وتطويرهم 

النقاط املطلوبة.
ن�شبه  حتقيق  على  قائما  ك��ان  ال��ذي  النظام  من  التحول  هو  النقاط  ونظام 
مئوية للتوطني من اإجمايل عدد العاملني يف كل بنك اإىل نظام نقاط يجب 
على كل م�شرف اأن يحققها وفقاً حلجم الدخل ال�شنوي من العمليات ليتم 
ربط املعدل املطلوب حتقيقه من النقاط وفقاً للدخل املحقق بهدف تعديل 
عن  البنوك  داخ��ل  فعلي  ب�شكل  التوطني  زي��ادة  من  للتاأكد  التوطني  اآل��ي��ات 

طريق برنامج النقاط.

حني  ويف  للمخرجات  واأخ��رى  للمدخلت  نقاط  على  املوؤ�ش�شات  و�شتح�شل 
حت��ف��ز ن��ق��اط امل���دخ���لت امل��وؤ���ش�����ش��ات ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ار يف ت��دري��ب املواطنني 
الوظيفي  بال�شلم  الرت��ق��اء  على  مل�شاعدتهم  مهاراتهم  وتنمية  الإم��ارات��ي��ني 
التاأمني  و�شركات  البنوك  املخرجات  نقاط  تكافئ  عليا  اإداري��ة  منا�شب  اإىل 
ال�شاغرة  الوظائف  على جناحها يف توفري فر�س عمل فعلية وكذلك جودة 
نقاط  خم�س  على  املوؤ�ش�شة  حت�شل  املثال  �شبيل  على  للمواطنني  املخ�ش�شة 
اإم��ارات��ي بينما على نقطة واح���دة يف  مل��واط��ن  اإداري����اً  يف ح��ال وف��رت من�شباً 
���ش��ع��ادة ج��م��ال اجل�شمي م��دي��ر عام  اإداري���ة.وق���ال  ح��ال ك��ان��ت الوظيفة غ��ري 
“ اإن نظام النقاط نقلة نوعية  معهد الإم��ارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية 
وهيكلية يف التوطني امل�شريف كما اأن يعد القطاع املايل من اأهم ركائز اقت�شاد 
العمل  الذين يعتربون جزءاً من قوى  املواطنني  البلد.. لذا فاإن م�شاهمة 
يف  ال��رائ��دة  املوؤ�ش�شة  وب�شفتنا  ق�شوى..  اأهمية  حتمل  وامل�شتقبلية  احلالية 
امل�شرفية  للدرا�شات  الإم���ارات  ف��اإن معهد  امل��ايل  التدريب  املنطقة يف جم��ال 
النقاط  اأن نظام  واأ�شاف اجل�شمي  اأولوياته”.  اأبرز  التوطني  واملالية يعترب 
ميثل منظومة فعالة ومتكاملة ل�شتقطاب املواطنني الإماراتيني للعمل يف 
القطاع امل�شريف وتاأهيلهم والحتفاظ بهم وم�شاعدتهم على الرتقاء والتقدم 
يف ال�شلم الوظيفي لي�شبحوا قادة يف امل�شتقبل وفق روؤية متكاملة ووا�شحة 
مهمتنا  اإن   “ الزعابي  �شهاب  وق��ال  الإمارات2021  “روؤية  م��ب��ادئ  تدعم 
تكمن �شمن الأجندة الوطنية كجهة تنظيمية للبنوك يف الإمارات يف تعزيز 
امل�شرف  اأط��ل��ق  حيث  امل�����ش��ريف..  القطاع  يف  الإم��ارات��ي��ني  املواطنني  م�شاركة 
2017 نظام التوطني اجلديد بالنقاط يف القطاع امل�شريف  املركزي يف عام 
لت�شجيع املوؤ�ش�شات امل�شرفية على عدم ملء احل�ش�س املخ�ش�شة وح�شب بل 
�شلم  يف  الرت��ق��اء  على  وم�شاعدتهم  املواطنني  ق��درات  تطوير  يف  ال�شتثمار 
املراتب والقيادة .. وهذا بدوره يحفز املر�شحني امل�شتقبليني على اعتبار هذا 

القطاع خياراً جيداً ومثمراً كم�شرية مهنية ».
لإظهار  ج��داً  مهم  العليا  القيادية  املنا�شب  يف  املواطنني  دور  “ اأن  واأ���ش��اف 
فيما  امل��ح��ل��ي..  القت�شاد  يف  القطاعات  اأه��م  اأح��د  يف  املحلية  امل��واه��ب  جن��اح 
اأق�شام  روؤ���ش��اء  ال��ن��ظ��ام م��ع  مل��راج��ع��ة تطبيق  ال��ي��وم املخ�ش�س  اج��ت��م��اع  ي��وف��ر 
لروؤية ما حتقق حتى  الإماراتية فر�شة منا�شبة  البنوك  الب�شرية يف  امل��وارد 
الآن والنجاحات التي متت والتحديات التي نواجهها وما يتعني علينا فعله 
الدور  اإىل  ون��وه   .“ املواطنني  توظيف  وت��رية  ت�شريع  على  البنوك  مل�شاعدة 
الرئي�شي للمعهد �شمن نظام النقاط اجلديد الذي يوؤكد على اأهمية تدريب 
اأق�شام  مع  نتعاون  “ نحن  وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.. م�شيفا  املواطنني 
تدريب  ب��ربام��ج  لل�شطلع  البنوك  يف  امل��واه��ب  وم��دي��ري  الب�شرية  امل���وارد 
امل�شتويات  جميع  يف  للإماراتيني  ال�شخ�شية  املهارات  تطوير  ت�شمن  �شاملة 
بدءاً من املبتدئني وو�شوًل اإىل الإدارة العليا وكلنا ثقة باأن جهودنا �شت�شهم 
يف زيادة اأعداد املواطنني يف املنا�شب القيادية �شمن القطاع امل�شريف واملايل 

التناف�شي ».
الإمارات  م�شرف  مع  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات  الإم��ارات  معهد  ويتعاون 
املركزي لإعداد العديد من احلملت يف البنوك عن متطلبات وكيفية تطبيق 
نظام التوطني اجلديد من خلل تنظيم عدد من ور�س العمل لهذا الغر�س 

مب�شاركة م�شوؤويل اإدارات املوارد الب�شرية يف البنوك املختلفة.
الوظيفي  للرتقي  فر�س  ووج��ود  امل�شتقبل  و�شوح  ف��اإن   .. للدرا�شات  ووفقاً 
يف ظل نظام التوطني اجلديد �شيزيد من ولء املواطنني للعمل يف القطاع 
اأنه �شيق�شي على ظاهرة النتقال من العمل يف القطاع  امل�شريف ف�شًل عن 

امل�شريف اإىل قطاعات اأخرى.

•• دبي -وام:

ك��ربي��ات �شركات  اإح���دى   - دن��ات��ا  حتتفل 
خدمات ال�شفر اجلوي يف العامل - مبرور 
يف  عملياتها  اأول  اإط��لق  على  عاماً   25

اخلارج.
وك��ان��ت ال�����ش��رك��ة دخ��ل��ت م��ع “جمموعة 
 1993 يوليو  الباك�شتانية يف  جرييز” 
�شركة  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  م�����ش��رك  م�������ش���روع  يف 
ج��ريي��ز دن���ات���ا.. وب����داأت ت��ق��دمي خدمات 
كرات�شي  م���ط���ار  يف  الأر����ش���ي���ة  امل���ن���اول���ة 
لت�شبح  تو�شعاتها  وا���ش��ل��ت  ث��م  ال���دويل 
ل��ت��ق��دمي خ���دم���ات مناولة  ���ش��رك��ة  اأك����رب 
الركاب وال�شحن يف باك�شتان حيث تعمل 

حاليا يف مطاراتها الرئي�شة ال�شبع.

بني  امل�����ش��رتك��ة  ال�����ش��رك��ة  تاأ�شي�س  وم��ه��د 
دن��ات��ا وجم��م��وع��ة ج��ريي��ز ال��ط��ري��ق اأمام 
ت��و���ش��ع ع��م��ل��ي��ات دن��ات��ا خل��دم��ة مطارات 

عاملية اأخرى .. 
ح���ي���ث وا�����ش����ل����ت ال�������ش���رك���ة ع���ل���ى م���دى 
ال�شنوات ال�شبع املا�شية تو�شيع عملياتها 
العاملية من خلل �شل�شلة من ال�شراكات 
املتوا�شل  والنمو  ال���ش��ت��ح��واذ  وعمليات 
ت�شاعد  رئي�شا  دولياً  اليوم لعباً  لت�شبح 
���ش��ن��اع��ة الطريان  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ري  ع��ل��ى 

املدين بكفاءة و�شل�شة عرب العامل.
وتقدم دناتا الآن خدمات مناولة اأر�شية 
300 ناقلة  و�شحن ومتوين لأك��رث من 
دولة   84 �شمن  مطاراً   130 يف  جوية 

عرب قارات العامل ال�شت.

وت��خ��دم دن��ات��ا ي��وم��ي��اً اأك���رث م��ن 1800 
تقوم  ك���م���ا  راك������ب  األ������ف  و240  رح���ل���ة 
ال�شحنات  م���ن  ط���ن   8400 مب��ن��اول��ة 
وترتيب اأكرث من 21 األف حجز فندقي 
320 األف وجبة  وحتميل ما يزيد على 

طعام على الرحلت اجلوية.
واأع������رب غ����اري ت�����ش��امب��ان رئ��ي�����س دناتا 
عاما   25 مب��رور  بالحتفال  فخره  ع��ن 
ووا�شلت  لنا  م�شرتك  م�شروع  اأول  على 
باك�شتان  يف  دن����ات����ا  ج����ريي����ز  ع���م���ل���ي���ات 
على  واعتمدنا  بقوة  ومن��وه��ا  تو�شعاتها 
خرباتنا الطويلة يف دبي ملوا�شلة التو�شع 
�شركات  اأك���رب  م��ن  اأ�شبحنا  حتى  ع��امل��ي��اً 
اخل��دم��ات اجل��وي��ة حيث نعمل ال��ي��وم يف 
اأ�شواق ذات تناف�شية عالية �شمن القارات 

ال�شت.
اليوم  ال���دول���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات��ن��ا  “ اإن  وق�����ال 
عائدات  من  املائة  يف   70 بنحو  ت�شاهم 
دناتا وتت�شمن ا�شرتاتيجيتنا امل�شتقبلية 
موا�شلة التو�شع واملحافظة على املعايري 
ال���ع���ال���ي���ة خل���دم���ات���ن���ا وال�����ش����ت����م����رار يف 
حت�شينها وتطويرها عرب �شبكة عملياتنا 

الدولية ».
وبداأت دناتا اأول م�شروع خارجي لتموين 
���ش��ن��غ��اف��ورة عام  ال����رح����لت اجل���وي���ة يف 
 “ �شراء   2010 ع��ام  يف  اأعقبه   2004
األفا فليت غروب “ العاملية التي يعمل 
 11 يف  م���وظ���ف   6000 ن��ح��و  ل��دي��ه��ا 

دولة.
وتدير دناتا اليوم 63 مركزا للتموين يف 

 320 اأك��رث من  13 دول��ة وتنتج يومياً 
األف وجبة مبوا�شفات ممتازة.. 

وت����ق����دم اأي�������ش���اً خ���دم���ة امل���ب���ي���ع���ات على 
وتدير  عاملية  جوية  لناقلت  الطائرات 
م��ق��ه��ى وم��ط��ع��م و�شالة   40 م��ن  اأك����رث 

خا�شة حول العامل.
وج����اء ت��و���ش��ع دن���ات���ا ل��ل�����ش��ف��ري��ات ليلبي 
واملتنوعة  امل��ت��زاي��دة  ال�شفر  اح��ت��ي��اج��ات 
العلمة  ت��ط��وي��ر  خ���لل  وم���ن  للعملء 
بت�شغيل  ال��ي��وم  ال�شركة  تقوم  التجارية 
20 علمة جتارية تتخ�ش�س يف �شناعة 
�شاملة  ���ش��ف��ر  خ���دم���ات  وت���ق���دم  ال�����ش��ف��ر 
للأفراد وال�شركات يف اأكرث من 77 دولة 
كما تتوىل حجز اأكرث من 21 األف ليلة 

فندقية كل يوم.
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اأعمال دبي مع نهاية الن�سف االأول لعام 2018 �سيدات  جمل�س  ع�سوية  اإجمايل  يف  منو   28.3%

اأف�سل تنمية للكوادر وال�ستخدام املبتكر للتكنولوجيا

مطارات اأبوظبي تفوز بجائزتني من معهد ت�سارترد للم�سرتيات والتوريد يف ال�سرق االأو�سط

•• دبي-الفجر:

ك�شف جمل�س �شيدات اأعمال دبي عن منو العدد الإجمايل 
لأع�شائه مع نهاية الن�شف الأول من العام احلايل بن�شبة 
 758 املجل�س  اأع�شاء  ع��دد  بذلك  بلغ  حيث   ،28.3%
ع�شواً حالياً، مع ان�شمام 167 ع�شواً جديداً للمجل�س 
للمجل�س،  الع�شوية  على  امل��ت��زاي��د  الإق��ب��ال  يعك�س  مم��ا 
ومبادراته  خ��دم��ات��ه  م��ن  بال�شتفادة  ال��ع�����ش��وات  ورغ��ب��ة 
املتنوعة يف تعزيز تناف�شيتهن يف جمتمع الأعمال، فيما 
ي��ربز ال��دور ال��ري��ادي ال��ذي يلعبه املجل�س يف دع��م املراأة 

