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اأخطاء بريئة جتعلك مكروها 

من زمالء العمل
زمالئهم،  ل��دى  �إيجابي  �نطباع  خلق  على  ع��ادة  �ملوظفون  يحر�ص 
ال�شيما حني ين�شمون �إىل �شركة جديدة لكن هذه �مل�شاعي قد تف�شل 

ب�شبب �أخطاء ب�شيطة ميكن تفاديها.
�لت�شرف  �أن  هانكي،  �شتاي�شي  �لتو��شل،  ���ش��وؤون  يف  �خل��ب��رة  وت��رى 
على نحو غر الئق خالل �الجتماعات من �الأمور �لتي تدمر �شمعة 

�ملوظف وجتعل �الآخرين ينظرون �إليه بقليل من �الحرت�م.
تفاديا  �ملحدد  �لوقت  يف  �الجتماعات  �إىل  باحل�شور  هانكي  وتن�شح 
الإحد�ث �الإرباك، وف�شال عن ذلك، يجدر باملوظف �أن يعرف �لوقت 

�الأن�شب للتدخل وعر�ص �أفكاره دون مقاطعة �الآخرين.
و�إذ� كنت تبعث بر�شائل �إىل زمالئك يف �إطار �لعمل، فاإن من �جلدير 
�الأخطاء  الأن  نهائية  ب�شورة  تر�شله  �أن  قبل  تكتبه  ما  تدقق  �أن  بك 

�الإمالئية قد جتعلك تبدو غر متمكن من �للغة يف نظرهم.
�مل�شاركة يف  �الإلكرتونية خالل  �لر�شائل  بعدم بعث  وتن�شح �خلبرة 
�الجتماعات الأن هذه �خلطوة تخلف �نطباعا لدى �الآخرين باأنك ال 

تركز على نحو كاف فيما يقولونه، وفق موقع "ذ� ليدرز".
ويف حال كنت ممن يتم�شون يف مكان �لعمل و�أنت تتحدث يف هاتفك 
و�أنت  ذل��ك  تفعل  �أن  هو  فال�شليم  نف�شك،  مر�جعة  �إىل  مدعو  فاأنت 
جال�ص، كما يجدر بك �أي�شا �أن تنظر �إىل زمالئك وتبادرهم بالتحية 

حتى تخلق �أجو�ًء من �الأُلفة.
وحتث �خلبرة على �إحد�ث ف�شل �شارم بني �الأمور �ل�شخ�شية و�حلياة 
�ملهنية، فمكان �لعامل لي�ص الئقا مثل لو�شع م�شاحيق �لتجميل، فهذه 
�لعملية مطلوبة يف �لبيت، وحتى �إن �قت�شت �حلاجة، فاالأن�شب هو �أن 

جتري يف �حلمام، ال �أمام باقي �لزمالء.
بعد  حتى  �ليوم  طيلة  �لعمل  على  يحر�شون  �ملوظفني  بع�ص  والأن 
�ملبالغ فيه" يعطي  "�الجتهاد  �إن هذ�  �ملكتب، تقول �خلبرة  مغادرة 

�شورة �شلبية على �ملوظف، كما يظهره مبثابة �شخ�ص ال حدود له.
و�ليوم  �ل�شاعة  م��د�ر  على  �الإلكرتونية  �لر�شائل  �إر�شال  �أن  وت�شيف 
�أن تريح  �الأف�شل  وبالتايل، من  بال�شغط،  �لزمالء  �شعور  �إىل  يوؤدي 

من حولك وجتيب بعد م�شي فرتة ال باأ�ص بها.

طنني االأذن.. اأمر طبيعي اأم حالة مر�صية؟
ي�شعر كثرون ب�شوت طنني يف �الأذن من حني الآخر، فهل يعد ذلك 
�أمر� طبيعيا �أم �أنه موؤ�شر على حالة مر�شية ت�شتوجب �حل�شول على 

��شت�شارة طبية؟
قد يحدث �لطنني يف �إحدى �الأذنني �أو �الثنتني معا، وله نوعان �إما 
�الأذن  يف  م�شكالت  ب�شبب  ويحدث  �شماعه  �ل�شخ�ص  ي�شتطيع  ذ�ت��ي 

�خلارجية �أو �لو�شطى �أو �لد�خلية.
وبح�شب موقع "ويب طب"، يعد هذ� �لنوع من �لطنني خطر� كونه 
يوؤدي �إىل وقوع م�شكالت يف �ل�شمع �أو بجزء من �لدماغ ب�شبب تف�شر 

�الإ�شار�ت �لع�شبية على �أنها �شوتية بطريقة خاطئة.
ي�شتطيع  و�ل���ذي  "�ملو�شوعي"،  فهو  �لطنني  م��ن  �ل��ث��اين  �ل��ن��وع  �أم��ا 
م�شكلة  ع��ن  ينجم  وق��د  للفحو�شات،  �إج��ر�ئ��ه  عند  �شماعه  �لطبيب 
�أو تقل�شات يف  �لو�شطى  �الأذن  �أو خلل يف عظم  �لدموية،  �الأوعية  يف 
يعد  حيث  �الآذ�ن،  طنني  ور�ء  �لكامنة  �الأ���ش��ب��اب  وتتنوع  �لع�شالت. 
�مل�شكلة عن  تنجم  �أن  �أبرزها، كما ميكن  �لعالية  �لتعر�ص لالأ�شو�ت 

�ن�شد�د يف �الأذن نتيجة تر�كم �ل�شمع، �أو �لتهاب �الأذن.
و�أن��و�ع معينة  �الأدوي��ة كاالأ�شربين  كذلك قد يكون ال�شتخد�م بع�ص 

من �مل�شاد�ت �حليوية وغرها �آثار� جانبية تتمثل بالطنني.
كما يوؤدي ت�شلب �الأذن، وهو مر�ص يقّو�ص �لعظام �ل�شغرة يف �الأذن 

�لو�شطى، �إىل �شماع �لطنني.
حال  ت��ده��ور  ب�شبب  �أي�����ش��ا  �ل��ط��ن��ني  �أ���ش��ب��اب  م��ن  �ل�شيخوخة  وت��ع��د 
و�أمر��ص  �ل��دم،  �رتفاع �شغط  �أمر��ص مثل  ت�شاهم  كما  "�لقوقعة"، 
�لقلب و�ل�شر�يني و�ل�شكري و�لغدة �لدرقية غر �لن�شطة، يف تز�يد 

�حتماالت ظهور �لطنني.   
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جتربة تاريخية ملكافحة 
التهاب ال�صحايا

�أن��ف حتتوي على  باحثون بريطانيون قطرة  �لعامل، يخترب  الأول مرة يف 
بكتريا نافعة معدلة جينيا، ميكن �أن ت�شاعد يف �لوقاية من مر�ص �لتهاب 

�ل�شحايا.
�لعالج �لذي مت تطويره يف �ملعهد �لوطني للبحوث �لطبية يف �شاوثامبتون، 
يف  �لبقاء  من  لتمكينها  جينيا،  معدلة  ���ش��ارة،  غر  بكتريا  على  يحتوي 

�الأنف، وتعزيز �ملناعة.
"ني�شريا  با�شم  �ملعروفة  �ملعدلة  �لبكتريا  ه��ذه  تعمل  �أن  �مل��اأم��ول  وم��ن 
�ل�شاللة  �ل�شحائية،  �لني�شريا  "قريبتها"  من  �حلماية  على  الكتاميكا"، 

�مل�شوؤولة عن �الإ�شابة مبر�ص �لتهاب �ل�شحايا.
ي�شار �إىل �أن حو�يل 10 باملائة من �لبالغني، يحملون �لبكتريا �ل�شارة يف 
�أعر��ص لالإ�شابة باملر�ص، لكنها  �أو  �أي عالمات  �أنوفهم وحناجرهم، دون 
�لتهاب  ذلك  �حلياة، مبا يف  تهدد  �أمر��شا  وت�شبب  �جل�شم  تغزو  �أن  ميكن 

�ل�شحايا وت�شمم �لدم.
وقال مدير مركز �لبحوث �لطبية �حليوية يف �شاوثامبتون، �لربوفي�شور 
�أي  �الأ���ش��ح��اء ال ي�شبب  �ل��ب��ال��غ��ني  �أن���ف  �ل��ق��ط��رة يف  "و�شع  ري���د:  روب����رت 
�شرر. ��شتقرت �لبكتريا وت�شببت يف تعزيز �ملناعة مما حال دون �الإ�شابة 

بالبكتريا �ل�شارة لدى عدد من �ملر�شى".
و�أ�شاف: "تعديل �لبكتريا جينيا ي�شاعدها على �لتم�شك بخاليا �جل�شم 
�لب�شرية باأعد�د �أكرب. ميكننا ذلك من خالل زيادة عدد �الأ�شخا�ص �لذين 
يحملون هذه �لبكتريا �ل�شديقة يف �أنوفهم، وبالتايل منع �لبكتريا �لتي 

ميكن �أن ت�شبب �لتهاب �ل�شحايا".

العثور على ال�صفينة 
امللعونة بحمولة ثمينة

عندما غرقت �ل�شفينة �لربيطانية "ذي 
�لرغم  وعلى  ع��ام��ا،   90 قبل  مانا�شو" 
ووفاة  عليها  كانو�  من  بع�ص  جن��اة  من 
�ل�شفينة  ه���ذه  �ع��ت��ربت  �آخ���ري���ن،   16

"ملعونة".
و�أثناء  �لفرتة  تلك  يف  كثرون  و�عتقد 
عملية �لبحث عنها يف بحرة هورون يف 
�أن��ه لن   ،1928 ع��ام  ك��ن��د�، بعد غرقها 

يتم �لعثور عليها لكونها "ملعونة".
وط����و�ل �ل��ع��ق��ود �ل��ت�����ش��ع��ة �مل��ا���ش��ي��ة، ظل 
قبل  غام�شا،  �مللعونة  �ل�شفينة  م��وق��ع 
مياه  حتت  موؤخر�  عليها  �لعثور  يتم  �أن 
بحرة كندية، وما ز�ل يف د�خلها بع�ص 
ذكرت  م��ا  بح�شب  "�لثمينة"  حمولتها 

�شحيفة مرور �لربيطانية.
�ل�شاعة  يف  وحت��دي��د�  غ��رق��ه��ا،  ليلة  ويف 
�شبتمرب  من  ع�شر  �ل��ر�ب��ع  فجر  �لثانية 
عا�شفة  �ل�����ش��ف��ي��ن��ة  و�ج���ه���ت   ،1928
هوجاء، وغرقت قبل �أن ت�شل �إىل �شاطئ 
�ملبا�شر يف غرقها  �ل�شبب  �لبحرة، لكن 

ظل جمهوال.

الطماطم.. هكذا ميكن اأن 
ت�صكل خطًرا على �صحتك

م�شدًر�  "�لبندورة"  �ل��ط��م��اط��م  ت��ع��ت��رب 
لالأك�شدة،  �مل�شاد  �لليكوبني  مل��ادة  رئي�شًيا 
كما  �ل��ز�ه��ي،  لونها  �لثمار  تعطي  و�ل��ت��ي 
ب��ي��ت��ا كاروتني  �أن���ه���ا حت���ت���وي ع��ل��ى م�����ادة 
وح��ام�����ص �ل��ك��ل��وروج��ي��ن��ي��ك، وف���ق م��ا ذكر 

موقع "�شتاندرد ميديا" �ل�شحي.
�لطماطم  ك��ات��اروت��ني  بيتا  م���ادة  ومت��ن��ح 
حتتوي  �ل��ل��ون  ب��رت��ق��ال��ي��ة  ح��م��ر�ء  �شبغة 
للب�شرة  ج��ي��د  وه���و  "�أ"،  ف��ي��ت��ام��ني  ع��ل��ى 
ونظام �ملناعة �إذ� ما مت تناوله مب�شتويات 
منخف�شة. لكن �مل�شتويات �لعليا من بيتا 

كاتاروتني ميكن �أن ت�شبح �شامة.
�لثمار  ه��ذه  م��ن  و�ح���دة  �لطماطم  وت��ع��د 
حتتوي  ف��ه��ي  �ل��ع��ال��ي��ة،  �حل��م��و���ش��ة  ذ�ت 
على حام�ص �ملاليك وحام�ص �ل�شرتيك، 
كميات  ����ش��ت��ه��الك  ي��ت�����ش��ب��ب  �أن  ومي���ك���ن 
ك��ب��رة م���ن �ل��ط��م��اط��م ب��ح��م��و���ش��ة �ملعدة 

وحروق يف �لقلب. وين�شح �الأطباء �أولئك 
�له�شم  يف  م�شكالت  م��ن  ي��ع��ان��ون  �ل��ذي��ن 
كما  �لطماطم.  م��ن  �لكثر  يتناولو�  �أال 
�إىل  ي������وؤدي  �أن  مي��ك��ن  م��ن��ه��ا  �ل��ك��ث��ر  �أن 
ت��ر�ك��م �حل�����ش��ى يف �ل��ك��ل��ى. وي��رج��ع ذلك 
بالكال�شيوم  غنية  �لطماطم  ثمرة  �أن  �إىل 

�إز�لتها  ي�شعب  و�لتي  و�الأك�����ش��االت، 
تخزينها  مت  م��ا  �إذ  �جل�����ش��م  م��ن 

�إىل  �لوقت تتحول  فيه، زمع 
ح�شو�ت د�خل �لكلى. ومبا 

�أن �لطماطم حتتوي على 
م�����ادة �ل��ل��ي��ك��وب��ني، ف���اإن 
تناولها  م���ن  �الإك����ث����ار 
�إىل  ي�����وؤدي  �أن  مي��ك��ن 
بتليف  �الإ�������ش������اب������ة 
ن�����ش��ي��ج��ي وت��غ��ر يف 

لون �جللد.

"كيل"  و�أو�شحت �لدر��شة، �ل�شادرة بتعاون بني جامعتي 
ع�شر  م��ن  ك��اأ���ص  ���ش��رب  �أن  �الأمل��ان��ي��ت��ني،  و"هوهنهامي" 
�خلرب�ء  ين�شح  �إذ  �لنقر�ص،  خطر  من  يخف�ص  �لربتقال 
�ل��ف��و�ك��ه يوميا،  �ل��ن��وع م��ن ع�شر  ب�شرب ك��اأ���ص م��ن ه��ذ� 
و�ملعادن  و�لبوليفينول  �لفيتامينات  على  يحتوي  الأن���ه 
جيد�  مكمال  مُيثل  ف��اإن��ه  ذل��ك  �إىل  باالإ�شافة  و�الأل��ي��اف، 

للنظام �لغذ�ئي، ح�شب نف�ص �خلرب�ء.
 26 ح���و�يل  فيها  ���ش��ارك  در����ش��ة  على  �لنتائج  و�ع��ت��م��دت 
�شخ�شا، ويف فرتة زمنية تر�وحت بني �أ�شبوعني، �إذ طلب 
�خلرب�ء من �مل�شاركني تغطية 20 يف �ملائة من حاجياتهم 
�ليومية للطاقة، �إما عرب م�شروب كوال بدون كافايني �أو 
ع�شر �لربتقال. و�أكدت �الأ�شتاذة �آنا بو�شي وي�شتفال، وهي 
من �مل�شاركني يف �لدر��شة، �أن فيتامني "�شي" �ملتو�جد يف 
�رتفاع  �لوقاية من  �أن ي�شاهم يف  ع�شر �لربتقال، ميكن 
م�شتويات حم�ص "�ليوريك"، وبالتايل منع تطور مر�ص 

�لنقر�ص، على حد قولها.

ع�سري الربتقال اأكرث فائدة من الربتقالة نف�سها
�أيهما �أف�شل ع�شر �لربتقال �أم �لربتقالة نف�شها؟ باحثون 
�أن من ي�شرب ع�شر �لربتقال  �أملانية �كت�شفو�  يف جامعة 
ي�شاهم �أكرث يف �حلفاظ على �شحة بدنه مقارنة مع تناول 

�لربتقال نف�شه.
�أكد علماء من جامعة هوهنهامي �الأملانية �أن ج�شم �الإن�شان 
ب�شفة  �ل��ربت��ق��ال  ع�شر  يف  �لغذ�ئية  �مل��ك��ون��ات  ي�شتوعب 
�أكد  وق��د  نف�شه.  �ل��ربت��ق��ال  ت��ن��اول  م��ع  مقارنة  م�شاعفة 

ن�شرها  در��شة مت  �لنتائج من خالل  �خل��رب�ء �شحة هذه 
�الأطعمة"،  "�لتغذية �جلزئية وبحوث  �ملخت�شة  �ملجلة  يف 
ونفو� ما يردده �لكثر من �لنقاد �لذين �عتربو� �أن ع�شر 
�لربتقال غر �شحي مثل �لكوكاكوال. و�شغل هذ� �ملو�شوع 
�هتمام �خلرب�ء �ملعنيني منذ مدة، وك�شفو� �لنقاب عن هذه 
�حلقيقة يف جتارب خمتربية، �إال �أنهم �الآن �أخ�شعو� تلك 

�لتجارب جل�شم �الإن�شان مبا�شرة، وجاءت �لنتائج مبهرة.

الربتقال قنبلة حقيقية من املكونات الغذائية
فايل  �لغذ�ئية،  للمكونات  حقيقيا  خز�نا  �لربتقالة  تعد 
جانب كمية كبرة من فيتامني "�شي" حتتوي �لربتقالة 
ع��ل��ى ك��م��ي��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن م����ادة ���ش��ب��ه �ل���ك���اروت���ني وم����ادة 
ف��الف��ون��وي��د �حل��ي��وي �ل��ت��ي ه��ي ق����ادرة ع��ل��ى �لتقليل من 
و�أمر��ص  �ل�شرطان  من  حم��ددة  باأنو�ع  �الإ�شابة  خماطر 
للتاأك�شد حتمي  �مل�����ش��ادة  �مل���و�د  ف��ه��ذه  �ل��دم��وي��ة.  �ل����دورة 
خاليا �جل�شم من موؤثر�ت �ملحيط �لبيئي �ل�شارة، ال�شيما 
باحتو�ئها  حموريا  دور�  تلعب  �لكاروتني  �شبه  م��ادة  و�أن 
�ليومية، وهي لي�شت  �أ يف تغذية �الإن�شان  على فيتامينات 
�لتكوين  تخدم  لكنها  عنها،  �ال�شتغناء  ميكن  ال  �شرورية 
حقيقة  يجهلون  �لنا�ص  م��ن  �لكثر  ل��الإن�����ش��ان.  �ل�شحي 
على  �حتو�ئه  حول  �لت�شاوؤالت  ال�شيما  �لربتقال،  ع�شر 
�لباحث  �أر�د  �الأ���ش��ا���ص  ه��ذ�  وع��ل��ى  �لطبيعية.  �ل�شكريات 
ق�شم  من  كارله  ر�ينهولد  و�لربوفي�شور  �أ�شوف  جوليان 
بجامعة  �لنباتية  �لغذ�ئية  �مل���و�د  وحتليل  �لتكنولوجيا 
�لربتقال،  ع�شر  مفعول  من  بدقة  �لتحقق  هوهنهامي 

�إذ �أ�شدر� يف مار�ص- �آذ�ر 2015 در��شة تك�شف �أن ع�شر 
�لكاروتني مقارنة  ملادة �شبه  �أف�شل  �لربتقال ميثل منبعا 

مع �لربتقالة نف�شها.

الطماطم  تناول  عن  تخلوا  االختبار  يف  امل�ساركون 
وال�سبانخ

الأ���ش��خ��ا���ص �ل��ذي��ن مت �خ��ف�����ش��اه��م ل��ل��ت��ج��ارب ت��خ��ل��و� ملدة 
حتتوي  �لتي  و�خل�����ش��رو�ت  �لفو�كه  تناول  عن  �أ�شبوعني 
على �شبه �لكاروتني. وخالل ما ي�شمى "بعملية �لغ�شيل" 
و�حل��م��ر�ء مثل  �لغذ�ئية �خل�شر�ء  �مل��و�د  �لغاء جميع  مت 
�لكاروتني  �شبه  �آث���ار  ملحو  �شبانخ  �أو  و�جل���زر  �لطماطم 
�ملوجودة يف �جل�شم. وقدمت لالأ�شخا�ص على مدى تلك 
�الأيام وجبة فطور فيها برتقال وع�شر �لربتقال. وبعد 
تناول �لفطور �أخذ �الأطباء يف فرت�ت زمنية حمددة عينات 
من دم �مل�شاركني يف �لتجارب لتحديد ن�شب �شبه �لكاروتني. 
فيلت"  "دي  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  �أ�شوف  جوليان  ويقول 
�أن مادة �شبه �لكاروتني يتم  "�لبحوث �أكدت لنا  �الأملانية: 
مقارنة  �لربتقال  ع�شر  من  م�شاعفة  ب�شفة  ��شتيعابها 

مع تناول برتقالة عادية".
�أن عملية ع�شر  �إىل  كارله  ر�ينهولد  �لربوفي�شور  وي�شر 
و�ل�شيلولوز،  �لبكتني  ب��ني  �لف�شل  �إىل  ت���وؤدي  �ل��ربت��ق��ال 
وه����ذه �مل�����و�د ت��ع��ط��ل �م��ت�����ش��ا���ص ���ش��ب��ه �ل���ك���اروت���ني خالل 
�له�شم. �أما �لربتقالة فهي حتتوي على مو�د خ�شنة �أكرث 
مما هي موجدة يف �لع�شر، وبالتايل فان �مت�شا�ص �شبه 

�لكاروتني من فاكهة �لربتقال يتعذر بقوة.

�صرب ع�صري الربتقال يوميا يخف�س خطر االإ�صابة مبر�س النقر�س 

يبدو اأن قائمة فوائد ع�سري الربتقال ال�سحية تزداد ب�سكل م�ستمر. 

درا�سة حديثة تو�سلت اإىل اأن �سرب ع�سري الربتقال يوميا مع وجبات 

االأمرا�ض  باأحد  االإ�سابة  خطر  تخفي�ض  على  ي�ساعد  قد  الطعام، 

ال�سائعة. فما هو هذا املر�ض؟

خل�ست درا�سة حديثة اإىل اأن �سرب كاأ�ض من الربتقال يوميا مع وجبات 

الطعام ُيقلل من خطر االإ�سابة مبر�ض النقر�ض ب�سكل كبري، ح�سب ما 

اأ�سار اإليه موقع "هايل براك�سي�ض" االأملاين.

اأن  �سبيغل"  "دير  جملة  موقع  ويوؤكد 

املفا�سل  ي�سيب  م��ر���ض  النقر�ض 

االأي�ض  اأمرا�ض  خانة  يف  ويدخل 

املوقع  وي�سيف  اال���س��ت��ق��اب،  اأي 

االأملاين اأنه اأثناء االإ�سابة بهذا املر�ض 

حبات  �سكل  يف  يرت�سب  "اليوريك"،  حم�ض  فاإن 

هذا  اأن  واأردف  واالأن�سجة،  املفا�سل  يف  للغاية  �سغرية 

وبالتايل  بالتهابات  املفا�سل  اإ�سابة  اإىل  ي��وؤدي  املر�ض 

ال�سعور باأمل �سديد.

درا�صة ت�صدم 
القائمني عليها.. 

اأ�صل الب�صرية زوجان
�أن  ح��دي��ث��ة  علمية  در����ش��ة  ك�شفت 
"زوجني  كل �لب�شر ينحدرون من 
�ثنني" دون غرهما، عا�شا ما بني 

�ألف �شنة.  200 �إىل   100
�لتي  �لعلمية،  �ل��در����ش��ة  وبح�شب 
ن�������ش���رت���ه���ا ���ش��ح��ي��ف��ة دي����ل����ي ميل 
�لربيطانية، فاإن هذين �لزوجني، 
كبرة"  "كارثة  ب���ع���د  �رت����ب����ط����ا 
م�شحت كل �ملخلوقات تقريبا، عن 

�لوجود.
بها  قامت  �لتي  �لدر��شة،  و�أ�شارت 
�الأمركية  "روكفلر"  ج��ام��ع��ت��ا 
وب������ال �ل�����ش��وي�����ش��ري��ة ون�������ش���رت يف 
�أن  �إىل  �لب�شري"،  "�لتطور  دورية 
"�لكارثة �لكبرة" وقعت بعد �آخر 

ع�شر جليدي.
در��شة  �إث���ر  �لنتائج  ه��ذه  وج���اءت 
لل�شفرة  �ل��ع��ل��م��اء  م���ن  جم��م��وع��ة 
�جل���ي���ن���ي���ة )�حل���م�������ص �ل����ن����ووي( 
الأكرث من 5 ماليني خملوق من 
�الأ���ش��ول و�الأن�����و�ع، مبن  خمتلف 

فيهم �لب�شر.
ووجد �لعاملان ديفيد ثالر ومارك 
م��ن هذه   10 م��ن   9 �أن  ���ش��ت��وك��ل 
�الأنو�ع،  خمتلف  )م��ن  �ملخلوقات 
ينحدرون  وحدهم(  �لب�شر  ولي�ص 

من نف�ص �الأ�شل.
لهم  �لب�شر  �أن  �لدر��شة  و�أظ��ه��رت 
من  غرهم  م��ن  �أق��ل  جيني  تنوع 
�ملئة من  يف   90 �إن  �إذ  �ملخلوقات، 
�ملوجودة على  �ملخلوقات  �أ�شل كل 
�الأر�ص حاليا )مبن فيهم �لب�شر( 
يعود �إىل �آب��اء �أخ��ذو� يتكاثرون يف 
وحتديد�  ت��ق��ري��ب��ا،  نف�شه  �ل��وق��ت 
�شنة  �أل�����ف   250 م���ن  �أق�����ل  ق��ب��ل 

م�شت.
�شحت،  �إن  �لنتائج،  ه��ذه  وتن�شف 

منط �لتطور �لب�شري.
بال  جامعة  يف  �ل��ب��اح��ث  ق��ال  فقد 
ديفيد ثالر "هذه �لنتيجة �شادمة 
�أحاربها  �أن  حاولت  لقد  للغاية.. 

بكل ما �أوتيت من قوة".
م����ن ن���اح���ي���ت���ه، ق�����ال �ل���ب���اح���ث يف 
"يف  �شتوكل  جامعة روكفلر مارك 
�لتفرد  على  �لب�شر  ���ش��دد  مرحلة 
و�الخ��ت��الف ب��ني �جل��م��اع��ات، لكن 
م��زي��د� من  نكر�ص  �أن  ب��د  �الآن، ال 
�لتقارب  م����دى  ل���در�����ش���ة  �ل���وق���ت 
بقية  وب�������ني  ب���ي���ن���ن���ا  و�ل����ت���������ش����اب����ه 

�ملخلوقات يف مملكة �حليو�ن".
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�ش�ؤون حملية

تنظم فعالياته وزارة الدولة ل�سوؤون املجل�ض الوطني بالتعاون مع جامعة االإمارات العربية املتحدة

منتدى الوعي ال�صيا�صي لطلبة اجلامعات يبحث يف فكر  زايد ال�صيا�صي يف دورته ال�صابعة
عبد الرحمن العوي�ض: ال�سيخ زايد متكن بروؤيته ال�سديدة من بناء جتربة عمل �سيا�سي مبتكرة تتنا�سب مع طبيعة املجتمع االإماراتي وطموحاته

•• العني- الفجر
ت�صوير – حممد معني

�نطلقت �أول �أم�ص فعاليات �لدورة �ل�شابعة من منتدى 
"بناء �لوعي �ل�شيا�شي لطلبة �جلامعات" �لتي تنظمها 
�ل��وط��ن��ي �الحت����ادي  �مل��ج��ل�����ص  ل�����ش��وؤون  �ل���دول���ة  وز�رة 
حتت  �ملتحدة،  �لعربية  �الإم���ار�ت  جامعة  مع  بالتعاون 

عنو�ن "فكر ز�يد �ل�شيا�شي".
طلبة  تعريف  �إىل  �حلالية  دورت���ه  يف  �ملنتدى  وي�شعى 
�جلامعات بالفكر �ل�شيا�شي للمغفور له باإذن �هلل تعاىل 
�لو�لد �ملوؤ�ش�ص �ل�شيخ ز�يد بن �شطان �آل نهيان - طيب 
�هلل ثر�ه- يف نطاق تاأ�شي�ص �الحتاد، عرب توطيد مبد�أ 
�ل�شورى، و�تخاذه منهجاً لتعزيز �لعالقة بني �لقيادة 

و�شعب �الإمار�ت.
�هلل على  ز�ي��د رحمه  �ل�شيخ  �ملنتدى حر�ص  �أب��رز  كما 
ت��وط��ي��د �مل��ك��ان��ة �ل��ع��امل��ي��ة �مل��ت��م��ي��زة ل���الإم���ار�ت �لعربية 
�ملتحدة، منذ ن�شاأتها �الأوىل، وذلك من خالل �لتعاون 
مع �لدول �لعربية �ل�شقيقة ومع كافة �لدول �الأخرى 
�الأ�شرة  ويف  �مل��ت��ح��دة،  �الأمم  يف  �الأع�����ش��اء  �ل�����ش��دي��ق��ة 
�لدولية عموماً، على �أ�شا�ص �الحرت�م �ملتبادل، وتبادل 

�مل�شالح و�ملنافع.    
وقال معايل عبد �لرحمن �لعوي�ص وزير �ل�شحة ووقاية 
�ملجتمع وزير �لدولة ل�شوؤون �ملجل�ص �لوطني �الحتادي 
يف �لكلمة �لتي �ألقاها نيابة عنه �شعادة �لدكتور �شعيد 
حممد �لغفلي، �لوكيل �مل�شاعد ل�شوؤون �ملجل�ص �لوطني 
�لوطني  �ملجل�ص  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  يف  �الحت����ادي 
�الحتادي: "�إن �لدورة �حلالية للمنتدى تكت�شب �أهمية 
له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�ص  �لقائد  فكر  تبحث يف  الأنها  خا�شة 
باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان "طيب 
�هلل ثر�ه" يف تاأ�شي�ص نهج فريد للم�شاركة �ل�شيا�شية، 
نهج ترت�شخ فيه �أ�شمى معاين �مل�شاركة ل�شعب �الإمار�ت 
�لقر�ر  �شانع  �مل��و�ط��ن  وليكون  �الإجن����از�ت،  حتقيق  يف 
و�لركيزة �لرئي�شة يف �أية عملية تنمية وتطور ت�شهدها 

دولة �الإمار�ت".
بروؤيته  ز�ي��د رحمه �هلل متكن  �ل�شيخ  �أن  وبني معاليه 
�ل�شديدة من بناء جتربة عمل �شيا�شي مبتكرة تتنا�شب 
مع طبيعة �ملجتمع �الإمار�تي وطموحاته، وتتحقق فيه 
�ملكت�شبات  على  وحتافظ  ورغباته،  �ملو�طن  متطلبات 
و�الإجناز�ت، فتمكن رحمه �هلل من تاأ�شي�ص جتربة تقوم 
على بناء عالقة مبا�شرة بني �حلاكم و�أف��ر�د �ملجتمع،  
عالقة تقوم على �ملعرفة �ملبا�شرة الحتياجات �ملو�طن 
و�لعمل على تلبيتها و�إيجاد �حللول جلميع �لتحديات 

و�مل�شكالت �لتي تو�جهه. 
وقال معاليه: "من هنا جاء دعمه رحمه �هلل للمجل�ص 
ق�شايا  ينقل  �ل��ذي  �ل�شوت  ليكون  �الحت��ادي  �لوطني 
�إىل  وليوؤ�ش�ص  لها،   �حللول  �أف�شل  ويبحث  �مل��و�ط��ن، 
�ل�شيا�شية، مرحلة متكِّن  �مل�شاركة  مرحلة جديدة من 
وتتعزز معها مكانة  �الإم��ار�ت��ي  باملجتمع  �الرت��ق��اء  من 

دولة �الإمار�ت �إقليمياً وعاملياً".
�ل�شيا�شية  للم�شاركة  �لفريد  "�لنهج  معاليه:  و�أ�شاف 
ز�ي���د رح��م��ه �هلل، و�ل���ذي يقوم  �ل�شيخ  �رت�����ش��اه  �ل���ذي 
على نهج �ل�شورى �لر��شخ يف دولة �الإم��ار�ت، �شاهم يف 
تاأ�شي�ص عالقة متميزة بني �لقيادة و�ملو�طن، �لعالقة 
�لتي مكنت من �إطالق طاقات �ملجتمع وحتقيق �لتنمية 

�ل�شاملة جلميع فئاته.
للمو�طن  �ل�شيا�شي  �لتمكني  م�شرة  �أن  معاليه  و�أك��د 
ظل  يف  �ليوم  وتتو��شل  م�شتمرة،  م�شرة  �الإم��ار�ت��ي، 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�لتي  �هلل"،  "حفظه  �ل���دول���ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د 
ت��ت��وج��ت ب���اإط���الق ���ش��م��وه ومب��ن��ا���ش��ب��ة �ل���ي���وم �لوطني 
�لر�بع و�لثالثني لقيام دولة �الحتاد، برنامج �لتمكني 
�ل�شيا�شي �لذي ي�شهم يف �إعد�د �ملو�طن مل�شاركة و�إ�شهاماً 

�أكرب، عرب تفعيل دور �ملجل�ص �لوطني �الحتادي ليكون 
�لوطن  بق�شايا  �أكرب قدرة وفاعلية و�لت�شاقاً  جمل�شاً 

وهموم �ملو�طنني.
�لروؤية �لو��شحة للو�لد �ملوؤ�ش�ص

�لرئي�ص  غبا�ص،  �أحمد  �شعيد  من جهته، رحب معايل 
�الأعلى جلامعة �المار�ت �لعربية �ملتحدة بامل�شاركني يف 
�ملنتدى �ل�شابع لبناء �لوعي �ل�شيا�شي لطلبة �جلامعات 
ي�شت�شرف  �ل�شيا�شي" �ل��ذي  ز�ي��د  " فكر  ع��ن��و�ن  حت��ت 
ز�يد  �ل�شيخ  �ملوؤ�ش�ص  له  " للمغفور  �ل�شيا�شي  “�لفكر 
ث��ر�ه. قائاًل:" يعترب  �آل نهيان، طيب �هلل  بن �شلطان 
�ملنتدى مهماً للغاية ظل يتناوله من مو��شيع وق�شايا 
�لت�شامح  تعزز  �لتي  �حل��و�ر  و�أ�شاليب  مفاهيم  توؤطر 
�ملنر و�لباحث عن  �لفكر  و�الح��رت�م وت�شهم بتطوير 

�حلقيقة. 
عا�ص  م���ن  ك��ث��ري��ن  وغ����ري  معاليه:” �إن���ن���ي،  وق����ال 
ز�يد  �شخ�شية  �أن  ت��ام  بيقني  ي��وؤم��ن  �مل�����ش��رة،  وو�ك���ب 
لهذه  و�ال�شتمر�ر  �لتكوين  يف  �الأ�شا�شي  �ل��دور  لعبت 
�لو��شحة  �ل��روؤي��ة  ميلك  وك��ان  حا�شرنا.  �إىل  �ل��دول��ة 
لتنفيذ ذلك، وهذ� ما يجمع عليه ممن تعمق يف در��شة 
�شرته �لتاريخية وكذلك من الزمه يف حياته.  حيث 
��شتطاع ز�يد بعروبته وح�شه �لقومي �لعربي �أن يبلور 
حلم �لدولة ليلتف حوله �ملو�طنني و�حلكام، كل تلك 
ال  وبتو��شع  �لعظام،  �لقادة  �إال  بها  يتمتع  ال  �ل�شفات 
يت�شم به �إال �ملوؤمن �ل�شادق وبفطرة �شيا�شية خمل�شة 
و�لثقايف  �الج��ت��م��اع��ي  �ل��ب��ن��اء  ه���ذ�  ين�شج  �أن  ����ش��ت��ط��اع 
ل�����ش��ع��ب ف��رق��ت��ه ظ�����روف �حل���ي���اة �ل�����ش��ع��ب��ة يف �أرج�����اء 
�ت�����ش��م��ت بالروؤية  �ل��ق��اح��ل��ة، وه���ي ���ش��ف��ات  �ل�����ش��ح��اري 
و�ملثابرة  و�لتحمل  حتقيقها  على  و�ل�شرب  �لو��شحة 
م�شلحة  عينه  ن�شب  و����ش��ع��اً  �الأه����د�ف  �إىل  للو�شول 

�لوطن و�ملو�طنني.
و�أ�شاف معاليه:" مل يو�جه قائد �شيا�شي من �لتحديات 
�لدولة يف  بناء  ز�ي��د، خ��الل م�شرة  �ل�شيخ  و�جهه  ما 
يوجد  ال  �أن���ه  كما  و�لثمانينيات.  �ل�شبعينيات  ف��رتة 
�لتاريخ دولة ��شتطاعت �أن تبد�أ يف بناء موؤ�ش�شاتها منذ 
�ليوم �الأول ال�شتقاللها كما ��شتطاعت دولة �الإمار�ت، 
حيث كانت تلك �ل�شعاب �ملحركة الإ�شر�ره وت�شحياته 

يف �شبيل �أن ن�شل �إىل ما نحن عليه �الآن.
وقال معاليه:" يف د�شتور �الإمار�ت من �ملبادئ و�الأ�ش�ص 
ما ي�شتلزم �لتوقف عندها و�لتمعن يف م�شامينها هي 
عنها خالل  نتحدث  و�لتي  بها  �أم��ن  �لتي  �ملبادئ  تلك 
�إىل  �ل��د���ش��ت��ور  “عام ز�يد" ف��م��ن م��ق��دم��ة  ع��ام��ن��ا ه���ذ� 
�أبو�به �ملف�شلة ملحتو�ه، وعلى �شبيل �ملثال �لباب �لثاين 
�الجتماعي  للبنيان  �الأ�شا�شية  �ل��دع��ام��ات  يبني  منه 
للدولة يف �مل�شاو�ة و�لعد�لة �الجتماعية، و�لباب �لثالث 

يبني جمال �حلريات و�حلقوق ويحدد �لو�جبات. تلك 
�ملوؤ�ش�ص  ز�ي��د  �الأم��ور تعك�ص روح ر�شالة �الحت��اد وروح 
وما يتمناه ملو�طنيه ودولته، حيث �أوجد ومعه �إخو�نه 
من �حلكام �الأ�ش�ص �لت�شريعية و�لقانونية �لتي توؤمن 
توؤطر  حديثة  ل��دول��ة  وم�شتقبال  حا�شر�  جميعا  لنا 
وتكافوؤ  و�مل�شاو�ة  �لعد�لة  توؤمن  مرنه  قانونية  �أنظمة 

�لفر�ص.
�إبر�ز �جلهود �ل�شيا�شية لدولة �الإمار�ت

وتوجهت معايل �لدكتورة ميثاء بنت �شامل �ل�شام�شي، 
�ملنتدى  الأع��م��ال  �الفتتاحية  جل�شتها  يف  دول��ة  وزي���رة 
بال�شكر  توجهت  كما  �الإم�����ار�ت،  جامعة  �إىل  بال�شكر 
�الحتادي،  �لوطني  �ملجل�ص  ل�شوؤون  �لدولة  وز�رة  �إىل 
�لعام  �الأم����ني  �ل��ظ��اه��ري،  �شبيب  ب��ن  �أح��م��د  و���ش��ع��ادة 
�ملنتدى  تنظيم هذ�  على  �الحت��ادي  �لوطني  للمجل�ص 

�ملهم و�لقيم.
ب��ح��اج��ة ال���ش��ت��م��ر�ري��ة مثل  "نحن  وق��ال��ت م��ع��ال��ي��ه��ا: 
�جلهود  �إب���ر�ز  �شاأنها  من  �لتي  �ملهمة  �لفعاليات  ه��ذه 
�ل�شيا�شية لدولة �الإمار�ت، و�مل�شاهمة يف تعزيز �لوعي 
�لركيزة  كونهم  فيها  �جلامعات  طلبة  لدى  �ل�شيا�شي 
�الأ�شا�شية للم�شي يف �شناعة �مل�شتقبل �مل�شرق لدولتنا 
على  �حل��ف��اظ  �الرت��ق��اء  م�شوؤولية  عاتقهم  على  ويقع 
�ملا�شي  يف  حققتها  �ل��ت��ي  �مل��ن��ج��ز�ت  و���ش��ون  �ملكت�شبات 
لتكون  �مل�شتقبل  يف  عليها  �لبناء  ومو��شلة  و�حلا�شر 
دولتنا �الأف�شل على م�شتوى �لعامل يف جميع �ملجاالت 

وعلى كافة �مل�شتويات".
وقالت معاليها:" بذل �ل�شيخ ز�يد جهد�ً جبار�ً جلمع 
وحدة �أبناء �الإمار�ت وجعلهم �شركاء يف �ملطالبة بهذه 
�لوحدة، وهو ما �أ�شهم يف و�شع �أهد�ف وطنية جامعة 
�شبيل  و�أن��ه��ا  ب��ال��وح��دة  للتم�شك  �جلميع  عليها  �ت��ف��ق 
ذل������ك  وت�������ب�������ع   . للرخاء و�لعي�ص �لكرمي.  
�ملزيد  عنها  �نبثق  تنموية  و�شيا�شات  �شكانية  �شيا�شات 
�ل��ت��ع��ل��ي��م و�ل�����ش��ح��ة و�لرعاية  م��ن �جل��ه��ود يف جم���ال 
�الج��ت��م��اع��ي��ة وو���ش��ع �ل��رب�م��ج �ل��ت��ي م��ن ���ش��اأن��ه��ا خلق 
يف  م�شاركاً  �ل��وح��دة،  على  حري�شاً  متما�شك  جمتمع 

حتقيق �أهد�فها."
و�أ�شافت معاليها:" متثل جتربة �ل�شيخ ز�يد رحمه �هلل 
يف بناء دولة �الحتاد برغم كل �ملعوقات �لتي �عرت�شت 
طريقه �أكرب م�شدر لالإلهام بالن�شبة �إىل �الإمار�تيني، 
مهما  و�ل��ن��ج��اح  �لتفوق  على  و�الإ����ش���ر�ر  �الإر�دة  ف��ق��وة 
جمتمعاً  �لتجربة  ه��ذه  خلقت  وق��د  �ل�شعوبات.  كانت 
معنى  من  �لكلمة  هذه  حتمل  ما  بكل  جديد�ً  �إمار�تياً 
يت�شم بالقوة و�لتما�شك ويوؤمن �أبناوؤه بالوطن �لو�حد 
�لقائم على �ملو�طنة يف �إطار من قيم �النفتاح و�لتعاي�ص 

و�لت�شامح و�العتد�ل وقبول �الآخر.

