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ن�سائح جوهرية تطرد امل�ساعر ال�سلبية جتاه العمل

العمل،  يف  كبرية  و�ضغوطاً  �ضعوبات  الأ�ضخا�ص  من  الكثري  يواجه 
اأدائ��ه��م الوظيفي وت��ول��د م�ضاعر  الكثري م��ن الأح��ي��ان على  ت��وؤث��ر يف 

�ضلبية كثرية جتاه ما يقومون به. 
لذا فقد اأوردت �ضحيفة ديلي ميل الربيطانية الن�ضائح التالية التي 
على  العمل،  جتاه  ال�ضلبية  امل�ضاعر  من  التخل�ص  يف  املوظف  ت�ضاعد 

النحو التايل:
 - التخل�ص من �ضغط العمل

وتولد  ال�ضديد،  وال�ضغط  الكثرية،  العمل  اأعباء  من  تعاين  كنت  اإن 
هذا  م��ن  تتخل�ص  اأن  م��ن  ب��د  ف��ا  عملك،  اإزاء  �ضلبي  �ضعور  ل��دي��ك 
ال�ضغط، عرب اإجراء تعديات على الأ�ضلوب الذي توؤدي فيه العمل. 

فمثًا، اإن كنت تعمل يف وظيفة مكتبية، حاول اأن تق�ّضم العمل على 
بح�ضب  الر�ضائل  على  والرد  الإلكرتوين  بريدك  بتفقد  ابداأ  دفعات. 
اأولويتها واأهميتها، ومن ثم تعامل مع مهامك الأخرى ب�ضكل منظم 
واأجن���زه���ا ب�ضكل ت��دري��ج��ي، وخ���ذ ا���ض��رتاح��ة ق�����ض��رية ب��ع��د اإجن����از كل 

مهمة.
ال�ضارم مديرك  مع  التعامل  طريقة   2-

الدوام،  على  ال�ضعبة  باملهام  كاهلك  ويثقل  �ضارماً  مديرك  ك��ان  اإن 
اإجن��از ما يطلبه منك  ب��اأن  املنا�ضب لإخ��ب��اره  الوقت  اأن تختار  ح��اول 
حالة  يف  وه��و  املدير  اإىل  التحدث  جتنب  اأك��رب.  وجهد  لوقت  يحتاج 
من التوتر. اإ�ضافة اإىل ما �ضبق تفادى العرتا�ص على قرارات املدير 
اإيجابياً وبناًء لإقناع املدير بوجهة  بطريقة �ضلبية، وا�ضتخدم ا�ضلوباً 

نظرك.
العمل من  بامللل  ال�ضعور  معاجلة   3-

اإن بداأ ال�ضجر وامللل من املهام التي تقوم بها يت�ضلل اإليك، توجه اإىل 
واأخربه  ل��ك،  اإي��ك��ال مهام خمتلفة  منه  واطلب  ال��ف��ور،  على  مديرك 
باأنك على ا�ضتعداد للقيام باأ�ضياء اأخرى متثل حتدياً. كن اإيجابياً يف 
التعامل مع املو�ضوع، وجتنب التذمر واإعطاء انطباع �ضلبي عنك اأمام 

روؤ�ضائك يف العمل. 

لعبة فيديو ت�ستدعي تدخل 6 �سيارات �سرطة
يوم  ال�ضرطة  ب�ضباط  حماطني  اأنف�ضهم  اأمريكية  عائلة  اأف��راد  وجد 
ال�ضهرية  الفيديو  للعلبة  ممار�ضتهم  اأثناء  وذل��ك  املا�ضي،  اخلمي�ص 
ا�ضتدعاء ال�ضرطة اإىل جمتمع �ضكني متنقل  اأوف ديوتي". ومت  "كول 
اأن �ضمعت ام��راأة من اجلريان �ضوت  يف دياند بولية فلوريدا، بعد 

ا�ضتغاثة من داخل املنزل، و�ضارعت لات�ضال بال�ضلطات.
اأحد  يف  �ضجار  "هناك  النجدة  خدمة  م��ع  ات�ضالها  يف  امل���راأة  وق��ال��ت 
املنازل املجاورة، لقد كانت �ضقيقتي تدخن �ضيجارة يف اخلارج، و�ضمعت 
�ضوت امراأة تقول: اأرجوك ل تقتلني. وعندما خرجت بنف�ضي لأتاأكد، 

�ضمعت رجًا يقول: مل اأخذت م�ضد�ضي؟".
�ضرطة،  �ضيارات  ب�ضت  حماطاً  املنزل  ك��ان  حتى  حلظات،  اإل  هي  وم��ا 
القاطنني فيه  الزوجني  اأن  اأن يت�ضح  ال�ضباط، قبل  وجمموعة من 

يلعبان مع ابنتهما لعبة فيديو.
اآث��ار عنف حقيقي يف املنزل، ومل  اأو  اأ�ضلحة  اأي��ة  ومل يتم العثور على 

توجه ال�ضرطة اتهامات لأحد، بح�ضب موقع اإن دي تي يف.

اأول نع�ش م�سنوع من ال�سوف
ابتكرت �ضركة بريطانية تابوتا غريبا من نوعه، م�ضنوعا من ال�ضوف، 

يف خطوة قالت اإنها جاءت جلعل "املوقف املخيف اأقل وطاأة".
املاب�ص  �ضممت  التي   ،"AW Hainsworth" �ضركة  وذك��رت 
الت�ضميم  اأن  زفافهما،  حفل  يف  وه���اري  ول��ي��ام  ب��الأم��ريي��ن  اخلا�ضة 
يف  امل��وت��ى،  اأق���ارب  منها  ي�ضكوى  التي  امل�ضكات  على  يتغلب  اجلديد 
"تلغراف" الربيطانية،  اأوردت �ضحيفة  التوابيت التقليدية، وفق ما 