وحت�شني فر�س جناحها يف �شوق العمل.
عمل  ور����ش���ة   31 بتنظيم  ق��ي��ام��ه  اإىل  امل��ج��ل�����س  واأ����ش���ار 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�شف  خلل  تدريبية  ون��دوة 
الور�س  ه��ذه  ا�شتقطبت  حيث  خمتلفة،  موا�شيع  ح��ول 
اإىل  بن�شبة ت�شل  بنمو  900 م�شاركة  التدريبية حوايل 
التدريبية  ال��ور���س  يف  امل�شاركات  بعدد  مقارنًة   2.2%
املا�شي، رغم  العام  الفرتة من  نف�س  التي نظمت خلل 
ان عدد الور�س التي نظمت العام املا�شي تزيد عن عددها 
خلل العام اجل��اري بحوايل 3 ور���س، يف دلل��ة وا�شحة 
ع��ل��ى م�����ش��ت��وى ج����ودة ومت��ي��ز ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة التي 
تن�شجم مع متطلبات واحتياجات ع�شوات املجل�س، حيث 
تركز على تطوير مهاراتهن و�شقلها بالأدوات واخلربات 

واللزمة.
واأطلق املجل�س مع بداية العام احلايل مبادرة ا�شتثنائية 
اأعمال  �شيدات  ملجل�س  الر�شادي  “الربنامج  ا�شم  حتمل 
حيث جاء اإطلق هذه املبادرة بالتزامن مع “عام  دبي”، 
باعتبارها اإ�شافة مبتكرة لدعم �شيدات الأعمال،  زايد”، 
حيث تقوم املبادرة على مبداأ ن�شج �شراكات ا�شرتاتيجية 
مع عدد من ال�شركات املحلية والإقليمية والعاملية الرائدة 

اأعمال  جم��الت  يف  املتخ�ش�شني  واخل���رباء  جمالها،  يف 
ا�شت�شارات جمانية، وتو�شيات متقدمة  حمددة، لتوفري 
يف قطاعات حمددة مل�شاعدة �شيدات الأعمال على اعتماد 
وقد  واخت�شا�شهن.  عملهن  جمال  يف  املمار�شات  اأف�شل 
اأبرز  م��ن  ع��دد  م��ع  ا�شرتاتيجية  ���ش��راك��ات  املجل�س  عقد 
واملعارف  اخل���ربات  لتوفري  املرموقة  العاملية  ال�شركات 
و�شقل  خرباتهن  تنمية  يف  وامل�شاعدة  الأعمال  ل�شيدات 
مواهبهن وتطويرها على ال�شعيدين املهني وال�شخ�شي، 
يعملن  اأعمال  �شيدة   18 ان�شمام  الربنامج  �شهد  حيث 
والتجارة  وال�����ش��ي��اف��ة  ال�����ش��ي��اح��ة  ت�����ش��م��ل  ق��ط��اع��ات  يف 
والإع���لم.  والتعليم  ال�شحية  وال��رع��اي��ة  وال�شت�شارات 
وخبرياً  موجهاً   16 زايد”  “روح  م��ب��ادرة  يف  وي�����ش��ارك 
وعاملية  اإقليمية  �شركات  يف  ال�شخ�شيات  اأب���رز  ميثلون 
عريقة ومنهم اأبرزها جي بي مورجان و�شو�شيتيه جرنال 
ونا�شيبا واآيكون وفنتيك هايف واك�شبو 2020 دبي، مما 
باأف�شل  الأعمال  �شيدات  تزويد  املبادرة يف  اأهمية  يعك�س 

اخلربات العاملية يف جمالت العمل.
واأك����دت ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ورة رج���اء ال��ق��رق، رئ��ي�����س جمل�س 
�شيدات اأعمال دبي اأن املجل�س جنح خلل الفرتة املا�شية 
جمتمع  يف  للمراأة  داعمة  جهة  كاأبرز  مكانته  توطيد  يف 
للمجل�س  ال�شرتاتيجية  اخلطط  ان  معتربًة  الأع��م��ال، 
العمال  وري���ادة  كالبتكار  امل�شتقبل  م��ه��ارات  ت�شت�شرف 
والذكاء ال�شطناعي ومهارات التوا�شل الفعالة، وتعمل 
املجل�س  ع�شوات  ومم��ار���ش��ات  �شلوكيات  يف  غر�شها  على 
لدى ممار�شتهن للأعمال، حيث يتطلع املجل�س ل�شناعة 
م�شتقبل �شيدات الأعمال عرب مهارات ا�شتثنائية مواكبة 

لتطورات الع�شر.
خلل  م�شتهدفاته  حقق  املجل�س  ان  اإىل  القرق  ولفتت 
ان�شمام  �شهد  حيث  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف 

�شركاء  م��ع  هامة  �شراكات  وعقد  الع�شوات،  م��ن  امل��زي��د 
ا�شرتاتيجيني لتطوير مهارات ع�شواته، واعتمد البتكار 
يف اختيار موا�شيع ندواته وور�شه التدريبية لتتناغم مع 
الروؤية احلكيمة للقيادة الر�شيدة التي حددت م�شتهدفات 
حمددة للرتقاء بتناف�شية القطاع اخلا�س و�شركاته يف 

الإمارة.
وثمنت �شعادتها الدعم الذي يحظى به جمتمع الأعمال 
يف اإمارة دبي ب�شكل عام، واملراأة العاملة ب�شكل خا�س من 
والقرارات  املبادرات  “اأن  معتربًة  احلكيمة،  القيادة  قبل 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأعلنها  التى  الأخ���رية 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وتعزيز  القت�شاد  حتفيز  ح��ول  اهلل(  )رع���اه  دب��ي  حاكم 
تناف�شية قطاع الأعمال وخف�س كلفة ممار�شة الأعمال، 
العام  القطاعني  بني  احلقيقية  ال�شراكة  لتعك�س  ج��اءت 
التحديات  كافة  تذليل  على  �شموه  وح��ر���س  واخل��ا���س، 
التي تواجه امل�شتثمرين، معتربًة ان املبادرات التي اأعلنها 
�شموه لتحفيز القت�شاد �شت�شكل قوة دفع هائلة ل�شيدات 
اإيجابية وملحوظة على  تاأثريات  الأعمال، و�شيكون لها 
متكني املراأة وم�شاعدتها على التميز والإبداع يف جمالت 

عملها وا�شتثماراتها يف الإمارة.«
من  املجل�س  نظمها  التي  التدريبية  الفعاليات  ومتيزت 
ور�س عمل وندوات خلل الن�شف الأول من العام 2018 
برثاء حمتواها وتنوع موا�شيعها واأهدافها، حيث ركزت 
على ت��زوي��د الأع�����ش��اء ب��امل��ه��ارات اجل��دي��دة واحل��دي��ث��ة يف 
عامل الأعمال، التي تعطي قيمة م�شافة وميزة تناف�شية 

ل�شيدات الأعمال يف بيئة العمل. 
نظمت  التي  املجل�س  ون��دوات  فعاليات  موا�شيع  و�شملت 
خلل الن�شف الأول من العام احلايل تقنية التعاملت 
يف  وا�شتخداماتهما  الإل��ك��رتون��ي��ة  وال��ع��م��لت  الرقمية 

تطوير الأعمال، وا�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي 
وح��م��اي��ة الأع���م���ال م��ن امل��خ��اط��ر ال�����ش��ي��ربان��ي��ة، وتعزيز 
من  وال�شتفادة  الفكرية  بامللكية  املجل�س  ع�شوات  وعي 

ال�شت�شارات القانونية. 
كما ركزت ور�س العمل على بحث كيفية تلبية احتياجات 
القيمة  العملء، وعرفتهن على قانون ومفهوم �شريبة 
القانون  فهم  على  ي�شاعدهن  مب��ا  و���ش��روط��ه��ا  امل�شافة 
ومتطلباته، بالإ�شافة اإىل التعرف على املهارات الكتابية 

لتح�شني الأداء املهني ودعم ريادة الأعمال.
اأخرى  هامة  موا�شيع  املجل�س  فعاليات  ا�شتعر�شت  كما 
الرتويج  ا�شرتاتيجية  يف  ال��رق��م��ي  الت�شويق  دور  م��ث��ل 
ل��ت��ع��زي��ز الربحية  ب���ه  ل���لأع���م���ال، وال���ش��ت��ع��ان��ة  ال��ن��اج��ح 
والإنتاجية، واإدارة الإبتكار وكيفية و�شع ا�شرتاتيجياته 
وتر�شيخ ممار�شاته وت�شخريها خلدمة اأهداف املوؤ�ش�شة، 
ل�شيدات  القيادية  امل��زاي��ا  اأخ���رى  ور���ش��ة  ناق�شت  ح��ني  يف 
الأعمال الناجحات، وكيفية مواءمة الأهداف ال�شخ�شية 

مع الأهداف املوؤ�ش�شية. 
كيفية  الأخ����رى  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال��ور���س  م��وا���ش��ي��ع  و�شملت 
�شياغة العقود املكتوبة بطريقة قانونية، واهمية التوزان 
بيت احلياتني املهنية وال�شخ�شية بالإ�شافة اىل التعرف 
اأبرز مهارات اخلطابة العامة وتاأثريها يف علقات  على 

الأعمال الناجحة.  
وا�شتقبل املجل�س خلل الن�شف الأول من العام اجلاري 
4 وفود زائ��رة متثل قيادات ريادية ن�شائية حول العامل 
امل��راأة يف قطاع  حيث ج��رى البحث يف كيفية تفعيل دور 
للخربات  وتبادل  م�شرتكة،  �شراكات  وتاأ�شي�س  الأعمال 
مع  خ�شو�شاً  الأع���م���ال،  ع���امل  يف  الن�شائية  وال��ت��ج��ارب 
اإب��راز دور امل��راأة يف قطاع  النجاح الذي حققه املجل�س يف 

الأعمال يف اإمارة دبي. 

•• اأبوظبي-الفجر: 

اإدارتها  ف��وز  ع��ن  اأب��وظ��ب��ي  م��ط��ارات  اأعلنت 
“اأف�شل  بجائزتي  والإم�����داد  للم�شرتيات 
العاملة”  ال��ك��وادر  وتطوير  لتنمية  مبادرة 
و”ال�شتخدام الأكرث ابتكاراً للتكنولوجيا” 
من معهد ت�شارترد للم�شرتيات والتوريد يف 
والأداء  الرائدة  الأعمال  املعهد  دبي.ويكرم 
الفاعل الذي حققه فريق مطارات اأبوظبي 
بال�شتناد اإىل اأهم املعايري دولية املتخ�ش�شة 

بالتميز على م�شتوى القطاع.
الرئي�س  اأول  ن��ائ��ب  ال��زع��اب��ي،  �شعيد  وق���ال 
يف  والإم�����داد  امل�����ش��رتي��ات  لق�شم  التنفيذي 
امل�شرتيات  ق�شم  “جنح  اأبوظبي:  م��ط��ارات 
والإم��داد يف لعب دور حموري اأ�شهم بنجاح 
مطارات  تخو�شها  التي  وامل�شاريع  الأعمال 
ت�شارترد  معهد  جوائز  �شاأن  ومن  اأبوظبي. 
للم�شرتيات والتوريد، وغريها من اجلوائز 

خلل  ال�����ش��رك��ة  ح�شدتها  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة 
ال�شوء  ت�شليط  املا�شية،  القليلة  الأع����وام 
والتفاين  ب��ال��ت��ف��ّوق  ال��ت��زام��ن��ا  م����دى  ع��ل��ى 
يف  املتمثلة  روؤي��ت��ن��ا  حتقيق  يف  للم�شاهمة 
املطارات  �شركات  م��ن  واح���دة  اإىل  التحول 

الرائدة يف العامل«.
وتقدم الزعابي بال�شكر لكافة اأع�شاء الفريق 
والتزامهم  ال������دوؤوب  عملهم  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��ز 
امل�شتمر بتطوير مطارات اأبوظبي وحتويلها 
اإىل �شركة متقدمة مب�شتوى عاملي معرتف 

بها دولياً نظراً لإجنازاتها واأدائها املتميز.
للم�شرتيات  ت�������ش���ارت���رد  م��ع��ه��د  وي���ع���ت���رب 
اململكة  من  تتخذ  دولية  موؤ�ش�شة  والتوريد 
ال�شراء  لها، وتعمل يف جمال  املتحدة مقراً 
ب��ه��دف التميز  امل��ع��ه��د  والإم�������داد، وي�����ش��ع��ى 
املمار�شات  اأف�����ش��ل  لتعزيز  امل��ج��ال،  ه���ذا  يف 
وتوفري اخلدمات مل�شلحة اأع�شائه وجمتمع 

الأعمال الأو�شع.