�لفكر  �الإم��ار�ت  وتابعت معاليها:" ج�شد د�شتور دولة 
�ل�شيا�شي للمغفور له �ل�شيخ ز�يد يف بعدين �أ�شا�شيني، 
�ملعي�شية  �الأو���ش��اع  بتح�شني  �الهتمام  هو  �الأول  �لبعد 
�خلدمات  وجميع  توفر  خ��الل  من  �الإم���ار�ت  ل�شكان 
�جلميع  بتعليم  و�اله��ت��م��ام  �ل��ك��رمي،  للعي�ص  �ل��الزم��ة 
وت��وف��ر �ل��ع��الج وحت�����ش��ني �مل�����ش��ت��وى �ل�����ش��ح��ي. كذلك 
�لعمل على توفر �ل�شمان �الجتماعي لغر �لقادرين 
ز�يد  فكر  عك�ص  �ل��ذي  �ل��ث��اين  �لبعد  �أم��ا  �لعمل.  على 
�الإمار�ت  بني  �ل��وح��دة  حتقيق  على  حر�شه  �ل�شيا�شي 
�أكرب  لوحدة  ركيزة  �لوحدة  هذه  وعّد  و�أبنائها  �ل�شبع 
ت�شكيل  �ىل  الح��ق��اً  �أدى  مم��ا  �خلليج  دول  بها  جتتمع 

جمل�ص �لتعاون �خلليجي يف عام 1981.
�ل�شيا�شية  ز�ي��د  �ل�شيخ  روؤي��ة  �أن  �إىل  معاليها  و�أ���ش��ارت 
�لدولة وحماولة  ببناء  يهتم  �الأول  م�شارين  ت�شب يف 
دم����ج �جل�����زء يف �ل���ك���ل. و�ل����ث����اين ي��رت��ك��ز ع��ل��ى �لبعد 
مع  �لدولية  و�لعالقات  �لدفاعية  لل�شيا�شة  �خلارجي 
تطور  �الول��وي��ات خالل مر�حل  و�شع  د�ئماً  حماولته 
هاذين �مل�شارين، ولذلك كان د�ئماً تركيزه ين�شب على 
�ل�شيا�شة  �ح���رت�م  م��ن  تبعها  وم��ا  �لد�خلية  �ل�شيا�شة 
�ملحلية لكل �إمارة، ودمج �لكثر من �ملوؤ�ش�شات، وحتديد 
مع  و�لتكامل  بالتقارب  �الحت��ادي��ة  �ملوؤ�ش�شات  �شلطات 
فيما  وم��وؤ���ش�����ش��ات  وز�ر�ت  و�إن�����ش��اء  �ملحلية  �ل�شلطات 
بناء  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �مل��ح��ل��ي��ة،  لل�شلطات  ب��ه  يعهد  مل 
دور  باأهمية  و�الإمي����ان  و�الن��ت��م��اء  �لوطني  �الإح�����ش��ا���ص 
على  �ل��دول��ة  مكانة  تعزيز  �إىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �حل��ك��وم��ة، 

�ل�شاحة �لدولية. 
�ملثل  ع��ل��ى  �مل��ب��ن��ي��ة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  �إن  معاليها:"  وق���ال���ت 
�لذي  �لقائد  �ع��ت��ب��ار�ت  ت��ر�ع��ي فيها  �إمن���ا  �الأخ��الق��ي��ة 
يتحقق على �ملدى �لبعيد �أكرث من �ملتوقع �أن يتحقق 
�ل�شيا�شة  ي��ع��ّد  ال  ز�ي���د  فال�شيخ  �ل��ق��ري��ب،  �مل���دى  على 
فكره  �ن��ع��ك�����ص  ف��ق��د   ، منف�شلني  جم��ال��ني  و�الأخ�����الق 
�شيا�شية  م��ه��ار�ت   ، �لثاقبة  و�آر�ئ����ه  روؤ�ه  يف  ومنهجه 
متجاوبة مع �شرورة �لتغير وحتميته، وقد �أدت هذه 
�لتي  �ملتميزة  �لظروف  توفر  �إىل  جمتمعة  �لعنا�شر 
�العتبار�ت  على  مبنية  �شيا�شات  �شياغة  فيها  من��ت 

�الأخالقية و�ملثل �لفا�شلة.
"فكر  مو�شوع  �ملنتدى  م��ن  �الأوىل  �جلل�شة  وناق�شت 
ز�يد يف توطيد مبد�أ �ل�شورى ومكانة �لدولة �لعاملية"، 
���ش��ب��ي��ب �لظاهري،  ب���ن  �أح���م���د  ���ش��ع��ادة  وحت����دث ف��ي��ه��ا 
و�شعادة  �الحت����ادي،  �ل��وط��ن��ي  للمجل�ص  �ل��ع��ام  �الأم���ني 
�خلارجية  وز�رة  من  �ل�شابق  �ل�شفر  �حلو�شني  �أحمد 
�ل����دويل، و�ل��دك��ت��ورة  م��رمي �شلطان لوتاه  و�ل��ت��ع��اون 
�لعربية  �الإم����ار�ت  بجامعة  �ل�شيا�شية  �لعلوم  �أ���ش��ت��اذة 
�لدكتور حمم�د  �الأ�شتاذ  �إد�رة �جلل�شة  �ملتحدة، وتوىل 
بجامعة  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  ق�شم  رئ��ي�����ص  ه��وي�����دن  ب��ن 

�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�إد�رة  ن�شاأة  يف  ز�ي��د  "فكر  �لثانية  �جلل�شة  وتناولت 
حممد  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  فيها  وحت��دث  �لدولة"، 
�ل��غ��ف��ل��ي، �ل��وك��ي��ل �مل�����ش��اع��د ل�����ش��وؤون �مل��ج��ل�����ص �لوطني 
�لوطني  �ملجل�ص  ل�����ش��وؤون  �ل��دول��ة  وز�رة  يف  �الحت����ادي 
�الأكادميي من  �لنعيمي،  �شلطان  و�لدكتور  �الحت��ادي، 
�أب��وظ��ب��ي، و�ل��دك��ت��ور علي �الأح��ب��اب��ي م��ن ق�شم  جامعة 
�لعلوم �ل�شيا�شية يف جامعة �الإمار�ت، و�أد�رها �لدكتور 
يف  �ل�شيا�شية  �لتنمية  �إد�رة  مدير  �حل��م��ادي  �هلل  عبد 

وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�ص �لوطني �الحتادي.
وميثل �ملنتدى من�شة مهمة جتمع بني طلبة �جلامعات 
بهدف  �ملعرفة  �أن��و�ع  �شتى  و�لفكر يف  �ل��ر�أي  و�أ�شحاب 
ثقافة  مو�شوعات  ب�شاأن  �الأف��ك��ار  وط��رح  �الآر�ء  ت��ب��ادل 
�مل�شاركة �ل�شيا�شية يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة، بحيث 
�ملعرفة  �الإم��ار�ت من  متكن �لطالب �جلامعي و�شباب 
�لتنمية  عملية  و�آف�����اق  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي  �ل��ن��ظ��ام  مب���ف���رد�ت 

�ل�شاملة يف دولة �الإمار�ت.

مكتب للفعاليات واملبادرات الوطنية
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�أ�شدر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان قر�ر�ً بتاأ�شي�ص مكتب خا�ص 
للفعاليات و�ملبادر�ت �لوطنية مبدينة 
بن  ع��ب��د�هلل  �ل��دك��ت��ور  برئا�شة  �لعني 
�لرئي�ص  �لوح�شي  عبد�هلل  بن  �شامل 
لتنمية  �الإم����ار�ت  ملجل�ص  �لتنفيذي 
�ل��ق��ر�ر على  . ون�ص  �لعمل  ع��الق��ات 
لتوثيق  �إع�����الم�����ي  م����رك����ز  جت���ه���ي���ز 
�الأن�شطة و�لفعاليات �ملختلفة و�إن�شاء 
�لقر�ر  .وح�شب  �شوؤونه  الإد�رة  مقر 
بتنظيم  يكلف  �ملكتب  ف���اإن  �ل�����ش��ادر، 
و�ملباد�رت  �لفعاليات  جميع  و�إد�رة 
مدينة  ت�شت�شيفها  �ل��ت��ي  �ل��وط��ن��ي��ة 

�لعني..

برعاية �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان
مركز حممد بن خالد اآل نهيان الثقايف وجمعية حممد بن خالد اآل 

نهيان الأجيال امل�صتقبل حتتفل باليوم الوطني ال�صابع و االأربعني
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برعاية �ل�شيخة �لدكتورة �شما بنت حممد بن خالد �آل نهيان رئي�ص جمل�ص 
�إد�رة موؤ�ش�شات �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقافية و�لتعليمية �حتفلت 
�إد�رة كل من مركز �ل�شيخ حممد بن خالد �آل نهيان �لثقايف وجمعية حممد 
بن خالد �آل نهيان الأجيال �مل�شتقبل باليوم �لوطني �ل�شابع و �الأربعني مبقر 
م�شرح مكتبة ز�يد �ملركزية ، هذ� وقد بد�أ �حلفل بال�شالم �لوطني و�لقر�آن 
�أحمد  حمدة  �لعام  �ملدير  قدمتها  �الإد�رة  جمل�ص  رئي�ص  كلمة  ثم  �لكرمي 
�ملحمود ت�شمنت �الإ�شادة بقيام �الحتاد و�نعكا�شاته على �لوطن وتقدمه كما 
هناأت �لفائزين بجائزة �ليولة وم�شابقة �إلقاء �ل�شعر و�خلطابة ، و قدمت 
فرقة فر�شان �مليد�ن فقرة فن �لعاز �أعقبها ق�شيدة �شعرية قدمتها �إحدى 
�لطالبات �لفائزة مب�شابقة �إلقاء �ل�شعر كما �شاركت مدر�شة ليو� �لدولية 
بتقدمي لوحة فلكلور تر�ثي هذ�  وقد قام �لر�ئد حمد�ن بن ذيان من مرور 
و  �خلام�شة  دورت��ه��ا  يف  �ليولة  جائزة  من  كل  يف   �لفائزين  بتكرمي  �لعني 
م�شابقة �ل�شعر و �خلطابة ، و�جلدير بالذكر �أن �مل�شاركني يف جائزة �ليولة 
قد بلغ عددهم  9 مد�ر�ص منهم 6 مد�ر�ص يف �للوحة �لفردية و 4 مد�ر�ص 
يف �للوحة �جلماعية فيما بلغ عدد �مل�شاركني 61 طالبا فازت ثالث مد�ر�ص 
م�شابقة  �أم��ا   ، �لفردية  �للوحة  م�شاركني يف  �جلماعية وخم�ص  �للوحة  يف 
170 طالبا من كافة �ملر�حل �لعمرية من  �إلقاء �ل�شعر فقد �شارك فيها 
جميع �إمار�ت �لدولة وفاز فيها 10 طالب كذلك م�شابقة �خلطابة �لتي 
ذل��ك تكرمي �جلهات  وق��د تخلل   ، 10  منهم  ف��از  70 طالبا  �شارك فيها 
ن�شيب  �لهمم  الأ�شحاب  وكان  �لطلبة  و�ملتميزين من  و�ملنظمني  �لد�عمة 

من �ملر�كز �لفائزة كما مت �لتقاط �شور جماعية للفائزين . 

مب�ساعر جت�سد الوالء واالنتماء وحب الوطن
بلدية مدينة العني حتتفل باليوم 

الوطني 47 يف مبناها الرئي�س
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يف   47 �لوطني  باليوم  �الأول  �أم�����ص  �شباح  �لعني  مدينة  بلدية  �حتفلت 
مبناها �لرئي�ص ، بح�شور �شعادة �لدكتور مطر �لنعيمي وعدد من �ملدر�ء 
�لوالء   جت�شد  م�شاعر  جمعت  بيئة  يف  �ملبنى  وزو�ر  وموظفي  �لتنفيذيني 

و�النتماء وحب �لوطن .
�أف��الم  متنوعة  وقد بد�أت فعاليات �الحتفال بال�شالم �لوطني ،  و عر�ص 
حتكي جناحات دولة �الإمار�ت وعظم �الإجناز�ت �لتي حتققت بف�شل قادتها 
، لت�شكل هذه �ملنجز�ت  حافز� كبر�  الأبناء دولة  خالل م�شرة47 عاما 
�الإمار�ت للم�شاهمة �لفاعلة يف حتقيق روؤية  �الحتاد �لتي جمعت بحكمتها 

�شعبا باأكمله حتت ر�ية و�حدة .
حتت  �لعربي  �خل��ط  بفن  مميزة  جل��د�ري��ة  حي  ر�شم  �حلفل  وت�شمن  كما 
و�لتي  �الإم��ار�ت��ي �شياء علم  " مب�شاركة �خلطاط  ز�ي��د  نهج  "على  عنو�ن 
�شكلت لوحة فنية جتريدة متزج بني �خلط �لعربي و�لفن �حلديث بحروف 
من �أقو�ل �لو�لد �ملوؤ�ش�ص �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان حول 

�الإخال�ص يف �لعمل بعّده ثروة �الإن�شان �حلقيقية.
كما و�شاركت �لفرقة �ملو�شيقية ل�شرطة �لعني بعرو�ص ومعزوفات تر�ثية 
�لن�صء  مدر�شة  وقدمت  فيما   ، �ل�شعبية  �لفنون  لفرقة  باالإ�شافة  وطنية 
ق�شم  ت�شمن  وطني  �أوب��ري��ت  يف  متثلت  مميزة  طالبية  م�شاركة  �ل�شالح 
�لوالء �لذي ردده موظفو �لبلدية مب�شاركة �لطالب عرب من خالله جميع 
باالإ�شافة  و�عتز�زهم،  وفخرهم  �لوطني  �نتمائهم  م�شاعر  عن  �حل�شور 

للوحات فنية تر�ثية ورق�شات �شعبية قدمتها طالبات �ملدر�شة.
كما وت�شمن �الحتفال من�شات لتوقيع وثيقة �لوالء �شارك فيها �ملوظفون 

و�لزو�ر خالل �حتفاالت �ليوم �لوطني يف �ملبنى �لرئي�ص للبلدية.

جامعة االإمارات حتتفل باليوم الوطني 47

م�صرية لطلبة اجلامعة وفعاليات ثقافية وتراثية وفنية ابتهاجًا باملنا�صبة الوطنية الغالية
•• العني - الفجر

�ملتحدة  �لعربية  �الإم��ار�ت  نظمت جامعة 
�لوطني  �ل��ي��وم  مبنا�شبة  و��شعاً  �حتفااًل 
 ،47 �مل��ت��ح��دة  �لعربية  �الإم�����ار�ت  ل��دول��ة 
متتالية  �أي���ام  ثالثة  مل��دة  ي�شتمر  و�ل���ذي 
بال�شالم  �الح��ت��ف��ال  ف��ع��ال��ي��ات  �ب���ت���د�أت   ..
عدد  يتقدمها  طالبية  وم�شرة  �لوطني 
ق���ي���اد�ت �جل��ام��ع��ة وع���م���د�ء �لكليات  م��ن 
�لتدري�ص  ه���ي���ئ���ة  �أع���������ش����اء  م����ن  وع�������دد 
�جلامعي  �حل��رم  جابت  و�ل��ت��ي  و�لطلبة، 
والئهم  ع��ن  �لطلبة  خ��الل��ه��ا  م��ن  وع���رب 

وحبهم لوطنهم وقيادتهم �لر�شيدة. 
�الح��ت��ف��ايل للجامعة  �ل��ربن��ام��ج  وت��خ��ل��ل 
�لعديد من �لفعاليات �لتي حتاكي فرحة 
�أب��ن��اء �ل��وط��ن ب��ه��ذ� �ل��ي��وم �ل��ت��اري��خ��ي يف 
م�شرة �الحت���اد، وجت��م��ع ع��دد كبر من 
�لوالء  قيم  ع��ن  للتعبر  �جلامعة  �أ���ش��رة 
و�لعرفان  �ل�����ش��ك��ر  وت���ق���دمي  و�الن���ت���م���اء 

للوطن �ملعطاء. 
مو�شيقياً  ع��ر���ش��اً  �الح��ت��ف��ال  �شمل  وق���د 
للخيالة، ومعر�ص فني، و�أوبريت "وطني 
�جلامعية،  �ل��ك��ل��ي��ة  ن��ظ��م��ت��ه  �الإمار�ت" 
و�أم�����ش��ي��ة ���ش��ع��ري��ة ���ش��ارك ف��ي��ه��ا ع���دد من 

���ش��ع��ر�ء �ل��وط��ن ع����ربو� ف��ي��ه��ا ع��ن حبهم 
�شاركت  كما  بالوطن،  وفخرهم  ووالئهم 
باأن�شطة  �ل��ط��الب��ي��ة  �الأن�������ش���ط���ة  وح�����دة 
ت��ر�ث��ي��ة ومعر�ص  وم�����ش��اب��ق��ات  ري��ا���ش��ي��ة 

للفنون �لت�شكيلية.
مبحا�شر�ت  �لكليات  �شاركت  جهتها  من 
ع��ل��م��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة ع��ك�����ش��ت م�����ش��رة دولة 
�الإمار�ت �لعلمية و�الجتماعية و�لثقافية 
و�لقانونية وم�شرة �الحتاد �ملظفرة على 
م��دى 47 ع��ام��اً م��ن �ل��ت��ط��ور و�الزده����ار 
�لعربية  �الإم�������ار�ت  دول����ة  ت�����ش��ه��ده  �ل��ت��ي 

�ملتحدة.
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على  نطلقها  التي  االأحكام  اأن  اإىل  عدة  درا�سات  لت  تو�سّ
االآخرين م�ستندين اإىل �سورهم عرب االإنرتنت تتنباأ بكيفية 

ت�سرفنا جتاههم �سخ�سيًا.
يف هذه اللحظة، ينظر �سخ�ض ما اإليك، اإىل اإحدى �سورك 
عرب االإنرتنت. رمبا يت�سّفح ملفك ال�سخ�سي يف )لينكدين( 
رئي�سك  اأو  امل�ستقبل،  يف  زوجتك  تكون  قد  )في�سبوك(.  اأو 
�سواء  لذا  اجلديد.  �سديقك  اأو  اجلديد،  عميلك  اأو  املقبل، 
االأحكام  ال�سخ�ض  هذا  ُيطلق  ال،  اأو  ذلك  يف  ترغب  كنت 

عليك، ا�ستنادًا اإىل تلك ال�سورة.

ميّر اجلميع باأوقات ال ي�سعهم فيها العثور على ن�ساط مر�ٍض يقومون به، اأو يعجزون خالها عن اال�ستمرار يف الرتكيز 
على حما�سرة اأو كتاب. واإذا ُطلب اإليك اأن ت�سف �سعورك خال هذه الفرتات، جتيب على االأرجح )بال�ساأم(.

باأمر  بال�شرورة من عدم قيامنا  �ل�شاأم  ال ين�شاأ 
مثر لالهتمام. على �شبيل �ملثال، تتذكر على 
�الأرجح �شعورك بال�شعادة �أثناء جلو�شك 
وهي  �ل�شم�ص  ملر�قبة  بهدوء 
ولكن  ب��ب��طء.  تغيب 
و�شط  تعلق  عندما 
�ل�شر،  �زدح��������ام 
ي���ت���م���ل���ك���ك �����ش����اأم 
)يكمن  ق����ات����ل. 
�الختالف  وج��ه 
�شعور�ً  �أن  يف 
حتمله  مزعجاً 
�لتي  �ل��ل��ح��ظ��ة 
فيها  ت���ف���ت���ق���ر 
حمفز  �إىل 
كبر. يحاول 
ك�����������ث�����������رون 
�لتلهي  م��ن��ا 
�مل�شاعر  ع��ن 
�مل�������زع�������ج�������ة 
ب�����ال�����ل�����ج�����وء 
ن�شاط  �إىل 
م�������ش���در  �أو 
ت�������ش���ل���ي���ة م����ا، 
��شتخد�م  م��ث��ل 
�لذكي  �ل���ه���ات���ف 
م�����������ش�����اه�����دة  �أو 

�ل���دك���ت���ور رونالد  ي��و���ش��ح  �ل��ت��ل��ف��زي��ون(، ح�����ش��ب��م��ا 
جامعة  يف  �ل��ط��ب  كلية  يف  نف�شي  طبيب  �شياغل، 
هارفارد وحمرر طبي يف �لتقرير �ل�شحي �خلا�ص 
ب��ع��ن��و�ن )ع��ل��م �لنف�ص  �ل���ذي ي�شدر ع��ن ه��ارف��ارد 
�الإيجابي(. ي�شيف: )عندما ال منلك ما ي�شتحوذ 
�ملزعجة  �مل�شاعر  لتلك  �إدر�ك���ن���ا  ي���زد�د  �هتمامنا، 
�ل�شاأم.  ��شم  عليها  فُنطلق  �أحياناً،  بال�شوء  ون�شعر 
�ختبارنا  ملجرد  بال�شعادة  ن�شعر  �أخ��رى،  ح��االت  يف 
حلظة معينة، كما هي �حل��ال عند مر�قبة غروب 

�ل�شم�ص(.

كيف تتغّلب عليه؟
ثمة مقاربتان �شاملتان ملحاربة �ل�شاأم، وفق �لدكتور 

�شياغل:
ت�شاعدك هذه  تلهية خا�شة بك:  • �بتكر م�شادر 
فيما  �ملثال،  �شبيل  على  �لكثر.  �إجن��از  يف  �ملقاربة 
ت��ت��ق��دم ب��ب��طء يف ���ش��ف �ن��ت��ظ��ار ط��وي��ل، ح����اول �أن 
تفكر يف  �أن  �أو  تتذكر ق�شيدة حفظتها يف �شغرك 
�أماكن جديدة رمبا تزورها يف �لعطلة �لتالية. لكن 
�أنف�شنا  به  لن�شغل  �أهمية  �أك��رث  ن�شاط  عن  �لبحث 
�لبع�ص  �إىل م�شكلة. يفرط  ذ�ت��ه  قد يتحّول بحد 
يف تناول �لطعام، �أو يلجاأ �إىل �ملي�شر، �أو ينطلق يف 
موجة �شر�ء ع�شو�ئية كي يعرث على م�شدر �لتلهية 

�لذي يبحث عنه.
�لكامنة.  م�شاعرك  يف  تعّمق  �شاأمك:  على  • رّكز 
عما  ت�شاءل  �ملقبلة،  �مل��رة  يف  بال�شاأم  ت�شعر  عندما 
قلق،  �أو  بانزعاج،  ت�شعر  هل  بالتحديد.  به  ت�شعر 

م�شدر  �إىل  ت�شل  �أن  ح���اول  ح���زن؟  �أو  خ���وف،  �أو 
قلقك؟  �شبب  م��ا  ب��ان��زع��اج؟  حت�ص  مَل  م�شاعرك. 
�شياغل:  يقول  ت�شعر بحزن؟  ومَل  �أنت خائف؟  مل 
)عندما حتّول �نتباهك �إىل هذه �مل�شاعر �لكامنة، 

تكت�شف �أنك تخترب �لكثر يف كل حلظة(.

ال�ساأم املزمن
فائدة  جت��ن��ي  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر،  ب��ال�����ش��اأم  ت�شعر  ك��ن��ت  �إن 

كبرة من ممار�شة �لتاأمل �لو�عي. بالرتكيز على 
�حل��ا���ش��ر، ي��وؤك��د ك��ث��رون مم��ن مي��ار���ش��ون �لتاأمل 
ق��درة على ت�شكيل رو�بط  ي����زد�دون  �أن��ه��م  �ل��و�ع��ي 

�أعمق مع �الآخرين و�لتفاعل مع �لعامل بفاعلية.
فاطلب  �ل�شاأم،  من  �لتخّل�ص  يف  تنجح  مل  �إذ�  �أم��ا 
م�����ش��اع��دة ط��ب��ي��ب ن��ف�����ش��ي م��ت��خ�����ش�����ص. ق���د ي�شّكل 
�ل�شاأم �ملزمن �إ�شارة �إىل حالة كامنة مثل �لكاآبة �أو 

��شطر�ب نق�ص �النتباه.

ال�صاأم .. حفز قدرتك على االبتكار 
واحَظ بفهم اأعمق لذاتك

�لنظر  �أ�شا�ص  على  �لنا�ص  حول  �لفورية  �لتقييمات  ت�شكيل 
�لب�شري.  �الإدر�ك  يتجز�أ من  �إىل مالمح وجوههم جزء ال 
�شمن هذ� �ل�شياق، يقول عامل �لنف�ص يف برين�شتون �ألك�شندر 
تودوروف، موؤلف )قيمة �لوجه(: )تاأثر �النطباعات �الأوىل 
�لذي ال يقاوم يوؤكد حاجتنا �إىل �إن�شاء �الأحكام �ملفاجئة، �إذ 
من  ك��ان  حيث  �شغرة،  جمموعات  يف  �لعي�ص  م��ن  �نتقلنا 
�مل��م��ك��ن �حل�����ش��ول ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات م��ب��ا���ش��رة ع��ن �شخ�شية 
تعقيد�ً.  و�أك���رث  �أك��رب  جمتمعات  �إىل  حميطنا،  يف  �جلميع 
على  للبقاء  فاعلة  و�شيلة  للغرباء  �ل�شريع  �لتقييم  و�أ�شبح 
�أح��ك��ام عدة  �ل��و�ق��ع، تبقى �لثقة و�ح���دة يف  قيد �حل��ي��اة. يف 
هذه  وت���وؤدي  كثرين.  ج��دد  �أ�شخا�ص  على  �شريعاً  نطلقها 
�شخ�ص  نو�يا  معرفة  حماولتنا  يف  دور�ً  بالثقة  �النطباعات 

ما، هنا و�الآن(.
ويف معظم  ر�هناً،  ل  تت�شكَّ �الآخ��ر  �إىل  �الأوىل  نظرتنا  �شارت 
�الأح��ي��ان، م��ن خ��الل ���ش��ورة ل��ه ع��رب �الإن��رتن��ت ولي�ص عرب 
�أو �لتحدث �إليه وجهاً لوجه. وت�شر �الأدلة  روؤيته �شخ�شياً 
�الجتماعية  �الأح��ك��ام  ت�شكيل  �إىل  �ل�شديد  �ل��د�ف��ع  �أن  �إىل 

يجعل �الأخرة تنت�شر ب�شرعة �لربق.

جتارب
تودوروف  �شل�شلة جت��ارب، وجد  يف 

بعد  �ل�����ش��خ�����ش��ي��ة  �الأح�����ك�����ام  �أن 
�لنظر �إىل �شورة ما نحو ع�شر 
نف�شها  �لثانية كانت  و�حد من 
�إليها  �لنظر  عند  قدمت  �لتي 

من دون �لتقيد بالوقت.
�أن  ب���ح���ث ج����دي����د  وي���ظ���ه���ر 

نقوم  �ل��ت��ي  �ل��ت��ق��ي��ي��م��ات 
ب��ه��ا ح���ول ���ش��خ�����ص ما 
تتما�شى  �ل�����ش��ورة  يف 
ب�����ش��ك��ل م��ل��ح��وظ مع 
�أو  ل��ه  روؤي��ت��ن��ا  كيفية 
ل��ه��ا، و�ل��ت��ف��اع��ل معه 
نهاية  يف  م��ع��ه��ا  �أو 
�حل���ي���اة  يف  �مل����ط����اف 

�حلقيقية.
ن�شرت  در�������ش�����ة  ويف 
�خل�����ري�����ف �مل���ا����ش���ي، 
ع���ر����ص ب���اح���ث���ون يف 
ج����ام����ع����ة ك���ورن���ي���ل 
على  �الأم����رك����ي����ة 
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يبت�شمن  ال  �أو  ب��ال��ت��ن��اوب  يبت�شمن  ك��ن  ن�شاء  الأرب���ع  ���ش��ور�ً 
�الإعجاب، و�لفرح،  �ل�شفات مثل  �أب��د�ً، وطلبو� منهم تقييم 
و�ال�شتقر�ر �لعاطفي، و�لثقة، و�النفتاح على جتارب جديدة. 
�لتقى كل م�شارك  �أ�شهر،  بعد فرتة �متدت بني �شهر و�شتة 
�لفوتوغر�فية  �ل�شور  �إح��دى  يف  �شابقاً  �شاهدها  كان  �م��ر�أة 
�شابقاً(.  �مل����ر�أة  ���ش��اه��د  �أن���ه  ي��ت��ذك��ر  مل  معظمهم  �أن  )رغ���م 
دقائق   10 م��دة  �الأ�شئلة  لعبة  �إك��م��ال  �مل�شاركني  م��ن  طلب 
مع �ملر�أة، و�لتعرف �إليها مدة 10 دقائق �أخرى. بعد ذلك، 
كاالإعجاب،  �مل��ر�أة  �شفات  حول  �نطباعاتهم  �مل�شاركون  ق��ّدم 
متو�ئمة  �لنتائج  وج��اءت  �لقوية.  و�ل�شخ�شية  و�جلاذبية، 
الأول  روؤيتهن  عند  �لن�شاء  تقييمهم  كيفية  مع  وثيق  ب�شكل 

مرة يف �ل�شور �لفوتوغر�فية.

وتقول فيفيان ز�يا�ص، �إحدى �لباحثني يف كورنيل: )يتفاعل 
باآر�ء  ويخرجون  نف�شه  �ل�شخ�ص  م��ع  خمتلفون  �أ�شخا�ص 
متنوعة عنه وخمتلفة(، ولن تغادر هذه �لت�شّور�ت تفكرهم 
جتاهه الحقاً �شو�ء كانت �إيجابية �أو �شلبية. وت�شر �لدر��شة 
�إىل �أن �النطباعات �الأوىل لي�شت جمرد �أحكام عابرة ننقحها 
الحقاً يف �حلياة �لو�قعية، بل هي يف بع�ص �لنو�حي نبوء�ت 

الإر�شاء �لذ�ت.
كذلك تعّزز در��شة كورنيل فهمنا �النطباعات �لتي ن�شكلها 
�أق��ل �شلة مع  و�ح��د  �إىل عامل  �ل�شور، م�شرة  �إىل  ��شتناد�ً 
�ل�شخ�ص �لذي �لتقطها. يف مقالة  �ل�شورة نف�شها عنه مع 
�لباحثون  وج��د  �لنف�ص(،  )علم  جملة  يف  �لعام  ه��ذ�  ن�شرت 
و�أقل  ث��ق��ة،  �أق���ل  ي��ع��ت��ربون  �ل�شيلفي  �ل�����ش��ور  يف  �ل��ن��ا���ص  �أن 
جديدة،  جت���ارب  على  �ن��ف��ت��اح��اً 
�لنا�ص  نرج�شية من  و�أك��رث 
�لتقطها  �ل��ت��ي  �ل�����ش��ور  يف 
�آخ���������������رون ل������ه������م، وه�������ذ� 
يكون  �ل�����ش��ل��ب��ي  �ل��ت�����ش��ور 
�أخذ  ك��ان م��ن  �إذ�  �أق����وى، 
رجاًل  �ل�شخ�شية  �ل�شورة 

ولي�ص �مر�أة.

اأه���م���ي���ة ل��غ��ة اجل�����س��د 
والتعابري

متو�شع  ي����وؤث����ر  ك����ذل����ك 
تقييم  كيفية  يف  �جل�شم 
�ل�����ش��خ�����ص �ل����ذي ي��ظ��ه��ر يف 
�ل�����ش��ورة. يف در����ش��ة ق��ام بها 
باحثون يف جامعة كاليفورنيا 
�مل�شاركون  ر�أى  �الأم���رك���ي���ة، 
�أن �الأ���ش��خ��ا���ص �ل��ذي��ن �ت��خ��ذو� يف 
�شور على موقع تعارف �إلكرتوين و�شعية 
و�جلذع  �ملفتوحتني،  و�لذر�عني  �لتفكر، 
عاطفياً  ب��ه��م  م��رغ��وب  �مل���م���دود، 
�لو�شعيات  �أ�شحاب  من  �أك��رث 

�ملنغلقة.
خا�شة  �أه����م����ي����ة  ل���ل���ت���ع���اب���ر 
�أي�شاً. وجدت در��شة يف جامعة 
�أن  �الأم��رك��ي��ة  ف��ل��وري��د�  �شنرت�ل 
مدى �البت�شامة يوؤثر يف حكمي 
�للذين  و�ل����ك����ف����اءة  �ل��������دفء 
�إذ  �ل�شخ�ص:  ع��ل��ى  نطلقهما 
دفعت �أو�شع �بت�شامة �مل�شاركني 

�أقل  ولكن  دفئاً  �أك��رث  �أن��ه  على  �ل�شورة  �شاحب  تقييم  �إىل 
يورك،  جامعة  يف  �أم��ا  �بت�شامة.  �أ�شغر  �شاحب  م��ن  ك��ف��اءة 
فقّيم �مل�شاركون �شور �أكرث من �ألف �شخ�ص بح�شب ع�شر�ت 
من �شمات �لوجه، مبا فيها �إمالة �لر�أ�ص، و�شكل �حلاجبني، 
�أن �خل�شائ�ص  �جل��ل��د. وتبني  ل��ون  ودرج���ة  �الأن���ف،  وفتحتا 
بالتقرب  باالإح�شا�ص  عالقة  �أق��وى  تربطها  �لتي  �خلم�شة 
�لفم،  �شكل  يف  حم���ددة  ب��اأ���ش��ي��اء  ع��الق��ة  ل��ه��ا  �ل�شخ�ص  م��ن 
كانحناء �ل�شفة �ل�شفلية وفتحة �لفم �لتي ترتكها �البت�شامة 

�ملفتوحة.

ن�سائح وتعديات
تقرتح بحوث عدة حول �ل�شور على �الإنرتنت طر�ئق متكِّن 
�أك��رث ثقة وحمبوباً يف �شوره، ما  �أن يظهر  �أي �شخ�ص من 
ي�شهم من ثم بت�شكيل �نطباع �أويل �إيجابي حوله يف �لو�قع. 
ويوحي  منفتحاً  فيها  يبدو  ل�شخ�ص  �شورة  ت�شجعنا  مثاًل، 
متبادل.  �أم���ر  وه��و  جت��اه��ه،  ب���دفء  �لت�شرف  على  بالثقة، 
تو�شح �لباحثة ز�يا�ص يف هذ� �ملجال: )نعلم �أن �فرت��شاتنا 
ثم،  من  ب��االأخ��رة.  يتاأثرون  �لنا�ص  و�أن  �شلوكياتنا،  توجه 

�النطباعات  ه��ذه  توؤكد  �شلوكيات  �الآخ��ري��ن  من  ن�شتخل�ص 
�الأولية(.

رغ��م ذل���ك، فمن �مل��ه��م �أن ن��اأخ��ذ يف �الع��ت��ب��ار �أن م��ن خالل 
تقييم �لوجوه يف �ل�شور، كما هي �حلال يف �حلياة �حلقيقية، 
هل  �لتايل:  �ل�شوؤ�ل  �الأول  �ملقام  يف  �النطباع  ت�شكيل  يطرح 
يبدو هذ� �ل�شخ�ص كاأنه من �لنا�ص �لذين �عتدت روؤيتهم؟ 
�أك��رث �لوجوه جديرة بالثقة هي  �أن  ت��ودوروف  تبني بحوث 
تلك �لتي نعتربها )منطية(، �أي �لتي نلتقيها عادة. وت�شر 
نتائجه �إىل �أن )�لنمطية ترتبط مبا هو ماألوف وما خربناه 
يف �ملا�شي(، كما يقول تودوروف. )ويف معظم �لظروف، فاإن 
ما نعتربه منطياً �شيكون مرتبطاً بقوة باملجموعات �لد�خلية 
و�جلماعات �خلارجية(. وبداًل من �إعطائنا معلومات دقيقة 
�الأوىل  �النطباعات  ف��اإن  طبعه،  �أو  �ل�شخ�ص  �شخ�شية  عن 

تعك�ص �إىل حد كبر �نحياز�تنا وقو�لبنا �لنمطية.
كيف يفيد ذلك كله يف �شورة ملفك �ل�شخ�شي؟ �البت�شامة 
�لتحكم  على  ي�شاعد�نك  �ملفتوحة  �جل�شد  ولغة  �لعري�شة 
بت�شكيل �نطباع �الآخرين عنك، ولكن يف نهاية �ملطاف، ثمة 

ما هو �أبعد بكثر مما تر�ه �لعينان.