الثنني.
ف�ضا  وال��ب��اردة،  القا�ضية  التوابيت  مظهر  حول  ال�ضكاوى  وتتمحور 

عن زواياها احلادة.
التابوت  اإن  ال�����ض��رك��ة، ج���ويل غ��ري��ن��و،  ال��ت�����ض��وي��ق يف  وق��ال��ت م��دي��رة 
ال�ضويف هو بديل فريد لاأ�ضناف التقليدية التي اعتاد النا�ص على 
للغاية،  مريحة  يجدونها  كثريين  اأن  "وجدنا  م�ضيفة  ا�ضتخدامها، 

فهي لي�ضت خميفة".
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مذبحة  يف م�ست�سفى خلالف 
مبواقف ال�سيارات

وق��ع قرب  ن��ار  اإط���اق  وام��راأت��ان وم�ضّلح يف  �ضرطي  ه��م  اأ�ضخا�ص   4 قتل 
م�ضت�ضفى يف �ضيكاغو، يف حادث يرّجح اأّنه ناجم عن خاف �ضخ�ضي، بح�ضب 

ما اأعلنت �ضرطة املدينة الواقعة يف �ضمال الوليات املتحدة.
على  تغريدة  يف  غوغليلمي  اأنطوين  �ضيكاغو  �ضرطة  با�ضم  املتحّدث  وق��ال 
النار اجلبان  اأبرياء، ومطلق  اأ�ضخا�ص  امل�ضاء ثاثة  "لقد قتل هذا  تويرت 

الذي ل ي�ضتحّق اأن ُي�ضّمى".
�ضحايف  موؤمتر  خ��ال  جون�ضون  اإي��دي  �ضيكاغو  �ضرطة  قائد  ق��ال  ب��دوره 
قتلى هم �ضرطي وامراأتان موظفتان يف امل�ضت�ضفى واملجرم". اأربعة  "لدينا 

وبح�ضب ال�ضلطات فاإّنه ع�ضر الإثنني، دارت م�ضاّدة كامية بني اأ�ضخا�ص 
"مري�ضي"  مل�ضت�ضفى  تابع  لل�ضيارات  موقف  يف  البع�ص  بع�ضهم  يعرفون 
اجلامعي، اأطلق خالها رجل النار على �ضديقته وهي موّظفة يف امل�ضت�ضفى 

فاأرداها قتيلة.
وبو�ضول ال�ضرطة اإىل املكان، جلاأ القاتل اإىل داخل امل�ضت�ضفى حيث تبادل 
اإطاق النار مع ال�ضرطة مما اأ�ضفر عن مقتل موّظفة ثانية يف امل�ضت�ضفى 

و�ضرطي.
لكن  النار،  اإط��اق  تبادل  اأثناء  م�ضرعه  لقي  القاتل  اأّن  النهاية  يف  وتبنّي 
اأحد  اأو قتل بر�ضا�ص  انتحر  اإذا كان قد  لل�ضرطة يف احل��ال ما  يّت�ضح  مل 

عنا�ضرها.
قال  الأمريكية،  امل��دن  ك��ربى  ثالث  �ضيكاغو،  �ضرطة  با�ضم  املتحّدث  وك��ان 
)...( يف حميط  ن��ار  اإط���اق  "ح�ضل  احل���ادث  اإث��ر  تويرت  تغريدة على  يف 

م�ضت�ضفى مري�ضي. جتّنبوا هذه املنطقة".

مطلوب موظفني ملهمة �سرية 
توظيف  حملة  "اأمازون"  �ضركة  اأط��ل��ق��ت 
جديدة"،  �ضرية  "مهمة  اأج���ل  م��ن  ك��ب��رية 
يف خطوة تزيد من التكهنات والتخمينات 
ثوري  منتج  لإط��اق  خططها  بخ�ضو�ص 
جديد. ووفق ما ذكرت �ضحيفة "تلغراف" 
الربيطانية، فاإن اإعانات الوظائف تظهر 
الهند�ضة  ال�ضركة تبحث عن خرباء يف  اأن 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  وال���روب���وت���ات،  امليكانيكية 
مطوري الربجميات. وتابعت اأن املوظفني 
وحمبوب  ج��دي��د  "منتج  ع��ل��ى  �ضيعملون 
واأ�ضا�ضي للم�ضتهلكني". وقالت ال�ضحيفة، 
اإن اإدارة ال�ضركة حتاول اإبقاء امل�ضروع �ضريا، 
اأجريت  الذين  الأ�ضخا�ص  اأن  اإىل  م�ضرية 
معهم مقابات مل يتم اإخبارهم اإىل حدود 
ال�ضاعة بنوعية الوظيفة الذي �ضي�ضتغلون 
اأنها  "اأمازون" على موقعها  وذك��رت  بها.  
100 فر�ضة عمل يف كل  اأك��ر من  تقدم 
من �ضياتل وكاليفورنيا، مما ي�ضري اإىل اأنها 
تعمل على تو�ضيع ف�ضاء عملها. وانت�ضرت، 
يف وقت �ضابق من هذا العام، تقارير تفيد 
كانوا  اأم���ازون  ب��اأن جمموعة من موظفي 
وهو  منزيل،  روب��وت  تطوير  على  يعملون 
باب  بفتح  ذلك  يربطون  ما جعل كثريين 
بذات  قامت  التي  ال�ضركة  لدى  التوظيف 
لتطوير  فريق  ل�ضم  �ضنوات  قبل  ال�ضيء 

امل�ضاعد ال�ضوتي "األيك�ضا".

حارب التعقيدات وجتنب 
االنغما�ش املفرط يف العمل �ص 23

كيف توقف طحن 
االأ�سنان اأثناء النوم؟

اأثناء  اأ����ض���ن���ان���ك  ت��ط��ح��ن  ك��ن��ت  اإذا 
اأو  بال�ضداع  ت�ضعر  م��ا  غالباً  ال��ن��وم 
من  ال�ضتيقاظ  عند  الفك  يف  ب��اأمل 
ميكنك  ما  اإليك  ال�ضباح.  يف  النوم 
وتخفيف  الطحن  هذا  لوقف  عمله 

امل�ضكلة:
* تناول زيت البابوجن خلف�ص التوتر 

وتخفيف الإح�ضا�ص بال�ضغوط.
* ا�ضتن�ضق زيت الافندر )اخلزامى( 
يف امل�ضاء لت�ضعر بال�ضرتخاء. ميكنك 

تعطري الو�ضادة بالافندر اأي�ضاً.