•• دبي - وام:

وقعت بلدية دبي وبلنيت فري - 3العا�شرة من “ املعر�س التجاري الدويل 
للخ�شار والفواكه 2018 “ الذي �شيقام يف الفرتة ما بني 1 اإىل 3 اأكتوبر 
�شمو  رعاية  بدبي حتت  وامل��وؤمت��رات  للمعار�س  ال��دويل  دبي  القادم يف مركز 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية رئي�س بلدية 
للزهور  ال��دويل  التجاري  “املعر�س  املعر�س  هذا  بالتزامن مع  دبي.و�شيقام 
املتخ�ش�شة  امل��ع��ار���س  اأه���م  اأح���د   ”2018 الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  وال��ن��ب��ات��ات يف 
بالب�شتنة يف منطقة ال�شرق الأو�شط م�شتقطبا املئات من ال�شركات الدولية 
العار�شة وذلك حتت رعاية �شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم رئي�س هيئة 

دبي للطريان الرئي�س الأعلى ملجموعة طريان الإمارات.
العام  الدعم  لقطاع  دب��ي  بلدية  ع��ام  مدير  م�شاعد  عبدالكرمي  اأحمد  واأك��د 

بالبلدية حر�س الدائرة على رعاية هذا املعر�س ال�شنوي الذي يعد املن�شة 
على  الكبري  الطلب  تلبية  �شبل  يف  البحث  للموؤ�ش�شات  تتيح  التي  املثالية 
منتجات اخل�شار والفواكه الطازجة وتقنياتها وبحث اأف�شل املمار�شات التي 
امل�شاهمة  على  حر�شها  اإط��ار  يف  الطازجة  الغذائية  املنتجات  بتجارة  تتعّلق 
العامل  م�شتوى  على  جت��اري��ة  كبوابة  ودوره���ا  دب��ي  مكانة  اإب���راز  يف  الفاعلة 
ف�شل عن دعم كافة اجلهود التي ت�شهم يف الرتقاء مب�شرية دبي التنموية يف 

خمتلف القطاعات وعلى راأ�شها القطاع التجاري.
ا�شرتاتيجية للطلع على  املعر�س تكمن يف توفري من�شة  اأهمية  اإن  وقال 
واجتاهات  الطازجة  الغذائية  املنتجات  بتجارة  املتعلقة  املمار�شات  اأح���دث 
وتقنيات  واخل�شراوات  الفاكهة  على  املتزايد  الطلب  اإىل  بالإ�شافة  ال�شوق 
التلف. املواد �شريعة  اللوج�شتية والتعامل مع  التعبئة والتغليف واخلدمات 

وياأتي املعر�س الذي جنح يف ال�شنوات الت�شع املا�شية يف توفري من�شة رائدة 

ملوؤ�ش�شات القطاع يف دولة الإمارات ليوفر فر�س جتارية جديدة للم�شتثمرين 
من خمتلف اأنحاء العامل خا�شة واأن دولة الإمارات تعد مركزا اإقليميا لإعادة 
واردات  حجم  بلغ  حيث  والفواكه  اخل�شار  من  الطازجة  املنتجات  ت�شدير 
 2017 اآلف طن يف عام   710 ال�  الدولة من اخل�شار والفواكه ما يقارب 
جانبه  ال��دويل.م��ن  التجاري  املركز  بح�شب  دولر  مليار   1.6 تقارب  بقيمة 
اجلهة  دبي”  فري  “بلنيت  �شركة  يف  اإقليمي  مدير  ال�شباعي  ط��ارق  اأع��رب 
ثقته  عن   ”2018 دب��ي  يف  والفواكه  للخ�شار  ال��دويل  ل�”املعر�س  املنظمة 
اآفاق جديد  باأن هذه ال�شراكة �شت�شاهم يف تعزيز القطاع التجاري عرب فتح 
اأمام امل�شتثمرين املحليني والأجانب وا�شتقطاب املزيد من ال�شتثمارات اإىل 
داع��م��ة كموقعها  واقت�شادية  م��ن مقومات جت��اري��ة  ب��ه  تتمتع  مل��ا  دب��ي  اإم���ارة 
�شت�شهد  التي  املتينة  القت�شادية  وقوتها  ال�شكانية  والكثافة  ال�شرتاتيجي 

املزيد من النمو يف ال�شنوات املقبلة.

القن�سل العام للدولة يف نيويورك يلقي 
حما�سرة عن التحول االقت�سادي يف االإمارات

•• نيويورك-وام:

 عن القت�شاد الإماراتي والنجاحات التي حققتها الدولة يف هذا ال�شياق 
اأمام جمموعة من طلبة كلية غابيلي للأعمال التجارية يف جامعة فوردهام.
و�شلط �شعادته ال�شوء على دور الإمارات ب�شفتها مركزا اقت�شاديا مهما يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا.. وتناول حتول الدولة اىل اقت�شاد 
كافة اجلن�شيات  الإم��ارات جتمع  دولة  اأن  �شعادته  املعرفة.وقال  قائم على 
على اأر�شها وتعد مركزا اقت�شاديا قويا يقوده البتكار وراأ�س املال الب�شري 
اأن الإمارات ت�شهد تطورا يف  و�شيادة القانون والتجارة املفتوحة.. م�شيفا 
الرا�شخة  وقيمها  احلكيمة  قيادتها  روؤي��ة  من  انطلقا  امل��ج��الت  خمتلف 
وباتت متلك اقت�شادا عاملي امل�شتوى يت�شم باملرونة والقدرة على التناف�س 

وقادر على حتقيق منو طويل الأجل.
ال�شيد  قبل  م��ن  املحا�شرة  لإل��ق��اء  ال��دع��وة  تلقى  ال��ع��ام  القن�شل  اأن  يذكر 
غابيلي  كلية  يف  م�شاعد  وا���ش��ت��اذ  غ���روب  �شتي  رئي�س  ن��ائ��ب  ب��امل��ا  اأن��ط��وين 
التدريبية  ال��دورة  من  ج��زءا  املحا�شر  ه��ذه  وتعد  نيويورك..  للأعمال يف 
التي نظمها الربوفي�شور باملا عن اإدارة ال�شركات على امل�شتوى العاملي حيث 
يف  ال�شتثمار  وكذلك  وال�شتثمارات  املخاطر  اإدارة  كيفية  الطلبة  يدر�س 

القت�شادات القائمة والنا�شئة.
من جانبه رحب ال�شيد باملا ب�شعادة ماجد ال�شويدي لإلقاء اأول حما�شرة له 
وقال “ من ال�شروري اأن  يف كلية غابيلي للأعمال يف جامعة فوردهام” .. 
ميلك قادة الأعمال يف امل�شتقبل روؤية ا�شرتاتيجية لي�س لبحث ودرا�شة منو 
الأ�شواق فح�شب بل اأي�شا للبحث عن مناطق تتوفر فيها م�شادر اقت�شادية 
للتعرف  وجهة  اأف�شل  ه��ي  الإم����ارات  دول��ة  اأن  م��وؤك��دا  متنوعة”..  دول��ي��ة 
اأن يتعلموا املزيد عن الفر�س املثرية  على هذه امل�شادر لذا نريد لطلبتنا 

للهتمام التي تقدمها دولة الإمارات.
ح�شر املحا�شرة 80 طالبا من الطلبة امل�شاركني يف برنامج املاج�شتري عن 

التعاون املايل على امل�شتوى العاملي يف كلية غابيلي.

ام�س دبي  عقارات  ت�سرفات  درهم  مليون   559
•• دبي -وام:

حيث  دره��م  مليون   559 م��ن  اأك��رث  دب��ي  يف  العقارية  الت�شرفات  حققت 
 328 بقيمة  مبايعة   140 ت�شجيل  والأم����لك  الأرا���ش��ي  دائ���رة  �شهدت 
مليون درهم منها 16 مبايعة للأرا�شي بقيمة 142 مليون درهم و124 

مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة 186 مليون درهم.
34 مليون دره��م يف منطقة نخلة  اأه��م مبايعات الأرا���ش��ي بقيمة  وج��اءت 
ج��م��ريا ت��ل��ي��ه��ا م��ب��اي��ع��ة ب��ق��ي��م��ة 22 م��ل��ي��ون دره����م يف م��ن��ط��ق��ة ج��ب��ل علي 
دره��م يف منطقة جبل  مليون   20 بقيمة  مبايعة  تليها  الأوىل  ال�شناعية 

علي ال�شناعية الأوىل.
وت�شدرت منطقة وادي ال�شفا 6 املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �شجلت 
ال�شناعية  علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره��م  مليني   9 بقيمة  مبايعتني 
الأوىل بت�شجيلها مبايعتني بقيمة 42 مليون درهم وثالثة يف نخلة جمريا 

بت�شجيلها مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 40 مليون 
درهم مبنطقة برج خليفة كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون 
دره���م يف  م��لي��ني   5 بقيمة  واأخ����ريا مبايعة   2 دره���م يف منطقة ج��زي��رة 

منطقة مر�شى دبي.
وت�شدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق 
منطقة  وتلتها  دره��م  مليون   11 بقيمة  مبايعة   20 �شجلت  اإذ  والفلل.. 
يف  وثالثة  دره���م  مليون   32 بقيمة  مبايعة   13 بت�شجيلها  دب��ي  مر�شى 

الرب�شاء جنوب الرابعة بت�شجيلها 12 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم.
اأرا�س  ره��ن   13 منها  دره��م  مليون   231 قدرها  قيمة  الرهون  و�شجلت 
بقيمة 152 مليون درهم و 40 رهن فلل و�شقق بقيمة 79 مليون درهم 
وكان اأهمها مبنطقة جبل علي الأوىل بقيمة 47 مليون درهم واأخرى يف 

منطقة اأم �شقيم الثالثه بقيمة 45 مليون درهم.

مليار درهم زيادة يف اال�ستثمار االأجنبي   71
املبا�سر املتدفق للإمارات خلل عامني

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الزيادة التي �شهدها ال�شتثمار الأجنبي الوارد اإىل دولة الإمارات 
وذل��ك يف خطوة   2017-2016 املا�شيني  العامني  خ��لل  دره��م  مليار   71
لل�شتثمارات  ج��ذب  كمركز  املتميزة  مكانتها  على  ال��دول��ة  حمافظة  تعك�س 

الأجنبية يف منطقة اخلليج وال�شرق الأو�شط ب�شكل عام.
م��رات��ب م��ن ح��ي��ث جاذبيتها   5 ت��ق��دم��ا بنحو  الإم�����ارات حققت  دول���ة  وك��ان��ت 
لل�شتثمار الأجنبي املبا�شر خلل العام املا�شي وفقاً لنتائج تقرير ال�شتثمار 
الأجنبي املبا�شر ال�شادر عن موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد.
ويف ظل التدفق املتوا�شل لل�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة اإىل الدولة.. ارتفع 
471 مليار درهم مع نهاية  اإىل  اإجمايل الر�شيد الرتاكمي يف فرتة الر�شد 
اإل��ي��ه وزارة  ا�شتندت  “ ال��ذي  “ الأون��ك��ت��اد  اأي�شا  2017 وذل��ك بح�شب  ال��ع��ام 
الأولية  القراءة  الوطني.وتظهر  القت�شاد  اأداء  حول  لها  تقرير  يف  القت�شاد 
حلركة تدفق ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر للدولة اأن اإجمايل ر�شيده الرتاكمي 
بلغ خلل العام 2015 نحو 400 مليار درهم ثم ارتفع اإىل م�شتوى 433 
مليار درهم يف العام 2016 بزيادة قدرها 33 مليار درهم وبنمو ن�شبته 8.2 
يف املائة.وتوا�شل التح�شن يف تدفق ال�شتثمارات الأجنبية خلل العام 2017 
حمققة زيادة بقيمة قدرها 38 مليار درهم وبنمو ن�شبته 8.8 تقريبا وهو ما 
امل�شادر. ذات  بح�شب  دره��م  مليار   471 اإىل  الرتاكمي  الر�شيد  اإجمايل  رفع 

ويتوقع خرباء ال�شتثمار تدفق املزيد من ال�شتثمارات الأجنبية املبا�شرة اإىل 
الدولة خلل املرحلة املقبلة مة وذلك يف ظل جاذبية املناخ ال�شتثماري ب�شكل 
عام وقرب ا�شت�شافة الدولة ملعر�س اك�شبو 2020. ي�شار اإىل اأن دولة الإمارات 
ا�شتحوذت على نحو 36 يف املائة من اإجمايل ر�شيد ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر 
الثانية على م�شتوى منطقة  اإىل العامل العربي يف حني حلت باملرتبة  ال��وارد 

غرب اآ�شيا.