 ثمة ما هو اأبعد بكثري مما تراه العينان

 �صورك على مواقع التوا�صل االجتماعي.. كيف يت�صكيل انطباع االآخرين عنك؟
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العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2215  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�شركة �حل�شن �لهند�شية دبي - ذ م م  جمهول حمل �القامة 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  م  م  ذ   - �لفنية  للمقاوالت  طبا�شكو  �مل��دع��ي/  �ن  مبا 
ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها  مببلغ وقدره )1.467.760.50 درهم( 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة بو�قع  12% من تاريخ �ال�شتحقاق 
�ملو�فق  2018/11/28   �الربعاء   يوم  لها جل�شة  �لتام.  وح��ددت  �ل�شد�د  وحتى 
من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 �ل�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/9788  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  -ذ  �لفنية  للخدمات  �وميغا الي��ن  �شركة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أق���ام عليك  ق��د  �شليمان  �شيد  �مل��دع��ي/ح��ج��ازي �شحات  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
�ل����دع����وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة مب�����ش��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )67589 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( و�ل���ر����ش���وم و�مل�������ش���اري���ف رقم 
�الربعاء  ي���وم  جل�شة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB177382109AE(ل�شكوى�
�ملو�فق 2018/12/19 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/7511  عمايل جزئي             

م  جمهول  م  ذ  ���ص   - �لفنية  ل��الأع��م��ال  �ل��ث��ق��ة  1-رك����ن   / �مل��دع��ي عليه  �ىل 
حم��ل �الق���ام���ة مب��ا �ن �مل��دع��ي / ه���اين ح��ام��د �ل�����ش��ي��د �ل��ن��ج��ار -  ق��د �أق���ام 
 34100( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك 
و�مل�����ش��اري��ف ورقم  و�ل��ر���ش��وم  ع���ودة مببلغ )2000 دره����م(  وت���ذك���رة  دره����م( 
�الثنني  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   )MB183657342AE(ل�شكوى�
فاأنت  لذ�    Ch1.B.10 بالقاعة  �ل�شاعة 9.30 �ص   �ملو�فق 2018/12/24 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/55 بيع عقار مرهون    
�ىل �ملنفذ �شده/1- فيدفيا�ص �شيفاند��ص نارو�نى جمهول حمل �القامة مبا 
�ن طالب �لتنفيذ/ �لبنك �لتجاري �لدويل - �ص م ع وميثله / حممد عي�شى 
�شلطان �ل�شويدي - قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ 2012/6/25 �عالنكم 
ل�شد�د قيمة �ملطالبة وقدرها )1.423.008( درهم خالل �شهر من تاريخ �لتبليغ 
يف ملف �لتنفيذ �أعاله و�إالبيع �لعقار حمل �لرهن بطريق �ملز�يدة وفقا لن�ص 
�ملادة 295 من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية )نوع �لعقار : �شقة �شكنية - �ملنطقة : 
�لثنية �لثالثة - رقم �الر�ص : 5 - رقم �ملبنى : 3- ��شم �ملبنى : �الرنا 3 - رقم 

�لعقار : 117 - رقم �لطابق : 1 - �مل�شاحة : 138.33 مرت مربع(  
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/3212   تنفيذ مدين  
�مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- ���ش��رك��ة �لتيما ���ش��اي��ن - ���ص ذ م م  جم��ه��ول حمل  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�بليونا �ت�ص ��ص جي فا�شلتي ماجنمنت 
�أق���ام عليك  - ���ص ذ م م وميثله / هدية ع��ب��د�ل��رز�ق حممود ح��م��اد  ق��د 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)327101.49( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4146   تنفيذ جتاري  
���ص ذ م م  جمهول حمل  �ملنفذ ���ش��ده/1- م�شت�شفى الي��ف الي��ن -  �ىل 
وميثله  ح  م  م   - ت��ري��دي��ن��ج  �لتنفيذ/ميد�شول  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�أق���ام عليك  ب��ن ه��وي��دن �لكتبي - ق��د  / خليفة ع��ب��د�هلل �شعيد ع��ب��د�هلل 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
ب�شحة  �ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  ط��ال��ب  �ىل  دره���م   )210919.39(
وتثبيت �حلجز 146 ل�شنة 2018 جت��اري.   وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 

15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4221   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول  ذ  �لعامة - �ص  دملا للمقاوالت  �ملنفذ �شده/1- مباين  �ىل 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/فالج�شتون للتجارة �لعامة - �ص ذ 
م م وميثله / خليفة عبد�هلل �شعيد عبد�هلل بن هويدن �لكتبي - قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )429379.11( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4075   تنفيذ جتاري  
�ىل �مل��ن��ف��ذ ����ش���ده/1- حم��م��د �ح��م��د ب���الل ه��ا���ش��م �ل��ب��ل��و���ش��ي  جمهول 
 / وميثله  �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  ن�شيب   بن  عبد�لرحمن  ن�شيب  عبد�لرحمن 
�ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة �مل���ذك���ورة �ع����اله و�ل���ز�م���ك ب��دف��ع �مل��ب��ل��غ �مل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)227844.96( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  وعليه فان 
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/5616  تنفيذ عمايل 
م )حاليا(  م  ذ  �ص  �ل�شكنية  �لوحد�ت  لت�شويق  ��ص  تي  �ملنفذ �شده/1- يف  �ىل 
حمل  جمهول  )�شابقا(   م  م  ذ   - �ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  لت�شويق  بال�ص  �الق�شر 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ عادل عبد�حلليم حممد زهر�ن وميثله / يو�شف 
حممد �حمد يو�شف �حلمادي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله 
�و  �لتنفيذ  به وق��دره )123865( درهم �ىل طالب  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع 
خزينة �ملحكمة. باال�شافة �ىل مبلغ 7434 درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. وعليه 
فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27
اإعالن بالن�سر 

الدعوى رقم 5376 ل�سنة 2018  لدى حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  
الدائرة / املدنية والتجارة اجلزئية الوىل

 �ملرفوعة من : بنك  �ل�شرق )�ص م ع ( 
�شد : فادي عبد�لغني بندر 

�ملدعي عليه / فادي عبد�لغني بندر ، مدعو للح�شور �شخ�شيا �و بو��شطة وكيل معتمد 
�إمارة دبي - مدينة دبي  الجتماع �خلربة �الأول و�النتقال �ىل مقر �لبنك �ملدعي يف 
للتعهد - مبنى �جناز يوم �خلمي�ص �ملو�فق 2018/12/6 �ل�شاعة 11 �شباحا م�شطحبني 
�لهاتف  رقم   / للتو��شل  للخبر.   تقدميها  ترغبون يف  �لتي  �مل�شتند�ت  كافة  معكم 

�ملتحرك : 4450496 - 056
  jehad4justice@yahoo.com : بريد �لكرتوين

اخلبري امل�سريف / جهاد ابراهيم مطر ابوجراد - رقم القيد 567  

اإجتمـــــاع خبــــــرة
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1259  جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليهم /1 - �رتك النظمة �ملياه )�ص ذ م م( 2-جمال نا�شر �ل�شيخ من�شور 
�لرخيمي - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية �شركة �رتك النظمة �ملياه 3-�ياد ح�شن 
علي �لب�شتنجي - ب�شفته كفيل �شخ�شي ملديونية �رتك النظمة �ملياه  جمهويل حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي �لتجاري )�ص م ع(  قد �قام �لدعوى �ملذكورة �عاله 
وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  2018/11/19  �حلكم �لتمهيدي �لتايل : 
حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع : بندب �خلبر �مل�شريف �ملخت�ص �شاحب 
�لدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�شادر بتلك �جلل�شة.  وحددت 
: 09 �شباحا يف  �ل�شاعة 30  �ملو�فق 2018/12/10   �الثنني  يوم  �ملحكمة جل�شة  لها 

�لقاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �شد�د �ملدعي �مانة �خلبر
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
   يف  الدعوى رقم 2018/1260  جتاري كلي                              

�ىل �ملدعي عليهما /1 -مايكرو نت ورك )�ص ذ م م(  2-�شيد حممد �زفر ح�شنني 
ذ م م  جمهويل حمل  - ب�شفته كفيل مت�شامن ملديونية مايكرونت ورك - �ص 
�القامة مبا �ن �ملدعي / بنك دبي �لتجاري )�ص م ع(  قد �قام �لدعوى �ملذكورة 
�عاله وعليه نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بتاريخ  2018/11/19  �حلكم �لتمهيدي 
�لتايل : حكمت �ملحكمة وقبل �لف�شل يف �ملو�شوع : بندب �خلبر �مل�شريف �ملخت�ص 
�شاحب �لدور باجلدول وتكون مهمته وفق منطوق �حلكم �ل�شادر بتلك �جلل�شة.  
 09 : �ل�شاعة 30  �ملو�فق 2018/12/10   �الثنني  يوم  �ملحكمة جل�شة  لها  وح��ددت 

�شباحا يف �لقاعة Ch2.E.21 يف حالة عدم �شد�د �ملدعي �مانة �خلبر
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/262  ا�ستئناف تظلم جتاري 
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- حممد عبدل حممد عبد�لو�شط و�شيم  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /بنك �خلليج �الأول )�شابقا( بنك �بوظبي 
��شتاأنف  - قد  �ل�شويدي  �شلطان  �الأول )حاليا( وميثله / حممد عي�شى 
بتاريخ  جت��اري  تظلم   2018/339 رقم  بالدعوى  �ل�شادر  �حلكم  �لقر�ر/ 
2018/7/11 وحددت لها جل�شه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2018/12/5  �ل�شاعة 
17.30 م�شاء�  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من 

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2018/228  ا�ستئناف تظلم جتاري 

مبا  �القامة  حمل  جمهول  ماكفادن  جمموعة   -1 �شده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�ن �مل�شتاأنف /م�شنع �خلليج لال�شباغ و�ملو�د �لال�شقة وميثله / حممد 
عي�شى �شلطان �ل�شويدي -  قد ��شتاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�شادر بالدعوى 
لها جل�شه  وح��ددت   2018/6/10 بتاريخ  تظلم جت��اري   2018/127  : رقم 
رقم  بالقاعة  17.30 م�شاء�   �ل�شاعة  �ملو�فق 2018/12/5   �الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4008   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شالون مالكة للتجميل - موؤ�ش�شة فردية  جمهول 
م( )فرع  م  )ذ  ج��از  �شي  بي  �لتنفيذ/لوتاه  �ن طالب  �القامة مبا  حمل 
عليك  �أق��ام  قد   - �ل�شام�شي  �شليمان جابر  نا�شر حمد   / دب��ي( وميثله 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
فان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )5340.38(
�اللتز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/1250  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- عبد�هلل مر�د عبد�هلل مر�د  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك دبي �لتجاري )�ص م ع( وميثله / نا�شر حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي -  قد �أقام 
�ملدعي عليه مببلغ وقدره )1774932.26  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�شوعها  عليك 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
�ملطالبة  �ال�شتحقاق  رفع �لدعوى وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل 
�ل�شاعة 9.30  �مل��و�ف��ق  2018/12/12   ي��وم �الرب��ع��اء   بال كفالة.   وح��ددت لها جل�شة 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  �ص بالقاعة 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/71  جتاري جزئي
ذ.م.م  �مل��ب��اين  وتنظيف  �لعامة  �ل�شيانة  مل��ق��اوالت  عتيقة  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
للنقليات  تريند  ك�شمر  ل�شالح/توب  �ع��اله  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف    2018/6/27
درهم(  �لف  )ع�شرين  مبلغ  للمدعيتني  ي��وؤدي  بان  عليها  �ملدعي  بالز�م  ����ص.ذ.م.م 
وبان ت�شلم �ملدعيتني �ل�شياريتني مو�شوعي عقدي �اليجار و�ملبينني و�شفا وقيمة 
�لف  باد�ء قيمتها مبلغ مائة وع�شرين  �و  �اليجار  وباتفاقيتي  �لدعوى  ب�شحيفة 
خالل  لال�شتئناف  قابال  �حل�شوري  مبثابة  حكما  بامل�شروفات.  و�لزمتها  دره��م 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/641  جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- موؤ�ش�شة �فاق �المار�ت للتجارة 2- �شادق �شيد علي �شيد حمزة 
�شيد ح�شن جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
2018/7/15  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/بنك �شادر�ت �ير�ن )�لفرع �لرئي�شي( 
بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للبنك �ملدعي مبلغ )مائة وخم�شة ع�شر �لف وثمامنائة 
و�ثنني وثالثني درهم وو�حد و�ربعني فل�شا( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ 
بامل�شروفات  و�لزمتهما  �ل�شد�د  مت��ام  وحتى  يف:2006/12/31  �حلا�شل  �ال�شتحقاق 
ومببلغ �لف درهم مقابل �ملحاماة. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو 

�ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3424  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1- هند حممد �شعيد حممد غريب بدو�وي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/م�شرف �الم��ار�ت �ال�شالمي ���ص.م.ع وميثله:جابر ر��شد حممد جابر 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها بان  ر��شد �ل�شالمي قد 
توؤديا للمدعي مبلغ وقدره )194.459.79( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة 
لها  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %9 بو�قع  �لتاأخرية  و�لغر�مة 
جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/12 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم 

�شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/3661  جتاري جزئي

حمل  جمهول  ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �ال�شتو�ئية  �لنجمة   -1  / عليه  �ملدعي  �ىل 
�أقام عليك  �القامة مبا �ن �ملدعي/�شركة �شويت جاردن للتجارة �لعامة ذ.م.م قد 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )50090.50( درهم 
وحتى  �ال�شتحقاق  تاريخ  من   %9 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم 
�لتام. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/19 �ل�شاعة 8.30  �ل�شد�د 
قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ص 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/3652  جتاري جزئي
مالكها/فو�ز  ف��ردي��ة(  )موؤ�ش�شة  للهند�شة  �لن�شر  موؤ�ش�شة   -1  / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
عبد�لغفار حممد �لعلوي جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�لبني للمعادن �ص.م.ح 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �لبناي  علي  ح�شن  علي  وميثله:ح�شني 
�لقانونية بو�قع %12  بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )300.356( درهم و�لفو�ئد 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية وحتى �ل�شد�د �لتام و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب 
�ملحاماة. وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء �ملو�فق 2018/12/5 �ل�شاعة 8.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  قانونيا وعليك  �أو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�شور  لذ�   Ch1.C.12
لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة 

تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/3950  جتاري جزئي

جمهول  ����ص.ذ.م.م  �لكهروميكانيكية  لالعمال  1-ب��ر�ي��ان   / عليه  �ملدعي  �ىل 
حممد  وميثله:يو�شف  ذ.م.م  �ل�شناعية  /بيتا  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة  حم��ل 
بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق��ام  قد  �حل��م��ادي  يو�شف  �حمد 
�ملدعي عليها ب�شد�د مبلغ وقدره )44.581( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية بو�قع 12% �شنويا من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د 
�الحد  يوم  لها جل�شة  كفالة.وحددت  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام 
فاأنت  لذ�    ch1.C.14:بالقاعة �ص  �ل�شاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2018/12/16 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/2878  جتاري جزئي
غيار  ل��ت��ج��ارة قطع  �أي�����ش��ت  م��ي��دل  �أفني�شن  1-�ي��رب��ارت�����ص   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
/نا�ص  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  ومكوناتها  �لطائر�ت 
�أقام  قد  �آل عمر  ليمتد وميثله:عمر عبد�لعزيز عبد�هلل عزيز  �نرتنا�شيونال 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره )183750( 
درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق 
�ملو�فق:2018/12/13  �خلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  �ل��ت��ام.وح��ددت  �ل�شد�د  وحتى 
�ل�شاعة:08:30 �ص بالقاعة:ch1.C.13  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/4037  جتاري جزئي

�ىل �مل��دع��ي عليه / 1-�ل�����ش��روق �ل��د�ئ��م ل��ل��م��ق��اوالت ������ص.ذ.م.م جم��ه��ول حمل 
�ص.م.ح  �شي�شتم�ص  وورك  ف���ورم  ك��ي  �أت�����ص  ك��ي  �مل��دع��ي /ميفا  �ن  �الق��ام��ة مب��ا 
وميثله:عبد�لرحمن ح�شن حممد �ملطوع قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
و�لر�شوم  دره���م   )321002.13( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 9% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د 
�لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص 
فاأنت  لذ�    ch1.C.12:بالقاعة �ص  �ل�شاعة:08:30  �مل��و�ف��ق:2018/12/13 
مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 
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املال والأعمال

مبادرات اقت�صادية �صخمة وحمفزات تنموية جديدة يف منتدى اأبوظبي لالأعمال •• ابوظبي-وام:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ه����ز�ع بن 
�ملجل�ص  رئي�ص  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د 
�نطلقت  �أب��وظ��ب��ي،  الإم���ارة  �لتنفيذي 
�لدورة  و�أع��م��ال  فعاليات  �م�ص  �شباح 
�لثالثة من منتدى �أبوظبي لالأعمال 
بجزيرة  وود  روز  ف��ن��دق  يف   ،2018
�شعار  ي��ع��ق��د حت����ت  و�ل�������ذي  �مل�����اري�����ة، 
“غد� 21 ع�شر جديد من �لفر�ص” 
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  م��ن  بتنظيم 
�لتنمية  د�ئ���رة  م��ع  بالتعاون  �أبوظبي 

�القت�شادية.
�مل���ن���ت���دى معايل  ف���ع���ال���ي���ات  وح�������ش���ر 
�لزعابي  ب���وع���ت���اب���ه  حم���م���د  ج���ا����ش���م 
�لتنفيذي،  �أب���وظ���ب���ي  م��ك��ت��ب  رئ��ي�����ص 
وم���ع���ايل �ل�����ش��ي��خ ع���ب���د�هلل ب���ن حممد 
�ل�شح�ة،  د�ئ�������رة  رئ��ي��������ص  ح��ام�����د  �آل 
ومعايل �ملهند�ص عوي�ش�ة مر�شد �مل�رر 
�لطاقة، ومعايل حممد  د�ئ��رة  رئي��ص 
�لثقافة  د�ئ��رة  رئي�ص  �مل��ب��ارك،  خليفة 
و�ل�����ش��ي��اح��ة �أب��وظ��ب��ي، وم��ع��ايل �شيف 
حمم��د �لهاجري رئي�ص د�ئرة �لتنمية 
�الق��ت�����ش��������ادي��ة، وم��ع��ايل ف�����الح حممد 
�لتخطيط  د�ئ�������رة  رئ��ي�����ص  �الأح��ب��اب�����ي 
�لعمر�ين و�لبلديات، ومعايل �لدكتور 
ع��ل��ي ر�����ش���د �ل��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص د�ئ����رة 
�لتعليم و�ملعرفة، و�شعادة حممد ثاين 
غرف  �حت���اد  رئي�ص  �لرميثي  مر�شد 
�ل��ت��ج��ارة و�ل�����ش��ن��اع��ة ب��ال��دول��ة رئي�ص 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �إد�رة  جمل�ص 
�أب��وظ��ب��ي وع����دد م��ن �أع�����ش��اء جمل�ص 
�أبوظبي،  و�شناعة  جت��ارة  غرفة  �إد�رة 
و���ش��ع��ادة حممد ه��الل �مل��ه��ري مدير 
ع��ام غ��رف��ة �أب��وظ��ب��ي، وع���دد كبر من 
�لدو�ئر  �مل�����ش��وؤول��ني يف  وك��ب��ار  وك���الء 
و�لهيئات �حلكومية يف �إمارة �أبوظبي، 
وع����دد م���ن �ل�����ش��خ�����ش��ي��ات �مل��ه��م��ة من 
روؤ�شاء  من  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني 
وم����در�ء �ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �إم���ارة 

�أبوظبي ودولة �الإمار�ت.
�لهاجري  حممد  �شيف  م��ع��ايل  وق���ال 
�لدورة  �أع��م��ال  بها  �فتتح  ل��ه  كلمة  يف 
لالأعمال،  �أب��وظ��ب��ي  مل��ن��ت��دى  �ل��ث��ال��ث��ة 
�إ�شافة  �ل��ع��ام مي��ث��ل  ه���ذ�  �مل��ن��ت��دى  �إن 
متميزة جلهود وم�شاعي حكومة �مارة 
�بوظبي �لر�مية �إىل تطوير �ل�شر�كة 
�شمن  و�خلا�ص  �لعام  �لقطاعني  بني 
وخطط  �ملعامل  و��شحة  ��شرت�تيجية 
لتعزيز  ط���م���وح���ة  وب����ر�م����ج  ���ش��ام��ل��ة 
�لناجت  يف  �خل��ا���ص  �ل��ق��ط��اع  م�شاهمة 
�أبوظبي  الإم������ارة  �الإج����م����ايل  �مل��ح��ل��ي 
يف  للحكومة  رئي�شا  �شريكا  باعتباره 
دفع عجلة �لتطور و�لتنمية �مل�شتد�مة. 
�لدورة  �أعمال  فعاليات  �أن  �ىل  و��شار 
�حلالية من منتدى �أبوظبي لالأعمال 
جديد  ع�شر   ،21 “غد�ً  �شعار  حت��ت 
للتوجه  جت�شيد�ً  تعد  �لفر�ص”  م��ن 
قيادتنا  تتبناه  �ل���ذي  �ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي 
�أبوظبي  تناف�شية  لتعزيز  �ل��ر���ش��ي��دة 

ودعم �شيا�شة �لتنويع �القت�شادي.
�لتنمية  د�ئ��رة  رئي�ص  معايل  و�أ���ش��اف 
�لهدف  لهذ�  �أنه حتقيقاً  �القت�ش��ادية 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أط���ل���ق  ف��ق��د 
�آل ن��ه��ي��ان ويل عهد  حم��م��د ب��ن ز�ي���د 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لتنفيذي  �مل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�أبوظبي  ب���رن���ام���ج  �أب���وظ���ب���ي  الإم�������ارة 
 ”21 “غد�ً  �ل��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��م�����ش��رع��ات 
لل�شنو�ت  دره��م  مليار   50 مبيز�نية 

�لثالث �ملقبلة.
و�أك�����د �أن ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج ���ش��ت��ك��ون له 
ع���ل���ى حت�شني  �إي���ج���اب���ي���ة  �ن���ع���ك���ا����ش���ات 
�لقطاع  ودعم  �العمال،  بيئة  تناف�شية 
�الأولوية،  ذ�ت  �لقطاعات  يف  �خلا�ص 
�ل�شغرة  �مل�����ش��اري��ع  ودع�����م  ومت���ك���ني 
�ل�شفافية  م�شتوى  وزيادة  و�ملتو�شطة، 

و�لتفاعل مع �لقطاع �خلا�ص.
و�أو�شح �أن �ال�شرت�تيجية �لتي تتبناها 
د�ئرة �لتنمية �القت�شادية هي �نعكا�ص 
ل��ل��ت��وج��ه��ات �حل��ك��ي��م��ة ل��ق��ي��ادة �م����ارة 
�بوظبي �لر�شيدة �لهادفة �ىل حتقيق 
تنمية �قت�شادية م�شتد�مة يف �الإمارة 
م����ن خ�����الل حت�����ش��ني ب��ي��ئ��ة �الأع����م����ال 
�ال�شتثمارية  �لفر�ص  ودع��م  وت��وف��ر 

وتعزيز وتطوير �مل�شاريع �لقائمة.
وذكر معايل �شيف �لهاجري �أن �لد�ئرة 
تعكف حاليا على تنفيذ �شبع مبادر�ت 
�أ�شل ع�شر �عتمدها  ��شرت�تيجية من 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ملحور تنمية �الإمارة ..م�شر� 
�ملن�شة  ي���ع���د  �مل���ن���ت���دى  ه�����ذ�  �أن  �ىل 
فيها  �لتي يجتمع  �لرئي�شة  �لتفاعلية 
ممثلي  م��ع  �حلكومي  �لقطاع  ممثلو 
و�أ���ش��ح��اب �الأع��م��ال يف �إم���ارة �أبوظبي 
حت�شني  ب�شاأن  و�الآر�ء  �الأفكار  لتبادل 
ب��ي��ئ��ة �الأع����م����ال يف �الإم��������ارة و�إي���ج���اد 
حلول للتحديات �لتي تعرت�ص �شبيل 
�لقيام  م��ن  لتمكينه  �خل��ا���ص  �لقطاع 

بدوره على �أف�شل وجه.

�لتحديات  �أه����م  م��ع��ال��ي��ه  و����ش��ت��ع��ر���ص 
خالل  ح�شرها  مت  �لتي  و�ل�شعوبات 
��شحاب  خ��الل  م��ن  �ل�شابقة  �ل����دورة 
�ل��ق��ط��اع �خلا�ص  �الأع����م����ال ومم��ث��ل��ي 
58 حتدياً  �ج��م��ايل ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ 
�إيجاد  على  �حلكومة  حر�ص  ..موؤكد� 
�أن  �حللول �مل�شتد�مة لها ملا من �شاأنه 
يح�شن من بيئة �الأعمال ب�شورة عامة 
وتطوير  حت�شني  على  �ي��ج��اب��اً  وي��وؤث��ر 
ك�شريك  �خلا�ص  �لقطاع  دور  وتفعيل 
�القت�شادية  �لتنمية  يف  ��شرت�تيجي 

�مل�شتد�مة الإمارة �بوظبي.
و�فاد معايل �شيف �لهاجري �أن �لد�ئرة 
قامت فور �نتهاء �أعمال �لدورة �لثانية 
�لعام  ل��الأع��م��ال  �بوظبي  منتدى  م��ن 
�لعمل  وف��رق  �للجان  بت�شكيل  �ملا�شي 
بهدف  �ملعنية  �جل��ه��ات  م��ع  بال�شر�كة 
�ت��خ��اذ �خل���ط���و�ت �مل��ن��ا���ش��ب��ة ل��ك��ل حتد 
..م�����ش��ر� �ىل جن���اح ه���ذه �ل��ل��ج��ان يف 
�إيجاد حلول ل� 52 حتدياً من جمموع 
تبلغ  �جن��از  بن�شبة  �أي  �لتحديات  هذه 
على  ح��ال��ي��ا  �ل��ع��م��ل  وي���ج���ري   90%
�إيجاد حلول للتحديات �ملتبقية و�لتي 
من �ملوؤمل �ن ت�شل �ىل %100 قبل 

نهاية �لعام �جلاري.
�جتماعاً   19 ع��ق��د  مت  �أن����ه  و�����ش���اف 
�حلكومية  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ع  تن�شيقياً 
�حللول  ب�شاأن  للتباحث  �لعالقة  ذ�ت 
�لعمل  ف�����رق  ق���ام���ت  ك���م���ا  �مل���ق���رتح���ة 
�ىل  زي�������ارة   32 ب����ح����و�يل  ب����ال����د�ئ����رة 
�لتباحث  ب����ه����دف  �مل���ع���ن���ي���ة  �جل����ه����ات 
�مل��ن��ا���ش��ب��ة كما  ل��ل��و���ش��ول �ىل �حل��ل��ول 
م��ع غرفة  ب��ال��ت��ع��اون  �ل���د�ئ���رة  نظمت 
�أبوظبي �شل�شلة من �للقاء�ت �ملفتوحة 
م��ع �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص ل��ت��ب��ادل �الأفكار 
�مل�شتجد�ت  ع��ل��ى  ل��الط��الع  و�مل��ت��اب��ع��ة 

ومناق�شة �لتحديات.
�جلهود  ه���ذه  �أن  �ىل  م��ع��ال��ي��ه  و�أ����ش���ار 
�إج����ر�ء�ت  �ت��خ��اذ  بالفعل ع��ن  �أث��م��رت 
�لتحديات  ه����ذه  ب��ع�����ص  ب��ح��ل  ك��ف��ي��ل��ة 
م��ن خ��الل �لتن�شيق م��ع �جل��ه��ات ذ�ت 
�ل��ع��الق��ة ح��ي��ث ق��ام��ت د�ئ����رة �لتنمية 
�الق���ت�������ش���ادي���ة ب������اإع������د�د �ل����در������ش����ات 
�ىل  وتقدميها  �ل��الزم��ة  و�مل��ق��رتح��ات 
�أبوظبي  �إم�����ارة  يف  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��ك��ت��ب 
�لت�شريعات  ������ش����د�ر  ع���ل���ى  و�ل���ع���م���ل 
�لالزمة. وقال معايل �شيف �لهاجري 
�الأعمال  بيئة  حت�شني  جم���ال  يف  �إن���ه 
و�أ�شحاب  �مل�شتثمرين  دخول  وت�شهيل 
�الأعمال و�ل�شياح وبالتعاون و�لتن�شيق 
نظام  �شدور  مت  �ملخت�شة  �جلهات  مع 
جديد للتاأ�شر�ت ي�شهل �حل�شول على 
تاأ�شرة �لدخول يف خمتلف �لقطاعات 
ومكاتب  �لفنادق  باإمكان  �أ�شبح  حيث 
تاأ�شر�ت  ����ش��د�ر  و�ل�����ش��ي��اح��ة  �ل�شفر 
�شياحية. و�أ�شاف �أنه يف قطاع �لتعليم 
�الإد�ري  �ل��ك��ادر  تعيني  ن��ظ��ام  رب��ط  مت 
و�ل��ف��ن��ي و�ل��ت��دري�����ش��ي �إل��ك��رتون��ي��ا مع 
�����ش���د�ر  ل��ت�����ش��ري��ع  �ل���د�خ���ل���ي���ة  وز�رة 
�لتاأ�شر�ت  وم��ن��ح  �لتعيني  م��و�ف��ق��ات 
�ملبا�شرة  �ل�����ش��ح��ة  ق���ط���اع  يف  مت  ك��م��ا 

باإ�شد�ر تاأ�شر�ت عالجية.
�شعوبة  حت�����دي  م���ع���اجل���ة  �ط������ار  ويف 
������ش����د�ر �ل���رت�خ���ي�������ص وط������ول فرتة 
�الإ�����ش����د�ر ذك����ر م��ع��ايل رئ��ي�����ص د�ئ����رة 
�تخاذ  �أن����ه مت  �ل��ت��ن��م��ي��ة �الق��ت�����ش��ادي��ة 
ج��م��ل��ة م��ن �الإج�������ر�ء�ت م��ث��ل حتديث 
مبا  للرت�خي�ص  �الل��ك��رتوين  �لنظام 
و�ل�شفافية  �الج����ر�ء  �شهولة  ي�شمن 
مع �لعمالء ..م�شر� �ىل �أنه مت �جناز 
�ل�����ش��ح��ة ومركز  ب���ني د�ئ�����رة  �ل���رب���ط 
للد�ئرة  �ل��ت��اب��ع  ل���الأع���م���ال  �أب���وظ���ب���ي 
لالإ�شر�ع  �ك�����ش��ي��ال  ن��ظ��ام  ط��ري��ق  ع���ن 
�ل��ت��ج��اري��ة كما  �ل��رخ�����ص  يف �����ش���د�ر 
برنامج  ب��ني  �الل���ك���رتوين  �جل��م��ع  مت 
�المتحانات  وب���رن���ام���ج  �ل��رت�خ��ي�����ص 
لتقلي�ص  �الأم��ن��ي  �لتدقيق  وب��رن��ام��ج 
فرتة ��شد�ر تر�خي�ص قطاع �ل�شحة، 
باالإ�شافة �ىل ذلك مت توحيد معاير 

�لرتخي�ص على م�شتوى �لدولة.
وق��ال �إن��ه م��ن �الج����ر�ء�ت �ملهمة �لتي 
مت تنفيذها يف هذ� �ملجال ��شد�ر نظام 
�لرت�خي�ص �ملزدوجة ل�شركات �ملناطق 
خلق  يف  ذل���ك  �شي�شاهم  ح��ي��ث  �حل����رة 
للم�شتثمرين  م�شجعة  تنظيمية  بيئة 
يف �ملنطقة ..م�شر� �ىل �أهمية �إطالق 
م��ن��ظ��وم��ة �خل���دم���ات �مل��ت��ك��ام��ل��ة “مت” 
�لذكية  و�خل���دم���ات  �الن��ظ��م��ة  ل��ه��ي��ئ��ة 
م���وؤخ���ر� ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن م���ن خاللها 
�لعامل  �أي مكان يف  وم��ن  م�شتثمر  �أي 
يف  لن�شاطه  ترخي�ص  على  �حل�����ش��ول 
عرب  م��ع��دودة  بدقائق  �بوظبي  �إم���ارة 
�شبكة �النرتنت وذلك من خالل قيام 
بالن�شبة  �ملوقع  �شرط  باإلغاء  �ل��د�ئ��رة 
�ىل ع���دد م���ن �الأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ميكن 
ل�شاحبها مز�ولة عمله �لكرتونياً من 

�ي موقع.
�لهاجري  حممد  �شيف  م��ع��ايل  و�أك���د 
�أهمية �طالق �لد�ئرة من�شة �ل�شر�كة 
بهدف ت�شريع  “�شر�كة”  �القت�شادية 
�لقطاع  ����ش���رك���ات  م�����ش��ت��ح��ق��ات  ودف�����ع 
�خلا�ص و�لذي من �شاأنه �أن ي�شهم يف 
معاجلة و�حد من �أهم �لتحديات �لتي 

كانت توثر على �أد�ء هذه �ل�شركات.
و�����ش���اف �أن����ه م���ن �مل����ب����ادر�ت �الخ���رى 
موؤخر�  �ل��د�ئ��رة  �طلقتها  �لتي  �ملهمة 
تاجر  ل���رخ�������ش���ة  �ل���ذه���ب���ي���ة  �ل���ب���اق���ة 
ن�شاطا   1056 ت�شمل  و�لتي  �أبوظبي 
و�ملتو�شطة  �ل�شغرة  �ل�شركات  ودع��م 
�ملنتج  دع��م  �شيا�شة  تنفيذ  خ��الل  م��ن 

�ملحلي.
و�أك����د م��ع��ال��ي��ه �أن ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 
�لدالئل �لتي توؤكد �أن �قت�شاد �أبوظبي 
حيث  عالية  بتناف�شية  يتمتع  ز�ل  م��ا 
�الأجنبي  �ال�شتثمار  تدفقات  �رتفعت 
�ملبا�شر يف �الإمارة بن�شبة %8 بنهاية 
عام 2017، على �لرغم من �نخفا�ص 
�ملبا�شر  �الأجنبي  �ال�شتثمار  تدفقات 
 23% بن�شبة  �ل��ع��امل  م�شتوى  ع��ل��ى 
خالل �لعام نف�شه، كما �رتفعت �أعد�د 
�ل�شهور  خ����الل  �جل����دي����دة  �ل���رخ�������ص 
�جل����اري  �ل���ع���ام  م���ن  �الأوىل  �ل�����ش��ب��ع��ة 
�لفرتة  مع  مقارنة   21.7% بن�شبة 

نف�شها من �لعام �ملا�شي.
ت�شجيع  جم�������ال  يف  �أن��������ه  و��������ش������اف 
و�لتن�شيق  �مل��ت��اب��ع��ة  وب��ع��د  �ال���ش��ت��ث��م��ار 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�������رة  ب����ني 
عدد�  ���ش��درت  �لعالقة  ذ�ت  و�جل��ه��ات 
من �لقر�ر�ت و�الإج��ر�ء�ت �لتي ت�شب 
يف ه���ذ� �الجت����اه ف��ف��ي جم���ال �لتعليم 
�خلا�شة  �مل��د�ر���ص  م�شاريع  �ع��ف��اء  مت 
تكون  ب��اأن  يق�شي  �ل��ذي  �ل�شرط  م��ن 
�أو  م��و�ط��ن  ل�شخ�ص  �مل��در���ش��ة  ملكية 
ي�شمح  لكي   100% مو�طنة  �شركة 
ل��ه��ا ت��وق��ي��ع ع��ق��ود �مل�����ش��اط��ح��ة و�شمح 
ك�شركاء  بالدخول  �الأج��ان��ب  للمالك 
يف �لرخ�ص و�لعقود �خلا�شة باملد�ر�ص 

�خلا�شة.
و��شار �ىل �أن هناك در��شة جارية ب�شاأن 
�لتعليمية  �الأر����ش��ي  �ع��ت��ب��ار  �إمكانية 
�ل�شريك  لتمكني  ��شتثمارية  �أر����ش��ي 
�مل�شاطحة،  عقود  توقيع  من  �الأجنبي 
�ملعنية  و�جلهود م�شتمرة مع �جلهات 
الإيجاد حلول لبقية �لتحديات �ملتعلقة 
وت�شهيل  �لتعليمية  �الأر����ش��ي  مبوقع 
�تخاذ  بها كما مت  �ملعمول  �الج���ر�ء�ت 
ت�شهيل  بخ�شو�ص  حم���ددة  �إج����ر�ء�ت 
�الأد�ء  ذ�ت  �خل��ا���ش��ة  �مل���د�ر����ص  ودع����م 
�جليد وذ�ت �لر�شوم �ملنخف�شة بهدف 
من  للطلبة  �لتعليمية  �لفر�ص  زي��ادة 

فئات حمدودي �لدخل.
�مل�شتثمرين  ت�شجيع  بهدف  �إن��ه  وق��ال 
�حلاليني يف �لقطاع �ل�شناعي وجذب 
����ش��ت��ث��م��ار�ت ج���دي���دة و���ش��م��ن نطاق 
تو�جه  �لتي  للتحديات  حلول  �إي��ج��اد 
�لعليا  �ملوؤ�ش�شة  قامت  �لعمالية  �مل��دن 
�ملتخ�ش�شة  �الق��ت�����ش��ادي��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
ب��ات��خ��اذ ج��م��ل��ة م��ن �الإج�������ر�ء�ت منها 
�لغر�مات  م���ن  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �إع���ف���اء 
و�إع���ط���اء �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ت�����ش��ه��ي��الت يف 
�اليجار  تق�شيط  ط��ري��ق  ع��ن  �ل��دف��ع 
�أية ر�شوم ومنح  �ل�شنوي بدون فر�ص 
�مل�������ش���اري���ع �جل����دي����دة ح���و�ف���ز مميزة 
�أط���ول  ���ش��م��اح  ف���رتة  �إع���ط���اء  تت�شمن 
�شهر�  و30   18 ب����ني  م����ا  ت��������رت�وح 
�الإيجار�ت  زي���ادة يف  �ي��ة  وع��دم فر�ص 
�أ�شعار �لغاز للم�شتثمرين  وعدم زيادة 
 2018 �ل���ع���ام���ني  �حل���ال���ي���ني خ����الل 
تخفي�ص  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  و2019، 
مدينة  يف  �الأر�������ش�����ي  �ي���ج���ار  �أ����ش���ع���ار 

�لعني.
�نه  �ىل  معاليه  ��شار  �ل�شياق  هذ�  ويف 
�لعمالية،  �ملدن  مطوري  �ىل  بالن�شبة 
قامت �ملوؤ�ش�شة �لعليا بتخفي�ص ن�شبة 
�مل�شاركة من %10 �ىل %5 لالأعو�م 
�يجار  عقود  ومتديد  �الأوىل،  �لثالثة 

حممد �لهاجري حر�ص د�ئرة �لتنمية 
��شتمر�ر  على  �أبوظبي   �� �القت�شادية 
�آليات  ل��ت��ط��وي��ر  ج��ه��وده��ا  م�����ش��اع��ف��ة 
كافة  مع  بالتعاون  �ال�شتثمار  ت�شجيع 
م�شفوفة  تنفيذ  ومو��شلة  �ل�شركاء 
يف  حت�شني  ت�شهم  �ل��ت��ي  �الإ���ش��الح��ات 
ع���رب تطوير  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة،  �ل��ب��ي��ئ��ة 
�ل��ب��ي��ان��ات و�مل���ع���ل���وم���ات �لتي  ق���اع���دة 
�ل�شر�كة  وتعزيز  �مل�شتثمر  يحتاجها 
مع �لقطاع �خلا�ص.  و�أعرب عن �أمله 
ومد�خالت  و�آر�ء  �أف��ك��ار  ت�شهم  �أن  يف 
�بوظبي  م��ن��ت��دى  دورة  يف  �مل�����ش��ارك��ني 
�إث���ر�ء حماور  �ل��ع��ام يف  لالعمال ه��ذ� 
بر�مج  ب��ل��ورة  �ىل  يهدف  مب��ا  �ملنتدى 
لتطوير  ط���م���وح���ة  وخ���ط���ط  ع��م��ل��ي��ة 
�ل���������ش����ر�ك����ة ب�����ني �ل���ق���ط���اع���ني �ل���ع���ام 

و�خلا�ص.
ثاين  حممد  �شعادة  �أ���ش��اد  جانبه  م��ن 
�لكبر  ب���ال���دع���م  �ل���رم���ي���ث���ي  م���ر����ش���د 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  و�ل��الحم��دود 
خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�ص �لدولة 
“حفظه �هلل” و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�آل ن��ه��ي��ان ويل عهد  حم��م��د ب��ن ز�ي���د 
للقو�ت  �الأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�مل�����ش��ل��ح��ة، ل��ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص يف �إم���ارة 
�أبوظبي و�لدولة عموماً، �الأمر �لذي 
�لو�عد يف م�شتوى  �لقطاع  و�شع هذ� 
عملية  يف  �لفّعالة  �مل�شاهمة  من  ع��اٍل 
�لتنمية �مل�شتد�مة، كما وجه �لرميثي 
هز�ع  �ل�شيخ  ل�شمو  و�لتقدير  �ل�شكر 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�ص �ملجل�ص 
�لتنفيذي الإمارة �أبوظبي على تف�شله 
�أبوظبي  م��ن��ت��دى  ف��ع��ال��ي��ات  ب��رع��اي��ة 
لفعاليات  �ملتو��شل  ودعمه  لالأعمال 
�أبوظبي  ول��غ��رف��ة  �خل���ا����ص  �ل��ق��ط��اع 

حتديد�ً.
�حل�شور  ه�����ذ�  �أن  �ل���رم���ي���ث���ي  و�أك�������د 
�لكبر و�ملميز الأ�شحاب �ملعايل روؤ�شاء 
�مل�شوؤولني  وك���ب���ار  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل����دو�ئ����ر 
و�مل�شتثمرين ورجال �الأعمال وممثلي 
يعك�ص  �الإم���ارة  يف  �حلكومية  �جلهات 
م���دى ح��ر���ص ه���ذه �جل���ه���ات الإجن���اح 
�أبوظبي  �أعمال �لدورة �لثانية ملنتدى 
�لثالثة  لالأعمال �لذي عقد يف دورته 
ل���ي���زي���ح �ل�������ش���ت���ار ع����ن ك����م �مل�����ب�����ادر�ت 
�مل�شرعات  و�أع������م������ال  �ل���ت���ح���ف���ي���زي���ة، 
�جلهات  ق���دم���ت���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل���ت���ن���م���وي���ة 
هذ�  يف  و�مل�شاركة  �ملختلفة  �حلكومية 
�حل��دث، و�ل��ذي يوؤكد بال �شك مدى 
�لقيادة  لتوجيهات  �ل�شريع  �لتجاوب 
�لكبر  �حل���ر����ص  وم�����دى  �حل��ك��ي��م��ة، 
�لعام  �لقطاعني  يف  �مل�����ش��وؤول��ني  ل��دى 
�ل�شر�كة  جم���االت  لتفعيل  و�خل��ا���ص 
و�لعمل  و�ال�شتثمارية  �ال�شرت�تيجية 
بينهم، من  و�ملتجان�ص فيما  �لتكاملي 
�لتنمية  بعملية  ق��دم��ا  �مل�����ش��ي  �أج����ل 
�ل�شاملة و�مل�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.
غ����رف����ة جت����ارة  �إن  �ل���رم���ي���ث���ي  وق�������ال 
و���ش��ن��اع��ة �أب���وظ���ب���ي ت��ع��ت��ز ب����اأن تكون 
�حلا�شنة ملعظم �لطاقات و�الإمكانيات 
�ل��ت��ي مت��ث��ل��ه��ا ���ش��رك��ات��ن��ا �ل��وط��ن��ي��ة يف 
�لقطاعات  ك��اف��ة  �ل��ق��ط��اع �خل��ا���ص يف 
ت�شديها  وي��ع��د  �حل��ي��وي��ة،  و�مل���ج���االت 
بالتعاون  �حل��دث  ه��ذ�  لتنظيم  �ل��ي��وم 
�القت�شادية،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�������رة  م����ع 
�ال�شرت�تيجيني  �ل�شركاء  وم�شاركة 
�الأث��ر يف  �أبلغ  من �جلهات �حلكومية، 
تعزيز  �إىل  �ل��ر�م��ي��ة  �أه��د�ف��ه��ا  حتقيق 
وتفعيل �الأدو�ر �ملهمة للقطاع �خلا�ص، 
�أعماله  لفر�ص  و�لت�شويق  و�ل��رتوي��ج 
م�شلحة  يف  ت�شب  �لتي  �ال�شتثمارية، 

�القت�شاد �لوطني الإمارة �أبوظبي.
برنامج  �أن  �إىل  �ل���رم���ي���ث���ي  و�أ������ش�����ار 
 ،21 �لتنموية  للم�شرعات  �أب��وظ��ب��ي 
�لقيادة  قبل  م��ن  بالدعم  حافال  ك��ان 
و�حلو�فز  باملبادر�ت  ومليئا  �حلكيمة، 
ب��اآف��اق من  �ل��ت��ي تب�شر  �الق��ت�����ش��ادي��ة، 
�لتي  �ل��و�ع��دة  �ال�شتثمارية  �ل��ف��ر���ص 
����ش���وف ت�����ش��ه��ده��ا ب��ي��ئ��ة �الأع�����م�����ال يف 
�إم������ارة مليئة  و���ش��ت��ج��ع��ل��ه��ا  �أب���وظ���ب���ي، 

باحلياة وتنب�ص بكل ي�شهم يف حتقيق 
�لتنمية �لب�شرية ب�شكل عام.