* ���ض��ع ك���م���ادات داف���ئ���ة ع��ل��ى الفك 
ل��ت�����ض��ع��ر ال���ع�������ض���ات امل���ح���ي���ط���ة به 

بال�ضرتخاء قبل النوم.
* لتخفيف اأمل الفك وخف�ص التوتر 

تناول احلليب والكركم.
* ت�ضاعد التمارين الريا�ضية خال 
هرمون  م�ضتوى  تقليل  على  النهار 

التوتر )الكورتيزول(.
اأف�ضل  م���ن  امل�����ض��اج  اأو  ال��ت��دل��ي��ك   *
الأدوات لت�ضعر بالراحة وال�ضرتخاء 

اأثناء النوم.

اتركني وحدي:
له  اأو تقولني  اإزع��اج��ك  ع��دم  عندما تطلبني من طفلك 
وحدي  "اتركني  مبقولة  تتبعينها  ثم  م�ضغولة"  "اأنا 
الآن!"، الر�ضالة املبا�ضرة التي ت�ضل لطفلك مرة بعد مرة 
العبارات هي عدم وجود نقطة  النوع من  مع تكرار هذا 
اهتمام بينكما لتت�ضاركا فيها، لن ي�ضتطيع م�ضاركتك يف 
اأوقاته  ت�ضاركيه  اأن  بعد  فيما  يريد  ولن  ان�ضغالك،  وقت 

كذلك
بدًل من هذه العبارة وحدها ميكنك ا�ضتبدالها باأخرى 
اأو حبيبتي، �ضاأنهي هذا العمل �ضريًعا ثم  "حبيبي  مثل: 
اأجل�ص معك للتلوين اأو اخلروج يف نزهة اأو لعب لعبتك 

املف�ضلة" وهكذا.
 

ال تبكي:
من  مدمرة،  اآث��اًرا  حتمل  ب�ضاطتها  رغم  العبارات  بع�ص 
اأكر العبارات املدمرة مل�ضاعر ال�ضغار عبارات على �ضاكلة 
تبكي" "ل تت�ضرف بهذه الطريقة" "ل ت�ضرخ" اإلخ. "ل 

ك��ل��م��ة "ل" ل��ن ت�����ض��اع��د ط��ف��ل��ك يف حل��ظ��ات غ�����ض��ب��ه، بل 
العناد  من  كثري  حتمل  التي  الغ�ضب  نوبات  من  �ضتزيد 
حُتل  ول��ن  انفعالك  ي���زداد  وباملقابل  وال��ب��ك��اء،  وال�����ض��راخ 
التي  ال�ضلبية  الر�ضالة  اإىل  بالإ�ضافة  بالنهاية،  امل�ضكلة 
ت�ضل لطفلك يف ذلك الوقت والتي حتمل ت�ضريح وا�ضح 
على  ين�ضب  اهتمامك  فكل  مب�ضاعره،  اهتمامك  بعدم 

عدم رغبتك يف �ضماع البكاء، هذا ما ي�ضل للطفل.
اخلاطئة  بالطريقة  تعلميه  اأن���ِت  الأخ���رى،  اجلهة  على 
نف�ضها التي نعاين جميًعا منها وهي فكرة كبت امل�ضاعر، 
عنها،  التعبري  لكيفية  توجهيه  عليه  اأن  هنالك  م��ا  ك��ل 
وبالتبعية ل تقويل عبارة مثل "الراجل ما يعيط�ص" اأو 
"البنت ال�ضطورة م�ص عيوطة"، فتلك الكلمات ما هي اإل 

حماولت لكبت م�ضاعرهم.
اأتفهم حزنك، ولكني  "اأنا  بدًل من ذلك ميكنك القول: 
اأحزن عندما اأراك يف هذا احلال، مل ل حتكي يل ما ت�ضعر 

تعال  ث��م  ت��ه��داأ  البكاء حتى  م��ن  مانع  "ل  اأو  الآن؟".  ب��ه 
لنتكلم فيما يحزنك" وهكذا.

ملاذا ل�ست مثل اأختك- اأخيك؟:
يف ظاهرها عبارة الغر�ص منها الت�ضجيع لي�ضبح اأف�ضل، 
لكن مع تكرارها يتوّلد داخل طفلك م�ضاعر �ضيئة جتاه 
ب��ه، ل  تقارنيه  م��ن  الثقة- وجت��اه  ف��ق��دان  - منها  نف�ضه 
تقارين اأطفالك باأحد، ول داعي لأي عبارات حتمل نوع 
من املقارنة حتى غري املق�ضود منها، الأف�ضل هو الرتكيز 
ت�ضجيعية مع طرق  بعبارات  امل��راد حت�ضينه  الهدف  على 

عملية لتنفيذ ذلك.
 

اأنت اأف�سل من ذلك:
ال�ضابقة،  امل��ق��ارن��ة  ع��ب��ارات  ع��ن  ال��ع��ب��ارة  ه��ذه  ل تختلف 
م��رح��ل��ة ال��ت��ع��ّل��م حت��م��ل ك��ث��ري م��ن الأخ���ط���اء، ال��ط��ف��ل يف 
اأح��ي��اًن��ا ويف�ضل  ���ض��يء، ينجح  امل��رح��ل��ة ي��ج��ّرب ك��ل  ه���ذه 
اأخ��رى، يف النهاية هي مرحلة يرى فيها الأ�ضياء  اأحياًنا 
والتجارب لأول مرة، عندما ي�ضمع هذه العبارة ل ي�ضيبه 
وخو�ص  الأ�ضياء  اإجن��از  على  وق��درت��ه  بنف�ضه  ال�ضك  اإىل 

التجارب.
"ل تقلق، املهم هو  ب��دًل من ه��ذه العبارة ميكنك ق��ول: 
ويف  ج��ي��دة  النتيجة  ك��ان��ت  امل����رة  "هذه  اأو  ال�ضتمرار" 
"جرب  اأو  بالتاأكيد"  اأف�ضل  النتيجة  �ضت�ضبح  م��رة  ك��ل 

وبالتاأكيد �ضيتح�ضن الأمر." اأو "ثق يف قدراتك."