اأكتوبر مطلع  بدبي  " ينطلق  للخ�سار  الدويل  التجاري  " املعر�س 
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العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
ق�شم التنفيذ - اخطار بالن�شر 

اخطار دفع بالن�شر يف الق�شية التنفيذية  2018/95 
اىل املحكوم عليه / اأحمد ابراهيم عبداهلل اأ�شد هرموزى 

ليكن معلوما لديك باأن حمكمة ال�شارقة الحتادية البتدائية قد ا�شدرت بحقك يف الدعوى 
باأن يدفع مبلغ وق��دره 690708  املقامة من املحكوم لها / بنك الحت��اد الوطني -  الق�شائية 
درهم ، بال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 10.99% من تاريخ املطالبة يف 2016/2/3 وحتى 
متام ال�شداد ، على املبلغ 275419.12 دره��م.  وبال�شافة اىل الفائدة القانونية بواقع 11.99 

درهم على مبلغ 326861.82 من تاريخ املطالبة يف 2016/2/3 وحتى متام ال�شداد. 
لذا  اع��له  اليه  امل�شار  بالرقم  و�شجلت  احلكم  لتنفيذ  بطلب  تقدم  قد  لها  املحكوم  ان  وحيث 
يتوجب عليكم تنفيذ القرار خلل خم�شة ع�شر يوما من تاريخ اليوم التايل للن�شر. ويف حال 

تخلفك عن ذلك فان املحكمة �شتتخذ بحقك الجراءات القانونية لتنفيذ ح�شب ال�شول. 
      رئي�س ق�شم  التنفيذ 
مبحكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية                    

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية          
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

   اعالن بالن�شر للح�شور اأمام املحكمة 
يف اال�شتئناف رقم 760  ل�شنة 2018 م  جتاري 

اىل امل�شتاأنف �شده : روجيليو ج ار جونزالي�س بورجال 
نعلنكم بان امل�شتاأنف : بنك الحتاد الوطني 

جتاري   2017 ل�شنة   3627 رق��م  املدنية  الق�شية  يف  ال�����ش��ادر  احلكم  ا�شتاأنف  ق��د 
ال�شاعة  مت��ام  يف   - 2018/8/20م  جل�شة  لنظره  حت��دد  وق��د  ال�����ش��ارق��ة  )ج��زئ��ي( 

التا�شعة والن�شف �شباحا مبقر هذه املحكمة امام الدائرة املدنية الثانية
لذا يرجى التف�شل باحل�شور او من ميثلكم قانونا لتقدمي ما  لديكم  ويف حالة 
القانون.  ملحوظة  وفقا لحاكم  ال�شتئناف  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  غيابكم 
املحكمة جتاه  اأي��ة م�شوؤولية على  امل�شتاأنف دون  الع��لن على نفقة  ين�شر هذا   :

حقوق الغري
  رئي�س قلم الكتاب 

االمارات العربية  املتحدة
وزارة العدل

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اإنذار عديل بالن�شر
رقم 2018/4398   

املنذر /  مدينه دبي الطبية منطقة حرة  بوكالة املحامي / ح�شني لوتاه 
املنذر اليه / العي�شى للنظارات منطقة حرة 

منكم  طالبني  امل��ن��ذرة  اجلهة  عن  وكالتنا  بح�شب  العديل  الن���ذار  ه��ذا  لكم  نوجه  لذلك 
وق���دره 85.000  ف���ورا مببلغ  بذمتكم  امل�شتحقة  الي��ج��ار  ب���دلت  ���ش��داد  اىل  ف���ورا  امل��ب��ادرة 
اتخاذ كافة  اج��رة حتى ل ن�شطر اىل  ال��ف دره��م ما ي�شتجد من  دره��م خم�شة وثمانون 
الجراءات القانونية لتح�شيل كامل حقوق موكلنا وحتميلكم جميع ما قد ين�شا عن ذلك 
من م�شاريف ور�شوم واتعاب حماماة وفوائد تاأخريية ف�شل عن املطالبة بالتعوي�س عما 
ا�شابة من ا�شرار نتيجة تاأخركم يف ال�شداد مع احتفاظ موكلنا املنذر اي�شا بحقه برفع 
دعوى اخلء باملطالبة بكافة حقوقه القانونية الخرى وذلك يف خلل ثلثون يوما من 

تاريخ ا�شتعلم هذا النذار. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2350   تنفيذ جتاري  
2-توما�س  م  م  ذ  ���س   - للم�شاعد  مايند  ما�شرت  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
دي�شوزا ا�شيدور دي�شوزا  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - امل��ي��دا  فران�شي�س  �شافيو  كا�شبار 
 )218749.38( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�شم ال�شركة :  �سوبر �سيل لتجارة الهواتف - �س ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 106 ملك عبداهلل عبدالكرمي العقارية - �س ذ م م - ديرة - نايف - 
ال�شكل القانوين : ذات م�شوؤولية حمدودة. رقم الرخ�شة : 712728  رقم القيد بال�شجل 
التجاري : 1139867 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية بدبي باأنه قد مت التاأ�شري 
يف ال�شجل التجاري لديها باإنحلل ال�شركة املذكورة اأعله ، وذلك مبوجب قرار حماكم 
دبي بتاريخ 2018/7/5  واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2018/7/5 وعلى من 
ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه 
وتدقيق احل�سابات  العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى عادل امني - بردبي - اخلليج 
امل�شتندات  التجاري -  هاتف  5588204-04 فاك�س : 5588206-04  م�شطحباً معه كافة 

والأوراق الثبوتية وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن.
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�شم امل�شفي/ي�سرى و�سركاه لال�ست�سارات وتدقيق احل�سابات  
العنوان : مكتب رقم 703 ملك ي�شرى ع��ادل امني - بردبي - اخلليج التجاري -  هاتف  
5588204-04 فاك�س : 5588206-04   مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�شادية 
لتجارة  �سيل  �سوبر  لت�شفية  اأع��له  املذكور  امل�شفي  تعيني  قد مت  باأنه  بدبي 
 2018/7/5 بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  م    م  ذ  �س   - الهواتف 
لديه  وعلى من    2018/7/5 بتاريخ  دبي  العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�شفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي 
على العنوان املذكور اأعله، م�شطحباً معه كافة امل�شتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خلل )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعلن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12

يعلن اخلبري احل�شبي/ اأحمد كمال الدين عبداحلليم واملعني من 
قبل حمكمة ابوظبي البتدائية يف الدعوى رقم 2018/287 جتاري 
جزئي واملقامة من املدعية / ماجد بوكتارة لتجارة مواد البناء - �س 
ذ م م  وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها / �شركة كومودور للمقاولت 
- ذ م م  مدعو حل�شور اجتماع اخلربة احل�شابية ب�شخ�شه او بوا�شطة 
املوافق 2018/7/16  الثنني  يوم  واملقرر عقده  وكيل معتمدا منه 

ال�شاعة 11 �شباحا مبقر دار الق�شاء - ابوظبي   
اخلبري احل�شابي / اأحمد كمال الدين 
  0553455449

  اعالن ح�شور 
اجتماع خربة ح�شابية  

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2088  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- الكرامة ل�شناعة لوحات التوزيع الكهربائية - ذ م م  2-ريني 
مول �شانثان توما�س  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ حممد عبداهلل حاجي 
يو�شف خورى و�شركاه - �س ذ م م وميثله / عبداحلميد عبدامللك م�شطفى اأهلي 
-  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
تاريخ   من   %9 والفائدة   املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م(   44.235(
ارجت��اع ال�شيكات  وحتى ال�شداد ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�شة ي��وم الرب��ع��اء  املوافق  
2018/7/18  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1571  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- رجائى لل�شياحة - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
كوثايل جمال  ال�شيد/ جي�شني  - وميثلها  م  م  ذ  �س   - لل�شياحة  الل��وان  املدعي/ 
الدين -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )300000 درهم( والر�شوم وامل�شاريف والفائدة  9% من تاريخ املطالبة حتى 
ال�شداد التام و �شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة.   وح��ددت لها جل�شة يوم 
اخلمي�س  املوافق  2018/7/26  ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�شور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/959  مدين جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- اأكرم حممد بلبل حممد املر�شي 2-امل عبداهلل حممد احمد املل 
املهريي  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ منال ابراهيم ح�شن املل املن�شوري 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها مطالبة   وميثله / ابراهيم ح�شن ابراهيم املل - قد 
بتعوي�س وقدره )-/500.000( درهم "خم�شمائة الف درهم" والفائدة القانونية بواقع 
وامل�شاريف  بالر�شوم  عليهم  املدعي  وال��زام  ال�شداد  متام  حتى  املطالبة  تاريخ  من   %9
ال�شاعة 8.30  امل��واف��ق 2018/8/1  الرب��ع��اء   ي��وم  املحاماة. وح��ددت لها جل�شة  وات��ع��اب 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  �س بالقاعة 
اأي��ام على  او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/454  عقاري كلي                 

اىل املدعي عليه / 1- �شيوا مهدي �شام زاده جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي ال�شلمي - �شركة م�شاهمة عامة وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر ال�شام�شي -  
قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  بف�شخ اتفاقية اليجارة املنتهية بالتملك 
بالر�شوم  والزام  درهم(  والتعوي�س مببلغ )372.000  املوؤرخة 2008/2/28  وملحقها 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بلكفالة. )جميع الطلبات 
املوافق   الثلثاء   ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت  ال��دع��وى((   تف�شيليا يف �شحيفة  مو�شحة 
اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   9.30 ال�شاعة    2018/7/31
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2212  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �شده/1- ا�شتديو ثري دي اي - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ح�شن ابراهيم بلل -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )46029( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�شافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���ش��وم  دره���م   3423 مبلغ  اىل 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �شتبا�شر 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2704  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- القمة املا�شية لرتكيب امل�شاعد وال�شلمل املتحركة - ذ م م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عبداهلل فكري عبداهلل عكيه 
اأقام  قد  م�شدقة    وكالة  مبوجب  عبدالظاهر  ح�شني  ال�شيد  خالد  وميثله 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )10295( وق���دره 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   921 مبلغ  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2800  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �شده/1- القمة املا�شية لرتكيب امل�شاعد وال�شلمل املتحركة - ذ م م 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد عبدالكرمي ادم عثمان 
اأقام  قد  م�شدقة    وكالة  مبوجب  عبدالظاهر  ح�شني  ال�شيد  خالد  وميثله 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
بال�شافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6884( وق���دره 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�شوم  دره��م   765 مبلغ  اىل 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1748   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �شدهم/1- تداول مى - �س ذ م م 2-اك�شنتيال ميدي�شت للو�شاطة 
التجارية - �س ذ م م 3-اك�شنتيال ميدي�شت لل�شتثمار - �س ذ م م  جمهويل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ وليد �شعيد عبداللطيف عبدالعزيز  
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )478601( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/1599  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-ماريفى ميدرانو قوينا جوران  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ نادر حممد عبداهلل فكري   قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  املدعي عليها  مببلغ وقدره )50000 درهم(  بالزام 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ا�شتحقاق ال�شيك الواقع يف 2017/1/24 وحتى 
ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الثنني  املوافق 2018/7/23  ال�شاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/6338  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فكتوريا لند للخدمات الفنية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /ع��ب��داهلل خ��ان �شيد رحمن ق��د  مب��ا ان 
املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )15600 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف رقم ال�شكوى:MB182637088AE.وحددت لها 
  ch1.A.1:بالقاعة ال�شاعة 08.30 �س  املوافق 2018/7/18  الربعاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثلثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/5268  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه / 1-الغامن للزياء اخلليجية 
املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأق��ام عليك  �شيخ قد  �شاجد  املدعي /حممد  ان  مبا 
درهم   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   10220( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
لها  ال�شكوى:MB182182725AE.وحددت  رق��م  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم 
جل�شة يوم الحد املوافق 2018/7/15 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.4  لذا 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فاأن 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       مذكرةاعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3319  عمايل جزئي
اىل اخل�����ش��م امل��دخ��ل/ 1-امي����ان حم��م��د ال��زع��ي��م جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
اأقام  ق��د  ال�شايغ  نا�شر  ح�شن  وميثله:مع�شومة  النونو  م���ازن  /حم��م��د  امل��دع��ي 
عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )210000 درهم( 
فيال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف  وب��ال��ر���ش��وم  دره���م   )2500( وق���دره  ع���ودة مببلغ  وت��ذك��رة 
املوافق  الرب���ع���اء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  رقم:MB181141639AE.وحددت 
2018/7/18 ال�شاعة 10.00 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/1254  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- زي اك�شي�س لعمال تنفيذ الت�شميم الداخلي �س.ذ.م.م جمهول 
يف    2018/6/4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حمل 
امل��ح��ك��م��ة مبثابة  ل�����ش��ال��ح/ف��ي�����ش��اخ ف��ي��ن��وج��وب��الن بحكمت  امل���ذك���ورة اع���له  ال���دع���وى 
احل�شوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )16250( درهم وتذكرة العودة 
اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل 
ما  ورف�شت  فيها  ن�شيبه  من  املدعي  واعفت  امل�شروفات  من  باملنا�شب  والزمتها  اخر 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/7430  عمايل جزئي 

القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  للنقليات  �شبري  ان��د  كوثر  عليه/1-  املدعي  اىل 
املنعقدة بتاريخ  ان املدعي/قا�شم بلل زكاء اهلل نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها 
املدعي  بالزام  زك��اء اهلل  ل�شالح/قا�شم بلل  اع��له  املذكورة  الدعوى  2018/1/10  يف 
عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )7954.80( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها 
نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �شاحب عمل اخر والزمتها باملنا�شب 
من امل�شروفات واعفت املدعي من ن�شيبه فيها ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  هذا الع��لن �شدر با�شم �شاحب 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/2611  تنفيذ عمايل 
حمل  جم��ه��ول  ���ش��اوه��ان  اجيت�شينغ  براتاب�شينه  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
ت��ري��دي��ن��غ م.د.م.�����س  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ووت��ر �شي�شتمز  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا 
اأق��ام  عليك الدعوى  العو�شي  قد  وميثله:عبداهلل حممد حاجي علي 
التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )48227( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2018/2783  تنفيذ عمايل 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  للمقاولت  �شتار  مالتي  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  الرحمن   ب�شري  رحمن  التنفيذ/مب�شر  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�شافة اىل 
مبلغ )750( درهم ر�شوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2012/242  تنفيذ ايجارات 

املنفذ ���ش��ده/1- ورث��ة بطي بن حميد بن را�شد بن ب�شري جمهول  اىل 
ل��ل��خ��دم��ات العلنية  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/م��ار���س  حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان ط��ال��ب 
من  ال�شادر  القرار  مبوجب  العنرتازي   نايف  مديرها/نزار  ����س.ذ.م.م 
مبا  علما  نفيدكم  ب���ت���اري���خ:2012/2/21  دب��ي  ببلدية  الي��ج��ارات  جلنة 
يلي:�شداد املبلغ املرت�شد بذمتكم وقدره )2185037( درهم مع ما ي�شتجد 
من م�شاريف خلل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا العلن وال �شوف يتم 

اتخاذ الجراءات القانونية �شدكم يف حال عدم �شداد املرت�شد. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
مذكرة اعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/536  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�شتاأنف �شده/ 1- تاله لين للعمال الفنية ���س.ذ.م.م 2- لو�شرت 
/ امل�شتاأنف  ان  القامة مبا  ����س.ذ.م.م جمهول حمل  الداخلي  للت�شميم 
عثمان حممود الدربي وميثله:هند علي �شعيد حام عبداهلل قد ا�شتاأنف/ 
لها  وح���ددت  جزئي  جت��اري   2017-2265 رق��م  بالدعوى  ال�شادر  احلكم 
بالقاعة  10.00 �شباحا   ال�شاعة  املوافق 2018/8/13  الثنني  يوم  جل�شه 
رقم ch2.D.16 وعليه يقت�شي ح�شوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2187 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �شده/1- الفي�شلية للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 

ان طالب التنفيذ/كروان ايفل للخدمات الفنية �س.ذ.م.م وميثله:عبداحلميد 

املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  البلو�شي قد  غلوم مراد يو�شف �شالح 

اعله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )507876( درهم اىل طالب التنفيذ 

او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف 

حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.

رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/2237 تنفيذ جتاري

جمهول  ذ.م.م  للن�شاءات  الهند�شية  كورتك�س  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عبداجلليل عبدالرحمن حممد 
والزامك  اعله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البلوكي 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6126814.47( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الج��راءات 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ 

ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2018/119  تظلم �شرعي

القامة  حمل  جمهول  ابراهيم  بر�شوم  ابراهيم  1-روم��اين   / �شده  املتظلم  اىل 
مبا ان املتظلم / ب�شمه بول�س جرج�س يونان وميثله:�شعيد حممد عبداهلل �شامل 
ال�شايغ الغافري قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعله ومو�شوعه تظلم من القرار 
لها  وامل�شاريف. وحددت  والر�شوم  المر على عري�شة )�شرعي( رقم 2018/297 
جل�شة يوم الثنني املوافق 2018/7/16   ال�شاعة 11.00 �س بالقاعة:)1( يف مبنى 
اأو من ميثلك  الحوال ال�شخ�شية مبنطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1911  جتاري جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  العلوي  م�شعود  �شبيت  فايل  في�شل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
برهان  يعقوب مرت�شى  ذ.م.م وميثله:حممد مرت�شى  ال�شيارات  لتاأجري  ام  بي  املدعي/ار 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الها�شمي 
)ع�شرة الف درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة 
وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بل كفالة. وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء 
املوافق 2018/7/17 ال�شاعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور 
او م�شتندات للمحكمة قبل  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2060  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- فا�شت واي اك�شرب�س كورير �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ال�شركة املتحدة لتاأجري ال�شيارات فرع من وايف للنقل ذ.م.م وميثله:�شلح 
ح�شن حممد مبا�شري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )367.289( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
9% من وحتى ال�شداد التام. وحددت لها جل�شة يوم الربعاء املوافق 2018/7/18 ال�شاعة 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  بالقاعة  8.30 �س 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2027  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/خمبز �شروق ال�شم�س �س.ذ.م.م 2- عبدالرزاق عبداهلل بن عبداهلل 
ان املدعي/�شركة اخلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:منى  جمهول حمل القامة مبا 
احمد عبدالعزيز يو�شف ال�شباغ قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
والر�شوم  درهم   )131903.31( وق��دره  مببلغ  والت�شامم  بالت�شامن  عليهما  املدعي 
ال�شداد  وحتى  الدعوى  رفع  تاريخ  من   %21 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف 
الربعاء  ي��وم  جل�شة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  ال��ت��ام 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/7/18 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2127  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/ريت�س العاملية �س.ذ.م.م 2- م�شعود مرت�شى �شريفي جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/�شركة اخلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:منى احمد عبدالعزيز 
عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  عليك  اأقام  قد  ال�شباغ  يو�شف 
بالت�شامن والت�شامم ب�شداد مبلغ وقدره )194114.75( درهم والر�شوم وامل�شاريف 
ال�شداد  وحتى  الدعوى  رف��ع  تاريخ  من   %24 التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  ك��ف��ال��ة.وح��ددت  ب��ل  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�شمول  ال��ت��ام 
مكلف  فاأنت  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/7/19 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2304  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/يف تي ا�س لت�شويق الوحدات ال�شكنية �س.ذ.م.م و�شابقا الق�شر بل�س 
لت�شويق الوحدات ال�شكنية ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ابراهيم بن عبده 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  النعيمي  �شم�شم وميثله:را�شد عبداهلل علي هوي�شل  احمد  بن 
ومو�شوعها املطالبة برد وبطلن عقد البيع رقم:M1178 املوؤرخ 2006/8/1 والزام 
املدعي عليه برد ثمن البيع وقدره )44.779( درهم والفائدة القانونية بواقع 12% من 
جل�شة  لها  والتعاب.وحددت  وامل�شاريف  والر�شوم  التام  ال�شداد  وحتى  التفاقية  تاريخ 
لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�����ش��اع��ة:08:30���س  امل����واف����ق:2018/8/28  ال��ث��لث��اء  ي��وم 
فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2330  جتاري جزئي

ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  �شليمان  حممد  �شليمان  عليه/�شائ�شته  امل��دع��ي  اىل 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمري 
�شليمان  �شائ�شته  عليها/  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
واتعاب  وامل�����ش��اري��ف  وال��ر���ش��وم  دره���م   )56.282.04( وق����دره  مببلغ  �شليمان  حم��م��د 
ال��ت��ام و�شمول  ال�����ش��داد  م�������ن:2011/11/25 وح��ت��ى  �شهريا  وال��ف��ائ��دة %2.49  امل��ح��ام��اة 
املوافق:2018/7/23  الثنني  يوم  لها جل�شة  املعجل بل كفالة.وحددت  بالنفاذ  احلكم 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1785  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/اجلر�س الذهبي للمزاد العلني جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/خليفة لتاأجري ال�شيارات ذ.م.م وميثلها/ايهاب حممد مو�شى ابراهيم 
وميثله:خليفة يو�شف حممد علي بن عمري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )13081( درهم والر�شوم وامل�شاريف.

ال�شاعة:08:30�س  امل�����واف�����ق:2018/7/17  ال��ث��لث��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch.1.C.13:بالقاعة
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1941  جتاري جزئي
ان  القامة مبا  امل�شري جمهول حمل  ال�شعيد  عليه/ال�شعيد �شربي  املدعي  اىل 
املدعي/�شركة التم�شاح الدولية للأ�شا�شات واملقاولت املحدودة وميثله:عبدالرحمن 
حممد عي�شى الناوري العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم   )10.000( وقدره  عليه مببلغ  املدعي 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�شداد التام.وحددت لها جل�شة يوم الثلثاء 
فاأنت مكلف  لذا   ch.1.C.12:بالقاعة ال�شاعة:08:30�س  امل��واف��ق:2018/7/17 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/101  عقاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- وقا�س ح�شني خان ح�شن تف�شل جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/3/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان 
اعله ل�شالح/�شيدة نعيم الن�شاء ببطلن اتفاقية البيع املوؤرخة 2016/8/25 �شند 
التداعي وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ )93.550( درهم والفوائد 
ال�شداد  احلا�شل يف:2017/11/23 وحتى  املطالبة  تاريخ  9% من  بواقع  القانونية 
التام كما الزمته الر�شوم وامل�شاريف والف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابل لل�شتئناف خلل ثلثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/869  جتاري كلي 
اىل املدعي عليهما/1- الفا �شتار للدعاية والعلن ملالكها/رولدون انيل رولدون 
2- رولدون انيل رولدون ب�شفته كفيل موؤ�ش�شة الفا �شتار للدعاية والعلن مبا 
ان املدعي �شركة اخلليج للتمويل �س.م.خ قد اقام الدعوى املذكورة اعله وعليه 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/7/2 احلكم التمهيدي التايل:حكمت 
املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور 
، وحددت  بتلك اجلل�شة  ال�شادر  باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق احلكم 
لها املحكمة جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/7/19 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف 

القاعة:ch2.E.22 يف حالة عدم �شداد املدعية امانة اخلبري. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2018/517  جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- كملي�س موراليدهر بهاتيا موراليدهر جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
حميد خليفة بطي �شامل الهاملي ب�شفته من ورثة املرحوم/خليفة بطي �شامل الهاملي قد اقام 
الدعوى املذكورة اعله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/7/8 احلكم التمهيدي 
التايل:حكمت املحكمة بندب اخلبري احل�شابي املتخ�ش�س يف ال�شركات �شاحب الدور يف اجلدول 
خبريا يف هذه الدعوى وتكون مهمته كالتي الطلع على ملف الدعوى وم�شتنداتها وماع�شى 
والط���لع على  الم��ر  ل��زم  ان  وامل��دع��ي عليها  املدعية  والن��ت��ق��ال اىل مقر  يقدمه اخل�شوم  ان 
املرا�شلت الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�شجلت الدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية 
ذم��ة ح�شاب وم�شروفات اخلبري  دره��م كامانة على  ال��ف  امنة خ��ربة وقدرها ع�شرون  وح��ددت 
الحد  ي��وم  جل�شة  املحكمة  لها  وح���ددت  املحكمة،  خ��زان��ة  يف  ب�شدادها  امل��دع��ي  وال��زم��ت  واتعابه 

 .ch1.C.15:املوافق:2018/7/15 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/2067  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- باليتو توجنال فريان اكرب علي جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة 
الوطني  القيوين  ام  ل�شالح/بنك  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2018/3/28 بتاريخ 
�س.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي اىل املدعي مبلغ )17.074.86( درهم وفائدة 
9% من تاريخ:2017/6/12 وحتى متام ال�شداد والزمتها بالر�شوم وامل�شاريف ومبلغ 
لل�شتئناف  قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  ثلثمائة 
خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1218  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- لينيتا رميا دي�شوزا لورين�س دي�شوزا - اخل�شم املدخل/2- مرتو بوليتان 
املري  �شقر  املدعي/حممد جمال حممد خليفة  ان  القامة مبا  �شنرت جمهول حمل  ميدكال 
بتاريخ  املنعقدة  املحكمة حكمت بجل�شتها  بان  نعلنكم  املري  وميثله:جمال حممد خليفة �شقر 
اول  امل��ري  ل�شالح/حممد جمال حممد خليفة �شقر  اع��له  امل��ذك��ورة  الدعوى  2018/6/6  يف 
عليها  امل��دع��ي  ث��ان��ي��ا:ب��ال��زام   - �شكل  ال��دع��وى  يف  �شنرت  ميدكال  بوليتان  م��رتو  ادخ���ال  بقبول 
واخل�شم املدخل بالت�شامن فيما بينهما بان يوؤديا للمدعي مبلغ وقدره )85000( درهم والفائدة 
والزمتهما  ال�����ش��داد  مت��ام  وحتى  يف:2016/3/28  ال�شتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 ب��واق��ع  القانونية 
قابل  احل�شوري  مبثابة  حكما  املحاماة.  اتعاب  مقابل  دره��م  خم�شمائة  ومببلغ  بامل�شروفات 
لل�شتئناف خلل ثلثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العلن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1014  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1- اوجية دبي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/

اأقام عليك  بنك الم��ارات دبي الوطني �س.م.ع وميثله:مامون عي�شى اخلويل قد 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره )10809544.26( 
ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  والر�شوم  درهم 
ال�شاعة   2018/7/29 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى 
9.30 �س بالقاعة Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/915  جتاري كلي

ب�شفته  2- من�شور خود جا�شتيه  ���س.ذ.م.م  انترييرز  نيوكا�شا   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ان��ت��ريي��رز  نيوكا�شا  يف  و�شريك  مدير  وب�شفته  ال�شخ�شية 
حليم  وميثله:�شمري  الطنيجي  ابراهيم  احمد  عبداهلل  املدعي/خالد  ان  مبا  القامة 
كنعان قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره 
تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )4000.0000(
 2018/7/29 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  التام.  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�شور  ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثلثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2017/3514  جتاري جزئي 
القامة  حم��ل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  ال���ش��م��اك  لتجارة  البحر  جنمة  ع��ل��ي��ه/1-  املحكوم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/5/28 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
اعله ل�شالح/�شركة الحتاد العقارية �س.م.ع بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ 
)21.570( درهم والفائدة القانونية 9% �شنويا من تاريخ املطالبة الق�شائية يف:2017/10/18 
حتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليها باداء مبلغ ع�شرين درهم اجر يومي عن التخزين 
اعتبارا م��ن:2017/5/26 حتى افراغ املواد من م�شتودعات التخزين والزمت املدعي عليها 
قابل  . حكما مبثابة احل�شوري  املحاماة  اتعاب  درهم مقابل  بامل�شاريف ومبلغ ثلثمائة 
با�شم  الع��لن �شدر  لن�شر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  لل�شتئناف خلل ثلثني 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/976 تنفيذ جتاري
ذ.م.م 2- احمد مهند حممود  للتجارة  ام��ور  �شيول  م��ون  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
حار�س ب�شفته املحكوم عليه يف الدعوى اجلزائية و�شريكا يف �شركة مون �شيول 
التنفيذ/كوجليت  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  ذ.م.م  للتجارة  ام��ور 
عليك  اأق��ام  قد  ال�شام�شي  الغبار  را�شد  �شعيد  وميثله:�شيف  كمبنى  باملوليف 
به  املنفذ  املبلغ  بالت�شامن  بدفع  املذكورة اعله والزامكم  التنفيذية  الدعوى 
فان  وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )129447.86( وق��دره 
بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �شتبا�شر  املحكمة 

املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2018/792 تنفيذ جتاري

حمل  جم��ه��ول  ال�شاملي  علي  فا�شل  ���ش��امل  هند  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
���س.م.ع وميثله:علي  الهلل  التنفيذ/م�شرف  ان طالب  القامة مبا 
ا�شماعيل ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة 
ب��ه وق����دره )48124.82( درهم  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  اع���له وال���زام���ك 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العلن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/241  مدين كلي

حمل  جمهول  العامة  للمقاولت  اللمع  الق�شر  موؤ�ش�شة  املدخل/1-  اخل�شم  اىل 
�شامل  �شامل عبداهلل  ج��ان وميثله:عادل  ج��ان خيايل  امل��دع��ي/خ��ادم  ان  القامة مبا 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�شوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الغافري 
بواقع  القانونية  والفائدة  املدين  التعوي�س  �شبيل  درهم على  وقدره )3.000.000( 
12% من تاريخ رفع الدعوى والر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها 
 ch.2.E.21:جل�شة يوم الثلثاء املوافق:2018/7/17 ال�شاعة:09:30�س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثلثة اأيام على الأقل .  
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12375 بتاريخ 2018/7/12   

مكتب اإدارة الدعوى 
 اإعادة اإعالن بالن�شر

2018/90 مدين جزئي 
اىل املدعي عليه / فايز جمال اليو�شف - اجلن�شية : �شوريا 

حيث ان املدعي / خالد حممد جلل حممد الع�شقلين 
قد اقام املدعي الدعوى احلقوقية رقم 2018/90 مدين جزئي يقت�شي ح�شورك 
اىلمكتب اإدارة الدعوى باملحكمة املدنية براأ�س اخليمة �شباح يوم الثلثاء املوافق 
2018/7/24 م ال�شاعة 9.00 التا�شعة �شباحا ، وللإجابة  على الدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك 

يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى غيابيا بحقك
لدى مكتب اإدارة الدعوى  - حرر بتاريخ  2018/7/10 

مدير  اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم



ثقافة وفن�ن

30

اخلميس  12   يوليو    2018  م   -   العـدد  12375  
Thursday   12   July   2018  -  Issue No   12375

•• الفجر – خرية ال�ضيباين

ت�سعل الدورة 54 ملهرجان قرطاج الدويل اأنوارها غدا 13 يوليو 
برجمة  مت  حيث  القادم  اأغ�سط�س  من   17 اىل  �ساطعة  لت�ستمر 
24 عر�سا فنيا متنوعا منها 10 عرو�س من تون�س و14 عر�سا 

اأجنبيا يتوزع بني 8 عرو�س عربية و6 عرو�س غربية.
العربية  املهرجانات  اأع���رق  م��ن  ال���دويل  ق��رط��اج  ومهرجان    
اأهمها على الطالق، وكان من�سة  واملتو�سطية والفريقية ومن 
انطالق وانت�سار العديد من الأ�سماء الفنية و�سكل ركحه فر�سة 

تاألقها و�سعود جنمها. 
الهيئة  خيارات  ا�ستجابة  الربجمة  خالل  من  يبدو  وكالعادة    
اىل  بالإ�سافة  الفنية  والمناط  الذواق  خمتلف  اىل  املديرة 

مراعاة حجم الإمكانيات املادية التي مت ر�سدها للمهرجان.

جنوم باجلملة
للربجمة  ال���ع���ام���ة  امل����لم����ح  خ�������ش���و����س  ويف     
خا�شا  انتاجا  امل��دي��رة  الهيئة  اخ��ت��ارت  الر�شمية 
العر�س  وهما  عر�شني  عرب  و�شيكون  باملهرجان 
الفتتاحي يوم غد 13 يوليو وهو عر�س يحمل 
عنوان “من قرطاج اإىل ا�شبيلية” لقائد الفرقة 
و�شيجل هذا  الأ�شود  للمو�شيقى حممد  الوطنية 
ال��ع��ر���س م�����ش��ارك��ة ف��ن��اين م��ن ت��ون�����س واجلزائر 
زياد غر�شة  التوايل:  وا�شبانيا وهم على  واملغرب 
ال���ع���اب���د وعبا�س  وع���ب���ري  احل����م����داين  ودر�����ش����اف 
الذي  الختتام  وع��ر���س  مارينا.  وم��اري��ا  الريغي 
علي  حممد  عطرا” للفنان   24“ عنوان  يحمل 
60 فنانا من خمتلف  اأكرث من  كمون مب�شاركة 
اجلهات التون�شية، و�شيتم عر�شه يف اختتام هذه 

الدورة يوم 17 اأغ�شط�س القادم.
ال���دورة حيث  العرب ن�شيبهم يف ه��ذه      لنجوم 
54 ملهرجان قرطاج الدويل  �شت�شت�شيف الدورة 
عرو�شا ح�شرية لكل من الفنانة ماجدة الرومي 
العراقي  والفنان  لبنان  من  زي��ن  ملحم  والفنان 

ملتزم  مو�شيقي  وعر�س  ال�شاهر  كاظم  القي�شر 
جنوم  وع��ر���س  خليفة  مار�شيل  اللبناين  للفنان 
من فل�شطني لكل من امل مرق�س وام��ري خالد 
“اآبو” ويا�شمني علي من  الثنائي  دندن وعر�س 
الطوجي  هبة  اللبناين  الثنائي  وع��ر���س  م�شر 

واأ�شامة الرحباين.
   ع��امل��ي��ا ���ش��ي��ك��ون جل��م��ه��ور امل��ه��رج��ان م��وع��د مع 
عر�س املمثل الكوميدي الفرن�شي املغربي جمال 
دبوز وعر�س جمموعة “ غو�شبال 100 �شوت” 
الفرن�شي كينجي جرياكو عر�س  الفنان  وعر�س 
فني  وع��ر���س  ويليام”  “ويلي  الفرن�شي  الفنان 

راق�س للبايل ال�شيني.

ح�سور تون�سي
   كما ت�شّجل الدورة 54 ملهرجان قرطاج الدويل 
غياب  بعد  فاخت  امينة  التون�شية  الفنانة  ع��ودة 
توا�شل عقدا كامل. و�شت�شعد امينة جمددا على 
ركح امل�شرح الروماين يف �شهرتني. ومن امل�شاركات 
للفا�شل   3 احل�شرة  عر�س  الأخ���رى  التون�شية 

اجلزيري.
   وبالتوازي مع عرو�س امل�شرح الث��ري بقرطاج 
وكوريغرافيا  م�شرحيا  ع��ر���ش��ا   13 ب��رجم��ة  مت 
تكرميا للفنانة التون�شية الراحلة رجاء بن عمار 
تون�س ممثلة  �شتكون  م��دار قرطاج حيث  بف�شاء 
لأول  تقدم  م�شرحية  منها  تون�شيا  عر�شا   11 ب� 

انتاج م�شرتك  “مونوبول” يف  وه��ي عر�س  م��رة 
بني املهرجان ومركز الفنون الدرامية والركحية 

بالق�شرين.
   ك��م��ا ت��ق��رتح ال��ه��ي��ئ��ة امل���دي���رة مل��ه��رج��ان قرطاج 
اختتام  بعد  تنطلق  �شينمائية  ع��رو���ش��ا  ال���دويل 
العرو�س الفنية وتكون تباعا بدءا من يوم الحد 
19 اغ�شط�س لتتوا�شل اىل غاية 25 من ال�شهر 
اأح���دث  ع��ر���س  ال��ف��ق��رة  ه���ذه  و�شتت�شمن  ذات����ه. 
الأفلم واأهمها تتويجا عامليا لأول مرة يف تون�س 
عائلية”  “م�شاألة  ال��ي��اب��اين  الفيلم  غ���رار  ع��ل��ى 
احلائز على ال�شعفة الذهبية يف مهرجان “كان” 
للمخرج   »6 م�شتحيلة  »مهمة  وفيلم   2018

وفيلم   2018 اإن���ت���اج  ك��وي��ري  م���اك  الأم��ري��ك��ي 
»ك���ارم���ا« ل��ل��م��خ��رج امل�����ش��ري خ��ال��د ي��و���ش��ف اإنتاج 

 .2018

الفتتاح.. ملتقى مغاربي
   وبخ�شو�س عر�س الفتتاح قال �شيف اهلل بن 
ندوة  يف  للم�شروع  ال��ف��ن��ي  امل��دي��ر  الرزاق”  ع��ب��د 
عر�س  اإ�شبيلية”  اإىل  قرطاج  “من  اإن  �شحفية 
ب�شتى  امل��ال��وف  ي��ق��دم  متو�شطي  بعد  ذو  مغاربي 
األوانه و�شتكون فر�شة للجمهور لكت�شاف بع�شها 

للمرة الأوىل«.
   وعن حمتوى العر�س، قال “�شيف اهلل بن عبد 

الرزاق” اإنه �شينطلق مبقدمة مو�شيقية جتتمع 
ف��ي��ه��ا ك��ل األ�����وان امل���ال���وف، ث��م ���ش��ي��ق��دم الفنانون 
و����ش���لت م��ت��ن��وع��ة م���ع ف���ق���رات غ��ن��ائ��ي��ة بع�شها 

�شيفاجئ اجلمهور.
   من جهتها قالت الفنانة املغربية عبري العابد اإن 
العر�س هو ملتقى مو�شيقي مغاربي ومتو�شطي 
العر�س  يف  م�شارك  فنان  كل  �شيعمل  واأ���ش��اف��ت: 
باأ�شلوب  امل���ال���وف  ب����لده يف  ت����راث  ت��ق��دمي  ع��ل��ى 
انتظارات  حجم  يف  نكون  اأن  ون��اأم��ل  وجميل  راق 

اجلمهور.  
   اأما الفنانة در�شاف احلمداين فاأكدت �شعادتها 
تون�شي  فني  م�����ش��روع  اأي  يف  بامل�شاركة  ال��دائ��م��ة 
الكثري  بقرطاج  الروماين  امل�شرح  “يل يف  وقالت 
م�شاركتي هذه  اأن  واأرى  الذكريات اجلميلة،  من 
ال�����ش��ن��ة ���ش��ت��ك��ون م��ت��م��ي��زة يف م�����ش��ريت��ي خ��ا���ش��ة يف 
وج���ود ت��ك��ام��ل بيني وب���ني حم��م��د الأ����ش���ود الذي 
لأقدم  العر�س  ه��ذا  يف  امل�شاركة  فر�شة  منحني 
ح�شيلة ما تتلمذته على اأيادي كبار �شيوخ املالوف 

التون�شي«.

مهرجان قرطاج الدويل ي�سعل اأ�سواءه:

ال�ساهر وماجدة الرومي اأبرز جنوم امل�سرح االثري
- برجمة 24 عر�سا فنيا منها 10 عرو�س من تون�س و14 عر�سا اأجنبيا 
- »من قرطاج اإىل ا�سبيلية« يف االفتتاح و»24 عطرا« يف االختتام
- مار�سيل خليفة وملحم زين ويا�سمني علي وكينجي جرياكو من ابطال الحتفالية ال�سنوية

- عرو�س لأحدث الفالم ال�سينمائية تنطلق بعد اختتام العرو�س الفنية
- برجمة 13 عر�سا م�سرحيا وكوريغرافيا تكرميا للفنانة التون�سية الراحلة رجاء بن عمار

القي�سر.. يعود اىل قرطاج عودة النجمة التون�سية امينة فاخت

امل�سرح الثري ي�ستعيد انفا�سه

ماجدة الرومي وقرطاج.. ق�سة ع�سق

من جنوم عر�س الفتتاح يا�سمني علي.. �سوت م�سر يف قرطاج

خمتار الر�ساع يقدم تفا�سيل املهرجان
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اجتمع جيماين كليمان مبمثلني خم�شرمني يف 
اأب وابنه.  املوؤثر عن  الفكاهي  �شام هوفمان  عمل 
يروي Humor Me ما يحدث عندما ُي�شطر 
الكاتب املتعرث نات )كليمان( اإىل النتقال للعي�س 

مع والده املتحاذق بوب )اإليوت غولد(.
ي�شّكل هذا خليطاً م�شطرباً، مبا اأن دعابات بوب 
اأن الأخ��ري يثري  اإىل اجلنون، يف حني  ن��ات  تدفع 
الن�شباط  اإىل  تفتقر  حياته  لأن  وال���ده  غ�شب 
وال��ت��ن��ظ��ي��م. ل��ك��ن ه���ذا ال��ث��ن��ائ��ي ي��ت��ف��ادى انفجار 
اإخراج  على  ن��ات  ي��واف��ق  عندما  بينهما  العلقة 
م�شرحية )ميكادو( التي ترغب فرقة حملية من 
امل�شنات يف تقدميها. ل متنح هذه اخلطوة الكاتب 
له  تتيح  بل  فح�شب،  حياته  يف  ال�شتقرار  بع�س 
للهتمام  ج��داً  مثرية  ام���راأة  اإىل  التعرف  اأي�شاً 

)اإنغريد مايكل�شون(.
اخلربة  ���ش��ن��وات  اإىل  يفتقر  كليمان  اأن  �شحيح 
اأنه  اإل  ال��ع��م��ل،  ه��ذا  زم����لوؤه يف  بها  ال��ت��ي يتمتع 
الفكاهية كما  الأدوار  اأداء  برهن عن قدرته على 
 Flight الدرامية يف جمموعة من امل�شاريع من
اإىل   HBO �شبكة  على   of Conchords
 .FX �شبكة  ع��ل��ى   Legion يف  ال��راه��ن  دوره 
هذا  فيها  ���ش��ارك  ال��ت��ي  ال�شينمائية  الأف���لم  اأم���ا 
 Gentlemen فت�شمل  النيوزيلندي،  املمثل 

 Men in Blackو  ،Rioو  ،Broncos
 Dinnerو  ،Despicable Meو  ،3
كذلك   .Moanaو  ،for Schmucks
 Whatاأ�شهم يف كتابة الفيلم الوثائقي ال�شاخر
واإخراجه،   ،We Do in the Shadows

والتمثيل فيه.
ولكن رغم خربته الكبرية هذه، فاإن كليمان تعّلم 

من اإليوت اأن الفكاهة رمبا تولد تلقائياً.
امل�شاهد وعجزت  اأح��د  ن��وؤدي  يقول كليمان: )كنا 
عن التوقف عن ال�شحك. وعندما اأخربته اأن ما 
ذكره كان م�شحكاً جداً، اأجابني اأنه ما كان يفكر 
حتى يف اأن يبدو م�شحكاً، بل اكتفى باأداء امل�شهد. 