�ل�شكر  �لرميثي  حممد  �شعادة  ووج��ه 
و�ل�شعادة  �ملعايل  الأ�شحاب  و�لتقدير 
روؤ�شاء ووكالء �لدو�ئر �ملحلية يف �إمارة 
و�لدو�ئر  �لهيئات  ول��ك��اف��ة  �أب��وظ��ب��ي، 
�إجناح  ���ش��اه��م��ت يف  �ل��ت��ي  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات 

تنظيم �لدورة �لثالثة للمنتدى.
م��ن ج��ان��ب��ه �أك���د م��ع��ايل ف���الح حممد 
�الأحبابي �أن منتدى �أبوظبي لالأعمال 
�ل����ذي ُي��ن��ظ��م ه���ذ� �ل��ع��ام حت��ت رعاية 
نهيان،  �آل  ز�ي��د  بن  ه��ز�ع  �ل�شيخ  �شمو 
�لتنفيذي الإمارة  �ملجل�ص  رئي�ص  نائب 
�الآر�ء  لتبادل  فر�شة  ُي�شكل  �أبوظبي، 
ووج���ه���ات �ل��ن��ظ��ر ح���ول ���ُش��ب��ل ت�شافر 
�لقطاعني  يف  �مل��ع��ن��ي��ني  جميع  ج��ه��ود 
�قت�شاد  بناء  �أج��ل  و�خلا�ص من  �لعام 
متو�زن ي�شمن حتقيق �لقيمة �مل�شافة 

لالأجيال �حلالية و�لقادمة.
و�أ�شار معاليه �إىل �أن م�شاركة �لد�ئرة 
�إلقاء  �إىل  تهدف  �ملنتدى  فعاليات  يف 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى �الأ���ش�����ص �ل��ت��ي تعتمدها 
يف ت��ط��وي��ر م���ب���ادر�ت���ه���ا �ل���ر�م���ي���ة �إىل 
�لتي  �لتحديات  لكافة  �حل��ل��ول  و�شع 
ي��ط��رح��ه��ا ت���ط���وي���ر ه�����ذ� �ل���ق���ط���اع يف 
يف  �إ�شهامه  تعزيز  وب��ال��ت��ايل  �الإم����ارة، 
يف  معاليه  وذك��ر  �القت�شادي.  �لن�شيج 
من  متكنت  �ل��د�ئ��رة  �أن  مت�شل  �شياق 
%94 من  ب���  ن�شبته  ت��ق��در  م��ا  تنفيذ 
�حللول �لتي غطت 12 حتديا لتوفر 
بيئة ��شتثمارية جاذبة وحمفزة ..كما 
باإطالق مبادرة جتهيز  �لد�ئرة  قامت 
برتخي�شها  �ل����ب����دء  ق���ب���ل  �مل����ن����اط����ق 
�ملو�فقات  �ك��ت��م��ال  ���ش��م��ان  ح��ي��ث  م���ن 
�ل��ت��خ��ط��ي��ط��ي��ة ..وت���ط���وي���ر ت��ط��ب��ي��ق /
�لفر�ص  ل���ع���ر����ص  �ل����ذك����ي  ����ش���ارك���ن���ا/ 
يف  و�مل�شتقبلية  �حلالية  �ال�شتثمارية 
�الإمارة، ودليل �ل�شر�كات �ال�شتثماري�ة 
�إىل  ب���االإ����ش���اف���ة  �أب���وظ���ب���ي،  �إم�������ارة  يف 
ت�شنيف  م��ن��ظ��وم��ة  م����ب����ادرة  �إط������الق 
�شركات �ملقاوالت و�ملكاتب �ال�شت�شارية 

و�ملهند�شني.
و�أو�شح معاليه �أن �لد�ئرة هدفت من 
�إط��الق م��ب��ادرة جتهيز �ملناطق  خ��الل 
عدم  ���ش��ه��اد�ت  على  باحل�شول  للبناء 
�ملمانعة حيث تعمل �لد�ئرة باحل�شول 
�لتخطيطية  �مل���و�ف���ق���ات  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
ل�شمان  �مل���ن���اط���ق  ح�����ش��ب  ل���الأر�����ش���ي 
�كتمال �ملو�فقات �لتخطيطية وخلوها 
م��ن �أي���ة م��ع��وق��ات. وع��ط��ًف��ا على دليل 
�أبوظبي  يف  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة  �ل�����ش��ر�ك��ات 
�للذين  �ل���ذك���ي  ‘�شاركنا’  وت��ط��ب��ي��ق 
مكتب  م��ع  ب��ال�����ش��ر�ك��ة  تطويرهما  مت 
�ل��ت��اب��ع لد�ئرة  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �أب��وظ��ب��ي 
معاليه  �أو���ش��ح  �القت�شادية،  �لتنمية 
�أن �إعد�د �لدليل �لذي مت �الإعالن عنه 
خالل �ملنتدى، �شي�شكل �إطار� مرجعيا 
باملتطلبات  �ل��ت��ع��ري��ف  ع��ل��ى  ي�����ش��اع��د 
��شتثمارية  ���ش��ر�ك��ات  ب��ع��ق��د  �مل��ت�����ش��ل��ة 
�أبوظبي،  �إم����ارة  يف  بال�شفافية  تت�شم 
وذل�����ك م���ن خ����الل م���ا ����ش��ت��م��ل عليه 
�ل�شر�كات  �أن����و�ع  ُت��ب��ني  تفا�شيل  م��ن 
�ال�شتثمارية ورحلة �مل�شتثمر �نطالقا 
من �لفكرة وم��رور� بدر��شة �جلدوى، 
وعمليات  و�لرت�شية،  �ملناق�شة،  وطرح 
و�نتهاء  �ل���ت�������ش���غ���ي���ل،  ث����م  �ل���ت���ط���وي���ر 

بالت�شليم وفق جدول زمني حمدد.
“�شاركنا”  تطبيق  ع��ل��ى  ل��ه  وتعليقا 
�لذكي �لذي مت �إطالقه كذلك �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات �مل���ن���ت���دى؛ ذك����ر م��ع��ال��ي��ه �أن 
�لتطبيق �شي�شكل من�شة رقمية متكن 
�حلكومية  �جل���ه���ات  وب���اق���ي  �ل���د�ئ���رة 
�لفر�ص  ب��ي��ان��ات ج��م��ي��ع  ع���ر����ص  م���ن 
�أبوظبي  �إم��ارة  �ملتاحة يف  �ال�شتثمارية 
�مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن من  �إىل ج��ان��ب مت��ك��ني 
�مل�شاريع  بفر�ص  �هتمامهم  ت�شجيل 
قائمة  �إىل  و�الن���������ش����م����ام  �مل����ت����اح����ة 
و�حل�شول  �مل�����ش��ج��ل��ني،  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
على �ملعلومات ..كما يت�شمن �لتطبيق 
خريطة تفاعلية تبني �مل�شاريع �ملتاحة 

وتلك �لتي متت تر�شيتها.
م����ب����ادرة منظومة  ي��خ�����ص  ف��ي��م��ا  �أم�����ا 
و�ملكاتب  �مل���ق���اوالت  ���ش��رك��ات  ت�شنيف 
�ال���ش��ت�����ش��اري��ة و�مل��ه��ن��د���ش��ني، ف��ق��د �أكد 
رئ��ي�����ص �ل���د�ئ���رة �أن �ل��ه��دف م��ن هذه 
�ملهن  مب�شتوى  �الرتقاء  هو  �ملنظومة 
وح�شر  تقييم  ط��ري��ق  ع��ن  �لهند�شية 
للمهند�شني،  �الأك���ادمي���ي���ة  �مل���وؤه���الت 
وخرب�تهم  ك��ف��اء�ت��ه��م  م���ن  و�ل���ت���اأك���د 
متهيد�  خا�شة  ملعاير  وفقا  �لعملية 
تخ�ش�شاتهم  ب��ح�����ش��ب  الع���ت���م���اده���م 
�ملهنة  مب����ز�ول����ة  ل���ه���م  و�ل���رتخ���ي�������ص 
�شركات  ق���ائ���م���ة  ���ش��م��ن  و�إدر�ج������ه������م 
�مل������ق������اوالت وم���ك���ات���ب �ال����ش���ت�������ش���ار�ت 
و�شع  ج��ان��ب  �إىل  �مل�شنفة  �لهند�شية 
للتطوير  م��ن��ا���ش��ب��ة  ت���دري���ب  ب���ر�م���ج 

 30 �مل��ف��رق وحميم �ىل  �مل��ط��وري��ن يف 
عاما، وعدم تطبيق �أي زيادة يف �يجار 
�الأر��شي  بتاأجر  �لبدء  �الأر��شي منذ 

للمطورين عام 2007.
�أنه  �ل��ه��اج��ري  �شيف  م��ع��ايل  و�أو����ش���ح 
�مل�شجعة  �الأخ�������رى  �الإج����������ر�ء�ت  م���ن 
�لكرتونية  بو�بة  �ن�شاء  لال�شتثمار مت 
للم�شتثمرين تهدف �ىل توفر جميع 
موقع  يف  يحتاجونها  �لتي  �ملعلومات 
و�حد باالإ�شافة �ىل فتح قنو�ت تو��شل 
على  �لعمل حالياً  ويتم  جديدة معهم 
للم�شتثمرين  �ع���م���ال  م��رك��ز  �ن�����ش��اء 
�ملقدمة  �خل����دم����ات  حت�����ش��ني  ب���ه���دف 
�إل��ي��ه��م م���ن خ���الل خ��ل��ق ب��ي��ئ��ة جاذبة 

تناف�شية حتقق جميع متطلباتهم.
و�أكد معاليه �أهمية قانون �لنظام �ملايل 
الإمارة �أبوظبي �لذي �أ�شدرته حكومة 
�م����ارة �ب��وظ��ب��ي ب��د�ي��ة �ل��ع��ام 2017 
و�لذي ن�ص على �إلغاء كافة �الإعفاء�ت 
�ملمنوحة  و�ل���ر����ش���وم  �ل�����ش��ر�ئ��ب  م���ن 
وم�شاو�تها  �حل���ك���وم���ي���ة  ل���ل���ج���ه���ات 
قانون  وك���ذل���ك  �خل����ا�����ص،  ب��ال��ق��ط��اع 
�لعام  �لقطاعني  بني  �ل�شر�كة  تنظيم 
�ىل  ..م�شر�   2018 لعام  و�خل��ا���ص 
هذه �لقو�نني تعد من �أهم �الإجر�ء�ت 
بيئة  وحت�����ش��ني  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  �مل�شجعة 

�الأعمال ب�شكل عام.
و�أف�����اد م��ع��ايل رئ��ي�����ص �ل���د�ئ���رة �أن����ه يف 
جم�����ال ت�����ش��ج��ي��ع �ل�����ش��ي��اح��ة وجت�����اوز 
�ل�شياح  ج��ذب  تو�جه  �لتي  �لتحديات 
ت�شهيل  �ىل  ب��االإ���ش��اف��ة  �الإم������ارة  �ىل 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة ب�شكل  �ل��ت��اأ���ش��رة  �����ش���د�ر 
�ل�شفر  ووك���االت  �ل��ف��ن��ادق  م��ن  مبا�شر 
دولية  �إعالنية  حملة  �لد�ئرة  �أطلقت 
و��شرت�تيجية  خ��ط��ة  ع��ل��ى  م��رت��ك��زة 
�شاملة جلذب �ل�شياح وت�شويق �المارة 
ومتنوعة  متكاملة  �شياحية  ك��وج��ه��ة 

مثل  مهمة  دول��ي��ة  �أ���ش��و�ق��اً  ت�شتهدف 
�لهند و�ل�شني و�ململكة �ملتحدة و�أملانيا 
جمل�ص  ودول  �مل���ت���ح���دة  و�ل�����والي�����ات 
�ل���ت���ع���اون �خل��ل��ي��ج��ي ب���االإ����ش���اف���ة �ىل 

�ل�شياحة �لد�خلية.
�لهاجري  حممد  �شيف  م��ع��ايل  و�أك���د 
�القت�شادية  �ل��ت��ن��م��ي��ة  د�ئ�����رة  رئ��ي�����ص 
�أب��وظ��ب��ي مقبل  �ق��ت�����ش��اد  �أن  �ب��وظ��ب��ي 
و�لنمو  �ل��ت��و���ش��ع  م���ن  م��رح��ل��ة  ع��ل��ى 
خالل �العو�م �ملقبلة، مدفوعاً بالنمو 
�مل�شتد�م يف �لقطاعات غر �لنفطية ما 
ي�شمح القت�شاد �الإم��ارة �حلفاظ على 
مكانته كاأحد �أهم �لوجهات �الإقليمية 
يف �ال�شتثمار و�أن�شطة �الأعمال وهو ما 
�لر�مية  �أب��وظ��ب��ي  ��شرت�تيجية  يعزز 
�لنفط  ع��ل��ى  �الع��ت��م��اد  ت��ق��ل��ي�����ص  �إىل 
%48 فقط  �ل��ذي بات ي�شاهم بنحو 
من �لناجت �ملحلي �الإجمايل �حلقيقي 

لالإمارة بنهاية عام 2017.
�لتعاون  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  �إن������ه  وق������ال 
و�ل���������ش����ر�ك����ة �ال�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة بني 
�ل��ع��ام و�خل��ا���ص يف �مارة  �ل��ق��ط��اع��ني 
ل���ت���وف���ر وحت�������ش���ني فر�ص  �ب���وظ���ب���ي 
فر�ص  �إي��ج��اد  مت  للمو�طنني  �ل��ع��م��ل 
للمو�طنني  ج���دي���دة  ووظ���ائ���ف  ع��م��ل 
يف �الإم���ارة مب��ا ال يقل ع��ن 10 �آالف 
�حلكومي  �ل���ق���ط���اع���ني  يف  وظ���ي���ف���ة 
و�خلا�ص على مدى �الع��و�م �خلم�شة 
�مل��ق��ب��ل��ة. و�أك����د يف ه���ذ� �ل�����ش��ي��اق جناح 
�مل�������ش���اع���ي �مل���ب���ذول���ة يف ه�����ذ� �مل���ج���ال، 
مو�طناً   3285 ت��وظ��ي��ف  مت  ح��ي��ث 
منوها  �أ�شهر  �أربعة  خالل  �أبوظبي  يف 
�خلا�ص  �لقطاع  من  جهات  مب�شاركة 
يف �مل�شاهمة بتحقيق هذ� �لهدف حيث 
وف��ر ع���دد�ً ال ب��اأ���ص ب��ه م��ن �لوظائف 

للمو�طنني و�ملو�طنات.
�شيف  معايل  �أك��د  ت�شريحه  ختام  ويف 

�مل�شتمر ملهار�تهم.
�أك�����د م���ع���ايل فالح  ويف خ���ت���ام ك��ل��م��ت��ه 
ي�شكل  ل��الأع��م��ال  �أب��وظ��ب��ي  منتدى  �أن 
لالطالع  ف��ر���ش��ة  ل��ل��د�ئ��رة،  بالن�شبة 
على �مل�شروعات �لتي تطرحها خمتلف 
�لتي  و�مل�����ز�ي�����ا  �حل���ك���وم���ي���ة  �جل����ه����ات 
م�شاهمتها  لتعزيز  �ل�شركات  توفرها 
يف تنفيذ �مل�شاريع �خلدمية و�مل�شاريع 
�لتنمية  حت��ق��ي��ق  ����ش���اأن���ه���ا  م����ن  �ل���ت���ي 
يف  و�مل�شتد�مة  �ل�شاملة  �القت�شادية 
باالقت�شاد  و�لنهو�ص  �أبوظبي،  �إم��ارة 
�ل��وط��ن��ي وج��ع��ل��ه ق�����ادر�ً ع��ل��ى مو�كبة 
وترة �شر �القت�شاد على �ل�شعيدين 

�الإقليمي و�لدويل.
و�أو����ش���ح م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ل��ي ر��شد 
و�ملعرفة  �لتعليم  د�ئ���رة  �أن  �لنعيمي 
�أبوظبي  ب��ر�م��ج  تنفيذ  يف  �شرعت  ق��د 
من   ،21 غ���د�ً  �لتنموية  للم�شرعات 
و�مل�شاريع  �ل���رب�م���ج  م��ن  ع���دد  خ���الل 
�لتي تركز على توفر مد�ر�ص خا�شة 
مالئمة،  و�أ�شعار  عالية  بجودة  تتميز 
�إن�������ش���اء م����د�ر�����ص خا�شة  م��ن��ه��ا دع����م 
مم��ول��ة ح��ك��وم��ي��اً ب��ه��دف ت��ف��ع��ي��ل دور 
�لقطاع �خلا�ص وم�شاركته يف �لتعليم 
�حلكومي، وزيادة �لطاقة �ال�شتيعابية 
�لعالية  �جل���������ودة  ذ�ت  ل����ل����م����د�ر�����ص 
و�لر�شوم �لدر��شية �ملنا�شبة، وت�شجيع 
��شتخد�م �أف�شل �ملمار�شات �ملبتكرة يف 
تركز  �ل��د�ئ��رة  �أن  �إىل  الفتا  �لتعليم، 
�لقطاعني  ب��ني  �ل�شر�كة  تعزيز  على 
�لعام و�خلا�ص، لت�شجيع �ال�شتثمار يف 

كافة مر�حل �لتعليم.
�ل������د�ئ������رة  �أن  م����ع����ال����ي����ه  و�أ���������ش��������اف 
�لت�شهيالت  م����ن  جم���م���وع���ة  ت����ق����دم 
ومتطلبات  الإج����ر�ء�ت  للم�شتثمرين 
�جل���ه���ات �حل��ك��وم��ي��ة ل��ل��ح�����ش��ول على 
كما  قبلهم،  م��ن  �مل��ط��ل��وب��ة  �مل��و�ف��ق��ات 
�اللكرتونية  �ل��ب��و�ب��ة  ب��اإط��الق  ق��ام��ت 
زيادة  يف  �شاهمت  �لتي  للم�شتثمرين 
�مل�شتثمرين مبجاالت �ال�شتثمار  وعي 
�مل��ط��ل��وب��ة يف �الإم������ارة، و�إن�����ش��اء مركز 
�أع����م����ال ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب���ه���دف خلق 
�إىل  باالإ�شافة  وتناف�شية،  جاذبة  بيئة 
تنظيم ور�ص عمل لال�شتثمار يف قطاع 
�ملمار�شات  ومناق�شة  �ل��ع��ايل  �لتعليم 
�لعايل  �ل��ت��ع��ل��ي��م  مل��وؤ���ش�����ش��ات  �مل��ت��م��ي��زة 
�خلا�شة، مبا ي�شهم يف رفع ن�شبة ر�شا 

�مل�شتثمرين.
�أتاح  �مل��ن��ت��دى  �أن  �إىل  معاليه  و�أ����ش���ار 
ل��ل��د�ئ��رة م��ن��اق�����ش��ة �ل��ت��ح��دي��ات جلعل 
للتعليم  رئي�شا  مركز�  �أبوظبي  �إم��ارة 
وعر�ص �لفر�ص �ال�شتثمارية �لو�عدة 
�ملد�ر�ص �خلا�شة  لزيادة �ال�شتثمار يف 
ورف������ع ك����ف����اءة وج�������ودة �ل��ت��ع��ل��ي��م من 
�إن�شاء  منها  �مل�شاريع  م��ن  ع��دد  خ��الل 
و�إن�����ش��اء مد�ر�ص  ح�����ش��ان��ات ج���دي���دة، 
�أ�شحاب  م���ن  ل��ل��ط��ل��ب��ة  م��ت��خ�����ش�����ش��ة 
�لهمم، ومد�ر�ص متخ�ش�شة يف بر�مج 
و�لهند�شة  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �ل���ع���ل���وم 
و�لفنون و�لريا�شيات، و�إن�شاء مدر�شة 
خا�شة تت�شمن �شكن د�خلي “مدر�شة 

د�خلية«.
�لفر�ص  �أنه هذه  �إىل  معاليه  و�أ�شاف 
��شتحد�ث  يف  ت�����ش��ه��م  �ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�أن���ظ���م���ة ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ج���دي���دة يف �إم�����ارة 
�لدولية  �مل���د�ر����ص  وج����ذب  �أب���وظ���ب���ي، 
�ملتميزة لفتح مد�ر�ص جديدة، وتوفر 
مد�ر�ص هادفة لتلبية �حتياجات �أولياء 
�لفر�شة  و�إت���اح���ة  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �الأم�����ور 
للطلبة لاللتحاق مبد�ر�ص �شتوؤهلهم 
ف�شال  �مل�شتقبلية،  �لتحديات  ملو�جهة 
�ملد�ر�ص  تعليمية يف  �إتاحة فر�ص  عن 
�خلا�شة من خالل �شمان توفر قدرة 
تعليمية  وخ��ي��ار�ت  كافية  ��شتيعابية 
م�شر�  �ل��ط��ل��ب��ة،  جل��م��ي��ع  ج����ودة  ذ�ت 
معاليه �إىل �أن �ملد�ر�ص �خلا�شة ت�شهد 
�لطاقة  زي��ادة  منو� متو�زنا من حيث 
�ال�شتيعابية للمد�ر�ص و�أعد�د �لطلبة 
يف  �لطلبة  ن�شبة  تبلغ  �إذ  �مل�شجلني، 
%64 من  ن��ح��و  �مل���د�ر����ص �خل��ا���ش��ة 
مت  وق��د  ب���االإم���ارة،  �مل�شجلني  �لطلبة 
�لعام  منذ  خا�شة  مدر�شة   75 �إن�شاء 
و�إ�شافة   2012/2011 �ل��در����ش��ي 
مقعد   125،000 ي���ق���ارب  م���ا  ن��ح��و 
يف  �ال�شتثمار  ع��و�ئ��د  وبلغت  در����ش��ي، 
 5 م��اي��ق��ارب  �خل��ا���ص  �لتعليم  ق��ط��اع 

مليار�ت و700 مليون درهم.
�ملبارك،  خليفة  حم��م��د  م��ع��ايل  و�أك����د 
�لثالثة من منتدى  �ل��دورة  �نعقاد  �أن 
�أب��وظ��ب��ي ل��الأع��م��ال ي��اأت��ي ب��ع��د �عالن 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
نائب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان، ويل  �آل 
�مل�شلحة عن  ل��ل��ق��و�ت  �الأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د 
�لتنموية  �أبوظبي للم�شرعات  برنامج 
“غد�ً 21” �لر�مي �إىل تعزيز �لقدرة 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  الأب��وظ��ب��ي  �لتناف�شية 
�أبوظبي  ح��ك��وم��ة  ت�شعى  �إذ  �ل��ع��امل��ي، 
للنمو  �مل��ن��ا���ش��ب��ة  �الأج�����و�ء  ت��وف��ر  �إىل 
�الق��ت�����ش��ادي يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ودفع 

�لتنمية �ل�شاملة. 
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املال والأعمال

االأوىل من نوعها يف العامل
م�صرف الهالل ينفذ اأول �صفقة 

�صكوك بتقنية البلوك ت�صني 
•• اأبوظبي-الفجر: 

م�شرف  ك��اأول  ت�شني  �لبلوك  بتقنية  �شكوك  �شفقة  �لهالل  م�شرف  نّفذ 
�ل�شكوك  وت�شويق  بيع  الإع���ادة  �لتقنية  ه��ذه  ي�شتخدم  �لعامل  يف  �إ�شالمي 
�الإ�شالمية، حيث مت ��شتخد�م تقنية �لبلوك ت�شني يف تنفيذ �شفقة �شوق 
ثانوية ل�شكوك م�شرف �لهالل �الأولية �لبالغ قيمتها 500 مليون دوالر 
�أمريكي و�مل�شتحقة يف �شبتمرب 2023، لي�شهد �لعامل �أول ��شتخد�م لتقنية 

�لبلوك ت�شني يف تنفيذ �شفقة �شكوك.
وقد حققت �ل�شكوك �الإ�شالمية جناحاً كبر�ً وتعد �إحدى فئات �الأ�شول 
2017 وحده ما قيمته  �ل�شادرة عام  �الأ�شرع منو�ً، حيث بلغت �ل�شكوك 

97.9 مليار دوالر �أمريكي “زيادة ن�شبتها 50% عن عام 2016«.
ويهدف م�شرف �لهالل �إىل حتويل �شوق �ل�شكوك عرب تبني تقنية �لبلوك 
ت�شني ودجمها يف �لبنية �لتحتية مبا ميهد �لطريق �إىل �لتحول �لرقمي 

�ملبتكر لل�شكوك �الإ�شالمية، و�لتي �أطلق عليها ��شم “�ل�شكوك �لذكية«.
�لهالل:  مل�شرف  �لتنفيذي  �لرئي�ص  كويلو،  �أليك�ص  ق��ال  �ملنا�شبة  وبهذه 
�إ�شالمية ذكية  “�شكوك  �أول �شفقة  �أول م�شرف يطلق  “نفخر باأن نكون 
قدر�ت  ميتلك  باأنه  �أخ��رى  ت��ارًة  �مل�شرف  ليثبت  ت�شني”،  �لبلوك  بتقنية 
وباالإ�شافة  �الإ�شالمية،  �مل�شرفية  لالأعمال  �لتناف�شية  �ل�شوق  يف  للريادة 
�الأمان،  عنا�شر  ب��ني  ت���رت�وح  �لذكية  �لعقود  ��شتخد�م  م��ز�ي��ا  ف��اإن  لذلك 
و�الم��ت��ث��ال الأح��ك��ام �ل�����ش��ري��ع��ة، و�إط����الق �ل��ف��ر���ص �جل���دي���دة، وق���د جنحت 
�ل�شر�كة بني م�شرف �لهالل و�شبكة “جربل” �لنا�شئة يف ت�شليط �ل�شوء 

على جناح �شوق �أبوظبي �لعاملي يف جذب ورعاية وتعزيز �البتكار«. 
وتاأتي هذه �ملبادرة بف�شل تعاون فريق �لتحول �لرقمي يف م�شرف �لهالل 
مع �شبكة “جربل” للتكنولوجيا �ملالية �لتي تتخذ من �الإمار�ت مقر�ً لها 
بحيث �أ�شبح ذلك �لتعاون ممكناً بف�شل دعم من�شات �لتكنولوجيا �ملالية 
ب�شوق �أبوظبي �لعاملي و�لتي بدورها تعزز بيئة تفاعلية وتعاونية وحيوية 

لالبتكار لترت�شخ جذوره يف �أبوظبي و�ملنطقة«.
تنغ،  ريت�شارد  �لعاملي،  �أبوظبي  ل�شوق  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �أكد عليه  هذ� ما 
�ملالية،  �لتكنولوجيا  يف  وق��ادًة  عاملياً  مالياً  مركز�ً  “باعتبارنا  ق��ال:  �ل��ذي 
يفخر �شوق �أبوظبي �لعاملي بلعب دور فعال يف ت�شخر بيئة مالئمة ملزودي 
�لتقنيات �ملتطورة للتعاون مع �ملوؤ�ش�شات �ملالية �ملحلية �ملبتكرة يف حتقيق 
�شركة  و  �لهالل  م�شرف  دع��م  �إىل  ونتطلع  �ملالية.  �الأ���ش��و�ق  عرب  �لقيمة 
تعزز  �أن  �شاأنها  م��ن  �لتي  �حل��ل��ول  لبناء  �لتنظيمي  �ملخترب  يف  “جربل” 

وحتول قطاع �لتمويل �الإ�شالمي«. 
و�أ�شاد طالل طباع، �ل�شريك �ملوؤ�ش�ص ل�شبكة “جربل”، بنجاح �ملبادرة قائاًل: 
“نوؤمن باأهمية �جلمع بني حلول �لعقود �لذكية �ملجربة و�ملختربة من قبل 
�شبكة “جربل” بخربتها �لعاملية يف هذ� �ملجال وباإد�رة من فريق �لتحول 
�مل�شرفيني  تزويد  من  �شوياً  نتمكن  و�شوف  �ل��ه��الل،  م�شرف  يف  �لرقمي 
�الإ�شالميني باالأدو�ت �لالزمة لت�شهيل �ملو�فقات �الإ�شالمية ب�شرعة وكفاءة 
وخربة �لتمويل �لتقليدي ذ�تها، ومن �ملحتمل �أن نطور فئات جديدة من 

�الأ�شول �لرقمية �لتي كان من �ل�شعب ت�شور وجودها«.
و�جلدير بالذكر، باأن �ل�شكوك �لذكية �شرتفع من كفاءة �ل�شفقات وتخف�ص 
ب�شكل  �الإ�شالمية  �ل�شكوك  وت�شوية  الإ�شد�ر  �ملت�شخمة  �لعامة  �لنفقات 
لل�شريعة  �المتثال  �لذكية يف  للعقود  �لهالل  وبا�شتخد�م م�شرف  جذري، 
و�ال�شتفادة من  �لت�شغيلية  �لكفاءة  فاإنه على ثقة من حتقيق  �الإ�شالمية، 

مز�يا �الأمتتة.

القمة االأفريقية لل�صبكات الذكية 
يف تون�س تكرم كهرباء ال�صارقة

•• ال�صارقة-وام:

كرمت �لقمة �الأفريقية �الأوىل حول �ل�شبكات �لذكية �لتي عقدت موؤخر� يف 
تون�ص هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة على جهودها يف جمال �لتحول �لذكي 
بال�شبكات  �خلا�شة  �لعاملية  �لتكنولوجيات  �أح��دث  تطبيق  نحو  و�الجت���اه 

�لكهربائية �لذكية وتطبيق منظومة �لعد�د�ت �لذكية يف �إمارة �ل�شارقة.
ومياه  كهرباء  هيئة  رئي�ص  �لليم  ر��شد  �ملهند�ص  �لدكتور  �شعادة  و�أع���رب 
�الأفريقية  �لقمة  �أ�شغال  من  �الأوىل  �ل��دورة  بتكرمي  �عتز�زه  عن  �ل�شارقة 
�إىل  ..م�شر�ً  �ل�شارقة  ومياه  كهرباء  لهيئة  �لذكية  �ل�شبكات  حول  �الأوىل 
�ملا�شية يف  �ل�شنو�ت  �لهيئة وجهودها خالل  مل�شرة  تتويجاً  ياأتي  ذلك  �ن 
�شاهمت  ..كما  �ملمار�شات  �أف�شل  وتطبيق  �لذكية  �ل�شبكات  نحو  �لتحول 
م�شاركة �لهيئة يف �أعمال �لقمة يف �لتعريف بالهيئة وبال�شبكات �لكهربائية 
�لبيئية  �مل��ب��ادر�ت  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار  متطورة.  رقمية  بتكنولوجيا  تعمل  �لتي 
�شاحب  م��ن  م�شتمرة  ومتابعة  بدعم  حتظى  �ل�شارقة  ب��اإم��ارة  و�لقيادية 
�الأعلى  �ملجل�ص  �لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة مما كان له �أثر كبر و�شاهم يف تطوير و��شتحد�ث و�إطالق 
و�ملحافظة  �لذكية  �ل�شبكات  نحو  �لتحول  جم��ال  يف  �مل��ب��ادر�ت  من  �لكثر 
ومياه  كهرباء  هيئة  �أن  و�أ���ش��اف  �مل�شتد�مة.  �لتنمية  وحتقيق  �لبيئة  على 
�ل�شارقة حققت �إجناز�ت على �ل�شاحة �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية تعك�ص 
�الأمم  �أه���د�ف  وتنفيذ  �لبيئة  رعاية  ب��دوره��ا يف  و�الل��ت��ز�م  �الهتمام  م��دى 
و�ملبادر�ت  �لبيئية  �الأع��م��ال  وت�شجيع  ودع��م  �مل�شتد�مة  للتنمية  �ملتحدة 
�لفردية و�جلماعية �لوطنية �ملتميزة �لتي من �شاأنها �مل�شاهمة يف حتقيق 
��شتد�مة �ملو�رد �لطبيعية و�لطاقة وحتفيز �الأفر�د و�ملوؤ�ش�شات على �لتميز 
يف �لبحث و�البتكار �لذي يوفر حلوال لق�شايا �لبيئة �أو ي�شاهم يف تر�شيخ 
مفهوم ��شتد�مة �لتنمية و�إبر�ز جهود �ملوؤ�ش�شات �مللتزمة باملعاير �لبيئية 

و�مل�شاهمة يف ن�شر �لثقافة و�لوعي �لبيئي بني �أفر�د �ملجتمع.

املن�صوري يبحث مع رئي�س وزراء �صانت لو�صيا اآفاق التعاون امل�صرتك

 تاأكيدًا على التزامه جتاه ا�ستقطاب اال�ستثمارات ال�سينية اإىل دبي

جممع دبي ال�صناعي ي�صهم يف تعزيز العالقات التجارية بني دبي وال�صني

•• اأبوظبي -وام:

بحث معايل �شلطان بن �شعيد �ملن�شوري 
وزير �القت�شاد مع معايل �ألني ت�شا�شتانت 
لو�شيا  �شانت  ج��زي��رة  دول��ة  وزر�ء  رئي�ص 
مبنطقة �لكاريبي، �آفاق �لتعاون �مل�شرتك 
بني �جلانبني و�ملجاالت �لتي حتمل فر�شا 
و�عدة لتاأ�شي�ص �شر�كات تخدم �ملتطلبات 

�لتنموية وحتقق �ملنفعة �ملتبادلة.
ج���اء ذل���ك خ���الل �ج��ت��م��اع ث��ن��ائ��ي عقده 
�أعمال  يف  �مل�شاركة  هام�ص  على  �جلانبان 
�لكاريبي  �الإم����ار�ت����ي  �ل��ت��ع��اون  م��ن��ت��دى 
�خلارجية  وز�رة  نظمته  و�ل���ذي  �الأول، 
و�لتعاون �لدويل وغرفة جتارة و�شناعة 
�القت�شاد  وز�رة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  دب�����ي، 
دولة  يف  �ملعرفة  وتنمية  �لثقافة  ووز�رة 

�الإمار�ت.
حممد  �ملهند�ص  �شعادة  �الجتماع  ح�شر 
�أحمد بن عبد �لعزيز �ل�شحي وكيل وز�رة 
و�شعادة  �القت�شادية  لل�شوؤون  �القت�شاد 
�مل�شاعد  �ل��وك��ي��ل  �ل��ك��ي��ت  ج��م��ع��ة حم��م��د 
ل��ق��ط��اع �ل�������ش���وؤون �ل��ت��ج��اري��ة وع��ب��د �هلل 
بالوز�رة  �ال�شتثمار  �إد�رة  �حلمادي مدير 

وعدد من م�شوؤويل �جلانبني.
وناق�ص �الجتماع جو�نب �لتعاون �لتجاري 
و�إمكانية  و�ل�����ش��ي��اح��ي،  و�ال���ش��ت��ث��م��اري 
�ل���ق���ط���اع���ات ذ�ت  ����ش���ر�ك���ات يف  ت��اأ���ش��ي�����ص 
�لنقل �جلوي وتطوير  و�أبرزها  �الهتمام 
�ملطار�ت وم�شاريع �لبنية �لتحتية و�لنقل 
و�لطرق و�خلدمات �للوج�شتية و�مل�شاريع 
وغرها  �لعقاري،  و�لتطوير  �ل�شياحية 
للتعاون  �ملطروحة  �لو�عدة  �مل�شاريع  من 
على  ���ش��و�ء  �لبلدين  ب��ني  فيما  �مل�����ش��رتك 
�خلا�ص.  �لقطاع  �أو  �حلكومي  �ل�شعيد 
حيث ��شتعر�ص رئي�ص وزر�ء �شانت لو�شيا 
�مل�شاريع �جلاري �شياغتها مبا  عدد� من 
معرباً  ل��ب��الده  �لتنموية  �ل��روؤي��ة  ي��خ��دم 
ع��ن رغ��ب��ت��ه يف �ال���ش��ت��ف��ادة م��ن �خلرب�ت 

�ال�شتثمار�ت  بها  تتمتع  �لتي  و�ل��ق��در�ت 
�الإمار�تية يف تلك �ملجاالت.

�شعيد  بن  �شلطان  �ملهند�ص  معايل  وق��ال 
�ملن�شوري وزير �القت�شاد، �إن دول حو�ص 
�الإمكانيات  بالعديد من  تتمتع  �لكاريبي 
و�ال�شتثمارية  و�ل��ت��ج��اري��ة  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�لو�عدة يف ظل موقعها �جلغر�يف �ملتميزة 
و�نفتاحها على �أ�شو�ق دول و�شط �أمريكا 
دولة  �أن  م�����ش��ي��ف��ا  �ل��الت��ي��ن��ي��ة  و�أم���ري���ك���ا 
�الإمار�ت لديها رغبة يف تعزيز كافة �أطر 
�لتعاون �مل�شرتك مع دول �لكاريبي خا�شة 

على �ل�شعيدين �القت�شادي و�لتجاري.
�مل����ق����وم����ات  �إىل  ب���ال���ن���ظ���ر  �أن��������ه  وت�����اب�����ع 
ب��ه��ا �جلانبان  �ل��ت��ي مي��ت��ع  �الق��ت�����ش��ادي��ة 
�ملتبادلة  �لزيار�ت  لتكثيف  هناك �شرورة 
وعقد �للقاء�ت على �مل�شتويني �حلكومي 
�ل�شوء  لت�شليط  وذلك  و�لقطاع �خلا�ص 
�ال�شتثمارية  �ملحفز�ت  على  �أك��رب  ب�شكل 

�أ�شو�ق  ب��ه��ا  ت��ت��م��ت��ع  �ل��ت��ي  و�الق��ت�����ش��ادي��ة 
�لعمل على تطوير قنو�ت  �جلانبني، مع 
�الأعمال  جمتمعي  ب��ني  فيما  للتو��شل 
�لذي  �الأم���ر  وه��و  و�لكاريبي،  �الإم��ار�ت��ي 
ل���دف���ع جهود  ي�����ش��ك��ل خ���ط���وة رئ��ي�����ش��ي��ة 
�أو�شع  �آفاق  و��شتك�شاف  �مل�شرتك  �لتعاون 

للعالقات �القت�شادية و�لتجارية.
و�أو�شح �ملن�شوري �أن �شانت لو�شيا تتمتع 
�لبحر  ���ش��رق  يف  متميز  ج��غ��ر�يف  مب��وق��ع 
�ل��ك��اري��ب��ي وع���ل���ى م�����ش��اف��ات ق��ري��ب��ة من 
�لعديد من �الأ�شو�ق �لو�عدة، ف�شاًل عن 
و�إر�دة  و��شحة  تنموية  روؤي���ة  �متالكها 
�القت�شادي  �أد�ئ����ه����ا  ل��ت��ط��وي��ر  ح��ق��ي��ق��ي��ة 
�خلارجية،  ���ش��ر�ك��ات��ه��ا  ن��ط��اق  وت��و���ش��ي��ع 
�أن دول��ة �الإم����ار�ت حري�شة  م��وؤك��د�ً على 
على �الطالع على فر�ص �لتعاون �مل�شرتك 
�لتنموية مبا يخدم  �ملجاالت  يف خمتلف 
و�أي�شا  �لبلدين  بني  �لثنائية  �لعالقات 

على م�شتوى دول حو�ص �لكاريبي.
�ل��ت��ن�����ش��ي��ق بني  �إىل  �مل���ن�������ش���وري  و�أ�����ش����ار 
�جل��ان��ب��ني الإع�����د�د زي����ارة م��و���ش��ع��ة لوفد 
�قت�شادي وجتاري من �لدولة �إىل �شانت 
لو�شيا ودول حو�ص �لكاريبي �لعام �ملقبل، 
لالطالع عن قرب على �إمكانات �لتعاون 
�مل��ط��روح��ة، و�تخاذ  �ل�����ش��ر�ك��ات  وف��ر���ص 
�لتعاون  خ��ط��و�ت م��ل��م��و���ش��ة ع��ل��ى م�����ش��ار 

�مل�شرتك.
ت�شا�شتانت  �ألني  ومن جانبه، قال معايل 
رئي�ص وزر�ء �شانت لو�شيا، �إن بالده لديها 
عدد  بتطوير  يتعلق  فيما  و��شحة  روؤي��ة 
بيئة  لتهيئة  �لرئي�شية  �ل��ق��ط��اع��ات  م��ن 
�الأعمال و�ملناخ �القت�شادي و�ال�شتثماري 
موقعها  من  باال�شتفادة  وذل��ك  بد�خلها، 
�جلغر�يف �ملتميز �لذي يقع على قرب من 
�قت�شادياً  �لن�شطة  �الأ���ش��و�ق  من  �لعديد 
و�شياحياً �شو�ء على م�شتوى دول منطقة 

�لكاريبي �أو دول �أمريكا �لالتينية وبع�ص 
�لواليات �الأمريكية.