�ساأخرب والدك عندما يعود اإىل املنزل:
اأخ���ط���ر ن���وع م���ن ال��ت��ه��دي��دات ه���و ه���ذا ال���ن���وع، النتيجة 
وا���ض��ح��ة: ط��ف��ل ي��خ��اف م��ن وال����ده، ت��رب��ي��ة ج��ي��ل بفكرة 
خاطئة حمتواها �ضيطرة الأب الكاملة وال��دور الأول له 
هو عقاب الأطفال ينتج عنها جيًا م�ضوًها. على اجلهة 
الأخرى، قد ت�ضبحني اأنت با هوية يهابها فدائًما بابا 

هو �ضاحب الهيبة فاحذري.

اأ�سرع - ب�سرعة:
اأو  ال��ط��ع��ام  ت��ن��اول  اأو  اخل����روج  ع��ن��د  الأط���ف���ال  ا�ضتعجال 
ال�ضتحمام اأو عمل اأي ن�ضاط ل ميثل نوع من التحفيز، 
بل نوع من ال�ضغط عليهم، ي�ضعرون معه بعدم قدرتهم 
ي�ضابون  وب��ذل��ك  ي��ر���ض��ي��ك،  ب�ضكل  الأم����ور  اإجن����از  ع��ل��ى 
ب��الإح��ب��اط جت���اه اأن��ف�����ض��ه��م؟ رت��ب��ي وق��ًت��ا ك��اف��ًي��ا وميكنك 

لابن البطيء خلق مناف�ضة م�ضحكة بينك وبينه.
 

ال تتحدث اإىل الغرباء:
املبا�ضر حاويل طرح الأ�ضئلة وانتظار  بدًل من التحذير 
الإجابة مثل: "ماذا �ضتفعل اإذا اأعطاك البائع حلوى؟"، 
التحذير ال�ضديد من القرتاب من اأي غريب من املمكن 
اأن ي��وؤث��ر ع��ل��ى ط��ف��ل��ك وي�����ض��ع��ره ب��اخل��وف جت���اه العامل 
الأمر  التفكري عند مواجهة هذا  ي�ضتطيع  اخلارجي، ل 

ولن ي�ضتطيع الت�ضرف بطريقة �ضحيحة.
 

اأنت ك�سول- فا�سل - اإلخ للغاية:
ل حتتاج هذه العبارة اإىل �ضرح، فجميع ال�ضفات ال�ضلبية 
الطريقة،  بهذه  طفلك  اإىل  توجيهها  يجب  ل  املبا�ضرة 
فاإن كان هذا راأيك فيه فتخيلي مباذا �ضي�ضعر جتاه نف�ضه 

فيما بعد!

توقف عما تفعله اأو �ستتعّر�ض للعقاب:
التهديدات مبختلف اأنواعها نادًرا ما تعطي نتيجة فّعالة، 
ل جتعلي التهديد و�ضيلتك الأوىل مع طفلك بل اأ�ضيفيه 
مهينة  كلمات  على  يحتوي  األ  ويجب  القائمة  ذي��ل  اإىل 
التهديد  عبارات  ا�ضتبدال  وب��دين، حاويل  نف�ضي  اأذى  اأو 
بعبارات الحتواء واحلوار وفهم ما ي�ضعر به الطفل عند 

القيام بت�ضرف خاطئ.
ق��د جت��ع��ان م��ن �ضغريك  وال��ث��ال��ث��ة  الثانية  ال��ع��ب��ارت��ان 
بع�ص  اإليك  لذلك  عنده،  من  ت��زي��دان  اأو  عنيًدا،  طفًا 

الن�ضائح الهامة:

حدث! مهما  لطفلك  تقوليها  ال  عبارات   9

الطريقة التي تتحدثني بها مع طفلك، والعبارات التي 
تبدو يف ظاهرها طبيعية، ولكنها يف احلقيقة كارثية، 
ولكنها  ق�سد،  دون  والده  ومن  منك  تتكرر  اجلمل  هذه 
توؤثر ب�سكل �سلبي على �سخ�سية وطباع الطفل، تعريف 
على اأهم هذه العبارات التي يجب عليِك اإلغاوؤها متاًما 

من قامو�سك مع اأطفالك.
كيفية تربية االأطفال والتعامل معهم:

قد تظنني خا�سة لو كنت اأًما الأول مرة اأن عمر الر�ساعة 
هو الفرتة االأ�سعب، لكنها لي�ست كذلك، بل رمبا كانت 
الفرتة التالية هي املليئة بكثري من التحديات فحينها 
تواجهني تربية طفلك وطباعه ال�سخ�سية، وفيما يلي 
نقدم لك اأ�سهر العبارات التي عليك اأال توجهيها لطفلك 

اأبًدا.
تعريف على: اأ�سهر 8 اأخطاء يف تربية االأطفال

العثور على لوحة 
الإلهة ال�سغف 

اإيطاليا  يف  الآث����ار  علماء  اكت�ضف 
ع��ل��ى ل��وح��ة ج�����ض��ي��ة ت�����ض��ور الهة 
لل�ضغف وبجعة يف غرفة نوم اأثرية 