و�شره اأنني اعتربه م�شحكاً جداً(.
ي�شكت كليمان قليًل ثم ي�شيف اأن العمل يف هذا 
وق��ت طويل  م��ّر  فقد  ج���داً.  ك��ان خمتلفاً  الفيلم 
قبل  الت�شوير.  موقع  يف  )الولد(  اعُترب  اأن  منذ 
44 �شنة، كان  اأن يولد كليمان البالغ من العمر 
عن  اأو�شكار  جلائزة  وُر�ّشح  فيلماً   18 قّدم  غولد 

.Bob &Carol &Ted &Aliceعمله

كتابة
على  �شّهل  خم�شرمني  ممثلني  م��ع  العمل  لكن 
ع����لوة   .Humor Me ت�����ش��وي��ر  ك��ل��ي��م��ان 

التعاطي  بالراحة يف  املمثل  �شعر هذا  ذل��ك،  على 
كاتباً،  ب�شفته  ي���درك،  لأن���ه  ه��ذه  �شخ�شيته  م��ع 
منك  ت�شيع  ح��ني  اللحظة  تلك  ب��ل��وغ  يعنيه  م��ا 

الكلمات املنا�شبة.
ل اأحياناً اإىل مرحلة يف كتابتي  يذكر كليمان: )اأ�شِ
كل  اإىل  اإل��ك��رتون��ي��ة  ر�شائل  توجيه  اإىل  تدفعني 
يحبون  كانوا  اإذا  عما  فيها  اأ�شاألهم  اأعرفهم  َم��ن 
اأنهم  بالنفي، موؤكدين  الكتابة. فيجيبون جميعاً 
اأن هذا جزء طبيعي من  اأدرك  يكرهونها. لذلك 
ن�س  كل  نف�شي مع  اأذّك��ر  اأن  يكفي  الكاتب.  عمل 
هذه  اأن  م��ا  مرحلة  يف  ظننت  باأنني  عليه  اأع��م��ل 

فكرة مذهلة(.
العمل  اأرب��اع  اأُجن��ز ثلثة  ي�شيف: )ولكن بعدما 
ما  املتابعة،  ع��ن  واأع��ج��ز  احل��رية  اأق��ع يف  تقريباً، 
يدفعني اإىل العتقاد اأنها فكرة غبية. اإل اأن على 

الكاتب اجتياز هذه املرحلة(.
13 حلقة من اأعدها  التي  الكتابة  اأعمال  ت�شمل 
Flight of Conchords. جنح كليمان يف 
الرئي�شة  وال�شخ�شيات  الأ�شا�شية  الق�شة  حتديد 
بداأ  ل��ذل��ك، ح��ني  الأوىل.  احل��ل��ق��ة  ك��ت��ب  ب��ع��دم��ا 
بكتابة احللقة الثانية، كان يكفي اأن يحتفظ مبا 

حقق النجاح يف الأوىل واأن يتخلى عما اأخفق.
رغ����م ذل�����ك، ���ش��ّك��ل��ت ه����ذه م��ه��م��ة ك��ت��اب��ة كبرية 

 Flight of م���ن  ع����دة  ���ش��م��ل��ت ح��ل��ق��ات  لأن���ه���ا 
.Conchords

يوؤكد كليمان: )ي�شتغرق ابتكار الأفكار الوقت اإذا 
اأردت اإجنازه بالطريقة ال�شحيحة(.

اأف�سل اأداء
كتابة  ب�������ش���اأن  ال��ق��ل��ق  اإىل  ك��ل��ي��م��ان  ي�����ش��ط��ر  مل 
فيه.  بالتمثيل  اكتفى  لأن��ه   Humor Me
وهكذا كان عليه قول ن�س كتبه �شخ�س اآخر، اإل 
�شعر براحة  البتة لأنه لطاملا  اأن هذا مل يزعجه 
اأكرب مع التمثيل فح�شب. فعدم ان�شغاله بالن�س 
ما  الت�شوير،  موقع  يف  ان�شغاله  م�شادر  من  قلل 
اأتاح لكليمان �شّب طاقته كلها على تقدمي اأف�شل 

اأداء ممكن.
���ش��ّب ط��اق��ت��ه ه���ذه ع��ل��ى جم��م��وع��ة م���ن الأدوار 
�شوته  اإعطائه  اإىل  العلمي  اخليال  املتنوعة، من 
ك��ل��ي��م��ان اختيار  ي��ه��وى  ل�����ش��خ�����ش��ي��ات ك��رت��ون��ي��ة. 
�شابقاً. ويف  به  اإىل ما مل يقم  بال�شتناد  الأعمال 
Humor Me، التقى كليمان هوفمان  حالة 

مرتني قبل ان�شمامه اإىل فريق املمثلني.
اأن  اإل  ف��ك��اه��ي،  ع��م��ل  ه���ذا  اأن  )�شحيح  ي��و���ش��ح: 
الأكرث دراميًة بني كل  ُيعترب   Humor Me
ما اأجنرته �شابقاً. كنت اأ�شتعد لدور درامي اآخر. 

لذلك قلت ل�شام: )ل�شت واثقاً من اأنني اأ�شتطيع 
اأن  ل  اأف�شّ لذلك  اإ�شافية.  درام��ي��ة  اأدوار  تقدمي 

اأرى قبًل كيف �شاأتعاطى مع عملي الأول(.
يتابع خمرباً: )�شعر �شام بال�شتياء لأننا ل نعقد 
ل��رنف�����س دوراً. اأح��ب��ب��ت الأج����زاء  ع����ادًة اج��ت��م��اع��اً 
الدرامية يف الفيلم الآخر. لذلك رجعت اإىل �شام 

اتفقنا على  بالت�شوير. وه��ك��ذا  ب��داأ  ق��د  ك��ان  وم��ا 
م�شاركتي يف عمله(.

ل �شك يف اأن كليمان جنى فائدة اإ�شافية من عمله 
تعميق  ع��ل��ى  ���ش��اع��دوه  خم�شرمني  ممثلني  م��ع 
فهمه كيفية اأداء الأدوار الفكاهية والدرامية على 

حد �شواء.

اأتاح يل �سّب طاقتي كلها على تقدمي اأف�سل اأداء ممكن

جيماين كليمان:  Humor Me االأكرث دراميًة بني كل ما اأجنرته �سابقًا

 Humor يعترب جيماين كليمان العمل على الفيلم ال�سينمائي
لديه هذا النطباع  ُوِلد  التوا�سع.  Me جتربة حملته على 
بينهم  من  املخ�سرمني،  املمثلني  من  جمموعة  مع  عمل  عندما 
اإليوت غولد، واآين بوت�س، وبيبيه نيوويرث، وبري�سيال لوبيز. 
املدر�سة  اإىل  اأ�سبه بذهابي  املجال: )بدا ذلك  يخرب يف هذا 
اأ�سحكوين  احرتافهم.  وم��دى  ه��وؤلء  عمل  طريقة  وتعلمي 

كلهم كثريًا. جعلني اإليوت اأ�سحك طوال الوقت(.

ُن�سر كتاب الأولد ال�سهري )ق�سة فرديناند( ملونرو ليف مع ر�سومات روبرت لو�سون يف عام 1936، اإل اأن هذه الق�سة الب�سيطة 
ل ا�ستن�ساق عطر الزهور على القتال لقت �سدى وا�سعًا عرب الأجيال. لذلك كان من البديهي اأن جتد  امل�ساملة عن ثور يف�سّ
Ferdinand )فرديناند(. ولكن قد ل يكون �سانعو  الأنيماي�سن  الكبرية مع فيلم  ال�سا�سة  اإىل  ال�سخ�سية طريقها  هذه 

الأفالم الذين اأعدوا �سل�سلة اأفالم Ice Age اخل�سنة الفريق املنا�سب لنقل هذه الق�سة الرقيقة اإىل ال�سا�سة.

ل ا�ستن�ساق عطر الزهور على القتال ق�سة ثور يف�سّ

واالأناقة الب�ساطة  اإىل  يفتقر  الفيلم   Ferdinand

اأخرجه  ال��ذي   ،Ferdinand فيلم  ي��ك��ّرم 
كارلو�س �شالدانا، روح الثور فرديناند امل�شاملة. 
ل��ك��ن ه����ذه ال��ق�����ش��ة ال��ن��اع��م��ة ُم��ل��ئ��ت بخليط 
الأنيماي�شن النموذجي من احلركة املجنونة، 
الن�شائح،  ت�شدي  تنفك  ل  التي  واحل��ي��وان��ات 
والفكاهة التي ترتكز على �شكل اجل�شم، ووفاة 
ومباريات  ���ش��ي��ارات،  وم���ط���اردات  ال���وال���دي���ن، 
رق�������س، وم��و���ش��ي��ق��ى ���ش��ع��ب��ي��ة. ن��ت��ي��ج��ة لذلك، 

يفتقر الفيلم اإىل الب�شاطة والأناقة.
فيلم  اإىل  ال��ق�����ش��ة وحت��وي��ل��ه��ا  ه����ذه  لإط���ال���ة 
ن�شاأة  ال��ب��ط��ل  ال��ك��ّت��اب  ف��ري��ق  م��ن��ح  �شينمائي، 

ماأ�شاوية.
 هرب هذا الثور ال�شاب اللطيف من مزرعته 
م�شارعة  يف  للم�شاركة  وال���ده  اخ��ت��ري  بعدما 
اإىل  انتهى به املطاف  ثريان ومل يعد. وهكذا 

منزل ُمزارع اأزهار، حيث اأوته ابنته نينا )ليلي 
داي(. وكربت الفتاة والثور يف جو من الألفة 

والتناغم التام.
لكن فرديناند )جون �شينا( ي�شبح كبرياً جداً 
وعنيداً، ملحقاً ال�شرر بنف�شه. وعندما يخّرب 
امل��زرع��ة، حيث  اإىل  ُينقل  ل��ل��زه��ور،  م��ه��رج��ان��اً 

يلتقي جمدداً اأ�شدقاء الطفولة. 
ي�����روح ه������وؤلء ي���ت���ج���ادل���ون وي��ت��ن��اف�����ش��ون كي 
ي��خ��ت��اره��م م�������ش���ارع ال����ث����ريان اإل-ب����رمي����ريو 

)ميغال اأنخيل �شيلف�شرت(.
لأن  الأوف�����ر ح��ظ��اً  ُي��ع��ت��رب  ف��ردي��ن��ان��د  اأن  اإل   
جتعله  اخل��رق��اء  وت�شرفاته  ال�شخم  حجمه 
اأنها  الثريان  ت��درك  حني  ولكن  �شر�شاً.  يبدو 
اإن مل تبِل بلء ح�شناً،  اإىل )امل�شلخ(  �شرُت�َشل 
ت�شتعل بينها ثورة وتخطط للهرب مب�شاعدة 

جريئة  وم��ع��زاة  احليلة  وا�شعة  قنافذ  ثلثة 
)كايت ماكينون(.

ر�سائل مدوية
رغم هذا اجلنون كله وتدفق ال�شخ�شيات التي 
اأح�شنة  ثلثي  )يبدو  غرابة  ت��زداد  تنفك  ل 
)فرديناند(  فيلم  ف��اإن  حقاً(،  غريباً  ليبيزان 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ب��ع�����س ال��ر���ش��ائ��ل امل���دوي���ة عن 
املناف�شة والعنف،  تف�شيل الرقة واملحبة على 
عنوانه.  من  املكتوب  على  احلكم  تفادي  وعن 
ي��ع��ود اأك����رب ج���زء م���ن ن�����ش��ال ف��ردي��ن��ان��د اإىل 
رغبته يف التحرر من نظام الرجولة العنيفة 

حيث ل �شبيل اإىل اخلل�س اإل بالقتال.
اأنه  اإل  ب�شبب مظهره،  ُيعترب عنيفاً وخميفاً   
وخ�شو�شاً  ال��ن��م��ط��ي،  الت�شنيف  ه���ذا  ي��ق��اوم 

عندما ينزل اإىل حلبة امل�شارعة وهو ل يفكر 
اإل يف التوقف لتن�شق رائحة الأزهار.

ل ي��ح��اول ف��ي��ل��م )ف��ردي��ن��ان��د( اإظ���ه���ار بع�س 
الثور  التي متنح  الإ�شبانية،  الثقافة  تفا�شيل 
مكانة خا�شة، اأو علقة هذا احليوان بالإن�شان 
اإىل  ال��ث��ريان  م�شارعة  م��ن  الثقافة،  ه��ذه  يف 

�شباق الثريان.