ال�شتقطاب  ت�����ش��ع��ى  ب����الده  �أن  و�أ�����ش����اف 
م�شاريع  ل��ت��ط��وي��ر  ن��وع��ي��ة  ����ش��ت��ث��م��ار�ت 
�شخمة متعلقة بالبنية �لتحتية و�لطرق 
و�ملطار�ت و�ملو�نئ لتعزيز كفاءة قدر�تها 
�الق��ت�����ش��ادي��ة، ومب���ا ي��خ��دم روؤي��ت��ه��ا على 
ي��ت��ع��ل��ق بتطوير  �ل��ن��ط��اق �الأو����ش���ع ف��ي��م��ا 
�أ�شو�ق منطقة  طرق وقنو�ت للربط بني 
�لكاريبي وهو ما يفتح �ملجال �أو�شعا �أمام 
لتعزيز تو�جدها  �ال�شتثمار�ت �خلارجية 

باملنطقة.
على  �أي�����ش��ا  تعمل  حكومته  �أن  و�أ����ش���اف 
�لتعليم  جم�����االت  يف  م�����ش��اري��ع  ت��ط��وي��ر 
و�لرعاية �ل�شحية و�خلدمات �حلكومية 
�ل��ذك��ي��ة وذلك  �إىل �خل��دم��ات  و�ل��ت��ح��ول 
�لدولة  حت���ول  يف  ط��م��وح��ة  روؤي����ة  �شمن 
�إىل وجهة للعمل و�الإقامة د�خل منطقة 

�لكاريبي.
و�أكد معايل رئي�ص �ل��وزر�ء حر�ص بالده 
�ل��ت��ع��اون م��ع دول���ة �الإم���ار�ت  على تعزيز 
وت�شجيع  وحت���ف���ي���ز  �مل�������ش���اري���ع  ت���ل���ك  يف 
�ال�شتثمار�ت �الإمار�تية للتو�جد باأ�شو�ق 
�خلرب�ت  م��ن  ل��ال���ش��ت��ف��ادة  لو�شيا  ���ش��ان��ت 
و�ل�����ق�����در�ت �ل���و�����ش���ع���ة �ل���ت���ي ت��ت��م��ت��ع بها 
�ملجاالت  ت��ل��ك  �الإم���ار�ت���ي���ة يف  �ل�����ش��رك��ات 
بالده  تعمل  �لتي  �خل��ط��و�ت  م�شتعر�شا 
ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا ل��ت��ع��زي��ز ج��اذب��ي��ت��ه��ا �أم���ام 

�ال�شتثمار�ت �الأجنبية ..
تتمتع  �أعمال  مناطق  تطوير  بينها  ومن 
غر�ر  على  وجمركية  �شريبية  مبميز�ت 
من����وذج �مل��ن��اط��ق �حل�����رة، و�أي�����ش��ا �لعمل 
�ملالي�������ة  �خل��دم�����ات  ق��ط��اع  تطوير  على 
��ش������تقطاب  خ�����الل  م����ن  و�مل�������ش���رف���ي���ة 
خطو�ت  وه�����ي  �أج���ن���ب���ي���ة  م�����ش�����������������������ارف 
�القت�شادية  ق��در�ت��ه��ا  ب��ن��اء  �إىل  ت��رم��ي 
حتقيق  م��ن  ميكنها  مب��ا  و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 

�لنمو �القت�شادي �ملاأمول.

•• دبي-الفجر: 

جمّمع  م��ن  �مل�شتوى  رف��ي��ع  وف��د  �ختتم 
�ملجمعات  �أك����رب  �أح����د  �ل�����ش��ن��اع��ي،  دب���ي 
�ل�شناعية يف دبي و�لع�شو يف جمموعة 
جاءت  و�لتي  �ل�شني  �إىل  زيارته  تيكوم، 
تاأكيد�ً على �لتز�م �ملجّمع با�شرت�تيجيته 
�لر�مية �إىل ��شتقطاب �مل�شتثمر �ل�شيني 
�الأغذية  ق��ط��اع  يف  خ�����ش��و���ش��اً  دب���ي  �إىل 
�لذي يعد و�حد من �لقطاعات �لرئي�شية 
ال���ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دب����ي �ل�����ش��ن��اع��ي��ة، كما 
�إد�رة �ملجّمع على  تعك�ص �لزيارة حر�ص 
�لثنائية  �ل��ع��الق��ات  تو�شيع  يف  �الإ���ش��ه��ام 

بني �جلانبني.
وع��ق��د �ل���وف���د، �ل����ذي ر�أ����ش���ه ���ش��ع��ود �أبو 
�ل���������ش����و�رب، �مل����دي����ر �ل����ع����ام مل��ج��م��ع دبي 
مع  �الجتماعات  من  �لعديد  �ل�شناعي، 
و�شركاء  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات 
�الأعمال و�جلهات ذ�ت �لعالقة يف �ل�شني 
و�إبر�ز  �ل�شناعي  دبي  مبجمع  للتعريف 
�القت�شادي  �لتنويع  دفع جهود  دوره يف 
يف دبي ودعم م�شاعي دولة �الإمار�ت نحو 

تعزيز �لناجت �ملحلي غر �لنفطي. 
ت��ق��دمي ع��ر���ص مف�شل  وب��االإ���ش��اف��ة �إىل 
�لتي  �مل���ت���ن���وع���ة  و�مل�����ر�ف�����ق  ل���ل���م���ك���ون���ات 
�لوفد  �أع�����ش��اء  ����ش��ت��ع��ر���ص  يحت�شنها، 
يقدمها  �ل����ت����ي  �خل�����دم�����ات  جم���م���وع���ة 
و�لتي  �ل�شينيني  نظر�ئهم  �أم��ام  �ملجمع 
ت�����ش��اع��ده��م ع��ل��ى زي����ادة �الإن���ت���اج �ملحلي 
لالأغذية، و�ال�شتفادة من موقع �ملجّمع 
�ال�شرت�تيجي بالقرب من كافة خطوط 

•• اأبوظبي-وام:

�لوطنية  �أب���وظ���ب���ي  ب����رتول  ���ش��رك��ة  وق��ع��ت 
�أبوظبي،  ح��ك��وم��ة  ع���ن  ن��ي��اب��ة  “�أدنوك”، 
“وينرت�شال  ���ش��رك��ة  م���ع  �م��ت��ي��از  �ت��ف��اق��ي��ة 
ح�شلت  �أت�ص”،  ب����ي  �إم  ج����ي  ه���ول���دي���ن���غ 
%10 يف  ن�شبة  ع��ل��ى  �الأخ�����رة  مب��وج��ب��ه��ا 
منطقة �متياز “غ�شا” �لذي يعد م�شروعاً 

عمالقاً للغاز عايل �حلمو�شة.
“�حِليل”  حقول  �الم��ت��ي��از  منطقة  وت�شم 
�إ�شافة �إىل حقول �أخرى  و”غ�شا” و”دملا”، 
و”�شرب”  “ن�شر”  ت�شمل  للغاز �حلام�ص 
لبنود �التفاقية، تتحمل  ووفقاً  و”مربز”. 
�مل�شاريف  %10 من  ن�شبة  “وينرت�شال” 
و�لتطويرية  و�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة  �ل��ر�أ���ش��م��ال��ي��ة 

للم�شروع.
�أكرب  وبهذه �التفاقية تن�شم “وينرت�شال”، 

و�لبحرية  �ل����ربي����ة  �ل��رئ��ي�����ش��ة  �ل���ن���ق���ل 
ف�شاًل  للبالد،  �مل�شتوى  عاملية  و�جلوية 
ع����ن م���وق���ع دب�����ي �ال����ش���رت�ت���ي���ج���ي على 

مفرتق �لطرق بني �ل�شرق و�لغرب.
وح�����ش��ر �ل���وف���د ك��ذل��ك �ج��ت��م��اع��ات مع 
للمجمع   100 رق���م  �الأع���م���ال  ���ش��ري��ك 
مر�فق  يف  ب��ج��ول��ة  وق����ام����و�  “لي�شو” 
وغو�نزو.  ف��و���ش��ون  مب��دي��ن��ت��ي  �ل�����ش��رك��ة 
على  لل�شركة  �ملتكاملة  �مل��ن�����ش��اأة  ومت��ت��د 
ق��دم مربع مبجّمع  �أل��ف   600 م�شاحة 
جمال  يف  تن�شط  ح��ي��ث  �ل�شناعي  دب���ي 
و�ملطابخ،  �ل�شحية،  ب�����االأدو�ت  �شناعة 

�لبال�شتيكية،  و�ل����ن����و�ف����ذ  و�الأب����������و�ب 
وم���ع���د�ت مكافحة  �ل��دي��ك��ور،  ول���وح���ات 
�حل�����ر�ئ�����ق، وم�������و�د �ل��ت��ن��ظ��ي��ف، وم�����و�د 
و�شناعة  �ل��ب��ي��ئ��ة،  �ل�شديقة  �لتنظيف 

�الأثاث ومو�د �لبناء.
و�لتجارب  �خل�����رب�ت  �ل���وف���ود  وت���ب���ادل 
�مل�شتوى  ع���ل���ى  �مل����م����ار�����ش����ات  و�أف���������ش����ل 
و�خلدمات  �لت�شنيع  يف  �ملتبعة  �لعاملي 
�ل�شينيني،  �ل�����ش��ي��وف  م��ع  �للوج�شتية 
كما مت مناق�شة فر�ص �لتعاون �ملحتملة 
�أكرث �لطرق فعالية لتعزيز  و��شتك�شاف 
�لتعاون مع �أ�شحاب �مل�شلحة �ل�شينيني. 

�ل�شناعي  دب��ي  جممع  وف��د  ناق�ص  كما 
�أمام  �ملتاحة  �ال�شثتمارية  �لفر�ص  �أب��رز 
�ل�شركات من مدينتي فو�شون وغو�نزو 

لتو�شعة �أعمالها يف دبي. 
�ال�شرت�تيجية  �ل���زي���ارة  ه���ذه  وج�����اءت 
عقب توقيع �تفاقية يف عام 2017 بني 
“ننغزيا  و�شركة  �ل�شناعي  دب��ي  جممع 
�إد�رة  يف  �ملتخ�ش�شة  �ل�شينية  فورورد” 
�أول  ب��ن��اء  ب��ه��دف  �ل�شينية  �ل��ت��م��وي��الت 
جممع �شناعي �شيني-�إمار�تي يف دبي.  
وبهذه �ملنا�شبة، قال �شعود �أبو �ل�شو�رب: 
�الإمار�تية  �ل�شينية  �ل��ع��الق��ات  “تعد 

و�لغاز  �خل���ام  �لنفط  الإن��ت��اج  �أمل��ان��ي��ة  �شركة 
“با�شف”،  ل���  بالكامل  و�ململوكة  �لطبيعي 
حيث  من  �لعامل  يف  كيماويات  �شركة  �أك��رب 
�أدن��وك يف هذ� �مل�شروع  �ملبيعات، �إىل �شركاء 
�لتي  �الإيطالية  “�إيني”  جانب  �إىل  وذل��ك 
ك��ان��ت ق���د ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى ح�����ش��ة %25 يف 
�متياز “غ�شا” مبوجب �تفاقية مت توقيعها 
م��ط��ل��ع ه���ذ� �ل�����ش��ه��ر. وت��ع��د �الت��ف��اق��ي��ة مع 
نفط  ل�شركة  م�شاركة  �أول  “وينرت�شال” 
كما  �أبوظبي،  �متياز�ت  �أحد  �أملانية يف  وغاز 
تتما�شى مع برنامج مبادر�ت �أدنوك لتو�شيع 

وتنويع �ل�شر�كات �ال�شرت�تيجية.
�لدكتور  ك���ل م���ن م��ع��ايل  وق����ع �الت��ف��اق��ي��ة 
���ش��ل��ط��ان ب����ن �أح����م����د �جل����اب����ر وزي������ر دول����ة 
“�لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة برتول �أبو ظبي 
�لوطنية “ �أدن��وك “ وجمموعة �شركاتها” 
وماريو ميهرين، �لرئي�ص �لتنفيذي ل�شركة 

معايل  ق��ال  �ملنا�شبة،  وب��ه��ذه  “وينرت�شال. 
“تنفيذ�ً  �جل��اب��ر  �أح��م��د  �شلطان  �ل��دك��ت��ور 
ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى تو�شعة  �ل��ق��ي��ادة  ل��ت��وج��ي��ه��ات 
وتطوير  �ال�شرت�تيجية  �ل�����ش��ر�ك��ات  ن��ط��اق 
على  و��شتثمارها  �لهيدروكربونية  �مل���و�رد 
�لطاقة  �إم������د�د�ت  ل�شمان  �الأم��ث��ل  �ل��ن��ح��و 
�ل��الزم��ة ل��دع��م �ل��ن��م��و �الق��ت�����ش��ادي، ميثل 
“غ�شا”  �م��ت��ي��از  منطقة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع 
�أولوية ��شرت�تيجية الأدنوك، حيث �شي�شهم 
�قت�شادية  �إم��د�د�ت  �مل�شتخرج بتوفر  �لغاز 
�الحتياجات  لتلبية  �ل��غ��از  م��ن  م�شتد�مة 
�ملحلية وحتقيق هدف �الكتفاء �لذ�تي من 
من  ك��ل  “متتلك  معاليه  و�أ���ش��اف  �ل��غ��از«. 
�أدنوك و�شركة “وينرت�شال” خرب�ت كبرة 
ومتميزة يف تقييم وتطوير مو�رد �لغاز عايل 
�خل�شائ�ص  ذ�ت  �حل��ق��ول  م��ن  �حل��م��و���ش��ة 
�لفنية �ملعقدة، وحتقق هذه �ل�شر�كة منافع 

و�خل��ربة مبا  �ملعرفة  تبادل  وتتيح  متبادلة 
حتقيق  و�شمان  �لتكاليف  خف�ص  يف  ي�شهم 
�أق�شى قيمة من كافة مو�رد �لغاز �ملتوفرة، 
كمركز  �أبوظبي  مكانة  تر�شيخ  �إىل  �إ�شافة 
ل��ل��ت��م��ي��ز يف م�����ش��اري��ع ت��ط��وي��ر �ل���غ���از عايل 
�حل��م��و���ش��ة م���ن خ���الل �ل��ب��ن��اء ع��ل��ى خربة 

�أدنوك �لكبرة يف �إنتاج �لغاز �حلام�ص«.
وتعك�ص �التفاقية �لزخم �لقوي بعد �عتماد 
��شرت�تيجية  ل��ل��ب��رتول  �الأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����ص 
�أدنوك �جلديدة و�ل�شاملة للغاز �لتي تهدف 
�لغاز  م��ك��ام��ن  م��ن  ق��ي��م��ة  �أق�����ش��ى  لتحقيق 
يف �أب��وظ��ب��ي، ودع���م ج��ه��ود دول���ة �الإم�����ار�ت 
�ل���غ���از مع  م���ن  �ل���ذ�ت���ي  �الك��ت��ف��اء  لتحقيق 

�إمكانية �لتحول �إىل ت�شديره.
ع���ايل  ل���ل���غ���از  “غ�شا”  �م���ت���ي���از  وي����ه����دف 
مكمن  م������و�رد  ����ش��ت��غ��الل  �إىل  �حل��م��و���ش��ة 
�لذي ُيقدر �أن يحتوي على عدة  “�لعرب” 

منوذجاً ر�ئد�ً للتعاون و�لتفاهم وتعزيز 
�ل�شني  باأن  �شك  �مل�شرتكة. وال  �مل�شالح 
�لقطاع  ت��و���ش��ع  يف  ك��ب��ر  ب�شكل  ت�شاهم 

�لتجاري ملجمع دبي �ل�شناعي«.  
�ل�شناعي  دبي  جممع  “يوؤدي  و�أ�شاف: 
دور�ً ر�ئد�ً يف تعزيز �لعالقات �لتجارية 
�مل�شافة  قيمته  بف�شل  و�ال���ش��ت��ث��م��اري��ة 
�لتحتية  وب���ن���ي���ت���ه  �مل���م���ت���از  وت����ر�ب����ط����ه 
�ملتطورة، وذلك و�شط م�شاعي �الإمار�ت 
ملتغر�ت  م�شتعد  �ق��ت�����ش��ادي  ب��ن��اء  �إىل 
على  �لعمل  ن��و����ش��ل  و���ش��وف  �مل�شتقبل. 
تنويع  يف  ت�شهم  م��ث��م��رة  ع��الق��ات  ب��ن��اء 
فر�ص  وخ����ل����ق  �ل����وط����ن����ي  �الق����ت���������ش����اد 
�القت�شادية  �لتنمية  لتعزيز  ��شتثمارية 
حالياً  ج���ه���ودن���ا  وت���ه���دف  �مل�������ش���ت���د�م���ة. 
�لعاملية  �لتناف�شية  �ملميز�ت  تعزيز  �إىل 
م��ك��ان��ت��ه��ا كمركز  وت��وط��ي��د  ل����الإم����ار�ت 
�شناعي وجت��اري ق��ادر على حتقيق منو 
غر م�شبوق يف �الأعو�م �لقادمة«.   يذكر 
�أن �لتجارة بني �ل�شني و�الإمار�ت �شهدت 
زخ��م��اً م��ت�����ش��اع��د�ً يف �الأع�����و�م �الأخ����رة، 
�إىل  و�شلت  ع��ائ��د�ت  توليد  يف  و�أ�شهمت 
�الأول  �لربع  من  دره��م  مليار   102.9
�إىل �ل��رب��ع �ل��ث��ال��ث م��ن �ل��ع��ام �حل���ايل، 
بني  �لتجارية  �لعالقات  ق��وة  يعك�ص  ما 
�ل�شناعي  دبي  جممع  ويلتزم  �لبلدين. 
�ل�شني  يف  �القت�شادية  �لتنمية  ب��دع��م 
طر�ئق  ت��وف��ر  ع��رب  �لبعيد  �مل���دى  على 
و�ال���ش��ت��ث��م��ار متا�شياً  ل��ل��ت��ج��ارة  ج��دي��دة 
�قت�شادها  ل��ت��ن��وي��ع  �ل���ب���الد  ج��ه��ود  م���ع 

و�ال�شتفادة من فر�ص �لنمو �لو�عدة.

تريليونات من �الأقد�م �ملكعبة �لقيا�شية من 
�لغاز �لقابل لال�شتخر�ج، حيث من �ملتوقع 
1.5 مليار قدم  �أكرث من  �مل�شروع  ينتج  �أن 
مكعبة من �لغاز يومياً عند بدء ت�شغيله يف 
منت�شف �لعقد �ملقبل. ومن �ملتوقع �أن ينتج 
لتلبية  كافية  غ��از  كميات  “غ�شا”  �م��ت��ي��از 
�حتياجات ما يزيد عن 2 مليون منزل من 
�لكهرباء. ومع �كتمال �مل�شروع، �شينتج �أي�شاً 
ب��رم��ي��ل م��ن �لنفط  �أل����ف   120 �أك����رث م��ن 

و�ملكثفات عالية �لقيمة يومياً.
للغاز  م��رك��ز  تطوير  يف  �مل�����ش��روع  و�شي�شهم 
عايل �حلمو�شة يف �ملنطقة، كما �أنه �شيحقق 
�ملحلي  ل��الق��ت�����ش��اد  �مل���ن���اف���ع  م���ن  �ل���ع���دي���د 
�لقيمة  لتعزيز  �أدن���وك  برنامج  خ��الل  م��ن 
ي��ه��دف لتعزيز  �مل�����ش��اف��ة، و�ل�����ذي  �مل��ح��ل��ي��ة 
�ملحتوى �ملحلي وتوثيق �لتعاون مع �شركات 
�ملزيد من �لفر�ص  و�إتاحة  �لقطاع �خلا�ص 
�لتجارية �أمامها مبا ي�شهم يف تعزيز �لنمو 
وظائف  وت��وف��ر  و�الجتماعي  �القت�شادي 

�إ�شافية للمو�طنني يف �لقطاع �خلا�ص.
من جهته قال ماريو ميهرين: “نحن �شعد�ء 
�ال�شرت�تيجي،  �مل�����ش��روع  ه��ذ�  يف  بامل�شاركة 
��شرت�تيجية  تنفيذ  دع��م  يف  ي�شهم  و�ل���ذي 
�لذكي  ل��ل��ن��م��و   2030 �مل��ت��ك��ام��ل��ة  �أدن������وك 
“وينرت�شال”،  ��شرت�تيجية  مع  ويتما�شى 
 ،2010 �مل��ت��و����ش��ل��ة م��ن��ذ ع����ام  وج���ه���وده���ا 
منطقة  يف  ح�شورها  لتعزيز  تهدف  و�لتي 
�الأو���ش��ط م��ن خ��الل �ال�شتثمار يف  �ل�����ش��رق 
�أبوظبي وتطوير ��شتثمار�تها خللق منطقة 
وقد جنحنا يف  منو جديدة ل�”وينرت�شال”، 

حتقيق هذ� �لهدف.

% يف امتياز »غ�صا« بعد »اإيني« االإيطالية »وينرت�صال« االأملانية ت�صتحوذ على ن�صبة 10 
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املال والأعمال

ملتقى اأبوغزاله ي�صت�صيف �صبكة »اأنا هنا الدولية«
 واحلوار اال�صرتاتيجي االأول حول »االبتكار من اأجل متكني املراأة اقت�صاديًا«

بالتزامن مع انطاق فعاليات »اخلم�سة الكبار«

»اإمباور« توجه ب�صرورة امل�صاهمة يف التنمية امل�صتدامة، با�صتخدام
 اأنظمة تربيد املناطق ذات التقنيات الرقمية وتطبيقات الذكاء اال�صطناعي 

راأ�س اخليمة ت�صت�صيف موؤمتر رابطة م�صغلي اجلوالت ال�صياحية امل�صتقلني 

اقت�صاد االإمارات �صمن قائمة االأكرث جاهزية للتطور عامليا

 •• عمان –الفجر:

����ش��ت�����ش��اف م��ل��ت��ق��ى ط����الل �أب���وغ���ز�ل���ة 
“�ل�شريك �ال�شرت�تيجي ل�شبكة  �ملعريف 
�أنا هنا �لدولية” �حلو�ر �ال�شرت�تيجي 
متكني  �أج��ل  من  “�البتكار  ح��ول  �الأول 
بتنظيم  ياأتي  �قت�شادياً” و�ل��ذي  �مل��ر�أة 
بالتعاون  �لدولية(  هنا  )�أن��ا  �شبكة  من 
مع مركز در��شات �ملر�أة �لتابع للجامعة 
�جلل�شة  ت��ن��ظ��ي��م  وي����اأت����ي  �الأردن������ي������ة.  
و�ل�شويد  �ل��روي��ج  ���ش��ف��ري  مب�����ش��ارك��ة 
رفيعة  �شخ�شيات  وبح�شور  �الأردن،  يف 
حملية  م���وؤ����ش�������ش���ات  مت���ث���ل  �مل�������ش���ت���وى 
و�إقليمية ودولية، لبحث �أف�شل �لطرق 

�مل���ر�أة، و�أث��ره��ا يف  لتح�شني فر�ص عمل 
�ال���ش��ت��ق��ر�ر �الج��ت��م��اع��ي.  وق���ال �شعادة 
كلمته  خ��الل  �أبوغز�لة  ط��الل  �لدكتور 
�أن  �إىل  �أتطلع  “�إنني  رئي�ص،  كمتحّدث 
�الأردن��ي��ات على  �لن�شاء  �إب��د�ع��ات  ت�شبح 
ق���دم �مل�����ش��او�ة م��ع �ل��رج��ال يف جماالت 
���ش��ن��ع �مل���ع���رف���ة و�ل����ري����ادة �مل��ع��رف��ي��ة يف 
“ثورة  �لر�بعة  �ل�شناعية  �لثورة  ع�شر 
�ملعرفة” ملا يتيحه �الإنرتنت من م�شاو�ة 
ت�شمح  ال  كاملة  ودمي��ق��ر�ط��ي��ة  مطلقة 
باأعذ�ر تتعلق مبعوقات �ملجتمع«.  وقدم 
و�لن�شائح  �لو�شفات  بع�ص  �أب��وغ��ز�ل��ة 
�شعيها  �قت�شادياً، تتطلب  �ملر�أة  لتمكني 
و�لبدء  ذ�ت���ه���ا،  وت��وظ��ي��ف  مت��ك��ني  �إىل 

و�الإنرتنت،  �ملعرفة  ع�شر  يف  باأعمالها 
م�شيفا �أن على �الأمهات توجيه و�إعد�د 
رقميني  مو�طنني  لي�شبحو�  �أبنائهن 
وخم����رتع����ني وم��ن��ت��ج��ني ل��ل��م��ع��رف��ة يف 
�أب����وغ����ز�ل����ة جميع  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.  ودع������ا 
�لقو�نني  يف  �ل��ب��ح��ث  �إىل  �مل�������ش���ارك���ات 
و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات غ��ر �ل��ع��ادل��ة �ل��ت��ي تقف 
�لكاملة بني  �مل�����ش��او�ة  ع��ائ��ق��اً يف ط��ري��ق 
�أن  ���ش��رورة  على  �أن  م��وؤك��د�  �جلن�شني، 
بنف�شها،  نف�شها  �مل��ر�أة على متكن  تعمل 
فهي قادرة على ذلك، وال يجب �أن تطلب 
ذلك من �أحد.  من جانبها، �أكدت �ل�شيدة 
�ل��رئ��ي�����ش��ة �الأوىل  ب��ري��ج��ي��ت��ا وورمت������ان، 
ل�شبكة )�أنا هنا �لدولية(: “ �إننا نوؤمن 

و�خلرب�ت  و�الأفكار،  �ملعرفة،  تبادل  باأن 
�شيقدم  �ل��دول  بني  و�الإقليمية  �ملحلية 
وم�شاهمات  ل��الب��ت��ك��ار  مهمة  وم�����ش��ات 
نحتاجها جميعا لت�شجيع م�شاركة �ملر�أة 
�مل�شاركون  �خل��رب�ء  و�شّلط  �قت�شادياً«. 
�لتي  �مل�شرتكة  �لتحدّيات  على  �ل�شوء 
تو�جه �لن�شاء يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط 
و�شمال �أفريقيا و�أوروبا، و�أبرز �لعو�مل 
�لوطني،  �الق��ت�����ش��اد  يف  ت�����ش��اه��م  �ل��ت��ي 
�إىل �لتوجهات �ال�شرت�تيجية  م�شرين 
�ل��ت��ي مت��ّه��د �ل��ط��ري��ق ل��ل��م��ر�أة وتدعم 
و�إيجاد  �مل�����ش��ت��د�م��ة،  �ل��ت��ن��م��ي��ة  �أه�����د�ف 
�ل�����ط�����رق �ل���ف���اع���ل���ة حل�������ش���د �ل���ت���اأي���ي���د 
�أبرز  �مل�شاركون  و��شتعر�ص  و�ملنا�شرة.  

�لكيانات  ك��ربى  ل��دى  �ال���ش��ت��د�م��ة  مفهوم 
تبني  خ��الل حثها على  م��ن  �الق��ت�����ش��ادي��ة، 
طاقة  ك���ف���اءة  ذ�ت  �مل���ن���اط���ق  ت���ربي���د  ح����ول 
جدياً  و�لتفكر  للبيئة،  و�ل�شديقة  عالية 
يف �ال�شتغناء �لتدريجي عن حلول �لتربيد 
�لتقليدية، وذلك يف �شياق تنفيذ توجيهات 
ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل 
رئي�ص جمل�ص  �لدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم، 
�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل، يف �لتحول �إىل 
�قت�شاد �أخ�شر قائم على تر�شيد ��شتهالك 
�لطبيعية  �مل���و�رد  على  و�ملحافظة  �لطاقة 

و�أف�شل طرق معاجلتها من  �لتحديات 
خالل جتارب وخرب�ت �لدول �مل�شاركة، 
�ل�شر�كات  ب��ن��اء  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن 
�ملوؤ�ش�شات  بني  �لفاعلة  �ال�شرت�تيجية 
�ل�شادرة  �لنتائج  و�ع��ت��م��دو�  �مل�����ش��ارك��ة. 
وبر�مج  ك��م�����ش��اري��ع  �حل������و�ر  ه����ذ�  ع���ن 
ت��ع��اون��ي��ة ب���ني �ل�����دول �مل�����ش��ارك��ة و�لتي 
�أكرب  ب�شكل  للم�شاركة  �مل���ر�أة  �شت�شاعد 
�ل�شرق  دول  يف  �القت�شادية  �حل��ي��اة  يف 
�أن  �إىل  ي�شار  �أفريقيا.  و�شمال  �الأو�شط 
�حلو�ر عقد بدعم و�شر�كة ��شرت�تيجية 
�ملعريف،  �أب���وغ���ز�ل���ة  ط���الل  ملتقى  م��ن 
�أوك�شفام وموؤ�ش�شة كيفينا تل  وموؤ�ش�شة 

كفينا. 

•• دبي-الفجر: 

�لتربيد  �الإم��ار�ت الأنظمة  وجهت موؤ�ش�شة 
خلدمات  م���زود  �أك���رب  “�إمباور”،  �مل��رك��زي 
من  �مل�شاركني  �لعامل،  يف  �ملناطق  �لتربيد 
�لكربى  �لعمر�نية  و�مل�شاريع  �الأعمال  رو�د 
حول �لعامل و�أهم �ملوؤثرين يف قطاع �لبناء 
�لتنمية  يف  �مل�شاهمة  باأهمية  و�لت�شييد، 
�ل�شناعية  �ل���ث���ورة  وم���و�ك���ب���ة  �مل�����ش��ت��د�م��ة 
�ملناطق  تربيد  �أنظمة  با�شتخد�م  �لر�بعة، 
وذلك  �ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  تطبيقات  ذ�ت 
�لكبار”،  “�خلم�شة  معر�ص  هام�ص  على 
�ل��ذي يقام على م��د�ر 4 �أي��ام يف �لفرتة ما 
مركز  يف  نوفمرب2018  و29   26 ب��ني 
دب��ي �ل��ت��ج��اري و�ل���ذي ينعقد يف دورت���ه �ل� 
�أح���م���د بن  ق���ال  �ل�����ش��ي��اق،  ويف ه���ذ�    .39
“�إمباور”:  ل���  �لتنفيذي  �لرئي�ص  �شعفار 
يناق�ص  �لكبار”  “�خلم�شة  معر�ص  “�إن 
بقطاع  ع��الق��ة  ذ�ت  م��و����ش��ي��ع  �ل�شنة  ه���ذه 
�لوعي  ي��ع��ك�����ص  وذل������ك  �مل���ن���اط���ق،  ت���ربي���د 
�الإيجابي �لذي ي�شود �لعامل حول �لعو�ئد 
�الق��ت�����ش��ادي��ة و�ل��ب��ي��ئ��ي��ة �ل���ت���ي مي��ك��ن��ن��ا �أن 
�ملناطق،  تربيد  �أنظمة  با�شتخد�م  جننيها 
�ملعر�ص  ه��ذ�  جل�شات  بع�ص  تتطرق  حيث 
�إىل حلول �لبنية �لتحتية �خل�شر�ء و�لبناء 

كفاءة  تعزيز  على  ي�شجع  �ل��ذي  �مل�شتد�م، 
�ل�شكنية  �شو�ء  �جلديدة  �ملباين  يف  �لطاقة 
�ملثال،  �شبيل  على  كامل�شانع  �لتجارية  �أو 
ودورها  �لت�شغيلية  كفاءتها  ل��زي��ادة  وذل��ك 
يف حماية �لبيئة من �النبعاثات �لكربونية، 
�إح��دى �جلل�شات  �شتطرق  ذ�ته  �ل�شياق  ويف 
�إىل حمور ال يقل �أهمية يناق�ص دور �ملباين 
�أكرث  م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  للبيئة  �ل�شديقة 
�خ�شر�ر�ً لدول جمل�ص �لتعاون �خلليجي، 
ودور �حلكومات يف زيادة �لوعي حول �أهمية 
�لتخطيط �حل�شري  �الأخ�شر يف  �النتقال 
و�الجتماعية  �الق���ت�������ش���ادي���ة  وم���ن���اف���ع���ه 
و�لبيئية �لكبرة، وذلك من خالل �لتعليم 
و�شن قو�نني وت�شريعات جديدة تنظم هذ� 
ت�شميم  على  �مل�شتثمرين  وت�شجع  �لقطاع 

م�شاريعهم وفق هذ� �ملنظور«. 
معر�ص  “يعد  ����ش���ع���ف���ار:  ب����ن  و�أ�������ش������اف 
“�خلم�شة �لكبار” من �أكرب فعاليات قطاع 
�لت�شييد و�لبناء يف منطقة �ل�شرق �الأو�شط، 
حيث متثل هذه �لفعالية �لتجارية ملتقى 
عاملي الأهم �لقطاعات �لتنموية، �إذ ي�شارك 
عار�شة  ���ش��رك��ة   2،500 م���ن  �أك����رث  ف��ي��ه��ا 
�أك��رث من  60 دول��ة م�شاركة، وجت��ذب  من 
تو��شل  �شنوياً.  متخ�ش�ص  ز�ئ��ر  �أل��ف   79
تعزيز  نحو  �حلثيثة  ج��ه��وده��ا  “�إمباور” 

�ل���ق���ادم���ة، م���ن خ����الل تطبيق  ل���الأج���ي���ال 
�ال�شرت�تيجيات �لوطنية من بينها “مئوية 
دبي  و”��شرت�تيجية   ”2071 �الم����ار�ت 
و”روؤية   ”2050 �ل��ن��ظ��ي��ف��ة  ل��ل��ط��اق��ة 
 2021 دب��ي  وخطة   ،”2021 �الإم����ار�ت 
�ل��ت��ي ت��رم��ي �إىل ت��ك��ون دب���ي م��دي��ن��ة ذكية 
نظيفة،  بيئية  ع��ن��ا���ش��ر  ذ�ت  وم�����ش��ت��د�م��ة، 

و�شحية، وم�شتد�مة«.
ك��م��ا مل ي��غ��ف��ل ب���ن ���ش��ع��ف��ار �الإ������ش�����ارة �إىل 
�لر�بعة،  �ل�شناعية  �لثورة  مو�كبة  �شرورة 
وتطبيقات  �لرقمية  �لتقنيات  و��شتخد�م 
�لذكاء �ال�شطناعي، حيث توجه “�إمباور” 
على تطوير تقنياتها و�بتكار حلول لتنفيذ 
خطة �لتحول �لتام �إىل �القت�شاد �الأخ�شر، 
حيث �بتكرت م�شروع “�حلل �ل�شامل لنظام 
�ال�شطناعي  �ل��ذك��اء  با�شتخد�م  �ل��ع��د�د�ت 
�لتحكم  و”لنظام   ،«  ”AIMS 360
�ملبدالت  ملحطات  �لطاقة  تدفق  يف  �الأمثل 
�الإح�شائية  �لعمليات  با�شتخد�م  �حلر�رية 
�البتكار  بجائزتي  ف��ازت��ا  �للتان  �لذكية”، 
�خلا�ص  �جلو�ئز  توزيع  حفل  يف  �لفخرية 
و�ملعر�ص  ل��ل��م��وؤمت��ر   109 �ل�����  ب����ال����دورة 
�ل�شنوي للجمعية �لدولية لتربيد �ملناطق.
م��ع��ر���ص حديثه  ���ش��ع��ف��ار يف  ب���ن  وت���ط���رق 
�إم��ب��اور يف جم��ال تطوير قطاع  ع��ن جهود 

�الأول من  �الإجن������از  ع���ن  �مل��ن��اط��ق،  ت��ربي��د 
نوعه يف �لعامل �ملتمثل يف بناء �أول حمطة 
تربيد ذ�تية �لت�شغيل يف �لعامل، �لتي �شيتم 
�إجن��ازه��ا يف ق��ري��ة ج��م��ر� �ل��د�ئ��ري��ة حيث 
با�شتخد�م  ت��ربي��د،  ط��ن  �أل���ف   50 �شتوفر 
تدفق  وتعديل  ملر�قبة  �ال�شطناعي  �لذكاء 
�شكاد�  ونظام  �أوتوماتيكيا،  وتدفقها  �ملياه 
�مل��ت��ق��دم �ل����ذي ي��ت��ي��ح �ل���ق���درة ع��ل��ى ق����ر�ءة 
باأبر�ج  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �ل��ب��ي��ان��ات  م���ن  م��ل��ي��ون��ني 
�ل��ت��ربي��د و�مل�����ربد�ت و�مل���ح���والت و�إم�����د�د�ت 
تكنولوجيا  و�����ش���ت���خ���د�م  وغ���ره���ا،  �مل���ي���اه 
»TES«ومياه  �حل��ر�ري��ة   �لطاقة  تخزين 
�حلا�شلتني   »TSE« �مل��ع��اجل��ة  �ل�����ش��رف 
على جو�ئز عاملية الإنتاج �ملياه �ملربدة ، ومن 
�ملقرر دخول هذه �ملحطة �خلدمة يف �لربع 

�الأخر من �شنة 2019. 
�الإنتاجية  �ل���ق���درة  �أن  ب��ال��ذك��ر،  و�جل���دي���ر 
ل�شركة “�إمباور” ت�شل �إىل �أكرث من 1،34 
�ل�شركة  وت��ق��دم  �ل��ت��ربي��د  م��ن  ط��ن  مليون 
ت��ربي��د م��ن��اط��ق ���ش��دي��ق��ة للبيئة  خ���دم���ات 
لعدد من �مل�شاريع �لبارزة يف �إمارة دبي مثل 
جمموعة جمر� وجمر� بيت�ص ريزيدن�ص 
ومركز دبي �ملايل �لعاملي و�خلليج �لتجاري 
ومدينة دبي �لطبية و�أبر�ج بحر�ت جمر� 
و�بن  ج��اردن��ز  ودي�شكفري  ج��م��ر�  ونخلة 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ر�أ������ص �خل��ي��م��ة لتنمية  ����ش��ت�����ش��اف��ت ه��ي��ئ��ة 
�ل�شنوي  “�ملوؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  �ل�����ش��ي��اح��ة 
�لدويل لر�بطة م�شغلي �جلوالت �ل�شياحية 
�مل�شتقلني” �لذي ��شتمر من 22 حتى 25 
نوفمرب �جلاري 2018 مب�شاركة ممثلني 
120 �شركة مرموقة ومتخ�ش�شة يف  عن 
قدمو�  �ملتحدة،  �ململكة  من  �ل�شفر  قطاع 
للتعرف على ما توفره �إمارة ر�أ�ص �خليمة 
م��ن وج��ه��ات وم���ر�ف���ق م��ت��ن��وع��ة ومذهلة. 