يف بومبي.
وقال ما�ضيمو اأو�ضانا، مدير متنزه 
الأنباء  ل��وك��ال��ة  الأث������ري،  ب��وم��ب��ي 
الإيطالية "اأن�ضا" اإن �ضورة اللهة 
متثل  ب��ج��ع��ة  حتت�ضن  وه���ي  ل��ي��دا 
الإل����ه ال���روم���اين ج��وب��ي��رت، فكرة 
�ضائعة ومنت�ضرة يف زخارف منازل 
اللوحة  بهذه  اأ���ض��اد  لكنه  بومبي.  
ا�ضتثنائية،  اإن��ه��ا  وق����ال  اجل�����ض��ي��ة 
اأي  اإىل  تنظر  الل��ه��ة  اأن  ي��ب��دو  اإذ 

�ضخ�ص ينظر اإىل اللوحة.
املتفرج  تراقب  "ليدا  اأو�ضانا  وقال 

ب�ضغف وا�ضح للغاية". 
اكت�ضافها  مت  اجل�����ض��ي��ة  ال��ل��وح��ة 
اإط������ار عمل  امل��ا���ض��ي��ة يف  اجل��م��ع��ة 
ل��ت��ع��زي��ز اأ����ض�������ص امل���دي���ن���ة ب��ع��د اأن 
التعرية  وعوامل  الأمطار  ت�ضببت 
ع��ل��ى م�����دار الأع��������وام امل��ا���ض��ي��ة يف 

حدوث بع�ص النهيارات.
وب���وم���ب���ي م���دي���ن���ة روم���ان���ي���ة كان 
األف  ع�ضرون  ح��وايل  فيها  يعي�ص 
املدينة  من  يبق  مل  واليوم  ن�ضمة، 

اإل اآثارها القدمية. 

 84 ي��ه��وي  م�سعد 
طابقا ب� 6 اأ�سخا�ش

ناطحات  اإح����دى  يف  م�ضعد  ه���وى 
ال�ضحاب مبدينة �ضيكاغو بالوليات 
اأن  بعد  وذل��ك  طابًقا،   80 املتحدة 
انقطع اأحد كابات الرفع اخلا�ضة 
اأ�ضخا�ص   6 امل�����ض��ع��د  يف  وك����ان  ب���ه. 
جن���وا م��ن امل���وت ب��اأع��ج��وب��ة ب��ع��د اأن 
الكبري  ال�����ض��ن��دوق  ذل��ك  ه��وى بهم 
من من الطابق اخلام�ص والت�ضعني 
ع�����ض��ر. وكان  ال��ط��اب��ق احل����ادي  اإىل 
ه����وؤلء الأ���ض��خ��ا���ص ق��د ان��ت��ه��وا من 
ت����ن����اول وج���ب���ة ط���ع���ام���ه���م يف اأح����د 
املطاعم الفارهة يف ذلك الربج، قبل 
اأن يتوجهوا اإىل امل�ضعد يف طريقهم 
للخروج. وقال جاميي مونتيمايور، 
50 عاما، الذي كان برفقة زوجته 
�ضوتا  �ضمعنا  "فجاأة  امل�����ض��ع��د:  يف 
بال�ضقوط،  ن�����ض��ع��ر  وب����داأن����ا  ق���وي���ا، 

اعتقدت اأننا ميتني ل حمالة".
اأن  امل���وق���ف  ت��ع��ق��ي��د  م���ن  زاد  ومم����ا 
عمياء"  "نقطة  يف  ت��وق��ف  امل�ضعد 
بني الطابقني الثاين ع�ضر واحلادي 
اأو  ب��اب  هناك  يكن  لذلك مل  ع�ضر، 
العالقني  لاأ�ضخا�ص  ي�ضمح  منفذ 

باخلروج.
اإىل وقت  الأط���ف���اء  واح���ت���اج رج����ال 
ط����وي����ل ح���ت���ى مت���ك���ن���وا م�����ن خ���رق 
اجلدار للو�ضول اإىل امل�ضعد، واإنقاذ 
الأ�ضخا�ص ال�ضتة الذين كان بينهم 

امراأة حامل.
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�ش�ؤون حملية

برعاية الرئي�ض االأعلى للجامعة 

القانون وا�ستخدامات الف�ساء اخلارجي على طاولة املوؤمتر العلمي
اجلوانب القانونية ال�ستخدامات الف�ساء اخلارجي فر�ض وحتديات  يف جامعة االإمارات

ت�سمل جميع اإمارات الدولة

قافلة زايد اخلري توا�سل جوالتها لتعليم لغة االإ�سارة الأفراد املجتمع

حديقة احليوانات بالعني توا�سل ا�ستقبال م�ساركات م�سابقة الت�سوير الفوتوغرايف حتى 25 نوفمرب اجلاري

•• العني - الفجر

حتت رعاية معايل �ضعيد اأحمد غبا�ص الرئي�ص الأعلى 
جلامعة الإمارات العربية املتحدة، انطلقت �ضباح اأم�ص 
فعاليات املوؤمتر الدويل ال�ضنوي لكلية القانون بجامعة 
الف�ضاء  ل�ضتخدامات  القانونية  "اجلوانب  الإم���ارات 
اخلارجي: فر�ص وحتديات" بح�ضور معايل �ضارة بنت 
و�ضعادة  املتقدمة  للعلوم  دولة  –وزير  الأم��ريي  يو�ضف 
الأ�ضتاذ الدكتور حممد عبد اهلل البيلي - مدير جامعة 
وخرباء  وامل�ضت�ضارين  الباحثني  م��ن  وع���دد  الإم�����ارات 
املوؤمتر  وينعقد  اجل��ام��ع��ة  وط��ل��ب��ة  وال��ف�����ض��اء  ال��ق��ان��ون 
وب��ال��ت��ع��اون مع  ب��اجل��ام��ع��ة  ال��ق��ان��ون  كلية  م��ن  بتنظيم 
معهد قانون الطريان والف�ضاء بجامعة ماجيل بكندا. 
نوفمرب  �ضهر  من  20و21  يومي  فعالياته  وت�ضتمر 