دعابات مميزة
التي  املميزة  الفيلم عدداً من الدعابات  ي�شّم 
م�شاهد  البالغون فح�شب )جمموعة  يفهمها 

كاملة عن )الثور يف متجر للخزف((. 
روح  ت�����ش��ع  امل��م��ي��ز،  ال�����ش��وت��ي  �شينا  اأداء  وم���ع 
فرديناند. لكن الأج��زاء الأخ��رى من الق�شة 

ُتن�شى ب�شرعة.
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خرباء ين�سحون بالتخل�س 
من اأرائك املنزل!

)اجللو�س هو التدخني اجلديد(.. هكذا قال الدكتور جيم�س ليفني خلل 
حديثه مع �شبكة )اإن بي �شي نيوز( الأمريكية.

خلل املقابلة التي ن�شرت )ديلي مريور( الربيطانية مقتطفات منها قال 
ليفني: اإن الأمر ي�شبه اإىل حد ما امتلك �شيارة ريا�شية رائعة حًقا وتركها 

طوال اليوم. املحرك يتلف، وهذا ما يحدث لأج�شادنا.
هناك �شخ�س اآخر يريد منك التوقف عن ا�شتخدام الأريكة، بل والتخل�س 
"حرك  كتاب  وموؤلفة  احليوية  امليكانيكا  خبرية  بومان،  كاتي  وهي  منها، 

حم�شك النووي.
باأنها  العتقاد  اأ�شرى  ونحن  حركتك،  من  الكرا�شي  "تقيد  بومان:  تقول 

الطريقة الوحيدة لإراحة اأج�شادنا.
وتن�شح "كاتي" ببديل اأكرث جذرية، وهو اجللو�س على الأر�س يف موا�شع 
القرف�شاء، متارين  مثل:  ب�شكل طبيعي متارين  تت�شمن  والتي  خمتلفة، 

الرئتني، ومتارين للفخذين، ب�شكل ت�شتفيد منه ع�شلتك.
وم�شت ال�شحيفة تقول: قد يبدو الأمر اآخر �شيء تريد القيام به يف نهاية 
الأ�شا�س  يف  هي  التمارين  ه��ذه  اأن  على  "كاتي" ُت�شرُّ  لكن   ، مزدحم  ي��وم 

جمرد اجللو�س على الأر�س باأ�شكال خمتلفة.

اكت�ساف اأ�سرار طبية 
مذهلة للعد�س

باأنواعه،  للعد�س  فريدة  خ�شائ�س  الكندية  جيلف  جامعة  علماء  اكت�شف 
ت�شاعد يف حت�شني عمل الغدة الدرقية والقلب والأوعية الدموية.

تناول  عليهم  ك��ان  متطوعاً،   24 فيها  ا�شرتك  جتربة  الباحثون  واأج��رى 
مزيج من الأرز والعد�س اأو من البطاطا والعد�س بن�شب مت�شاوية )50%(، 

وكذل تناول الأرز فقط اأو البطاطا فقط، خلل اأ�شبوع كامل.
الدم،  �شغط  وك��ذل��ك  امل�شرتكني  دم  يف  ال�شكر  م�شتوى  الباحثون  وح��دد 
وبعد م�شي اأ�شبوع، ات�شح اأن تناول العد�س يح�شن ب�شورة ملمو�شة هذين 

املوؤ�شرين.
وانخف�س م�شتوى ال�شكر يف دم الذين تناولوا مزيج الأرز والعد�س بن�شبة 
واإ�شافة   .35% بن�شبة  والعد�س  البطاطا  مزيج  تناولوا  الذين   ،20%
لدى  الدم  �شغط  وحت�شن  الكولي�شرتول  م�شتوى  انخفا�س  لوحظ  لهذا، 

امل�شاركني.
والزيوت  الطبيعي  وال�شكر  الن�شاء  ن�شبة عالية من  العد�س على  ويحتوي 
من  عالية  ن�شبة  على  وكذلك   ،6 – واأوميجا   3 – اأوميجا  امل�شبعة  غري 

العنا�شر الكيميائية مثل املغني�شيوم والبوتا�شيوم واحلديد.
وبف�شل الن�شبة العالية للألياف الغذائية الذائبة فيه؛ فاإن تناول العد�س 

يح�شن عملية اله�شم ويحمي من �شرطان القولون.

العتاهيه؟  اأبو  لل�ساعر  احلقيقي  الإ�سم  • ما 
- اإ�شماعيل بن القا�شم 
الآجر؟  هو  • ما 

- الطني 
الظئر؟  هي  • ما 

- احلا�شنة التي تتوىل ح�شانة الطفل ورعايته. 
البيان؟  اأمري  لقب  �ساحب  • من 

- �شكيب اأر�شلن 
الزدواجيه؟  هي  • ما 

- ا�شرتاك عن�شرين يف �شئ واحد. 
الأدمة؟  هي  • ما 

- القرابة وتطلق اأي�شا على ال�شواد يف الب�شرة 

مولوداً  و�شعت  التي  ميدينا  لينا  البريوفية  الطفلة  الآن هي  امل�شجل حتى  التاريخ  �شنا يف  الأ�شغر  • الأم 
عندما كان عمرها 5 �شنوات و7 اأ�شهر فقط وكان ذلك يف ال��عام 1939. 

العام  حتى  ا�شتمرت  متوا�شل  عط�س  ن��وب��ة  يف  بريطانية  ف��ت��اة  ان��خ��رط��ت   ،1981 ال��ع��ام  مطلع  يف   •
 .1984

 . الإن�شان  اأ�شابع  ب�شمات  مع  كبري  حد  اإىل  تت�شابه  القنافذ  اأ�شابع  • ب�شمات 
ي�شن  النحل  وان  باخلوف  ال�شعور  عند  معينة  رائحة  لها  مادة  يفرز  الإن�شان  ج�شم  اأن  العلماء  • اكت�شف 
النحل  ف���اإن  اآخ���ر  وبتعبري   ، للكلب  بالن�شبة  احل���ال  وك��ذل��ك  ال��رائ��ح��ة  تلك  م�شدر  �شد  جماعياً  هجوماً 

والكلب ت�شم رائحة اخلوف. 
الأخ�شر  فهي  الثانوية  الثلثة  الألوان  اأما   ، والأزرق  والأ�شفر  الأحمر  هي  الرئي�شية  الثلثة  • الألوان 

والربتقايل والأرجواين. 
دومنيكا.  جزيرة  يف  الرجال  لغة  عن  تختلف  لغة  تتكلم  • الن�شاء 

 9 هو  واحدة  بي�شة  داخل  لل�شفار  القيا�شي  • الرقم 
فيها  وخ�شر  خمتلفة  انتخابات  يف  مرة   41 نف�شه  ر�شح  تورمان  جون  • الكندي 

الثعبان الكاذب 

اخلميس  12   يوليو    2018  م   -   العـدد  12375  
Thursday   12   July   2018  -  Issue No   12375

النعناع 

امل�شروب  النعناع  الربيع وي�شبح  ال�شتاء وحتى حلول  مبجرد دخول ف�شل 
املف�شل واملنع�س لأفراد الأ�شرة. 

وي�شتخدم النعناع للعلج من احتقان احلنجرة وا�شطرابات املعدة والأمعاء 
تعمل على  اأن  ط��ي��ارة ميكن  زي��وت  ال��ط��ري على  الع�شب  ه��ذا  كما يحتوي 

تخفيف الإجهاد ورفع املعنويات والتخل�س من ال�شعور بال�شيق. 
�شنع  يف  اأخ��رى  عطرة  اأع�شاب  مع  مبزجه  النعناع  من  ال�شتفادة  وميكن 

�شراب يعمل على رفع احلالة املعنوية. 
ولتح�شني مذاق ال�شاي ميكن اأن ي�شاف النعناع اإليه كما اأن ا�شتخدام النعناع 
الأ�شخا�س  ويو�شى  الدرقية  وظيفة  تنظيم  اإىل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  كعلج، 

امل�شابون بالتهاب الغدة الدرقية ب�شرورة ا�شتخدام النعناع بروية

اآلف الفرن�سيني وقد خرجوا لالحتفال يف �سارع ال�سانزليزيه بعد فوز بالدهم على بلجيكا يف مباراة 
الدور قبل النهائي لكاأ�س العامل.    )رويرتز(

فقد الثعبان الكبري فردة حذائه اثناء طريانه فوق الغابة اجلميلة.. فحزن ونزل ب�شرعة يبحث عنها يف كل 
يبكي حذائه  امه حزيناً  ايل  فعاد  فائدة  وهناك ول  هنا  قلب احل�شائ�س  والزه���ار،  ال�شجار  فت�س بني  مكان، 
الذي �شاع، هنا جمعت امه كل افراد العائلة وال�شدقاء للبحث عن احلذاء لكن ل فائدة فاجتمعوا يتناق�شون 
حتى جاءهم الع�شفور الطنان ال�شغري اجلميل بفكرة رائعة، هي عمل اعلن يوزع يف كل انحاء الغابة للبحث 
عن احلذاء فاأح�شر الثعبان ع�شري التوت الحمر واخذ يكتب بطرف ذيله العلن على ورق ال�شجار يف كل 

مكان.
الثعبان  الثلوج وق�شى  الثلج يت�شاقط واختفت معامل الر���س وال�شجارحتت  مر وقت طويل ول فائدة وب��داأ 
�شبقته وخرجت تطل  ان ي�شرتي حذاء جديد، ولكن �شم�شنا اجلميلة  �شتاءه حزين بل حذاء حتى قرر  ايام 
على الغابة فحولت ثلجها البي�س اإىل ماء وجوها البارد اإىل دفء جميل، فخرج اجلميع يلعبون وميرحون 
ويف هذه الثناء �شرخ احلمار بقوة وق��ال وجدتها وج��دت ف��ردة احل��ذاء، اجتمع اجلميع عند احلمار واخذوا 
اإىل الثعبان ولكن لل�شف انقطعت فردة احلذاء قطع �شغرية  يتجاذبون فردة احلذاء وكل يريد ان يحملها 
وكثرياً جداً عندما جاء الثعبان وراآها بكى كثرياً و�شالت دموعه بغزارة مما جعل اجلميع يخجلون ويذهبون 
م�شرعني خوفاً من غ�شبه ال.. احلمار فقد وقف وقال للثعبان انا خمطئ، انا حمار، لو مل اقل اين وجدتها 
�شاأجعلك وجبتي الن و�شاأ�شنع من جلدك حذاء ايها اجلبان  ما حدث ما حدث فغ�شب الثعبان وقال ح�شناً 
فخاف احلمار وابتعد عن الثعبان ثم.. توقف احلمار ونظر اإىل الثعبان وقال ب�شوته الغريب.. انا ل�شت حماراً 
ايها الثعبان.. انت احلمار، فغ�شب فقال احلمار كيف تقول ان حذائك �شقط منك اثناء طريانك فوق الغابة.. 
وانت ل ت�شتطيع الطريان واي�شا لي�س لك ارجل.. فكيف واين تلب�س احلذاء؟ �شكت الثعبان واخذ يفكر.. وحتى 

الن مازال يفكر!

كل  اأن  ج��دي��دة  اأم��ري��ك��ي��ة  درا����ش���ة  ك�شفت 
زيادة بن�شبة %10 يف التجارب ال�شلبية؛ 
الجتماعية  التوا�شل  و�شائل  ل�شتخدام 
تزيد من خطر الإ�شابة بالكتئاب بن�شبة 

.20%
اإن )املزاج ال�شيئ ل يتم  وقالت الدرا�شة: 
الإيجابية،  التفاعلت  خ��لل  من  عك�شه 
مبيناً  تعليقات(،  كتابة  اأو   )like( مثل 
جتعل  الجتماعي  التوا�شل  )و�شائل  اأن 
وغري  لئقني  غري  اأنهم  ي�شعرون  النا�س 
ين�شرون  الذين  للآخرين  نظراً  كافيني؛ 

اأموراً مميزة عن حياتهم(.
وقال مايكل �شوينبوم، من املعهد الوطني 
ل��ل�����ش��ح��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة: )ه���ن���اك خ��ط��اأ واحد 
اأنها  ه��و  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  يف 

جتعلك ت�شعر بال�شوء جتاه حياتك(.
بيت�شربج،  جامعة  م��ن  ال��ب��اح��ث��ون،  وح��ل��ل 
ردود فعل 1179 طالباً ترتاوح اأعمارهم 
18 و30 عاماً، وُطلب من الطلب  بني 
و�شائل  لتفاعلت  املئوية  الن�شبة  تقدير 
اخلا�شة  الإيجابية  الجتماعية  الإع��لم 
املرات  ع��دد  ع��ن  ال��ط��لب  �ُشئل  ب��ه��م، كما 

املا�شي  الأ�شبوع  خلل  فيها  �شعروا  التي 
اأو  ع����اج����زون،  اأو  ل���ه���م،  ق��ي��م��ة  ل  ب���اأن���ه���م 

مكتئبون.
�شدرت  درا�شة  مع  البحث  هذا  ويتناق�س 
ن�شر �شورة  اأن  ت��ق��رتح  امل��ا���ش��ي  اأب��ري��ل  يف 
لرفاهية  مفيد  ي���وم  ك��ل  الإن���رتن���ت  ع��ل��ى 
النا�س، تو�شلت درا�شة اأخرى اإىل اأن ن�شر 
عرب   ال�شور  م�شاركة  منتديات  يف  ال�شور 
الإنرتنت يعّزز تفاعلت امل�شتخدمني مع 
من  مبزيد  ي�شعرون  ويجعلهم  الآخ��ري��ن 

التفاعل مع حميطهم.

درا�سة تك�سف اأخطر �سرر ملواقع التوا�سل االجتماعي على االإن�سان