وجتمع ر�بطة م�شغلي �جلوالت �ل�شياحية 
�مل�����ش��ت��ق��ل��ني حت���ت م��ظ��ل��ت��ه��ا جم��م��وع��ة من 
�ل�شياحية  �جل��������والت  م�����ش��غ��ل��ي  �أف�������ش���ل 
�ل�شياق،  هذ�  ويف  بريطانيا.   يف  �مل�شتقلني 
لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�ص  مطر  هيثم  قال 
ر�أ�ص �خليمة لتنمية �ل�شياحة : “�حتفظت 
�أبرز  �ملتحدة مبكانتها كو�حدة من  �ململكة 
�أربعة �أ�شو�ق �شياحية بالن�شبة الإمارة ر�أ�ص 
�لقليلة  �الأع������و�م  �خل��ي��م��ة ال���ش��ي��م��ا خ���الل 
من  �لعديد  على  �أي�شاً  وتنطوي  �ملا�شية، 
�مل���ق���وم���ات �ل��ت��ي ت��ت��ي��ح م���زي���د�ً م���ن �لنمو 

�الأوىل  �لع�شرة  �الأ�شهر  وخالل  م�شتقباًل. 
م���ن �ل���ع���ام �جل������اري، ���ش��ه��دت �إم������ارة ر�أ����ص 
�خليمة �رتفاعاً يف عدد �ل��زو�ر من �ململكة 
بالفرتة  م��ق��ارن��ة   11% بن�شبة  �مل��ت��ح��دة 

نف�شها من �لعام �ملا�شي. 
وتهدف هيئة ر�أ�ص �خليمة لتنمية �ل�شياحة 
�إىل رفع �أع��د�د �ل�شياح و�ل��زو�ر من �ململكة 
 2019 ع����ام  يف   20% ب��ن�����ش��ب��ة  �مل��ت��ح��دة 
�لت�شويقية  ج��ه��وده��ا  ت��ع��زي��ز  ع���رب  وذل����ك 
�لقطاع«.  يف  �ل�شر�كات  م��ن  مزيد  و�إب���ر�م 
م������ور رئي�ص  دي����ري����ك  ق������ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 

�جل����والت  م�����ش��غ��ل��ي  ر�ب���ط���ة  �د�رة  جم��ل�����ص 
بالدعوة  “�شررنا  �مل�شتقلني:  �ل�شياحية 
�ل��ت��ي ت��ل��ق��ي��ن��اه��ا م���ن ه��ي��ئ��ة ر�أ������ص �خليمة 
�ل�شنوي  موؤمترنا  لعقد  �ل�شياحة  لتنمية 
�أت���اح للعديد  ر�أ����ص �خليمة، مم��ا  �إم���ارة  يف 
م��ن �أع�����ش��اء �ل��ر�ب��ط��ة ف��ر���ش��ة زي����ارة هذه 
بخطو�ت  مت�شي  �ل��ت��ي  �ل��ر�ئ��ع��ة  �ل��وج��ه��ة 
�إر�شاء معاير جديدة على  مت�شارعة نحو 
م�����ش��ت��وى ق��ط��اع �ل�����ش��ي��اح��ة �ل���ع���امل���ي«. من 
جانبها، قالت جيما �أنرتوبو�ص رئي�ص ق�شم 
�لر�بطة:  يف  �ملتخ�ش�شني  �ل�شفر  وك���الء 

•• اأبوظبي-وام:

�الإمار�ت  دول��ة  �تبعتها  �لتي  �لتنويع  �شيا�شة  �شاهمت 
بات  �ل��ذي  �لوطني  لالقت�شاد  جديدة  رو�ف��د  خلق  يف 
�الإمكانات  ذ�ت  �الق��ت�����ش��اد�ت  ق��ائ��م��ة  ���ش��م��ن  ي�شنف 
و�ل��ت��ط��ور على  ل��الإن��ت��اج  �لعالية م��ن حيث �جل��اه��زي��ة 
م�شتوى �لعامل وذلك بح�شب تقارير �ملوؤ�ش�شات �لعاملية 

�ملتخ�ش�شة.
ومن �ملتوقع �أن ي�شاهم فر�ص �شريبة �لقيمة �مل�شافة 
%5 �عتبار� من بد�ية �لعام �جل��اري يف زيادة  بن�شبة 
�لناجت �ملحلي �الإجمايل لدولة �المار�ت بن�شبة ترت�وح 

بحيث   2018 �ل��ع��ام  خ���الل   2% �إىل   1.5% ب��ني 
ي�شل �ىل نحو 1.6 تريليون درهم مقارنة مع 1.49 
2017 وذل����ك ووفقا  �ل��ع��ام  ت��ري��ل��ي��ون دره����م خ���الل 

للدر��شات �لر�شمية ومن �شمنها وز�رة �القت�شاد.
وجاء �إقر�ر هذه �ل�شريبة �نطالقا من �لتز�م �لدولة 
بتنفيذ �شيا�شات �أكرث ن�شاطاً لتعزيز �لنمو �القت�شادي، 
�الأمر �لذي �شكل �أي�شا عامال م�شاهما يف تنويع مو�رد 

�القت�شاد �لوطني ب�شكل عام.
وكانت �ل�شيا�شات �القت�شادية و�ملالية �ملعمول بها خالل 
زيادة  بدروها يف  �شاهمت  قد  �ملا�شية  �الأرب��ع  �ل�شنو�ت 
�حل�شيلة  يف  �ل��دول��ة  ومكنت  �لوطني  �القت�شاد  ق��وة 

�ملايل و�لنقدي  ��شتقر�رها  �لنهائية من �حلفاظ على 
�إنه  وتعزيز م�شتويات �لنمو. وقال خرب�ء �قت�شاديون 
ويف ظل �لنجاح �لكبر �لذي حققته �لدولة يف جمال 
�لتنويع �لتي عززت من ح�شانة �القت�شاد �لوطني يف 
مو�جهة �ل�شغوط �لتي يتعر�ص لها �القت�شاد �لعاملي 
فمن �ملتوقع �أن يرتفع �لناجت �ملحلي �الإجمايل �ىل نحو 
م�شرين   ،2018 �لعام  خ��الل  دره��م  تريليون   1.6
�ظهرها  �لتي  �لكبرة  �لقدرة  �ىل  �خل�شو�ص  هذ�  يف 
�لتي نتجت عن  �الآث��ار  ��شتيعاب  �لوطني يف  �القت�شاد 
�الزمات �لعاملية �شو�ء خالل �لعام 2008 �أو �لرت�جع 

�لكبر يف �أ�شعار �لنفط �لذي �شهده �لعام 2014.

ي�����ش��ار �ىل �أن �ل��ت��ق��اري��ر �ل�����ش��ادرة يف وق���ت ���ش��اب��ق عن 
�شندوق �لنقد �لدويل �أكدت �أّن �قت�شاد دولة �الإمار�ت 
مت��ك��ن ن�����ش��ب��ي��اً م��ن جت����اوز ���ش��دم��ة �ل��ن��ف��ط ب��ع��د �لعام 
و�الأ�ش�ص  �مل��ال��ي��ة  �الح��ت��ي��اط��ات  ك��ان��ت  ح��ي��ث   ،2014
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �ل���دول���ة  و���ش��م��ع��ة  �ل�شليمة  �مل�����ش��رف��ي��ة 
�لعاملي مالذ�ً �آمناً، ف�شال عن مناخها �ملالئم لالأعمال 
كانت  �لتي  فيها،  �ملتنوعة  �لدخل  وم�شادر  �لتجارية 
تو��شل  �ىل  م�شر�  ذل��ك،  يف  م�شاعدة  عو�مل  مبثابة 
�الإيجابية  �لتوقعات  ظل  يف  �لوطني  �القت�شاد  �لنمو 
يف  �ملالية  �الأو�شاع  �شبط  وت�شهيالت  �لعاملية  للتجارة 

�لدولة وت�شريع �ال�شتثمار.

�خلالبة  �ل�شياحية  �لوجهة  ه��ذه  “تتمتع 
ب��ال��ك��ث��ر م���ن �مل��ق��وم��ات �جل���اذب���ة لوكالء 
م�شغلي  ر�ب���ط���ة  يف  �ملتخ�ش�شني  �ل�����ش��ف��ر 
�لباحثني  �مل�شتقلني،  �ل�شياحية  �جل��والت 
بتميزها  تنفرد  �شياحية  مو�قع  عن  دوم��اً 
ع���ن �ل��ت��وج��ه��ات �ل�����ش��ائ��دة. ف���اإم���ارة ر�أ����ص 
�خليمة تقدم تناغماً مثالياً بني �لن�شاطات 
�لعريق  و�ل��ت��اري��خ  و�مل��غ��ام��ر�ت  �ل�شاطئية 
و�لثقافة �لغنية، لتوفر بذلك طيفاً �شياحياً 
متنوعاً ي�شبو �إليه �لعمالء ويف�شل وكالء 

�لر�بطة تقدميه لعمالئهم«.

»اأرا�صي دبي«: انخفا�س ر�صوم خدمات امللكية 
امل�صرتكة يزيد جاذبية م�صاريع دبي العقارية

•• دبي -وام: 

�أكدت د�ئرة �الأر��شي و�الأمالك يف دبي �أن �لر�شوم �ملنخف�شة على خدمات 
�مللكية �مل�شرتكة يف مناطق �لتملك �حلر يف دبي �أ�شهمت يف جاذبية �مل�شاريع 
�لعقارية من خالل �لت�شجيع على �ل�شر�ء بني �لر�غبني يف �ال�شتثمار على 
�شكنية  وح��د�ت  �شر�ء  يف  �لر�غبني  �أول��ئ��ك  وحتى  و�لبعيد  �ملتو�شط  �مل��دى 

لالإقامة فيها.
ويعزى �لف�شل يف ذلك �إىل �لقو�نني �لتنظيمية لهذ� �لن�شاط ومن �أبرزها 
�لقانون �ل�شادر عام 2007 ب�شاأن �مللكية �مل�شرتكة و�لتعاميم �ل�شادرة من 
�أولت  �لتي  �لعقاري  �لتنظيم  وموؤ�ش�شة  دبي  و�الأم��الك يف  �الأر��شي  د�ئ��رة 

مو�شوع ر�شوم �خلدمات �الهتمام �ملنا�شب.
�إد�رة �خلدمات يف  �ملوؤ�ش�شة على �شركات  وع��الوة على ذلك فقد ��شرتطت 

عن  �الإف�����ش��اح  ���ش��رورة  �مل�شاريع  تلك 
ل��ر���ش��وم �خلدمات  �مل��ال��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
قبل  للموؤ�ش�شة  للتدقيق  وتقدميها 
�مل�����الك وط��ال��ب��ت��ه��م يف  �ل��ت��وج��ه �إىل 

ت�شديدها.
و�أ�شار �شعادة مرو�ن بن غليطة �ملدير 
�لعقاري  �لتنظيم  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
و�الأر��شي  �الأم���الك  ل��د�ئ��رة  �لتابعة 
بدبي �إىل �لدور �لتنظيمي و�لرقابي 
تعزيز  �ملوؤ�ش�شة ل�شمان  تتواله  �لذي 
وتفادي  �جل��ان��ب  ه���ذ�  يف  �ل�شفافية 
وجود بنود ومو�د غر معلومة م�شبقا 
�ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  ..الف��ت��ا  للم�شرتين 
��شرتطت على �شركات �الإد�رة عر�ص 

جمعيات  على  �مل��ال��ي��ة  بياناتها  جميع 
�ملالك و�أخذ �ملو�فقة �مل�شبقة عليها وطلبت منها تقدمي �مليز�نية للتدقيق 
�لتدقيق  ليتم  �ملوؤ�ش�شة  لدى  م�شجلة  مايل  تدقيق  �شركة  قبل  من  عليها 
�أج��ل مر�جعة عملية  للموؤ�ش�شة من  �أخ��رى  م��رة  ثم تقدميها  وم��ن  عليها 

�لتدقيق ليتم �عتمادها يف حالة �جتيازها كافة هذه �ملر�حل.
وذكر �أنه عند مقارنة معدل ر�شوم �خلدمات للعام �ملا�شي مع �لعام �جلاري 
ن�شبة  �أن  �ل��ع��ق��اري  �لتنظيم  موؤ�ش�شة  ع��ن  ���ش��ادر�  �إح�����ش��اء  يظهر   2018
�النخفا�ص يف 11 منطقة موزعة يف �أرجاء خمتلفة من مدينة دبي ت�شل 

�إىل 12 باملائة يف بع�ص �ملناطق.
ر�شوم  حت�شيل  على  �ملوؤ�ش�شة  مو�فقة  على  �حل�شول  ���ش��رورة  على  و�شدد 
www. خل���دم���ات وه���و م��ت��اح م���ن خ���الل �ل��ن��ظ��ام �الل���ك���رتوين م���الك�

mollak.ae �إ�شافة �إىل �شرورة �لتعاون بني �ملالك يف تخفي�ص ��شتخد�م 
�لطاقة �لذي يوؤدي �ىل تر�شيد يف �لنفقات لي�شاهم ب�شكل كبر يف تخفي�ص 
و�لتكييف  �لكهرباء  يف  �ملتمثلة  �لطاقة  ر���ش��وم  �إن  حيث  �خل��دم��ات  ر���ش��وم 
45 و65 باملائة من �إجمايل ر�شوم  �ملركزي جمتمعة ترت�وح ن�شبتها بني 
�خلدمات. و�أ�شار �بن غليطة �إىل �أن موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري ت�شرتط على 
�شركات �الإد�رة وجمعيات �ملالك تقدمي كافة �لتفا�شيل �ملالية ملدقق مايل 
معتمد وم�شجل لدى �ملوؤ�ش�شة ليقوم بعملية لتدقيق على ر�شوم �خلدمات 

ومن ثم �إعد�د �لتقارير �ملالية يف نهاية كل �شنة مالية.
من جانبه قال حممد بن حماد مدير �إد�رة �أول يف �إد�رة تنظيم �لعالقات 
ر�شوم  على  �لتدقيق  خ��الل  من  �إن��ه  �لعقاري  �لتنظيم  مبوؤ�ش�شة  �لعقارية 
�خلدمات من قبل موؤ�ش�شة �لتنظيم �لعقاري وحر�شا على تعزيز جاذبية 
�إىل  �ل��ه��ادف��ة  �مل���ب���ادر�ت  م��ن  ع���دد�  �مل��دي��ن��ة طرحنا  �ل��ع��ق��اري يف  �ال�شتثمار 
�ال�شتثماري وحمافظة  �الأفق  ليعود نفعها على  ر�شوم �خلدمات  تخفي�ص 
دبي على مكانتها �شمن قو�ئم موؤ�شر�ت �لتناف�شية �لعاملية ولتظل و�حدة 

من �أبرز �خليار�ت �ال�شتثمارية يف �لعامل.

»دبي املالحية« ت�صتعر�س اآليات ت�صريع منو �صوق
 اليخوت الفاخرة خالل »موؤمتر ال�صرق االأو�صط لليخوت«

•• دبي -وام:

م�شتقبل  ��شت�شر�ف  جهود  �إىل  �ملالحية”  دب��ي  مدينة  “�شلطة  �ن�شمت 
�ل��ي��خ��وت �ل��ف��اخ��رة م��ن م��ن��ظ��ور ج��دي��د ي��و�ك��ب متطلبات �ل��ق��رن �حلادي 
لليخوت  �الأو�شط  �ل�شرق  “موؤمتر  يف  م�شاركتها  خالل  وذل��ك  و�لع�شرين 
“ت�شريع  �شعار  حت��ت  باأبوظبي  مارينا”  “يا�ص  يف  �أق��ي��م  �ل��ذي   ”2018
وترة منو قطاع �ليخوت �لفاخرة .. �حتياجات �ل�شوق و�لفر�ص �لنا�شئة” 
ورو�د  و�لدوليني  �الإقليميني  و�خل��رب�ء  �لقر�ر  �شّناع  من  كوكبة  بح�شور 
و�لتطّلعات  �لنا�شئة  �الجّت��اه��ات  �أه��م  ��شتعر�شو�  �لذين  �لبحري  �لقطاع 
و�الإقليمي.  �ملحلي  �مل�شتويني  على  �لفاخرة  �ليخوت  ل�شناعة  �مل�شتقبلية 
ومتّيزت �لدورة �ل� 12 من �ملوؤمتر بجدول �أعمال حافل باملناق�شات �ملو�شعة 
حول �شبل تعزيز �لثقة بقطاع تاأجر �ليخوت �لفاخرة يف منطقة �ل�شرق 
جليل  �ملوجهة  �لت�شويق  ��شرت�تيجيات  على  �ل�شوء  ت�شليط  مع  �الأو���ش��ط 
خالل  و�ل���دويل  �الإقليمي  �لفاخرة  �ليخوت  �شوق  من��و  وم��الم��ح  �الألفية 

�لعقد �ملا�شي.
و�أو�شح حامد ح�شن مدير �إد�رة �لرتخي�ص و�لت�شجيل �لبحري يف “�شلطة 
مدينة دبي �ملالحية” باأّن قطاع �ليخوت �لفاخرة �أثبت باأّنه م�شاهم رئي�ص 
�إحدى  باعتبارها  دب��ي  تقودها  �ل��ت��ي  �لنوعية  �الإجن����از�ت  م�شرة  دف��ع  يف 
�لتجمعات �لبحرية �خلم�شة �الأكرث تناف�شية وجاذبية يف �لعامل.. الفتاً �إىل 
�لذي  �ملحلي  �لبحري  �لقطاع  منو  لتعزيز  �أ�شا�شية  كركيزة  �ملحوري  دوره 
�ألف   13 400 �شركة وم��ا يزيد عن  و  �آالف   7 �أك��رث من  يحت�شن حالياً 
�ألف فر�شة عمل   76 �أكرث من  ن�شاط بحري و��ش�تثماري ت�شاهم يف خلق 
 25 �إىل  �الإجمايل  �ملحلي  �لناجت  م�شاهمته يف  ت�شل  باأن  �لتوقعات  معزز�ً 

باملائة خالل �ل�شنو�ت �لقليلة �ملقبلة.

وينيتو   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�ثيوبيا     ، نيغاتو  تي�شومى 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )EP2686807( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �الت�������ش���ال 

0502020806

فقدان جواز �صفر
فقد �ملدعو/ �حمد عبد�للطيف 
فل�شطني    ، �شهله  �ب���و  ���ش��ال��ح 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج�����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )3171504N(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
بال�شفارة �لفل�شطينية �و �قرب 

مركز �شرطة باالمار�ت.

فقدان جواز �صفر

الثالثاء  27   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12489  
Tuesday  27   November   2018  -  Issue No   12489



28 الثالثاء  27   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12489  
Tuesday  27   November   2018  -  Issue No   12489

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
  اإعالن �سطب قيد

 تعلن وز�رة �القت�شاد باأن �ل�شادة/ �شركة �شتيت �شرتيت بنك �ند تر�شت كومباين 
)�جلن�شية : �لواليات �ملتحدة( قد تقدمت بطلب �شطب قيد فرع �ل�شركة يف �مارة  
دبي )�لعنو�ن : برج خليفة - مكتب ملك �عمار �لعقارية ، �ص ب 26838( و�ملقيدة 

حتت رقم )2810( يف �شجل �ل�شركات �الأجنبية يف �لوز�رة.
وتنفيذ�ً الأحكام �لقانون �الحتادي رقم )2( ل�شنة 2015 يف �شاأن �ل�شركات �لتجارية 
وتعديالته و�لقر�ر �لوز�ري رقم )377( ل�شنة 2010م يف �شان �عتماد دليل �إجر�ء�ت 

�لرتخي�ص لفروع ومكاتب �ملن�شاآت �ملوؤ�ش�شة باخلارج و�ملناطق �حلرة بالدولة.
يرجى من �ل�شادة �أ�شحاب �حلق يف �العرت��ص �ن يتقدمو� باعرت��شهم �ىل �لوز�رة 

يف ميعاد ال يتجاوز �شهر من تاريخ �لن�شر على �لعنو�ن �لتايل:
وزارة االقت�ساد -  ادارة الت�سجيل التجاري

 �ض.ب )3625( دبي    

  المارات العربية املتحدة
وزارة الإقت�ساد

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1801
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ م�شعل �شامل حممد عو�د - كويتي �جلن�شية يرغب يف 
�لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  وذلك �ىل �ل�شيد/ دوالل ح�شني مفي�ص 
�لرحمن - بنغايل �جلن�شية يف �لرخ�شة �مل�شماة )معر�ص �ل�شم�ص لل�شيار�ت �مل�شتعملة( 
تاأ�ش�شت باإمارة �ل�شارقة مبوجب رخ�شة رقم )111459(  مت تغير �ل�شكل �لقانوين من 

موؤ�ش�شة فردية ، �ىل موؤ�ش�شة فردية بوكيل خدمات. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على 
�الجر�ء �مل�شار �ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال 

ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1805
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ يا�شر جمال لقمان �شاه - باك�شتاين �جلن�شية يرغب يف �لبيع 
 - مرز�  علي  �شوكام  مرز�  و�شيم  �ل�شيد/  �ىل  ح�شة    %100 �لبالغة  ح�شته  كامل  عن  و�لتنازل 
بنغالدي�شي �جلن�شية يف �لرخ�شة �ملهنية : بيت �خلربة لت�شليح وتركيب �الطار�ت - ترخي�ص رقم 
)524882(  تعديالت �خرى : تنازل �شاحب �لرخ�شة الخر وتغير �ال�شم �لتجاري و�لن�شاط وذلك 
لت�شليح  �ليا�شمني  ركن  �ىل  �الإطار�ت  وتركيب  لت�شليح  �خلربة  بيت   : من  �لتجاري  �ال�شم  من 
، �ىل ��شالح  �ملركبات  ، تبديل زيوت  �لنارية و�لن�شاط من : تبديل و��شالح �الطار�ت  �لدر�جات 

�لدر�جات �لنارية. 
وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب 
�لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �الجر�ء �مل�شار �ليه بعد 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب 

�لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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  اعالن بالن�سر

�ملرجع : 1803
ليكن معلوما للجميع بان �ل�شيد/ حممد يون�ص حممد بن �شامل �حلو�شني ، �إمار�تي 
�جلن�شية يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�شته �لبالغة 100%  يف �لرخ�شة �مل�شماة 
�ل�شيار�ت - مبوجب رخ�شة )567200( وذلك لل�شيد/ �شعيد  / ور�شة جزين ل�شيانة 
�لرخ�شة  مالك  تنازل  مت   : �خرى  تعديالت  �جلن�شية   �إمار�تي   ، برد�ن  �شعيد  �شامل 
�ل�شابق ملالكها �حلايل.  وعمالبن�ص �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �الحتادي 
رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان �لكاتب �لعدل . فقد �قت�شى ن�شر هذ� �العالن للعلم و�نه 
��شبوعني من تاريخ هذ� �العالن  �ليه بعد  �مل�شار  �لت�شديق  على �الجر�ء  �شوف يتم 
فمن لديه �ي �عرت��ص حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع 

�الجر�ء�ت �لقانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
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يف الدعوى  رقم  2018/404 نزاع تعيني خربة جتاري 

مكتب / وليد بن ذيبان للمحاماة و�ال�شت�شار�ت �لقانونية  وكيل �ملتنازعة / فيبقيور للعقار�ت )جني هومز 
admin@saraadvocates.com : للعقار�ت �شابقا(  �لعنو�ن
�ملتنازع �شدها �لثانية : كيوبك�ص للخدمات �لفنية - �ص ذ م م   �لعنو�ن :  

�لعقاري  �ىل �خلبر   - - �خلربة  �ثبات حالة  نز�ع  باإحالة  للمنازعات  �لودية  �لت�شوية  قر�ر مركز  بناء على 
�الربعاء  يوم  �خلربة  الجتماع  �حل�شور  �ملذكورة  �الطر�ف  من  يرجى   ، �جلدول  يف  �لدور  �شاحب  �ملخت�ص 
�ملو�فق 2018/12/5 �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� )2.00( يف غرفة �الجتماعات رقم 4 - �لطابق �لثاين - �ملبنى 
B - د�ئرة �لتنمية �القت�شادية - قرية �العمال - بجانب دو�ر �ل�شاعة.   يرجى تزويد �خلبر مبذكرة �شارحة 
مع حافظة م�شتند�ت.  ويرجى من �لطرفني تزويد �خلبر باالآتي : عقد �ملقاولة كامال ، �العمال �لتي مت 

�جنازها و�العمال �ملتبقية. �ملبالغ �مل�شددة و�ملبالغ �ملتبقية ، �شبب توقف �الأعمال.  
مالحظة : �شيقوم �خلبر مبعاينة �لعقار يوم �ل�شبت �ملو�فق 2018/12/1 �ل�شاعة �لعا�شرة �شباحا. 

 اخلبري املهند�س / علي احمد غافان    
 نقال : 050-6969653

 Email: ghafan69@gamail.com 

دعوةلجتماع خربة

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اإعالن مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر  

الرقم :  2018/308 جتاري جزئي   
�ىل �ملدعي علي�ه / �شالح حممد �شالح �شالح �لليلي �حل�شوين 

�جلن�شية / �الإمار�ت 
حيث �ن �ملدعي / بنك دبي �ال�شالمي 

قد �أقامت عليك �لدعوى �حلقوقية رقم 2018/308 جتاري جزئي وطلب فيها �حلكم بالز�م �ملدعي 
عليه بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره )108.700( درهم وبالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة. 

وعليه يقت�شى ح�شورك �ىل �ملحكمة �البتد�ئية بر�أ�ص �خليمة للنظر يف �لدعوى �لتجارية �جلزئية 
، وذلك م�شاء يوم �خلمي�ص 2018/12/6 �ل�شاعة �خلام�شة م�شاء� لالجابة على �لدعوى وتقدمي ما 
لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا بحقك.   
حرر بتاريخ : 2018/11/20  

اأمني �سر الدائرة املدنية اجلزئية الثالثة 
حممد عبدالعزيز اجلندي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/1587 جتاري كلي 
�ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  لوملي  جيم�ص  م��ارك  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  2018/10/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/ بنك 
مبلغ  �ملدعي  للبنك  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  :-ب��ال��ز�م  �ملحكمة  بحكمت  �لتجاري  �بوظبي 
و�شتمائة  �لفا  وت�شعون  و�ربعة  و�ربعمائة  مليون  )و�ح��د  �إم��ار�ت��ي  دره��م   1.494.638.38
وثمانية وثالثون درهما وثمانية وثالثون فل�شا( مع �لفائدة بو�قع 9% �شنويا من تاريخ 
بامل�شروفات  و�لزمته   ، �ل�شد�د  متام  وحتى   2018/7/22 يف  �حلا�شل  �لق�شائية  �ملطالبة 
ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل 
ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/681 جتاري كلي 
�القامة  حمل  جمهول  م(  م  ذ  )���ص  �ي�شت  ميدل  د�ينينج  فاين  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2018/10/22 يف �لدعوى �ملذكورة 
عليها  �ملدعي  �ل�شركة  بالز�م  م(  م  )ذ  �لتجارية  �لن�شف  في�شل  �شركة  ل�شالح/  �ع��اله 
�لف  وع�شرين  و�شبعة  ثمامنائة   827770.48 وق��دره  مبلغ  �ملدعية  لل�شركة  ت��وؤدي  ب��ان 
و�شبعمائة و�شبعني درهم وثمانية و�ربعني فل�شا ف�شال عن فائدة بو�قع 9% �شنويا تبد�أ 
من 2018/4/1 حتى متام �ل�شد�د و�لزمتها �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة.    حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من 
�ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن 

�شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر

رقم )2018/1/205114(
�ملنذر : �مين عبد�لفتاح علي مو�شى ، ب�شفته وكيل عن �ل�شيد/ وليد حممد حممد ، �شوري �جلن�شية ، مبوجب 
وكالة م�شدقة لدى كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2018/1/170555 ، �لعنو�ن : دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى 

فندق �شمايا - �لطابق �لثاين - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - ت : 0508770778 
، ف�شطيني �جلن�شية - وعنو�نه : دبي - هور �لعنز - بناية  �بر�هيم �شعيد عبد�لو�حد  �ليه : عبد�لرحيم  �ملنذر 

M-53- A-B  �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - ت : 0567082844 �شافيا �جلديدة - �ص ب  91630  
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �لدفعات �مل�شتحقة ح�شب جدول �ل�شد�د �ملو�شوع بالعقد من �شعر �شر�ء 
�لوحدة وهي مبلغ وقدره )200.025( درهم وفقا جلدول �لدفعات وذلك خالل مدة �ق�شاها 30 يوم من تاريخ 
، و�ال �شوف ي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه مبا فيها  ن�شر هذ� �الن��ذ�ر �لعديل 
�لغاء ت�شجيل �لوحدة من ��شمكم يف �شجالت د�ئرة �الر��شي و�المالك مبوجب فو�نني دبي مبا يف ذلك �لقانون 
رقم 13 لعام 2008 وتعديالته وقر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم 6 لعام 2010 ، وكذلك �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية 
ر�شوم وم�شاريف  بكافة  �ليه  �ملنذر  ، مع حتميل  �م��ر�الد�ء  و��شت�شد�ر  �لق�شائية  �لدعوى  �قامة  فيها  �شده مبا 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
انذار عديل بالن�سر

)2018/7514(
�ملنذر : بنك م�شر )فرع دبي( - بوكالة �ملحامي خليفة بن هويدن �لكتبي 

�ملنذر �ليه : هبة �حمد عبد�ل�شمد - م�شرية �جلن�شية 
درهم   32.512.49( و�ل��ب��ال��غ  بذمتكم  �مل��رت���ش��د  �ملبلغ  ت���وؤدي  ب��ان  ي��ن��ذرك  �مل��ن��ذر  �ن  حيث   : �مل��و���ش��وع 
�ملوؤرخ   )804100000567( �ملرجع  برقم  �ملنذر  قبل  من  �ملمنوح  �ل�شيارة  قر�ص  مبوجب  �إم��ار�ت��ي( 
 56.875.00( وق��دره  مبلغا  عليها  �ملتفق  بالفائدة  �لقر�ص  قيمة  تكون  �ن  على   2014/1/17 يف 
�شالون   ،  2015 موديل  الن�شر  )ميت�شوبي�شي  �لتالية  �ملو��شفات  حتمل  �لتي  لل�شيارة  �إم��ار�ت��ي(  دره��م 
 : �لقاعدة  رق��م   -  4A92BN7059 �ملحرك  رق��م   - �ل�شارقة   47396 �للوحة  رق��م   - �للون  رمادية 

 )JMYSRCYIAFU700907
وحيث �ن �خاللك بااللتز�مات �ملرتتبة عليك وتوقفك عن �شد�د �الق�شاط �ملرتتبة يف مو�عيدها �شيعر�شك 
�ىل �تخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية بحقك �شو�ء على �ملال �ملرهون �و غره ، مع �لعلم بان �ملنذر له �حلق يف 

�ملطالبة باي تعوي�شات عن �ال�شر�ر �ملرتتبة نتيجة �الخالل بااللتز�مات �و �تخاذ �ي �جر�ء قانوين. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

انذار عديل بالن�سر
)2018/7435( 

�ملنذر : �م ��ص للعقار�ت �لدولية - وميثلها : �شهيل ماجد �شقر �ملري )مالك( 
�ملنذر �ليه : رومانا ربني روبني 

ينذركم �ملنذر �م ��ص للعقار�ت �لدولية . رومانا ربني روبني باالخالء لعدم �شد�د قيمة �اليجار 
�ملتاأخر وهو )185520 درهم مائة وخم�شة وثمانون �لف وخم�شمائة وع�شرون درهم( وما ي�شتجد 
من قيمة �يجارية حتى متام �الخالء �لفعلي - على �شند من �لقول �ن �ملنذر �ليها قد ��شتاأجرت 
رقم  �ر���ص  �ملقام على قطعة   )11( رق��م  �لفيال  ثليث  بن  �شيد  �ملدعو/ حممد  �لباطن من  من 
و��شتمرت   ، �آخ��ر  ل�شخ�ص  �لباطن  من  �لعني  بتاأجر  وقامت   - �لكر�مة  مبنطقة   )318-741(
وذلك   - �يجارية  قيمة  ذمتها من  تر�شد يف  ما  �شد�د  دون  تاريخه  �ملوؤجرة حتى  للعني  �شاغلة 
يف خالل مدة �ق�شاها 30 يوما )ثالثون يوما( من تاريخ هذ� �النذ�ر و�ال �شيقوم �ملنذر باتخاذ 
�الج��ر�ء�ت �لقانونية �لالزمة و�ملطالبة مبا ذكر وما ي�شتجد من قيمة �يجارية و�خالء �لعني 

�ملذكورة وت�شليمها للمنذر باحلالة �لتي ت�شلمها عليها. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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انذار عديل بالن�سر
رقم )2018/7380(

�ملنذر : �مين عبد�لفتاح علي مو�شى ، ب�شفته وكيل عن �ل�شيد/ وليد حممد حممد ، �شوري �جلن�شية ، مبوجب 
وكالة م�شدقة لدى كاتب �لعدل بدبي حتت رقم 2018/1/170555 ، �لعنو�ن : دبي - ديرة - رقة �لبطني - مبنى 

فندق �شمايا - �لطابق �لثاين - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - ت : 0508770778 
�ملنذر �ليهم : يا�شمني ح�شام �لدين حممود حممد �بر�هيم - طارق مر�د حممد �شادق 

وعنو�نهم : دبي - �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة - ت : 0561588851 - 0552888930 
يخطر �ملنذر �ملنذر �ليه ب�شرورة �شد�د �لدفعات �مل�شتحقة ح�شب جدول �ل�شد�د �ملو�شوع بالعقد من �شعر �شر�ء 
�لوحدة وهي مبلغ وقدره )584.400( درهم وفقا جلدول �لدفعات وذلك خالل مدة �ق�شاها 30 يوم من تاريخ 
، و�ال �شوف ي�شطر �ملنذر التخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية �لتي حتفظ له حقه مبا فيها  ن�شر هذ� �الن��ذ�ر �لعديل 
�لغاء ت�شجيل �لوحدة من ��شمكم يف �شجالت د�ئرة �الر��شي و�المالك مبوجب فو�نني دبي مبا يف ذلك �لقانون 
رقم 13 لعام 2008 وتعديالته وقر�ر �ملجل�ص �لتنفيذي رقم 6 لعام 2010 ، وكذلك �تخاذ كافة �الجر�ء�ت �لقانونية 
ر�شوم وم�شاريف  بكافة  �ليه  �ملنذر  ، مع حتميل  �م��ر�الد�ء  و��شت�شد�ر  �لق�شائية  �لدعوى  �قامة  فيها  �شده مبا 

�لتقا�شي و�تعاب �ملحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اإعالن بالن�سر حل�سور اجتماع خربة ح�سابية 

الق�سية رقم 4314 ل�سنة 2018  جتاري جزئي - حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية  
�ملدعية : �شركة �شن �ند �شاند�ص �شبورت�ص - �ص ذ م م 

�ملدعي عليها : ماك نيون - �ص ذ م م - �ملطلوب �عالنه : ماك نيون - �ص ذ م م 
باالإ�شارة �ىل قر�ر ندبنا خبر� ح�شابيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ، فاننا نخطر �ملدعي عليها 
بح�شورها عن طريق من ميثلها �و بو��شطة وكيل معتمد الجتماع �خلربة �ملقرر عقده يوم 
�الربعاء �ملو�فق 5 دي�شمرب 2018 م يف متام �ل�شاعة 11.00 �شباحا وذلك مبقر مكتب �خلبر 
�لكائن يف دبي ، برج �العمال �لذهبي ، �شارع �ملطار ، مقابل بنك �بوظبي �لتجاري ، �لطابق 
�لثامن ، مكتب رقم 805 ، م�شطحبني معكم كافة �مل�شتند�ت �لتي ترغبون يف تقدمها ، علما 
بانه يف حال عدم ح�شوركم �شوف يتم �لبدء باأعمال �خلربة وتقدمي �لتقرير على �شوء 

�مل�شتند�ت �ملتوفرة لدينا. 
اخلبري احل�سابي املنتدب 
اإ�سماعيل حجري  

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اإعالن حل�سور اجتماع  اخلربة    

يف الدعوى رقم 2018/6597 عمايل جزئي - دبي  
مبوجب �حلكم �لتمهيدي �ل�شادر عن عد�لة حمكمة �ل�شارقة �البتد�ئية بتاريخ 2018/11/4 
يف �لدعوى �ملذكورة �عاله و�ملرفوعة من �ملدعية / �ندر� تاماجن جورجن �شد �ملدعي عليها 
و�خل�شم �لدخلة فان �خلبر / ح�شن علي �ملرزوقي �ملنتدب يف �لدعوى يعلن �ملدعي عليها / 
1618 لالإد�رة �لت�شويقية �شرورة ح�شور �جتماع �خلربة �حل�شابية �ملقرر عقده يوم �لثالثاء 
�ل�شاعة �حلادية ع�شرة �شباحا وتقدمي كافة ما لديها من  �ملو�فق 2018/12/4 ويف متام 

م�شتند�ت ومذكر�ت موؤيدة لدفوعه ومرتبة ومن ثالث ن�شخ. 
�أبوهيل - بناية  وذلك مبقر مكتب �خلبر �حل�شابي �ملنتدب و�لكائن باإمارة دبي - �شارع 
�لفهد مقابل حمطة برتول �الإمار�ت- �لدور �الأول - مكتب رقم 1 - ��شفل �لبناية حمالت 

ماك�ص هاتف رقم : 04/2979412     
اخلبري احل�سابي   
ح�سن علي املرزوقي     

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اإعالن بالن�سر - ح�سور اإجتماع اخلربة 

يف الدعوى رقم 2018/1449 جتاري كلي - دبي 
�ملدعي عليه :  رينا للتجارة - �ص م ح 

يف �لدعوى �ملذكورة �عاله. 
بناء على تكليف حمكمة دبي - �لد�ئرة �لكلية �لتجارية �الأوىل رقم 31 ، بندبي خبر� 
ح�شابيا يف �لدعوى �ملذكورة �عاله �ملرفوعة �ل�شدة للمقاوالت )�ملدعي( �شدكم  وعليه 
من  لديكم  م��ا  وت��ق��دمي  ميثلكم  معتمد�  وكيال  �و  �خل��ربة  جل�شة  يف  ح�شوركم  يرجى 
م�شتند�ت تخ�ص �لدعوى وذلك يوم �الأربعاء  �ملو�فق 2018/12/5  يف متام �ل�شاعة 1.30 
ظهر� يف مقر مكتب �خلبر/ عبد�ملجيد �ملرزوقي و�لكائن مبدينة دبي - ديرة - �شارع 
بني يا�ص - بناية برج �مل�شرف - �لطابق 15 - مكتب رقم 1504 - موبايل : 0506111421  

- ت : 042555363  - ف : 042555433 
اخلبري امل�سريف /عبداملجيد حممد املرزوقي 

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
حمكمة عجمان الإحتادية البتدائية  

تبليغ حكم بالن�سر
يف الدعوى رقم 2017/3295 مدين )كلي( 

�شعيد  علي  يو�شف  مالكها  �حلديثة وميثلها  �خليم  لتجارة  �لعاملية  موؤ�ش�شة   : عليه  �ملحكوم  �ىل 
�إم��ارة عجمان - �لنعيمية 1 - �شارع خليفة بن ز�يد - مبلك عماد �لدين -  �شعدون �ليعقوبي / 

�لطابق �ل�شابع - 707 - بجو�ر فندق رماد� - هاتف : 0506799930 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/3/26 م 

قد حكمت عليكم هذه  �ملحكمة يف �لدعوى �ملذكورة بالرقم �عاله  ل�شالح : بنك �مل�شرق )�ص م ع (  
بالتايل : حكمت �ملحكمة  بالز�م �ملدعي عليها يف �شخ�ص �شاحبها بان توؤدي للمدعي مبلغ مليون 
�ملبلغ  هذ�  عن  �لقانونية  و�لفائدة  درهما  و�ربعني  و�ثنني  وثمامنائة  �لف  و�شتني  و�ربعة  ومائة 
بو�قع 5% من تاريخ رفع �لدعوى حتى �ل�شد�د �لتام و�لزمتها بامل�شروفات و�لر�شوم وخم�شمائة 
�لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما   30 خ��الل  لال�شتئناف  قابال  حكما  �ملحاماة.  �تعاب  مقابل  دره��م 

العالنك بهذ� �لتبليغ  حرر بتاريخ 2018/11/26
مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/400  ا�ستئناف عمايل    
�ىل �مل�شتاأنف �شده/ 1- د�بليو �ن كيه �نتريورز - �ص ذ م م  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�شتاأنف /جمدى عبد�هلل حممد عبد�لفتاح   
ب��ال��دع��وى رق���م 2017/6612 عمايل  �ل�����ش��ادر  ����ش��ت��اأن��ف �حل��ك��م  ق��د 
جزئي بتاريخ 2018/2/15 وحددت لها جل�شه يوم �خلمي�ص �ملو�فق 
 ch1.A.4 رق��م  بالقاعة  �شباحا    11.00 �ل�شاعة    2018/12/20
�و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�شي ح�شوركم 

�شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2223  جتاري كلي               

ب��ه��وت��ا  جمهول  ب��ه��وت��ا حم��م��د رم�����ش��ان  ن��وي��د  �مل��دع��ي عليه / 1-حم��م��د �شلمان  �ىل 
ن�شيب  عبد�لرحمن   / وميثله  �لتجاري  �بوظبي  بنك  �ملدعي/  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي  عبد�لرحمن بن ن�شيب - قد 
ثمامنائة  دره��م )فقط   827.671.87 وق��دره  "�لبنك" مبلغ  للمدعي  ي��وؤدي  بان  عليه 
��شافة  فل�شا(  وثمانون  و�شبعة  درهم  و�شبعون  وو�حد  و�شتمائة  �لف  و�شبعة وع�شرون 
�لفائدة �لقانونية 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د و�لر�شوم و�مل�شاريف 
ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  2018/12/11  �ل�شاعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  �ص   9.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2291  جتاري كلي               

�ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  علي   ��شغر  ��شغر  في�شان   -1/ عليه  �ملدعي  �ىل 
�ل��دع��وى ومو�شوعها  �أق���ام عليك  ق��د  ر�ج��ب��ال   �شينك  �ج��ي��ت  �مل��دع��ي/ جورميت 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما مببلغ وقدره )938080 درهم( مع �لفائدة �لقانونية 
12% م��ن ت���اري���خ    رف��ع �ل��دع��وى وح��ت��ى �ل�����ش��د�د �ل��ت��ام ، وتثبيت و�شحة �حلجز 
و�لر�شوم  �مل�شاريف  �ملدعي عليها  ، مع حتميل  رقم 562/2018 جتاري  �لتحفظي 
و�الت��ع��اب.    وح��ددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/12/5  �ل�شاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/666  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-مظفر معر�ج خو�جه 2-ن�شرت خو�جه مظفر معر�ج خو�جه  
�ل�شرق �الو�شط  ب��ي �شي  ����ص  �ت�ص  �مل��دع��ي/ بنك  �ن  جمهويل حم��ل �الق��ام��ة مب��ا 
�أق���ام عليك  �آل علي -  ق��د  �مل��ح��دود )ف���رع دب���ي( وميثله / �ح��م��د ح�شن رم�����ش��ان 
 862.107.56( وق��دره  مببلغ  عليهما  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
وحتى  �ملطالبة  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق  2018/12/25 �ل�شاعة 9.30 
�ص بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�الأقل. علما باأنه قد مت تاأجيل �لدعوى �إد�ريا مل�شادقة �جازة ر�شمية. 
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3291  جتاري جزئي              

�ي��ه جم��ه��ول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن  ����ص  �مل��دع��ي عليه / 1-كر�ميك�ص  �ىل 
�أق���ام عليك  ق��د  م    م  ذ   - �لبناء  م��و�د  لتجارة  �لدولية  �ملها  �شركة  �مل��دع��ي/ 
 147309( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9 % من �ملطالبة وحتى 
�ل�شد�د �لتام.  وحددت لها جل�شة يوم �الربعاء  �ملو�فق  2018/12/12  �ل�شاعة 
�أو من ميثلك  Ch1.C.14 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور  8.30 �ص بالقاعة 
للمحكمة قبل  �و م�شتند�ت  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  قانونيا وعليك 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2215  جتاري كلي               

حمل  جمهول  م   م  ذ   - دب��ي  �لهند�شية  �حل�شن  �شركة   -1/ عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  م  قد  م  ذ   - �لفنية  للمقاوالت  �مل��دع��ي/ طبا�شكو  �ن  �الق��ام��ة مبا 
�لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )1.467.760.50 
تاريخ    من   %12 بو�قع  و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م( 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  لها جل�شة  �ل��ت��ام.  وح���ددت  �ل�����ش��د�د  �ال�شتحقاق وح��ت��ى 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.E.22 بالقاعة  ���ص   9.30 �ل�شاعة   2018/11/28
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2366  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1- فخر ك�شمر للتجارة �لعامة - �ص ذ م م 2-ز�ر� �شاه عبد�لر�شيد 
- ب�شفتها �شامن �شخ�شي - جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ م�شرف �الإمار�ت 
�ال�شالمي �شركة م�شاهمة عامة وميثله / عبد�حلكيم حبيب من�شور بن حرز -  قد 
�أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهما بالت�شامن و�لت�شامم 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم(   835.892.76( وقدره  و�لتكافل مببلغ 
�ل��ت��ام.  وح���ددت لها جل�شة يوم  �ل�شد�د  �ملطالبة وحتى  ت��اري��خ  و�ل��ف��ائ��دة  12% م��ن 
Ch2.E.22 لذ� فاأنت  �الربعاء  �ملو�فق  2018/12/5  �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/3048   تنفيذ مدين   
�ىل �ملنفذ �شده/1- �ميانويل �شوكودوزى ��شر�ئيل  جمهول حمل 
�أقام  تانا - قد  �شانتيالل  �لتنفيذ/�شودير  �ن طالب  �القامة مبا 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
�و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )158467( وق��دره  به  �ملنفذ 
�لتنفيذية  �الج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  
بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/8847  عمايل جزئي
����ص.ذ.م.م  �لكهروميكانيكيه  لالعمال  1-�ل��ري��ام��ي  �مل��دخ��ل/  �خل�شم  �ىل 
�أق���ام عليك  ق��د  �مل��دع��ي /بر��شانت فيكتور  �ن  �الق��ام��ة مب��ا  جمهول حم��ل 
 )128636( وق��دره��ا  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى 
دره����م وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )1500( دره����م و�ل���ر����ش���وم و�مل�����ش��اري��ف رقم 
�خلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت   mb184655902ae:ل�شكوى�
فاأنت  ل��ذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ص   08.30 �ل�شاعة   2018/12/6 �مل��و�ف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/11903  عمايل جزئي

�ص.ذ.م.م  �لورقية  �ملنتجات  لتجارة  �ر  جي  �شاند�ص  1-�شفن   / عليه  �ملدعي  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /هيمانت دهارماجي كامبلي كاملي دهارما 
وميثله:عمر عبد�لعزيز عبد�هلل عزيز �ل عمر قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها 
�ملطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها )89632( درهم وتذكرة عودة مببلغ )3000( 
لها  وحددت   mb185902913ae:ل�شكوى� رقم  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  درهم 
 ch1.A.1:بالقاعة �ل�شاعة 10.00 �ص  �ملو�فق 2018/12/5  �الربعاء  يوم  جل�شة 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/3  جلان جتارية
�ن  �ملدعي عليه / 1-حممد مو�شى حممد عطيه جمهول حمل �القامة مبا  �ىل 
�ملدعي /حممد عبد�هلل عقيل قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها جلنة ق�شائية 
جتاري  ��شتئناف   2017/270 و  كلي  جت��اري   2016/1927 �ل��دع��اوي  لنظر  خا�شة 
2018/153 طعن جتاري وفق �ملر�شوم �خلا�ص ب�شركة جلوب�شتيك للتجارة �لعامة 
وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء �ملو�فق 2018/11/27 �ل�شاعة 12.00 م�شاء� مبكتب 
�لقا�شي لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

اللجان  الق�سائية   اخلا�سة

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/421  مدين كلي
حجازي  عبد�المني  ح�شن   -2 �جلبني  �ب��و  �ل��دي��ن  خ��ر  1-�شامر   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /عارف علي ر��شد �لفال�شي قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لت�شامن بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره 
)2600000( درهم و�لتعوي�ص عن �ال�شر�ر �ملادية و�الدبية مببلغ )10000000( درهم 
ومع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ �ال�شتحقاق حتى متام �لتنفيذ وبالر�شوم 
�مل���و�ف���ق:2018/12/4  �لثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  �مل��ح��ام��اة.وح��ددت  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف 
�أو من ميثلك  �ل�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.21  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور 
�جلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/421  مدين كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-مفلح حممد عبد�لعال جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /عارف 
علي ر��شد �لفال�شي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �لز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم 
و�لت�شامن بان يوؤدو� للمدعي مبلغ وقدره )2600000( درهم و�لتعوي�ص عن �ال�شر�ر 
�ملادية و�الدبية مببلغ )10000000( درهم ومع �لفائدة �لقانونية بو�قع 12% من تاريخ 
لها  �ملحاماة.وحددت  و�تعاب  و�مل�شاريف  وبالر�شوم  �لتنفيذ  متام  وحتى  �ال�شتحقاق 
  ch2.E.21:بالقاعة �ص  �ل�شاعة:09:30  �مل��و�ف��ق:2018/12/4  �لثالثاء  يوم  جل�شة 
لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2018/5534  تنفيذ عمايل 
�ىل �ملنفذ �شده/1- نياه �شيب ماجنمنت �أند كون�شالتنت�ص م.د.م.�ص 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�شانثا كومار ر�غافان 
بيالى  قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك 
بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1093405( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و 
خزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية 
�مل��ذك��ور خ��الل 15 يوما من  بحقك يف حالة ع��دم �الل��ت��ز�م بالقر�ر 

تاريخ ن�شر هذ� �العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/3973 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- يورب كرين للتجارة ذ.م.م وميثلها مديرها/عمار 
حممود جابر جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/جرمن تك 
مي�شنري �ص.ذ.م.م وميثله:عبد�هلل �شالح عبد�لرحمن �حلمد�ين قد 
�أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ 
�ملحكمة    �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب  دره��م   )3382105.17( وق��دره  به 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/2103 تنفيذ جتاري

�ىل �ملنفذ �شده/1- حممد ح�شن بن حمد �لفال�شي/ب�شفته من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�شن 
بن حمد �لفال�شي 2- فاطمة ب�شيب خليفة/ب�شفتها من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�شن بن حمد 
�ملرحوم فوزي حممد  ورثة  �لفال�شي/ب�شفته من  بن حمد  �حمد فوزي حممد ح�شن   -3 �لفال�شي 
ح�شني  حممد  �لو�شي  وميثله  �لفال�شي  ح�شن  حممد  ف��وزي  عبد�هلل   -4 �لفال�شي  حمد  بن  ح�شن 
�لفال�شي/ب�شفته من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�شن بن حمد �لفال�شي 5- فاطمة فوزي حممد 
ح�شن �لفال�شي وميثلها �لو�شي حممد ح�شن �لفال�شي/ب�شفته من ورثة �ملرحوم فوزي حممد ح�شن 
بن حمد �لفال�شي جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�لبنك �لتجاري �لدويل وميثله:عبا�ص 
�لتحفظي )89/2012  �مو�لكم �خلا�شة يف �حلجز  بانه مت �حلجز على  نعلنكم  �ملالكي  م�شتت فندي 
جتاري( وفاء� للمبلغ �ملطالبة )11013077.28( درهم وتقرر حتويل �حلجز �لتحفظي رقم )89/2012 
جتاري( �ىل حجز تنفيذي يف ملف �لتنفيذ رقم )2103/2018 جتاري( مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا 

بناء على قر�ر �شعادة �لقا�شي بتاريخ:2018/11/15.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/4066 تنفيذ جتاري
�ىل �ملنفذ �شدهم/1- �شركة جتهيز �مل�شتلزمات �ل�شناعية �ص.م.ح 2- غالمر�شا 
 -3 و�شخ�شه(  �ل�شناعية  �مل�شتلزمات  جتهيز  مدير  )ب�شفته  بيات  �هلل  عطاء 
حميد حممد باقر ب��اق��ري درم��ن��ي )���ش��ام��ن(  جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
�لزعابي  �ير�ن وميثله:�حمد علي مفتاح �شالح  �لتنفيذ/بنك �شادر�ت  طالب 
قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )5247767.95( درهم بالت�شامن  �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2018/611 تنفيذ عقاري

�لتنفيذ/ ���ش��ور�ب جويال ده��ارم ج��وي��ال  جمهول حمل �الق��ام��ة مبا �ن طالب  �ملنفذ ���ش��ده/1-  �ىل 
ر��شد  جابر  حممد  ر����ش��د  وميثله:جابر  ����ص.م.ع  �ال�شالمي  ن��ور  بنك   - ع��ام��ة(  )م�شاهمة  بنك  ن��ور 
�ل�شالمي قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى 
�لقانونية  و�لفائدة  دره��م  وق��دره )1812634.85(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  كلي  رق���م:2018/201 عقاري 
بو�قع 9% حتى متام �ل�شد�د وت�شليمه �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- ف�شخ �تفاقية �الجارة 
ومالحقها للوحدة على �لعقار منطقة �حلبية �لثانيه - �الر�ص رقم 12 - رقم �لبلديه 675-217-دبي 
حمل �لتد�عي يف �لدعوى �لر�هنة و�لز�م �ملدعي عليه بت�شليم �لعقار مو�شوع �تفاقية �الجارة �ملنتهية 
بالتملك خاليا من �ل�شو�غل ورد �حليازة �ىل �ملدعي و�لغاء ��شارة �لقيد �لعقاري )حق �الجارة( �لو�ردة 
يف �شهادة �مللكية ل�شالح �ملدعي عليه وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2018/614 تنفيذ عقاري
�ىل �ملنفذ �شده/1- �حمد توري  جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نور بنك )م�شاهمة عامة( 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شالمي  ر��شد  جابر  حممد  ر��شد  وميثله:جابر  ����ص.م.ع  �ال�شالمي  ن��ور  بنك   -
�لتنفيذية �ملذكورة �عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم:2018/401 عقاري كلي بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وق��دره )46897.5( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- ف�شخ �تفاقية �الج��ارة �ملنتهية 
�لبلدية  رق��م:11-رق��م  �الر���ص  �ملربمة عن  �مللكية( ومالحقها  بنقل  �جل منتهية  �يجار  )�تفاقية  بالتملك 
000-626 - �لكائنة يف منطقة ند ح�شة بامارة دبي - �لغاء ��شارة �لقيد �لعقارية )�الجارة �ملنتهية بالتملك( 
�لو�ردة ب�شهادة ملكية �الر�ص - مو�شوع �لدعوى �ل�شادرة عن د�ئرة �الر��شي و�المالك بدبي و�لتي ومفادها 
)تخ�شع ملكية �لعقار �ىل ترتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك طبقا لعقد �اليجارة �ملنتهية بالتملك وملحقاته 
للبنك  �لدعوى  �الر�ص مو�شوع  بت�شليم  �ملدعي عليه  و�ل��ز�م  بتاريخ:2014/6/28  و�ملربم  د�ئرة  �ملودع لدى 
�ملدعي خالية من �ل�شو�غل وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �العالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2013/678 تنفيذ مدين
�القامة  حم��ل  جمهول  �مل��اج��د   عبد�لعزيز  ب��ن  �شليمان  ���ش��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/فايز �نطو�ن بابا دوبول�ص وميثله:ر��شد حممد �شعيد 
ل�شد�د  بتاريخ:2018/11/16 �عالنكم  �البتد�ئية  بوج�شيم قررت حمكمة دبي 
�لتبليغ  تاريخ  �شهر من  درهم خالل   )41063853.70( وقدرها  �ملطالبة  قيمة 
يف ملف �لتنفيذ �عاله و�ال بيع �لعقار عن طريق �ملز�يده وفقا لن�ص �ملاده 295 
من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية )رقم �الر�ص 188 ��شم �ملبنى:COURT �رقام 
�لوحد�ت 101 - 102- 3015-2711-2512-1206-1204-1003-206-104-103-

.2605-2606-2607-2608-2610-3018-3017-3016
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
مذكرة اعالن بالن�سر

             يف  الدعوى 2018/11  ا�ستئناف تظلم عقاري    
�شركة  )�ملحدودة( 2-  �لتكنولوجيا  �لكوين  �مل�شتاأنف �شده/ 1-ملك  �ىل 
ليمتد  تكنولوجيز  كينغ  �شركة جلوبال   -3 �لعقارية  �لعاملية  �يه  �ر  �ر  �و 
�شيتي وميثله:ح�شن  �شتيفانو  �مل�شتاأنف /  �ن  جمهول حمل �القامة مبا 
ع��ل��ي م��ط��ر �ل��ري��ام��ي  ق��د ����ش��ت��اأن��ف �ل���ق���ر�ر/ �حل��ك��م �ل�����ش��ادر بالدعوى 
جل�شه  لها  وح���ددت  ب���ت���اري���خ:2018/3/22  ع��ق��اري  تظلم   2017/52 رق��م 
رقم  بالقاعة  م�شاء�    17.30 �ل�شاعة   2018/12/5 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  �و  ح�شوركم  يقت�شي  وعليه   ch1.B.7

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/8520  عمايل جزئي
�ىل �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه/1- �ل��ت��ن��م��ي��ة ل��ل��ح��ل��ول �الد�ري������ة وت���وري���د �ل��ع��م��ال��ة ������ص.ذ.م.م 
�أقام  قد  ر�شو�ن  حممد  عبد�ملنعم  �ملدعي/�شالح  �ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول 
بتاريخ:...�حلكم  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���الن  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
�لدعوى  مو�شوع  يف  �لف�شل  وقبل  ح�شوريا  �ملحكمة  �لتايل:حكمت  �لتمهيدي 
�حلكمة  ح���ددت  لديها  بالعمل  �لتحق  �ل��ت��ي  �ل�شركة  ليحدد  �مل��دع��ي  با�شتجو�ب 
جل�شة:2018/11/27 ال�شتجو�ب �ملدعي و�بقت �لف�شل يف �مل�شروفات وتعلن �ملدعي 
يوم  جل�شة  �ملحكمة  لها  وح��ددت   ، بالن�شر  �ملدعي  با�شتجو�ب  �لتمهيدي  باحلكم 

 .ch1.A.1:لثالثاء �ملو�فق:2018/11/27 �ل�شاعة:08:30 �شباحا يف �لقاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/2807  مدين جزئي
�ملدعي/ �ن  �القامة مبا  عليه/1- ح�شني خان ظفر خان ظفر خان جمهول حمل  �ملدعي  �ىل 
حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  وعليه  �ع���الن  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  �أق���ام  ق��د  ج��ي��ز�ن  �شحر  حم�شن 
تكون  �ل��دور  �شاحب  �حل�شابي  �خلبر  �لتايل:بندب  �لتمهيدي  �حلكم  ب��ت��اري��خ:2018/11/14 
من  له  يقدم  �ن  وماع�شى  فيها  �ملقدمة  وم�شتند�تها  �لدعوى  �ور�ق  على  �الط��الع  بعد  مهمته 
�خل�شوم و�الطالع على �لدفاتر و�مل�شتند�ت �ملتعلقة مبو�شوع �لتد�عي و�رفاق �شورة مما ت�شتند 
�خل�شومه  طريف  �شوؤ�ل  مهمته  �د�ء  �شبيل  يف  وللخبر  �لنهائي  نتيجتها  يف  �خل��ربة  منها  �ليه 
�ية  �ىل  �النتقال  وكذلك  ميني  حلف  بغر  �قو�له  ل�شماع  لزوما  ي��رى  وم��ن  �شهودهما  و���ش��وؤ�ل 
�طالعه  ل��زوم��ا  ي��رى  م�شتند�ت  �و  �ور�ق  �ي��ة  على  ل��الط��الع  حكومية  غ��ر  �و  حكومية  جهة 
ورل  �ىل  و�ع��ي��دت  �ل�شطب  �ل��دع��وى من  بانه مت جتديد  علما  مبلغ  له  ق��درت  و�ملحكمة  عليها 
�ل�شاعة:08:30 �شباحا  �ملو�فق:2018/12/5  �جلل�شات، وحددت لها �ملحكمة جل�شة يوم �الربعاء 

 .ch2.D.17:يف �لقاعة
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       اعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/8847  عمايل جزئي
�الق��ام��ة مبا  �����ص.ذ.م.م جمهول حم��ل  للنجارة  1-هايتك   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
�ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  فيكتور  /بر��شانت  �مل��دع��ي  �ن 
 )1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   1282636( وقدرها  عمالية  مب�شتحقات 
 mb184655902ae:ل�شكوى� رق����م  و�مل�������ش���اري���ف  و�ل���ر����ش���وم  دره�����م 
�ص   08.30 �ل�شاعة   2018/12/6 �مل��و�ف��ق  �خلمي�ص  ي��وم  جل�شة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2018/2066  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1- �شيف حممد جمعه �لغاوي �ل علي جمهول حمل �القامة مبا 
عمر�ن  عبد�هلل  حمد  وميثله:عبد�هلل  ���ص.م.ع  �لوطني  �خليمة  ر�أ���ص  �ملدعي/بنك  �ن 
عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شام�شي  �لعمر�ن 
مببلغ وقدره )580090.01( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة %12 
�ملو�فق  �الثنني  يوم  لها جل�شة  وح��ددت  �لتام.  �ل�شد�د  ت��اري��خ:2018/7/12 وحتى  من 
2018/12/17 �ل�شاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 
�جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2018/2099  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1- جي ��ص �ند بي �و �ت�ص �نك )فرع دبي( جمهول حمل �القامة 
�شبيح  عبد�هلل  وميثله:حمد�ن  دب��ي(  )ف��رع  ليمتد  ماكدونالد  �مل��دع��ي/م��وت  �ن  مبا 
�شيف �لكعبي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
�ملطالبة وحتى  تاريخ  بو�قع 12% من  �لقانونية  و�لفائدة  درهم  وقدره )6.058.631( 
و�مل�شاريف  بالر�شوم  و�ل���ز�م  كفالة  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�شمول  �لتام  �ل�شد�د 
�ل�شاعة 9.30  �ملو�فق 2018/11/27  �لثالثاء  يوم  لها جل�شة  �ملحاماة. وحددت  و�تعاب 
�ص بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
�أي��ام على  �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/2024  جتاري كلي

�القامة  حمل  جمهول  �ل�شحي  �شامل  م�شعود  مطر  1-�بر�هيم   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ر����ش��د حممد  ����ص.م.ع وميثله:جابر  �ال���ش��الم��ي  �مل��دع��ي /م�شرف �الم����ار�ت  �ن  مب��ا 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�شالمي  ر��شد  جابر 
مببلغ وقدره )4.313.408.77( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لغر�مة 
�لتاأخرية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت لها جل�شة يوم 
�الربعاء �ملو�فق:2018/12/12 �ل�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch2.E.22  لذ� فاأنت 
�و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2018/658  جتاري كلي
�ىل �خل�شم �ملدخل/ 1-د�ماك ميزون مول ��شرتيت لل�شقق �لفندقية ���ص.ذ.م.م جمهول حمل 
�أقام  قد  �لريامي  مطر  علي  وميثله:ح�شن  عبد�ملنعم  ع�شام  /حممد  �ملدعي  �ن  مبا  �الق��ام��ة 
بالت�شامم و�لت�شامن مبا ع�شى �ن يحكم به ل�شالح �ملدعني و�حلكم  بالز�مك  عليك �الدخ��ال 
�ملدخلة مببلغ وقدره  عليها و�خل�شم  �ملدعي  بالز�م  عليها و�حلكم  �ملدعي  و�ل��ز�م  �لعقد  بف�شخ 
تاريخ  وحتى  �ل��دع��وى  رف��ع  ت��اري��خ  بعد  و��شتثمار  �ي��ج��ار  م��ن  وماي�شتجد  دره��م   )2.572.298(
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  و�لكهرباء  �ملاء  بر�ءة ذمة عن  �خت�شار  �خالئهما فعال منهما مع 
�ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام )جميع �لطلبات مو�شحة تف�شيليا 
يف �شحيفة �لدعوى(.وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق:2018/12/6 �ل�شاعة:09:30 �ص 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذ�    ch2.E.21:بالقاعة

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1660  جتاري كلي

�ىل �خل�شم �ملدخل/ 1-نوره علي ي�شلم ح�شن عبد�هلل )ب�شفتها من ورثة �ملرحوم/علي ي�شلم 
ي�شلم  �ملرحوم/علي  ورث��ة  من  )ب�شفتها  عبد�هلل  ح�شن  ي�شلم  علي  كاميليا   -2 عبد�هلل(  ح�شن 
ح�شن عبد�هلل( 3- مها علي ي�شلم ح�شن عبد�هلل )ب�شفتها من ورثة �ملرحوم/علي ي�شلم ح�شن 
ح�شن  ي�شلم  �ملرحوم/علي  ورث��ة  من  )ب�شفتها  عبد�هلل  ح�شن  ي�شلم  علي  مرفت   -4 ع��ب��د�هلل( 
عبد�هلل( جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي /بنك �بوظبي �لتجاري - فرع وميثله:عبد�هلل 
حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�شام�شي قد �أقام عليك �لدعوى مو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
عليهم بالتكافل و�لت�شامن و�لت�شامم مببلغ وقدره )17939332.65( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% �شنويا من �ال�شتحقاق:2018/4/30 وحتى �ل�شد�د �لتام.وحددت 
�ل�شاعة:09:30 �ص بالقاعة:ch1.C.15  لذ�  �مل��و�ف��ق:2018/12/11  لها جل�شة يوم �لثالثاء 
فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2018/1604  جتاري كلي

�ملدخل/  - مكتب متثيل �خل�شم  ����ص.م.ل هولدينج  غ��روب  1-ب��ر�غ��م��ا   / عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
2- بر�غما غروب �ص.م.ل هولدينج وميثلها بالتوقيع �ل�شيد جوز�ف طوين تابت جمهول 
نهيان  �ل  ز�ي��د  بن  خليفة  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  /�شمو  �ملدعي  �ن  مبا  �القامة  حمل 
وميثله:ح�شن علي مطر �لريامي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها بالز�م �ملدعي عليها 
و�خل�شم �ملدخلة بالت�شامن ب�شد�د مبلغ وقدره )35.000.000( درهم و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ال�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام و�شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل وبال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم �خلمي�ص �ملو�فق:2018/12/6 �ل�شاعة:09:30 �ص 
بالقاعة:ch2.E.21  لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12489 بتاريخ 2018/11/27   
اعالن حكم بالن�سر

        يف  الدعوى رقم 2018/508  عقاري كلي
بجل�شتها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �القامة  حمل  جمهول  ف��ور�  ح�شني  غ��الم  عبا�شي  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�ملنعقدة بتاريخ  2018/10/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور �ال�شالمي 
�مللكية(  بنقل  منتهية  �آج��ل  �ي��ج��ار  )�تفاقية  بالتملك  �ملنتهية  �الج���ارة  �تفاقية  �وال:بف�شخ  �شابقا(   - ����ص.م.ع 
ومالحقها �ملربمة عن �لوحدة �لعقارية )�ل�شقة( رقم:A209 �لطابق �لثاين يف يف �ملبنى رقم 1 �مل�شمى مرتفعات 
��شارة �لقيد  �لثنية �خلام�شة بامارة دبي - ثانيا:و�لغاء  �لكائنة  A  �الر���ص رق��م:3705  جمر� �ملجمع �لغربي 
�ل��و�ردة ب�شهادة ملكية �لوحدة �لعقارية - مو�شوع �لدعوى �ل�شادرة عن   �لعقارية )�الج��ارة �ملنتهية بالتملك( 
د�ئرة �الر��شي و�المالك بدبي و�لتي مفادها )ومت تطبيق �يجارة تنتهي بالتملك من تاريخ:2008/5/27 �ىل 
تاريخ:2037/5/27 وقيمة �اليجارة )3954538( درهم وكذلك �لز�مه بت�شليم �لوحدة - حمل �لتد�عي - للبنك 
�ملدعي خالية من �ل�شو�غل - ثالثا:و�لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ وقدره )1.397.995( درهم 
ذلك  عد�  ما  ورف�شت  �ملحاماة  �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  و�مل�شروفات  بالر�شوم  �لز�مه  وكذلك  كتعوي�ص 
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اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2018/470  عقاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- كامر�ن خان جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ  
2018/10/30  يف �لدعوى �ملذكورة �عاله ل�شالح/نور بنك )م�شاهمة عامة( بنك نور �ال�شالمي �ص.م.ع - �شابقا( 
�وال:بف�شخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك )�تفاقية �يجار �آجل منتهية بنقل �مللكية( ومالحقها �ملربمة عن 
�لوحدة �لعقارية )�ل�شقة( رقم:A209 �لطابق �لثاين يف يف �ملبنى رقم 1 �مل�شمى مرتفعات جمر� �ملجمع �لغربي 
A  �الر�ص رقم:3705 �لكائنة �لثنية �خلام�شة بامارة دبي - ثانيا:و�لغاء ��شارة �لقيد �لعقارية )�الجارة �ملنتهية 
�ل�شادرة عن  د�ئرة �الر��شي و�المالك  �لعقارية - مو�شوع �لدعوى  �ل��و�ردة ب�شهادة ملكية �لوحدة  بالتملك( 
بدبي و�لتي مفادها )ومت تطبيق �يجارة تنتهي بالتملك من تاريخ:2008/5/27 �ىل تاريخ:2037/5/27 وقيمة 
�مل��دع��ي خالية من  للبنك   - �لتد�عي  �ل��وح��دة - حم��ل  بت�شليم  �ل��ز�م��ه  وك��ذل��ك  دره��م  �الي��ج��ارة )2.677.500( 
كتعوي�ص وكذلك  درهم  �ملدعي مبلغ وقدره )85.704(  للبنك  يوؤدي  بان  �ملدعي عليه  ثالثا:و�لز�م   - �ل�شو�غل 
�ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما  �تعاب  �لف درهم مقابل  و�مل�شروفات ومبلغ  بالر�شوم  �لز�مه 
مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �العالن �شدر با�شم 

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     
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ال�ساي �سجر  زيت   1
هذ� �لزيت م�شاد طبيعي للجر�ثيم و�اللتهابات، ما 
يعني �أنه يق�شي على جر�ثيم �لربوبيونيباكتريوم 
�لتي ت�شّبب حب �ل�شباب. وملا كان يتمتع بخ�شائ�ص 
�أي�شاً  �أنه ي�شتطيع  م�شادة لاللتهاب، فيعني ذلك 

تخفيف توّرم �لبثور و�حمر�رها.
�لقائمة  �الأدل���ة   2015 ع��ام  م��ن  مر�جعة  حللت 
�كت�شف  �ل�شباب.  وح��ب  �ل�شاي  �شجر  زي��ت  ب�شاأن 
تخفف  �ل�شاي  �شجر  زي��ت  منتجات  �أن  �لباحثون 
�أو  خفيفة  بدرجة  �مل�شابني  ل��دى  �لتقرحات  ع��دد 

معتدلة من حب �ل�شباب.
�ل�شاي قد  زي��ت �شجر  �أن  �ل��در����ش��ة  �ع��ت��ربت ه��ذه 
 5( �لبنزويل  بروك�شيد  دو�ء  بقدر  فاعاًل  يكون 
%( �لذي ُي�شتعمل على نطاق و��شع ملعاجلة حب 

�ل�شباب.
�ل�شباب  ح��ب  على  �ل�����ش��اي  �شجر  خال�شة  ُت��دَه��ن 
وتكون على �شكل كرمي �أو هالم �أو زيوت �أ�شا�شية. 
لكن عند ��شتعمال هذه �لزيوت، ال بد من تذويبها 

�أواًل بنوع من �لزيوت �لناقلة.

اجلوجوبا زيت   2
و�شمعي  زيت �جلوجوبا عبارة عن عن�شر طبيعي 
ت�شهم  �جل��وج��وب��ا.  �شجرة  ب���ذور  م��ن  ُي�شتخلَ�ص 
�إ�شالح  يف  �جلوجوبا  زي��ت  يف  �ل�شمعية  �لعنا�شر 
على  �أي�شاً  ق��ادرة  �أنها  يعني  ما  �ملت�شررة،  �لب�شرة 
ت�شريع مد�و�ة �جلروح، مبا يف ذلك �الإ�شابات �لتي 
موجودة  مرّكبات  وت�شمح  �ل�شباب.  ح��ب  ي�شببها 
يف زيت �جلوجوبا بتخفيف �اللتهاب �جللدي، ما 
�لبثور  حول  و�لتورم  �الحمر�ر  تخفف  �أنها  يعني 

و�لروؤو�ص �لبي�شاء وغرها من بقع ملتهبة.
�أقنعة  �لباحثون  ق��ّدم   ،2012 ع��ام  در��شة من  يف 
 133 �إىل  ط���ني حت���ت���وي ع��ل��ى زي����ت �جل���وج���وب���ا 
�شخ�شاً. بعد مرور �شتة �أ�شابيع على ��شتعمال تلك 
�أ�شبوعياً، �شّجل  �الأقنعة بني مرتني وثالث مر�ت 
لديهم  �ل�شباب  ح��ب  و���ش��ع  يف  حت�شناً  �مل�����ش��ارك��ون 
بن�شبة %54.ال�شتعمال زيت �جلوجوبا �الأ�شا�شي، 
حاويل �أن تخلطيه مع هالم �أو كرمي �أو قناع طني 
للوجه ووزعي �خلليط على حب �ل�شباب. �أو �شعي 
ب�����ش��ع ق���ط���ر�ت م���ن زي���ت �جل��وج��وب��ا ع��ل��ى قطعة 
قطنية و�فركي تقرحات حب �ل�شباب بها بنعومة.

االألوفريا  3
يكافح هذ� �لعن�شر �جلر�ثيم و�اللتهابات طبيعياً، 
ومينع  �ل�شباب  ح��ب  مظهر  يخفف  �أن���ه  يعني  م��ا 
من  كبرة  كمية  على  �الألوفر�  يحتوي  �نت�شاره. 
ل��ذ� �شيكون خيار�ً  وُي��ع��ت��رب م��رّط��ب��اً مم��ت��از�ً،  �مل���اء 
�أ�شبحت �لب�شرة جافة ب�شبب منتجات  �إذ�  منا�شباً 

�أخرى م�شادة حلب �ل�شباب.
�لباحثون هالم  ق��ّدم   ،2014 ع��ام  در����ش��ة من  يف 
حلب  �شائع  )عالج  �لرتتينوين  وكرمي  �الألوفر� 
�أو  �أ�شخا�ص م�شابني بدرجة خفيفة  �ل�شباب( �إىل 
 8 ط��و�ل  ال�شتعمالهما  �ل�شباب  حب  من  معتدلة 

�أ�شابيع.
م�شتوى  على  ملحوظاً  حت�شناً  �مل�����ش��ارك��ون  �شّجل 
مقارنًة  �اللتهابي  وغ��ر  �اللتهابي  �ل�شباب  ح��ب 
ب���االأ����ش���خ���ا����ص �ل���ذي���ن �ك���ت���ف���و� ب��ا���ش��ت��ع��م��ال هالم 

�لرتتينوين.
�أن تنظفي تقرحات  �الأل��وف��ر�، ح��اويل  ال�شتعمال 
حب �ل�شباب ثم �دهني طبقة رقيقة من �لكرمي �أو 
من   10% على  �ملنتج  يحتوي  �أن  ب�شرط  �لهالم 
�لب�شرة  ترطيب  ميكن  �أو  �الأق���ل.  على  �الأل��وف��ر� 

مبو�د هالمية �أو كرميات حتتوي على �الألوفر�.

الع�سل  4
طو�ل �آالف �ل�شنني، لطاملا ��شُتعمل �لع�شل ملعاجلة 
�مل�شاكل �جللدية، مثل حب �ل�شباب. يحتوي �لع�شل 
على م�شاد�ت �أك�شدة كثرة ت�شهم يف تنظيف �مل�شام 
ي�شتعمله  و�ل���رو�����ش���ب.  �مل��خ��ل��ف��ات  م���ن  �مل�������ش���دودة 
�الأطباء يف �ل�شماد�ت نظر�ً �إىل خ�شائ�شه �مل�شادة 

للجر�ثيم وقدرته على مد�و�ة �جلروح.
�أو خذي قطعة  �إ�شبعك  نظفي  �لع�شل،  ال�شتعمال 
�لع�شل  من  �شغرة  كمية  و�ده��ن��ي  نظيفة  قطنية 
�أو  �لوجه  �إىل قناع  �لع�شل  �أ�شيفي  �أو  �لبثور،  على 

�جل�شم.

الثوم  5
ي�شتعمل عدد كبر من �الأطباء �لتقليديني �لثوم 
على  �جل�شم  ق���درة  وحت�شني  �الل��ت��ه��اب��ات  ملعاجلة 
حماربة �جلر�ثيم و�اللتهابات. يحتوي �لثوم على 
مرّكبات �لكربيت �لع�شوي �لتي تعطي بطبيعتها 
�آث�����ار�ً م�����ش��ادة ل��ل��ج��ر�ث��ي��م و�الل��ت��ه��اب��ات. ح��ت��ى �أن 
تقوية  يف  ت�شهم  ق��د  �لع�شوي  �ل��ك��ربي��ت  عنا�شر 
ج��ه��از �مل��ن��اع��ة، م��ا ي�����ش��اع��د �جل�����ش��م ع��ل��ى حماربة 

�اللتهابات.
�ل�شباب،  ح��ب  ع��ن  �ل��ن��اج��م��ة  �الل��ت��ه��اب��ات  ملكافحة 
ميكن زيادة كمية �لثوم يف �حلمية �لغذ�ئية. مي�شغ 
دهنها  لون  يف�شّ �أو  كاملة  ف�شو�شه  �لنا�ص  بع�ص 
�مل�شروبات  �إىل  ي�شيفونها  �أو  �ملحّم�ص  على �خلبز 
�ل�شاخنة. كذلك ميكن �شر�ء م�شاحيق �أو كب�شوالت 
�لثوم من معظم متاجر �لبقالة ومتاجر �ملنتجات 

�ل�شحية �لطبيعية.
تو�شي مر�جع �إلكرتونية كثرة بدهن �لثوم على 
�إىل  ه��ذه �خلطوة  ت��وؤدي  قد  لكن  مبا�شرًة،  �لبثور 
يحرق  �أن  ميكن  �إذ  �جل��ل��دي��ة،  �حل�شا�شية  تفاقم 
دوماً  ��شتعماله  �الأف�شل  م��ن  ل��ذ�  �لب�شرة.  �ل��ث��وم 

بحذر.

االأخ�سر ال�ساي   6
من  ك��ب��رة  كميات  على  �الأخ�����ش��ر  �ل�شاي  يحتوي 
عنا�شر �لكات�شني �لتي تنتمي �إىل فئة �لبوليفنول 

�مل�شاد لالأك�شدة.
كبرة  كمية  �ل�شباب  بحب  �مل�شابني  معظم  ينتج 
من �الإفر�ز�ت �لدهنية، �أو زيوت �جل�شم �لطبيعية، 
يف م�شامهم وال يتلقون كمية كافية من م�شاد�ت 

�الأك�شدة.
ت�شهم م�شاد�ت �الأك�شدة يف تفكيك �ملو�د �لكيماوية 
قد  �ل�شليمة.  �خلاليا  �إىل  ت�شيء  �لتي  و�ملخلفات 
من  ج��زء  م��ن  بالتخل�ص  �الأخ�����ش��ر  �ل�شاي  ي�شمح 
تلك �لرو��شب و�ملخلفات �لتي ترت�كم يف تقرحات 

حب �ل�شباب �ملفتوحة.
قادرة  عنا�شر  على  �أي�شاً  �الأخ�شر  �ل�شاي  يحتوي 
�لب�شرة  يف  �لدهنية  �الإف���ر�ز�ت  �إنتاج  �إ�شعاف  على 
وتخفيف  �لربوبيونيباكتريوم  جر�ثيم  وتقلي�ص 

حّدة �اللتهاب.
قد يكون �ل�شاي �الأخ�شر مفيد�ً عند �شربه �أو دهن 
خال�شة منه على �لب�شرة، مع �أن �لباحثني يقولون 

�إن �الأدلة �لر�هنة ال تز�ل حمدودة.
لكن �كت�شفت �إحدى �لدر��شات تر�جعاً يف �لروؤو�ص 
 8 % بعد  و89   79 بن�شبة  و�ل�����ش��ود�ء  �لبي�شاء 
�الأخ�شر  �ل�شاي  خال�شة  ��شتعمال  على  �أ�شابيع 

�لغنية مبو�د �لبوليفينول.
�ملتاجر  معظم  يف  �الأخ�����ش��ر  �ل�����ش��اي  �إي��ج��اد  ميكن 
�ل�شاي  خ��ال���ش��ة  �إي��ج��اد  �الأ���ش��ع��ب  م��ن  �ل�شعبية. 
�الأخ�شر لكن ميكن �لبحث عنها يف بع�ص �ملتاجر 

�ل�شحية �أو عرب �الإنرتنت.

االإ�سن�سا  7
حت��ت��وي ن��ب��ت��ة �الإ���ش��ن�����ش��ا �مل��ع��روف��ة �أي�����ش��اً بزهرة 
�ل��ردب��ك��ي��ة �ل��ب��ن��ف�����ش��ج��ي��ة ع��ل��ى ع��ن��ا���ش��ر ت�����ش��ه��م يف 
�ل��ق�����ش��اء ع��ل��ى �ل��ف��رو���ش��ات و�جل���ر�ث���ي���م، مب���ا يف 
�أنها  كثرون  ويظن  �لربوبيونيباكتريوم.  ذل��ك 
�مل��ن��اع��ة وت��خ��ف��ي��ف �اللتهابات  ت��ق��وي��ة  ق����ادرة ع��ل��ى 
�أو جتنبها، منها  �أية عدوى  وي�شتعملونها ملحاربة 

�لزكام و�الإنفلونز�.
�الإ�شن�شا يف  ُتدَهن كرميات حتتوي على  �أن  ميكن 
بحب  مرتبطة  �إ�شابات  فيها  تنت�شر  �لتي  �ملناطق 
�الإ�شن�شا. وتتو�فر  �أخذ مكمالت  �أو ميكن  �ل�شباب 
�الإنرتنت  ع��رب  �أو  �ل�شحية  �ملتاجر  يف  منتجاتها 

على �شكل كرميات �أو مكمالت.