اجلاري..  
ويف كلمة لها خال اجلل�ضة الفتتاحية، قالت  معايل 
�ضارة الأمريي، وزير دولة للعلوم املتقدمة: "اأود بداية 
املتحدة،  العربية  الإم�����ارات  جلامعة  بال�ضكر  ال��ت��وج��ه 
ال�ضرح العلمي الوطني الذي نفخر به على ا�ضت�ضافة 
هذا املوؤمتر  الذي ي�ضتقطب نخبة من اأبرز ال�ضخ�ضيات 
املوؤمتر  ويكت�ضب  وال��ق��وان��ني.  الف�ضاء  بقطاع  املعنية 
هذا العام اأهمية م�ضاعفة لتزامنه مع تد�ضني مرحلة 
ج��دي��دة ل��ق��ط��اع ال��ف�����ض��اء ل��ل��دول��ة خ��ا���ض��ة ب��ع��د اإطاق 
قبل  من  امل�ضّنع  �ضات  خليفة  ال�ضناعي  للقمر  الناجح 

عقول وكفاءات اإماراتية".
واأ�ضافت معاليها: " م�ضرية الإجنازات يف جمال الف�ضاء 
بعد  على  الآن  فنحن  ك��ب��رية،  وه��م��ة  ب��زخ��م  متوا�ضلة 
الف�ضاء  ل�ضتك�ضاف  م�ضبار  اأول  اإطاق  يوم من   600
اإن ج��ه��ود دول���ة الإم����ارات  اخل��ارج��ي - م�ضبار الأم���ل . 
تاأ�ضي�ص  منذ  ب���داأت  التميز  وحتقيق  ال��ري��ادة  جم��ال  يف 
ال�ضيخ  الوالد  اأ�ض�ضه  ال��ذي  النهج  اإىل  الحت��اد م�ضتندة 
ثراه" والآب���اء  اهلل  "طيب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 
املوؤ�ض�ضون الذين قدموا الإن�ضان على العمران واعتربوا 
باعتبارهم  الإم���ارات  اأب��ن��اء  جلميع  حق  واملعرفة  العلم 
الروة الأ�ضا�ضية، واأر�ضوا الأمن والأمان ركيزة للتنمية 

امل�ضتدامة يف الدولة".
 واأكدت معاليها: "تعدُّ البيانات املحرك الرئي�ص جلهود 
الف�ضاء  م��ن  ت��ردن��ا  ال��ت��ي  وامل��ع��ل��وم��ات  العلمي،  البحث 
التي  املناخية  للتغريات  اأعمق  فهم  توفري  يف  �ضت�ضهم 
تقدمي  يف  امل�ضاهمة  وبالتايل  الأر����ص  كوكب  ي�ضهدها 
واإن  ال��ت��ح��دي��ات.  ال��ع��دي��د م��ن  مل��ع��اجل��ة  ح��ل��ول مبتكرة 
والهدف  الف�ضاء  ا�ضتخدام  كيفية  حتكم  قوانني  وجود 
منه وو�ضع معايري �ضارمة لتطوير الأنظمة الف�ضائية 
ه��و غ��اي��ة ملحة، ون��ح��ن يف دول���ة الإم�����ارات ن��دع��م هذا 
التوجه الذي يتيح جلميع الدول اإمكانية بدء براجمها 
الف�ضائية واإطاق اأقمار �ضناعية تلبي وتخدم اأهدافها 

واحتياجاتها يف الت�ضالت والبحث العلمي".
البيلي  اهلل  عبد  حممد  الدكتور  الأ�ضتاذ  �ضعادة  واأك��د 

احت�ضان  اأه��م��ي��ة  ع��ل��ى   - الإم�������ارات  م��دي��ر ج��ام��ع��ة   -
ج��ام��ع��ة الإم�����ارات ل��ه��ذا امل��وؤمت��ر ب��ه��دف الط����اع على 
واجلوانب  الف�ضاء  علوم  يف  البحثية  امل�ضتجدات  اآخ��ر 
الت�ضريعات  �ضن  من  للتمكني  ل�ضتخداماته  القانونية 
م�ضادر  واإي��ج��اد  الف�ضاء  جم��ال  يف  اخلا�ضة  والقوانني 
مهمة للمعرفة بهدف حتقيق التنمية امل�ضتدامة للدولة 
والإ�ضهام يف بناء وتعزيز القت�ضاد املعريف واإننا نتطلع 
اإىل نتائج وتو�ضيات هذا املوؤمتر وتوظيفها يف امل�ضاريع 

التنموية وقطاع الف�ضاء يف الدولة.
وذكر �ضعادة مدير اجلامعة: اإن دولة الإمارات العربية 
املتحدة تويل علوم واأن�ضطة الف�ضاء اأهمية خا�ضة فقد 
ا�ضتطاعت اأن تخطو خطوات متقدمة يف جمال الف�ضاء 
ليكون  الأم��ل  م�ضبار  وا�ضتك�ضاف  امل�ضتقبل  وا�ضت�ضراف 
الأجندة  مع  متا�ضياً  القادمة  لاأجيال  جديدة  حمطة 
هذا  من  وانطاقا   2021 الإم���ارات  لدولة  الوطنية 
امل�ضتقبل-  –جامعة  الإم�����ارات  جامعة  ف���اإن  اله��ت��م��ام 
الف�ضاء  علوم  جم��ال  يف  طموحة  م�ضاريع  على  تعكف 
البحث  يعزز  ومب��ا  اجلامعة  وا�ضرتاتيجية  روؤي���ة  وف��ق 
حتقيق  يف  ونتائجه  خمرجاته  تطبيق  واأهمية  العلمي 
التميز والريادة يف تنفيذ امل�ضاريع التنموية مبا ي�ضهم 