اجلبل اإكليل   8
كيماوية  م��و�د  �إكليل �جلبل على  حتتوي خال�شة 

لالأك�شدة  م�����ش��ادة  بخ�شائ�ص  تتمتع  وم��رّك��ب��ات 
و�جل���ر�ث���ي���م و�الل��ت��ه��اب��ات.ت��ق��ّل �ل���در�����ش���ات �لتي 
�ل�شباب،  �إكليل �جلبل يف حب  �أث��ر خال�شة  حللت 
2013 على من��اذج من  لكن ج��رت در��شة يف ع��ام 
�ل��ف��ئ��ر�ن وع��ل��ى خ��الي��ا ب�����ش��ري��ة وذك�����رت �أن هذه 
بجر�ثيم  �ملرتبط  �اللتهاب  تخفف  قد  �خلال�شة 

�لربوبيونيباكتريوم �لتي ُت�شبب حب �ل�شباب.

املُنّقى النحل  �سم   9
�لباحثون  �ك��ت�����ش��ف   ،2013 ع���ام  م��ن  در�����ش���ة  يف 
جر�ثيم  ع��ل��ى  يق�شي  ق��د  �ملُ��ن��ّق��ى  �ل��ن��ح��ل  ���ش��م  �أن 
�لربوبيونيباكتريوم �ملُ�شبِّبة حلب �ل�شباب. �شّجل 
��شتعملو� م�شتح�شر�ت حتتوي  �لذين  �الأ�شخا�ص 
عدد  يف  حت�شناً  �أ�شبوعني  ط���و�ل  �ل�شم  ذل��ك  على 

�الإ�شابات �ملرتبطة بحب �ل�شباب.
�الأ�شخا�ص  الح���ظ   ،2016 ع���ام  م��ن  در�����ش���ة  يف 
يحتوي على  ه��الم��اً  ده��ن��و� على وجوههم  �ل��ذي��ن 
�شم �لنحل �ملُنّقى طو�ل �شتة �أ�شابيع تر�جعاً يف حب 

�ل�شباب �خلفيف �أو �ملعتدل.
قد ي�شبح �شم �لنحل �ملُنّقى عن�شر�ً مفيد�ً يف �أدوية 
حب �ل�شباب م�شتقباًل لكن ال بد من �إجر�ء �أبحاث 

�إ�شافية ب�شاأنه طبعاً.

الهند جوز  زيت   10
زيت  يحتوي  �الأخ���رى،  �لطبيعية  �لعالجات  مثل 
لاللتهابات  م�����ش��ادة  ع��ن��ا���ش��ر  ع��ل��ى  �ل��ه��ن��د  ج����وز 

و�جلر�ثيم.
�جلر�ثيم  على  يق�شي  �أن��ه  تعني هذه �خل�شائ�ص 
�لتي ُت�شبب حب �ل�شباب وُيخفف �الحمر�ر و�لتورم 
حول �لبثور. حتى �أنه ُي�شّرع مد�و�ة تقرحات حب 

�ل�شباب �ملفتوحة.
مبا�شرًة  دهنه  ميكن  �لهند،  ج��وز  زي��ت  ال�شتعمال 
على �ملنطقة �لتي ينت�شر فيها حب �ل�شباب. يتو�فر 
�أو  �لبقالة  متاجر  يف  �لطبيعية  �ملنتجات  ق�شم  يف 

عرب �الإنرتنت.

تعديات يف اأ�سلوب احلياة
بع�ص  ي��ع��ط��ي  �مل��ن��زل��ي��ة،  �ل���ع���الج���ات  ج���ان���ب  �إىل 

ب��ارزة للحفاظ  �آث��ار�ً  �أ�شلوب �حلياة  �لتعديالت يف 
�لدهنية  �الإف���ر�ز�ت  وتخفيف  �جل�شم  �شحة  على 

على �لب�شرة وتقلي�ص نوبات حب �ل�شباب.
تتعدد �لتعديالت �لتي ت�شمح بتح�شني و�شع حب 

�ل�شباب:

مطلقًا البقع  تلم�سي  ال   11
مل�ص حب  �إىل  تقاومي ميلك  �أن  قد ي�شعب عليك 
�ل�����ش��ب��اب، ل��ك��ّن ذل���ك ي��ه��ّي��ج �ل��ب�����ش��رة وي��زي��د �لبقع 
�شوء�ً وقد تنت�شر يف مناطق �أخرى. كذلك، تدخل 
جر�ثيم �إ�شافية �إىل �لبقع نتيجة مل�ص �حلبوب �أو 
تاأجيج  �إىل  ي��وؤدي  ما  نقرها،  �أو  �أو ع�شرها  فركها 

�اللتهابات.
�جلر�ثيم  ت�����ش��ل  �ل���ب���ث���ور،  ع���ل���ى  �ل�����ش��غ��ط  ع���ن���د 
و�لرو��شب �إىل م�شتوى �أعمق من �لب�شرة، من ثم 
تظهر �لبقع جمدد�ً ب�شورة �أ�شو�أ مما كانت عليه. 
لذ� من �الأف�شل ��شت�شارة �لطبيب ب�شاأن �لتقرحات 
طريقة  لتحديد  �جللد  حتت  �لعميقة  �أو  �لكبرة 

�آمنة للتخل�ص منها.

لتنظيف  امل��ن��ا���س��ب  امل��ن��ت��ج  اخ���ت���اري   12
الب�سرة

�لعادية  �ل�شابون  منتجات  من  كبر  ع��دد  يحمل 
ُي�شّبب  �أن  وميكن  جد�ً  مرتفعاً  هيدروجينياً  رقماً 
لذ�  ���ش��وء�ً.  �ل�شباب  ح��ب  وي��زي��د  جلدية  ح�شا�شية 
�لب�شرة  لتنظيف  ناعماً  منتجاً  �أو  غ�شواًل  �ختاري 
�أن يكون رقمه �لهيدروجيني قريباً من رقم  على 
 5.5 نحو  ي�����ش��اوي  �ل���ذي  �لهيدروجيني  �لب�شرة 
و�ل�شماح  �ل�شباب  ح��ب  ظ��ه��ور  �ح��ت��م��ال  لتخفيف 

مبد�و�ة �لتقرحات.

13 ا�ستعملي م�ستح�سرات خالية من الزيت 
للب�سرة

�حتمال  يزيد  ما  �مل�شام،  �لدهنية  �ملنتجات  تعوق 
�ن�شد�دها ون�شوء تقرحات حول حب �ل�شباب. لذ� 
�لزيوت(  م��ن  )خ��ال��ي��ة  م�شتح�شر�ت  ع��ن  �ب��ح��ث��ي 
لالعتناء  �ل�����ش��ود�ء(  ل��ل��روؤو���ص  ُم�شّببة  )غ���ر  �أو 
�أن حت��ت��وي ع��ل��ى م��ق��ادي��ر ت�شمح  ب��ب�����ش��رت��ك، ع��ل��ى 

للم�شام بالتنف�ص.

ج�سمك ترطيب  على  حافظي   14
ترطيب �جل�شم خطوة بالغة �الأهمية الأنها ت�شّهل 
�شفاء حب �ل�شباب وتقّل�ص �حتمال �نت�شار �حلبوب 
عموماً. حني تكون �لب�شرة جافة، ي�شهل �أن حتمّر 
�أو تت�شرر، ما يوؤدي �إىل ظهور �لبثور. يف �ملقابل، 
ي�شمن ترطيب �جل�شم ن�شوء خاليا جلدية جديدة 

ب�شكٍل �شليم تز�مناً مع �شفاء �لتقرحات.
ما من كمية يومية مو�شى بها الأن حاجات �لنا�ص 
�إىل �ملاء تختلف بح�شب عمرهم وم�شتوى ن�شاطهم 
�ل�شحية.  وم�شاكلهم  �لطق�ص  وح���ر�رة  �جل�شدي 
لكن تو�شي هيئات �شحية ب�شرب بني 6 و8 �أكو�ب 
 240 ي�شاوي نحو  )كل كوب  يومياً  �ل�شو�ئل  من 

ملل(.

النف�سي �سغطك  خففي   15
ت��ع��ت��رب )�الأك�����ادمي�����ي�����ة �الأم����رك����ي����ة ل���الأم���ر�����ص 
لن�شوء  حمتماًل  �شبباً  �لنف�شي  �ل�شغط  �جللدية( 
حب �ل�شباب، �إذ يوؤدي �إىل �رتفاع م�شتويات هرمون 
و�لغدد  �ل�شعر  ب�شيالت  يحّفز  �لذي  �الأندروجني 
ظهور  �حتمال  زي��ادة  يعني  ما  �مل�شام،  يف  �لدهنية 

حب �ل�شباب.

للتحكم  التالية  الن�سائح  تطبيق  ميكن 
بال�سغط النف�سي:

�أو  �الأ���ش��دق��اء  �أو  �ل��ع��ائ��ل��ة  �أف�����ر�د  م��ع  • �ل��ت��ك��ل��م 
�لطبيب �أو �أي �أ�شخا�ص د�عمني �آخرين.

كافية. ملدة  • �لنوم 
• �اللتز�م بحمية �شحية ومتو�زنة وعدم تفويت 

وجبات �لطعام.
بانتظام. �لريا�شة  • ممار�شة 

�ال�شرتخاء  �أو  �ل��ي��وغ��ا  �أو  �ل��ع��م��ي��ق  �ل��ت��ن��ف�����ص   •
�لذهني �أو �لتاأمل.

عاجات طبية
جزء  وي��ك��ون  �لطبية  �لعالجية  �خل��ي��ار�ت  تتعدد 
منها فاعاًل جد�ً، مع �أن بع�شها ي�شبب �آثار�ً جانبية 
وقد ال ينا�شب كثرين. ميكن �أن ي�شت�شر �لنا�ص 
طبيبهم ب�شاأن �أخذ �الأدوية �أو ��شتعمال �أي كرميات 

طبية، ال �شيما بعد ف�شل �لعالجات �ملنزلية.
حتتوي �لعالجات �ل�شائعة �لتي ت�شتهدف �حلاالت 
�خلفيفة و�ملعتدلة من حب �ل�شباب على �لعنا�شر 

�لن�شيطة �لتالية:
�ل�شالي�شيليك. • حم�ص 

�لهيدروجني. • بروك�شيد 
هيدروك�شي. �الألفا  • �أحما�ص 

حب  ملعاجلة  اأق��وى  باأدوية  الطبيب  يو�سي 
ال�سباب، نذكر منها:

ترتينوين. نوع  من  وكرميات  هالمية  • مو�د 
ن�����وع  م��������ن  وك���������رمي���������ات  ه�����الم�����ي�����ة  م������������و�د   •

كليند�ماي�شني.
حبوب. �شكل  على  حيوية  • م�شاد�ت 

�أي�شوتريتينوين. • حبوب 
�حلمل. منع  • حبوب 

متى ت�سبح ا�ست�سارة الطبيب �سرورية؟
ال بد من ��شت�شارة �لطبيب �إذ� كانت تقرحات حب 

�ل�شباب:
جد�ً. • موؤملة 

�الأحيان. معظم  يف  • ملتهبة 
�جللد. حتت  • عميقة 

�ملنزلية. �لعالجات  مع  تتجاوب  • ال 
و��شعة. جلدية  م�شاحة  • تغّطي 

عاطفياً. ��شطر�باً  • ُت�شّبب 

ين�ساأ حني تن�سّد امل�سام اأو تلتهب ب�سبب اجلراثيم

اأف�صـــــــل العالجــــــات املنـــــزلية حلــــب ال�صـــــباب

من  ال�سباب،  حب  عن  الناجمة  والتقرحات  البقع  حت�سني  يف  ت�سهم  التي  املنزلية  العاجات  تتعدد 
اأ�سا�سية ومكمات طبيعية وبع�ض التعديات  بينها كرميات ع�سبية ومواد هامية ناعمة وزيوت 
اجلراثيم.  ب�سبب  تلتهب  اأو  امل�سام  تن�سّد  حني  ال�سباب  حب  ين�ساأ  احلياة.  اأ�سلوب  يف  الب�سيطة 
ميكن اأن ي�ستعمل النا�ض عاجات منزلية حمددة ال�سرتجاع م�ستويات متوازنة من زيوت الب�سرة 
وتخفيف االلتهاب والق�ساء على اجلراثيم وجتنب م�ساكل حب ال�سباب م�ستقبًا. لكن ال تثبت 
اأية اأدلة علمية وافية فاعلية معظم العاجات املنزلية. نناق�ض فيما يلي االأدلة الراهنة ب�ساأن 
ونعر�ض  ال�سباب  حلب  املنزلية  العاجات  اأف�سل  ن�ستك�سف  كذلك  املفيدة،  العاجات  بع�ض 

ا�ستنتاجات االأبحاث والتعديات الازمة يف اأ�سلوب احلياة.
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طاملا اأنت جاهز لدفع الثمن، فا �سيء يقف يف طريقك

ماغي فرح: ك�صرت االأ�صاليب التقليدية 
عرب ا�صتعمال اللغة العامية الراقية

�ع��ت��ربت �الإع��الم��ي��ة م��اغ��ي ف���رح �أن حت��دي��د ق��ط��اع و����ش��ع من 
�جلمهور م�شرتها بكتب �الأبر�ج جمحف بحقها هي �لتي كانت 
�أو�ئل  م��ن  وك��ان��ت  �ل�شيا�شية  �ل��رب�م��ج  ���ش��والت وج���والت يف  لها 
�حلو�ر�ت  تقدمي  طريقة  يف  تغير�ً  �أحدثو�  �لذين  �الإعالميني 

�ل�شيا�شية و��شتقطبت جمهور�ً و��شعاً.
�ل�شا�شة يف  ع��ن  �إىل غيابها  �لبع�ص  م��ن  ه��ذ� �جلهل  ف��رح  ع��زت 
�ل�شنو�ت �الأخ��رة، و�أو�شحت يف لقاء �شمن �شل�شلة )موؤثرون(، 
مع ز�فني على �شا�شة �مل�شتقبل �للبنانية �أن �بتعادها عن تقدمي 
بر�مج �شيا�شية ر�هناً يعود �إىل �أنها ال حتب تقدمي بر�مج �شبيهة 
بتلك �لتي كانت تقدمها، وال بد من منط جديد يليق باخلربة 

تطرح  مل  �أن��ه��ا  �إىل  الف��ت��ة  �كت�شبتها،  �ل��ت��ي 
حتفل  ك��رث  غ���ر�ر  على  كمحللة  نف�شها 

بر�أيها،  �ملحللني،  الأن  �ل�شا�شات،  بهم 
ب��اأج��ه��زة معينة،  ي��رت��ب��ط��ون ع���ادة 
تعطيهم  م��رج��ع��ي��ة  ل��دي��ه��م  �أو 

معلومات.

ك�سر االأ�ساليب التقليدية
ح�����ول م�����ش��رت��ه��ا �الإع���الم���ي���ة 
�أنها  �إىل  ف�����رح  م���اغ���ي  ل��ف��ت��ت 

ك�شرت �الأ�شاليب �لتقليدية عرب 
�لر�قية،  �ل��ع��ام��ي��ة  �ل��ل��غ��ة  ��شتعمال 
بر�جمها  ��ر  حت�����شّ ت��ك��ن  مل  و�أن����ه����ا 

يف �الذ�ع������ة، ب��ل ك��ان��ت ترجتل 
بتلخي�ص  و��شتهرت  كثر�، 

ي��رد يف نهاية كل حلقة  ما 
�شا�شة  ع����ل����ى  ق���دم���ت���ه���ا 

�لتلفزيون.
ق�����دم�����ت م�����اغ�����ي ف����رح 
على  �شيا�شية  ب��ر�م��ج 

لبنانية  حم����ط����ات 
خم�������ت�������ل�������ف�������ة م�����ن 

)�ملوؤ�ش�شة  بينها: 
�ل������ل������ب������ن������ان������ي������ة 

ل��������الإر���������ش��������ال، 
�أم  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل، 

�أو  يف،  ت�������ي 
يف(،  ت������������ي 
�أ�شباب  حول 

م������غ������ادرت������ه������ا 
ه���������ذه �مل����ح����ط����ات 

�أو�شحت: )رغم �مل�شكلة 
تهن  مل  �مل�شتقبل  م��ع 

ك���ر�م���ت���ي،  �الإد�رة 
يف(  ت���ي  )�أم  �ل�����  يف 

�أهانو� كر�متي وكتبو� �أمور�ً يف �ل�شحف لي�شت �شحيحة. تدّخل 
كرث الإ�شالح �الأمور بيننا، لكن ما قيل �أ�شابني يف �ل�شميم، ومل 

يكن ذلك ممكنا(.
�عتربت �أن �ل�شدق له ثمنه، )طاملا �أنت جاهز لدفع �لثمن، فال 
من  �لثمن  دفعت  �أح��ي��ان��اً  �أن��ه��ا  كا�شفة  ط��ري��ق��ك(،  يف  يقف  �شيء 
عملها، من دورها كاإعالمية، من �شرب �شمعتها وت�شويرها باأنها 
ال ت�شتمّر يف �أي حمطة يف وقت �أن �ملحطات هي �لتي دفعتها �إىل 
�لرحيل.حول �لتغير يف �أ�شلوب �لرب�مج �حلو�رية �لذي ت�شهده 
د�ئماً،  يح�شل  )�لتغير  قالت:  �الأخ��رة  �ل�شنو�ت  يف  �ل�شا�شات 
يكون  �لتقدمي  طاملا  مانع  وال  بر�جمنا،  يف  �لغرب  نتبع  ونحن 
و�مل�شمون، ومدى جتاوب �جلمهور هو  �ل�شكل  جيد�ً، من حيث 

�لذي يوؤدي �ىل جناح �ملقدم(.
�أ�شافت: )�لربنامج ينجح �ذ� كان �ملقدم �أو �ل�شيوف 
يف �حللقة قريبني من �مل�شاهد. كاإعالمي يجب 
�أن تعطيه  �ليك،  �ن جتعل �جلمهور ي�شعد 

�لكثر من �لثقافة، ال �أن تنزل �ليه(.

فلتان اإعامي
�لرب�مج  تتابع  ال  �أنها  ف��رح  ماغي  ك�شفت 
�لتلفزيونية، و�أنها غالبا ما تف�شل قر�ءة 
�أما  �الأخبار،  تتابع  كانت  �ل�شابق  يف  �لكتب. 
�ليوم ومع �نت�شار و�شائل �لتو��شل �الجتماعي 
�ل��ت��ي ت��ن��ق��ل �الأخ���ب���ار ك��اف��ة حل��ظ��ة بلحظة، 
على  ملتابعته  نكهة  للخرب  ي��ع��د  مل 
حد  على  �لتلفزيون،  �شا�شة 

تعبرها.
حول ن�شيحتها للجيل 
�جلديد  �الإع����الم����ي 
خربتها  خ����الل  م���ن 
)�ل�شدق  �أو���ش��ح��ت: 
مطلوب  �الأه������ّم.  ه��و 
�جلديد  �جل���ي���ل  م���ن 
�مل���ع���رف���ة الأن  ت��ع��م��ي��ق 
ب����ال م���ع���رف���ة م����ا من 

�إعالم(.
�أن  ���ش��ددت على ���ش��رورة 
و�أن  ر�أيه،  يكون للم�شاهد 
يرف�ص ما يقدم من بر�مج 
�إح�شا�شه،  ت��خ��د���ص  ب��ذي��ئ��ة 
كان  �إذ�  �أع�����رف  )ال  وت��اب��ع��ت: 
من  مطلوبا  �الأع��الم��ي  �لفلتان 
�الجيال  ل�����ش��رب  ع��ل��ي��ا  ���ش��ي��ا���ش��ات 
باملخدر�ت و�الأخالق. ال �عرف ما �لذي 
يقف ور�ء �لفلتان �لعاملي، �إن�شان يهدم نف�شه 
ق��ر�ر �شيا�شي  �أو وج��ود  به  �و جت��ارة تتحكم 

كبر(.
يف ه����ذ� �ل�����ش��ي��اق ن���وه���ت م���اغ���ي فرح 
خياط  �شامي  �لكوميديني  بالفنانني 

كلمات  ي�شتعمالن  رعيدي، )ال  وف��ادي 
ي�شحكون،  �ل��ن��ا���ص  وي��ج��ع��الن  ب��ذي��ئ��ة 

فالبذ�ءة لي�شت �شرطا لل�شحك(.

جراحات التجميل
�ملنت�شرة  �ل��ت��ج��م��ي��ل  ج���ر�ح���ات  ح����ول 

بكرثة يف �ل�شنو�ت �الأخرة ك�شفت �أنها 
�إىل  جل��اأن  �للو�تي  �ل�شيد�ت  �أوىل  من 
جتد  �أن  دون  م��ن  �لتجميل  ج��ر�ح��ات 
حرجا يف �لكالم على ذلك. و�عتربت 
�نه لي�ص معيبا �لكالم على �لتجميل 
�مل��ر�أة عن  �أن تفت�ص  الأن��ه �مر طبيعي 

حت�شني مظهرها.

امتداد لتاريخ تلفزيون لبنان
خ���الل �حل��ل��ق��ة ع��ر���ص ت��ق��ري��ر حول 
�ل���ت���ي ت�شكل  ف�����رح،  م���اغ���ي  م�����ش��رة 

لبنان،  تلفزيون  لتاريخ  �م��ت��د�د�ً 
�ل�شيا�شي  �حل������و�ر  �أن  ذل����ك 

�لتلفزيوين يف لبنان ولد يف 
�ل�شتينيات،

من  رو�د  ���ش��ح��اف��ي��ني  م���ع   
�أم���ث���ال ع����ادل م��ال��ك وجان 
خوري وكميل من�شى و�يلي 

�شليبي وليلى ر�شتم، وتطور 
يف �لثمانينيات مع جاك و�كيم 

بد�ية  ويف  ح����ج����ازي.  وع����رف����ات 
�ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ي��ات، ح���ّدث���ت م���اغ���ي فرح 
�للبناين يف حلظة  �ل�شيا�شي  �حل��و�ر 
ت��اري��خ��ي��ة �ن��ت��ق��ال��ي��ة، ب���ني �حل���رب 
�الأوىل  �جلمهورية  وب��ني  و�ل�شلم، 

و�لثانية.
�آخ���ر حول  ع��ر���ص تقرير  ك��ذل��ك 
�العالمية  ف��رح  م��اغ��ي  م�شرة 
بعد �نتقالها �ىل حمطة �ل� )�أم 
�ملبا�شر  �لربنامج  م��ع  يف(،  ت��ي 
غّر  �ل���ذي  بيناتنا(  )�حل��ك��ي 
�حلو�رية  �ل��رب�م��ج  مقايي�ص 
قو�عد  و�ر����ش���ى  �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، 
�لرب�مج  �إد�رة  يف  ج��دي��دة 
ناحيتي  م����ن  �حل�����و�ري�����ة 

�ل�شكل و�مل�شمون.

داليدا خليل 
اأمرية باالأزرق

على ح�شابها على �أحد مو�قع �لتو��شل 
�الجتماعي ن�شرت �لفنانة د�ليد� خليل 
�جلديد  لفيلمها  �ل��ر���ش��م��ي  �ل��ب��و���ش��رت 
من  �بتد�ء  �شيعر�ص  �ل��ذي  )�ملهر�جا( 
عليه:  وعلقت  �مل��ق��ب��ل،  دي�شمرب   20
)ب��ع��د 7 ���ش��ن��و�ت، زي���اد ب��رج��ي ود�ليد� 
من  �ل�شينما  �إىل  �شوّياً  ي��ع��ود�ن  خليل 

جديد(.
ظهرت د�ليد� يف �لبو�شرت بف�شتان �أزرق 
برجي  زي��اد  �لفنان  وترق�ص مع  �للون 
�لذي �رتدى زياً ��شود �للون مع عباءة 
م�شتوحياً  �ل��ر�أ���ص  على  ���ش��ود�ء  وقبعة 

�طاللته من �شخ�شية )زورو(.
تاأليف  م��ن  ع��اط��ف��ي  ك��وم��ي��دي  �لفيلم 
ر�يف وه��ب��ي، �إخ���ر�ج ف��ادي ح���د�د، �إنتاج 
)فالكون فيلمز( وي�شارك يف بطولته: 
زياد برجي، د�ليد� خليل، جوليا ق�شار، 
�يلي مرتي، د�نا حلبي، عبا�ص جعفر، 

�إدمون حد�د وغرهم.

دوللي �صاهني تنفي 
تعاقدها على )خامت �صليمان(

ن��ف��ت دول���ل���ي ���ش��اه��ني ت��ع��اق��ده��ا على 
م�شرة  �شليمان(،  )خ��امت  م�شرحية 
�أن��ه��ا يف ح���ال ت��ع��اق��ده��ا ع��ل��ى �أي  �إىل 
ع��م��ل ف��ن��ي ���ش��ت��ع��ل��ن ل��ل��ج��م��ه��ور تلك 

�خلطوة.
�أنها  �إىل  �للبنانية  �لفنانة  و�أ���ش��ارت 
�نزعجت حني قر�أت �أخبار�ً عن بدئها 
ب��ت��م��ري��ن��ات م�����ش��رح��ي��ة ال ت��ع��ل��م عنها 
تنفي  لن  �أنها  على  م�شددة  �أم��ر،  �أي 

ح�شورها يف عمل فني ر�هناً.
وكانت �نت�شرت �أخبار عن ��شتعد�د�ت 
�لفنانة مونيا �لنهائية لبدء مترينات 
م�شرحيتها �جلديدة )خامت �شليمان( 

و�أن �شمن �الأبطال دوللي �شاهني.
�أخ������ر�ً فيديو  �أن���ه���ا ط��رح��ت  ُي���ذك���ر 
)حبيبي  �جل���دي���دة  �أغ��ن��ي��ت��ه��ا  ك��ل��ي��ب 
�لر�شمية  ق��ن��ات��ه��ا  ع��رب  وذل���ك  غ���ر( 
ع��ل��ى )ي���وت���ي���وب(، م��ن ك��ل��م��ات �أ�شر 
ريا�ص و�أحلان خالد جنيدي وتوزيع 
دوللي  ر�أف��ت، وتولت  ح��ازم  مو�شيقي 
م�����ش��وؤول��ي��ة �الإخ�����ر�ج وذل����ك يف ثاين 

جتاربها بعد كليب )يا حلو �شبح(.

االإذاع��ي،  االإع��ام  جم��ال  ف��رح  ماغي  االإعامية  خا�ست  املا�سي،  القرن  ثمانينيات  يف 
مبا�سر  تاأثري  لها  واملنوعات وكان  ال�سيا�سية واحلوارات  الربامج  فتنوعت جتربتها بني 
على اجلمهور باعتبار اأن لبنان كان يف تلك الفرتة يف خ�سم حرب �سعواء، ويف ت�سعينيات 
القرن املا�سي وبداية االألفية الثالثة، مع انت�سار �سا�سات التلفزيون، حققت ح�سورًا 
وامل�سمون.  الطرح  ناحيتي  من  جديدة  الفرتة  تلك  يف  اعتربت  برامج  يف  فاعا 
مبوازاة عملها االإعامي، اهتمت ماغي فرح بعلم االأبراج وا�سدرت كتبًا عدة يف 
هذا املجال، اإال ان هذه الناحية ما لبثت اأن طغت على م�سريتها املهنية بحيث بات 

جيل وا�سع من ال�سباب ال يعرف عنها اإال اأنها موؤلفة كتب اأبراج.



ا�صتحداث حمية جديدة 
مل�صابي ال�صكري

�مل�شابني  لالأ�شخا�ص  �ل���وزن  الإنقا�ص  ج��دي��دة  غذ�ئية  حمية  ��شُتحدثت 
بال�شّكري، �أطلقت عليها حمية )�الإبطاء يف �الأكل(.

وذكرت �لدر��شة �لتي ن�شرتها وكالة �الأنباء �لفرن�شية �أنها �أجرت �ختبار�ت 
�ألف �شخ�ص، وقد �أظهرت وجود �شلة بني �الأك��ل ب�شرعة وزيادة   60 على 
تغير  �إن  كيو�شو:  باحثون يف جامعة  وه��م  �ل��در����ش��ة  وق��ال معدو  �ل���وزن. 
�شرعة �الأكل من �شاأنه �أن يوؤدي �إىل تغير يف �ل�شمنة، وموؤ�ّشر كتلة �جل�شم 
. و�أ�شاف �لباحثون، �أن تقلي�ص �شرعة تناول �لطعام ميكن �أن تكون فاعلة 
يف جتّنب �ل�شمنة . ودر�ص �لباحثون ملفات طبية لقر�بة �شتني �ألف �شخ�ص 
بني �لعامني 2008 و2013 كانو� م�شابني بنوع من د�ء �ل�شكري ناجم 
على  ياأكلون  �إنهم  قالو�  �لذين  �الأ�شخا�ص  �أن  وتبني  �ل�شمنة،  عن  غالًبا 
مهل )7 %( كانو� �أقل �شمنة من �ملتو�شط، �أما �لذين يتناولون طعامهم 
مياًل  �أك��رث  فكانو�   ،)% عالية )37  وب�شرعة   )% ب�شرعة معتدلة )56 
لل�شمنة بن�شبة 36،5 % للفئة �لثانية، و44،4 % للفئة �لثالثة. ون�شح 
ا بعدم تناول �أي طعام بعد �لَع�شاء، وعدم تناول �لطعام قبل  �لباحثون �أي�شً

�شاعتني من �لنوم.

تطوير عقار من زيت ال�صمك 
يقي من نوبات القلب

متكن فريق من �لعلماء �الأمريكيني من تطوير عقار من زيت �ل�شمك قد 
يقي �الأ�شخا�ص �لذين يعانون من خماطر عالية من �لنوبات �لقلبية.

�ل�شمك م�شاحبا مع  تناول دو�ء قوى م�شتق من زيت  �إن  �لباحثون  وقال 
عقار)�شتاتني( يقلل من خطر �الإ�شابة باأزمة قلبية و�شكتة دماغية لدى 

بع�ص �الأ�شخا�ص �ملعر�شني خلطر �أكرب لالإ�شابة.
من  �أك��رث  على   )REDUCE-IT( ت�شمى  �شريرية  جتربة  و�ختربت 
�أو  �لدموية،  و�الأوعية  �لقلب  �أمر��ص  يعانون من  كانو�  8.000 م�شارك 
بالفعل  يتناولون  �الأ�شخا�ص  ه���وؤالء  وك��ان  كبر،  خلطر  معر�شني  ك��ان��و� 
�ملرتفع  �لكولي�شرتول  م�شتوى  للكولي�شرتول خلف�ص  �ملخف�شة  �لعقاقر 
فى �لدم لديهم و�أي�شا خف�ص �مل�شتويات �لعالية من �لدهون �لثالثية فى 
دمائهم، حيث ميكن �أن يزيد �رتفاع م�شتوى هذه �لدهون �مل�شماة )ثالثى 

�جللي�شريد( من خطر �الإ�شابة بالنوبات �لقلبية و�ل�شكتات �لدماغية .
�لدهنية  �الأحما�ص  من  مللجر�م   2 برتكيز  قر�شا  �ملر�شى  �إعطاء  ومت 
�لدهنية،  �الأ�شماك  فى  �ملتو�جد  و�لزيت  �لنقاب،  عالية   )-3 )�الأوميجا  و 
�الأف����ر�د فى  �أن  ول��وح��ظ  ���ش��ن��و�ت،   6 مل��دة  م��رت��ني يوميا ومت��ت متابعتهم 
منهم   17.2% نحو  �أ�شيب   ،3 – �الأوم��ي��ج��ا  ت��ن��اول��و�  �ل��ذي��ن  �ملجموعة 
بنوبات قلبية مميتة �أو غر مميتة �أو �شكتة دماغية باملقارنة بنحو 22% 

الأفر�د �ملجموعة �لذين تناولو� عقار� وهميا.

باالعراب؟  نق�سد  • ماذا 
�عطاء �لكلمة حقها من �لرفع و�لن�شب و�جلر 

اأ�سلها؟  وما  ب�ست؟  بكلمة  نق�سد  • ماذا 
فار�شي وتعني غطاء �لظهر 

 • ما معنى كلمة ع�سامي؟ 
�لذي يبني نف�شه بنف�شه 

الليل؟  وبنات  الفكر  بنات  هن  • من 
بنات �لفكر �الآر�ء وبنات �لليل �الأحالم 

االأخطل؟  كلمة  معنى  • ما 
�الأخطل هو طويل �الأذنني.

حتمل   �� �لقنفذ  ي�شبه  �أمركي  جنوب  حيو�ن  وهو   �� �الأرماديللو  حيو�ن  �أنثى  �أن  �حليو�ن  علماء  • الحظ 
وتلد د�ئما 4 �أجنة من �جلن�ص نف�شه ، �أي �أنهم يكونون جميعا �إما ذكور� و�إما �إناثا. 

�ل�شم�شية  �ملجموعة  كو�كب  ت�شكل  �لتي   - �لتبانة(  )درب  جمرة  �أن  �إىل  �لفلك  علماء  تقدير�ت  ت�شر   •
جزء� منها - وجمرة )�ندرو ميد�( �لعمالقة �شتت�شادمان بعد نحو ملياري �شنة 

ر�أ�شها.  يف  يوجد  �لروبيان  �شمكة  • قلب 
�شرعة  �أ�شعاف   3 يو�زي  ما  �أي  �لثانية  يف  مرت�ً   1065 حو�يل  تبلغ  �لناري  للعيار  �لق�شوى  • �ل�شرعة 

�ل�شوت تقريباً. 
من  �شامة  كيماوية  مادة   200 من  �أكرث  على  يحتوي  �ل�شجائر  دخان  �أن  عن  خمربيه  بحوث  • ك�شفت 

بينها 43 مادة على �الأقل ت�شبب �ل�شرطان. 
خالل  �لدميقر�طية  �لكنغو  جمهورية  يف  �لقدم  لكرة  ملعبا  رعدية  �شاعقة  �شربت  �شنو�ت،  ب�شع  • قبل 
�أي العب  �أن تلك �ل�شاعقة قتلت جميع العبي �حد �لفريقني يف حني مل ي�شب  ، �لغريب  �إح��دى �ملباريات 

من العبي �لفريق �ملناف�ص ب�شوء. 

�سياد ال�سمك
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الكرز 
علمية  در��شة  عنها  ك�شفت 
ع�شر  �شرب  ب��اأن  حديثة، 
�ل������ك������رز ي�������ش���ب���ه ت���ع���اط���ي 
�لدم  �شغط  خف�ص  �أدوي���ة 

�ملرتفع.
ووجد �لباحثون من خالل 
�أكرث  �شملت  �لتي  �لدر��شة 
يعانون  �شخ�شا   15 م��ن 
�رت����ف����اع ���ش��غ��ط �ل������دم، �أن 
�لذين �شربو� 60 ملليمرت 
باملاء  �مل��خ��ف��ف  �ل���ك���رز  م���ن 

�نخف�ص لديهم �شغط �لدم بن�شبة %7 يف غ�شون 3 �شاعات فقط، وكان 
هذ� كافيا خلف�ص خطر حدوث �ل�شكتة �لدماغية بن�شبة %38، و�أمر��ص 

�لقلب بن�شبة 23%.
�لدم  �شغط  �رتفاع  �إن  "نورثمربيا" �الإجنليزية  جامعة  يف  �لعلماء  وق��ال 
يوؤثر على نحو 5 ماليني �شخ�ص يف �إجنلرت�، و�إذ� ترك دون عالج يزيد من 
و�ل�شكتة  �لكلى  و�أمر��ص  �لقلب  وق�شور  �لقلبية  بالنوبات  �الإ�شابة  خطر 

�لدماغية و�خلرف.
الأنه  �ل��دم  �شغط  على  قوى  تاأثر  لديه  �لكرز  �أن ع�شر  �لعلماء  ويعتقد 
غنى باالأحما�ص �لفينولية وهو نوع من بني م�شاد�ت �الأك�شدة �لتي حتدث 

ب�شكل طبيعي.

روبوتات يتم التحكم فيها عن بعد مت تطويرها من قبل �سركة Ory Lab Inc. لتعزيز توظيف املعوقني ، 
وخدمة العماء يف مقهى بالعا�سمة اليابانية طوكيو.     )رويرتز(

قام �لعم م�شعود من نومه قبل طلوع �ل�شم�ص ف�شلى �لفجر و�أكل لقيمات ب�شيطة و�شرب كوب �ل�شاي �ال�شود ثم 
خطا �وىل خطو�ته نحو باب كوخه �ل�شغر وهو يقول: ب�شم �هلل.. توكلنا على �هلل �لرز�ق مق�شم �الرز�ق.

 وم�شى يرتل بع�ص �يات �لذكر �حلكيم حتى و�شل �إىل مكانه �ملعتاد �لذي يحبه على �ل�شاطئ وجل�ص ليلقي 
ب�شنارته �لب�شيطة �إىل �ملاء وينتظر فرج �هلل حتى مرت دقائق ودقائق وبد�أت �ل�شنارة تهتز و�ح�ص بثقلها وقال: 
ي�شتطيع �شحبها وو�شعها يف عربة خ�شبية  �ن  �ح�ص بذلك، ومرت دقائق قبل  �شمكة كبرة،  �نها  �شاء �هلل  ما 

�شغرة يجرها ور�ءه يحمل فيها ��شماكه.
 وهكذ� تكرر �لو�شع معه كل ب�شع دقائق تهتز �ل�شنارة لتخربه بوجود �شمكة لي�شحبها ويجدها كبرة وكاأنها 

تغازله بحب وتر�شل له قبالتها مع تلك �ال�شماك .
وع��اد يف  �غر��شه  قام وحمد �هلل وجمع  يكفيه،  �لوفر ورزق  و�متالأت عربته باخلر  �ن مر وقت كاف  وبعد 
طريقه �إىل �ل�شوق، فباع ما معه وك�شب كثر� و��شرتى طلبات بيته و�والده وعاد ما�شيا لبيته يرتل �يات من 
�لقر�آن �لكرمي حمد� و�شكر� هلل ، فوجد يف طريقه جاره �لغني عبد �هلل وهو يقف ويف يده مبلغ كبر ك�شبه يف 

ذلك �ليوم الأنه �شاحب مركب.
 فاأخذ ير�قبه وهو يدفع للعمال �جورهم ثم يدفع للميكانيكي �لذي ي�شلح له �ملركب ويدفع �شر�ئب �حلكومة 
ويدفع.... �آه �نه دفع كثر�.. ما هذ�! مل يتبق معه غر مبلغ ب�شيط .. رمبا ميلك �حلاج م�شعود يف يده �الن 
�كرث منه بقليل.. �شبحانك يا رز�ق يا موزع �الرز�ق لو كان عندي مركب كهذه لنفدت نقودي على كل هوؤالء ومل 
يبق معي ما �أردته �ن يكون يل حقا.. �إن كل حي يف هذه �لدنيا ياأخذ ن�شيبه و�حلمد �هلل.. و�شم �شنارته ل�شدره 

وكاأنه يتمنى من �هلل �ن يبقيها له فهي مركبه �لذي يعتمد عليه يف رزقه ورزق عياله.

قاوم دهون البطن بـ5 اأطعمة
دهون �لبطن لي�شت جمرد زي��ادة يف �ل��وزن مزعجة، بل وتنبئ 

مب�شكالت �شحية، خا�شًة لو تفاقمت وز�د حجمها.
�لبطن  �إن دهون  ب��اور:  �الأمريكية جوي  �لتغذية  تقول خبرة 
مظهر حمرج وغر مقبول، و�الأخطر �أنها قد ت�شبب ل�شاحبها 
�الإ�شابة  �إىل  وت�����وؤدي  و�ل��ق��ل��ب،  �الأي�������ص  عملية  يف  م�����ش��ك��الت 
 .insideedition.com بال�شكري، بح�شب ما نقله موقع
5 �أغذية و�شفتها باأنها �شجلت نتائج طيبة يف  وحددت )باور( 

تقليل دهون �لبطن خالل 5 �أ�شابيع.
�لربوكلي �أحد �خل�شرو�ت �لقليلة �لتي حتتوي على �لكال�شيوم 

�لذي يعمل على �إذ�بة دهون �لبطن.
�أغ��ن��ى م�شادر  ب��ال��ربوت��ني و�أح����د  �ل�����ش��ل��م��ون غ��ن��ي  حل��م �شمك 

�لدهنية يف  �إ���ش��ار�ت حل��رق �خل��الي��ا  يبعث  �ل��ذي  فيتامني دي 
�لبطن.

)بروبيوتك(  بكرتيا  ن�شبة  زي��اد  على  يعمل  �ليوناين  �ل��زب��ادي 
�ملفيدة يف �لبطن، �لتي ميكن �أن ت�شاهم يف تقليل �لدهون.

غذ�ًء  وي��وف��ر  ��ا،  �أي�����شً �ل���)ب��روب��ي��وت��ك(  على  يحتوي  �خلر�شوف 
�أد�ء مهمتها يف �لبطن، فيمتلئ �لبطن  لها؛ ما ي�شاعدها على 

بالبكتريا �ملفيدة.
�ل��ق��اب��ل��ة ل��ل��ذوب��ان �ل��ت��ي ت�شمى  �لب�شل ي��ح��ت��وي ع��ل��ى �الأل���ي���اف 
�خلر�شوف،  يف  بروبيوتك  بكتريا  وظيفة  وت���وؤدي  )�إي��ن��ول��ني( 
في�شهم ذلك يف �شحة �لبطن، وي�شهل عملية خ�شارة �لوزن بتلك 

�ملنطقة من �جل�شم.