يف حتقيق متطلبات الأجيال القادمة. 
واأ�ضار الدكتور اأحمد الزعابي –رئي�ص اللجنة العلمية 
اليوم  ال��ع��امل  دول  "تت�ضابق  اجل��ام��ع��ة:  يف  ل��ل��م��وؤمت��ر- 
يف  الفر�ص  وا�ضتثمار  جديد  هو  ما  كل  عن  البحث  يف 
وا�ضتك�ضاف  والإن�ضاين.  التطور احل�ضاري  �ضعيها نحو 
الف�ضاء والبحث عن مواطن ال�ضتفادة منه حيث يعد 
جماًل تتزاحم فيه الدول، فهذا الف�ضاء الرحب يحمل 
يعمل منها  والتي  ال�ضناعية،  الأقمار  اآلف  بني طياته 

�ضتني  اإىل  ملكيتها  تعود  �ضناعياً،  ق��م��راً   700 ال��ي��وم 
اأوجدت  التي  ال��دول  اأن  العامل، يف حني  دول��ة من دول 
لنف�ضها مكاناً يف الف�ضاء ل تتجاوز ثاثني دولة فقط.. 
بداأ  ق��دمي  الف�ضاء، ح��دي��ث  ق��وان��ني  ع��ن  واإن احل��دي��ث 
منذ التفاقية الأوىل لاأمم املتحدة للف�ضاء اخلارجي 
وتوالت  دول،   103 اإل��ي��ه��ا  وان�ضمت   ،1967 ع��ام  يف 
اأربع اتفاقيات لاأمم املتحدة ما بني عامي  من بعدها 
من  ع����دداً  ه��ن��اك  اأن  ك��م��ا   .1979 وح��ت��ى   1968
مثل  الف�ضاء  ب��ق��وان��ني  تعنى  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  املنظمات 
احت���اد الت�����ض��الت ال��دول��ي��ة، ب��الإ���ض��اف��ة اإىل ع���دد من 
الحتاد  يف  الف�ضاء  قانون  كهيئة  الإقليمية  املنظمات 
الأوروبي، ناهيك عن القوانني املحلية املنت�ضرة يف دول 
القوانني  م�ضاريع  م��ن  كبري  ع��دد  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال��ع��امل، 
اأن  غري  القانون.  فقهاء  واآراء  امللزمة  غري  والقوانني 
دول العامل ل تزال بحاجة اإىل تفعيل قوانني الف�ضاء، 
وال�ضعي نحو توحيد جهودها و�ضوًل اإىل التنا�ضق فيما 

بينها.
واأ����ض���اف ال��زع��اب��ي: "اإن ق��وان��ني ال��ف�����ض��اء ت��ع��ت��رب من 
متعددة  لأن��ه��ا  ن��ظ��را  اخلا�ضة  الطبيعة  ذات  ال��ق��وان��ني 
واملدنية  وال��ع�����ض��ك��ري��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ف��م��ن��ه��ا  اجل����وان����ب، 
تت�ضل  الف�ضاء  ق��وان��ني  اأن  كما  وال��ت��ج��اري��ة.  والبيئية 
تكاد  ول  القانون،  تخ�ض�ضات  من  اأخ��رى  بتخ�ض�ضات 
اأعايل  تنفك عنها مثل: القانون الدويل العام، قوانني 
وقوانني  اجل��وي،  والقانون  البحري  القانون  البحار، 
الت�ضالت .. وعلى الرغم من اجلانب ال�ضيادي الذي 
تثريه قوانني الف�ضاء، اإل اأن القطاع اخلا�ص وال�ضركات 
اأبدت رغبتها يف �ضرب اأغوار هذا الف�ضاء وال�ضتفادة من 
فيما  خ�ضو�ضاً  ف��ي��ه،  ت��ت��واف��ر  ال��ت��ي  التجارية  ال��ف��ر���ص 

اأن�ضطة  اأن  التاأكيد على  ال�ضناعية، مع  بالأقمار  يتعلق 
والتزاماتها  دولها،  بقوانني  حمكومة  اخلا�ص  القطاع 
جتاه دول العامل. وانطاقاً من هذه العتبارات، وبحكم 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  توليها  التي  اخلا�ضة  الأهمية 
روؤية  تبني  يف  متثلت  وال��ت��ي  الف�ضاء  ل��ربام��ج  املتحدة 
طويلة الأمد للقيام باأن�ضطة خمتلفة وجادة يف الف�ضاء 
باأن تخ�ض�ص موؤمترها  القانون  ارت��اأت كلية  اخلارجي، 
الدويل ال�ضنوي ال�ضاد�ص والع�ضرون لهذا املو�ضوع بغية 
التعرف وب�ضكل دقيق على النظام القانوين الذي يحكم 
الدويل  القانون  نطاق  يف  ���ض��واء  الف�ضائية،  الأن�ضطة 
الأن�ضطة،  بتلك  املهتمة  ل��ل��دول  الوطنية  القوانني  اأو 
ا���ض��ت��خ��دام��ات الف�ضاء  ن��ط��اق  وال��ت��ع��رف ك��ذل��ك ع��ل��ى 
ترتتب  اأن  ميكن  التي  القانونية  وامل�ضوؤولية  اخلارجي 

على تلك ال�ضتخدامات.

حماور ا�سرتاتيجية
م��ن اأه���م حم���اور امل���وؤمت���ر: حت��دي��د ال��ف�����ض��اء اخلارجي 
لا�ضتخدامات  القانونية  واجل��وان��ب  ال���دول،  وح��ق��وق 
لا�ضتخدامات  القانونية  واجلوانب  للف�ضاء،  ال�ضلمية 
لا�ضتغال  القانوين  والتنظيم  للف�ضاء،  الع�ضكرية 
وامل�ضوؤولية  اخل���ارج���ي،  ال��ف�����ض��اء  لأن�����ض��ط��ة  ال��ت��ج��اري 
النزاعات  وت�ضوية  الف�ضاء،  ق��ان��ون  جم��ال  يف  الدولية 

النا�ضئة عن الأن�ضطة الف�ضائية

جل�سات املوؤمتر
ومناق�ضة  ع��ر���ص  ال��ع��ل��م��ي��ة مت  اجل��ل�����ض��ات  خ����ال  م���ن 
ومناق�ضة  اخل��ارج��ي،  الف�ضاء  ا�ضتغال  يف  ال���دول  ح��ق 
اخلارجي،  الف�ضاء  اأن�ضطة  على  القانون  �ضيادة  معيار 
واأ�ضا�ضيات تطور قانون ف�ضاء دويل والرتكيز على دور 
القانون،  �ضيادة  تعزيز  يف  الوطنية  الف�ضاء  ت�ضريعات 
وذلك عرب مناق�ضة تنوع القواعد الت�ضريعية و�ضيا�ضات 

التطوير يف الأن�ضطة ذات ال�ضلة بالف�ضاء اخلارجي. 
ك��م��ا مت ع��ر���ص وم��ن��اق�����ض��ة اجل���وان���ب ال��ق��ان��ون��ي��ة فيما 
يتعلق باأن�ضطة الف�ضاء ذات الطابع ال�ضلمي والع�ضكري 
اإ�ضافة  الوطنية..  امل�ضتويات  على  والتجاري، خ�ضو�ضا 
اإىل عر�ص التجارب الت�ضريعية واجلهود املوؤ�ض�ضية لعدد 
يتعلق  فيما  التطور  م�ضتويات  يف  املختلفة  ال��دول  من 
بقوانني الف�ضاء واأن�ضطته. مع ماحظة تعدد اأ�ضاليب 
الدول واختافها يف و�ضع ت�ضريعات الف�ضاء، كل مع ما 
ال�ضيادية  واعتباراته  اخلا�ضة  احتياجاته  مع  يتنا�ضب 
والطرق املختلفة لت�ضوية النزاعات التي ميكن اأن تن�ضاأ 
على  �ضواء  املختلفة،  الف�ضائية  بالأن�ضطة  القيام  عن 

امل�ضتوى الدويل اأو الداخلي.
وامل�ضت�ضارين  ال��ب��اح��ث��ني  م��ن  ع���دد  امل��وؤمت��ر  ي�����ض��ارك يف 
ال��ق��ان��ون��ني وخ����رباء يف ع��ل��وم ال��ف�����ض��اء وال��ق��ان��ون من 
و  للطريان،  دب��ي  ومدينة  وك��ن��دا،  واأ�ضرتاليا،  ال�ضني، 
الإمارات  ووكالة  وال�ضيا�ضات،  للف�ضاء  الأوروب��ي  املركز 

للف�ضاء.

•• العني - الفجر

التي  الأ�ضبوعية  اخلري" جولتها  "زايد  قافلة  تابعت 
فئات  جميع  وت�ضتهدف  الإ���ض��ارة  لغة  تعلم  اإىل  تهدف 
املجتمع يف اإمارات الدولة كافة مبا فيهم فئة ال�ضم من 
اأ�ضحاب الهمم ، وذلك تنفيذاً وتطبيقاً عملياً للمبادرة 
ال�ضيخ �ضعيد بن طحنون  اأطلقها معايل  التي كان قد 
عاقات  لتنمية  الإم�����ارات  جمل�ص  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان  اآل 
العمل يف موؤمتر �ضحفي عقد يف وقت �ضابق من �ضهر 

اأكتوبر املا�ضي بفندق اأيا جراند مبدينة العني.
ا���ض��ت�����ض��اف��ت اجلولة  ق���د  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  اإم������ارة  وك���ان���ت 
 17 امل��واف��ق  الأ���ض��ب��وع  ال�ضبت م��ن ه��ذا  ي��وم  اخلام�ضة 
واأبدى  كبرياً  ح�ضوراً  �ضهدت  والتي  اجل��اري  نوفمرب 
جميع   تخدم  التي  الفكرة  ه��ذه  مع  تفاعلهم  اجلميع 
يوم  يف  ال�ضارقة  اإم��ارة  احت�ضنت  كما  املجتمع.  �ضرائح 
الرابعة  ال�����دورة   2018/11/10 امل���واف���ق  ال�����ض��ب��ت 

للقافلة والتي لقت ح�ضوراً ل باأ�ص به.
يوم  اأف��راده��ا  يتواجد  حيث  جهودها  القافلة  وتوا�ضل 
ال�ضبت من الأ�ضبوع املقبل يف اإمارة راأ�ص اخليمة والتي 

ت�ضت�ضيف اجلولة ال�ضاد�ضة ، بينما ي�ضادف يوم الثامن 
اإم��ارة الفجرية  اإىل  القافلة  القادم زي��ارة  من دي�ضمرب 
يف اجلولة قبل الآخرية قبل اأن تختتم املرحلة الأوىل 
15 من  الثامنة يف  باجلولة  التعليمي  برناجمها  من 
من  املجتمع  اأف���راد  من  جمموعة  بلقاء  نف�ضه  ال�ضهر 

اإمارة عجمان.
وم���ن ج��ان��ب��ه اأ���ض��اد ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل ���ض��امل الوح�ضي 
عاقات  لتنمية  الإم���ارات  ملجل�ص  التنفيذي  الرئي�ص 
العمل رئي�ص قافلة "زايد اخلري" مبا حققته القافلة 
يف اجلولت اخلم�ص ال�ضابقة من جناح كان متوقعاً من 
البداية. وقال اإن كل القائمني على تنفيذ هذا العمل 
يتطلعون وياأملون اأن يتوا�ضل النجاح املن�ضود واملتوقع 
لهذا الربنامج حتى اجلولة الآخرية . وقال يف ت�ضريح 
له:" اأنتهز  هذه الفر�ضة للتقدم بال�ضكر اجلزيل اإىل 
معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافه وتنمية 
املعرفة لتخ�ضي�ص جميع قاعات الوزارة يف اأم القيوين 
برنامج  لتنفيذ  وع��ج��م��ان  وال��ف��ج��رية  اخليمة  وراأ�����ص 
قافلة "زايد اخلري" مما يدل على حر�ص معاليها مبا 
يخدم جمتمع الدولة يف الثقافة واملعرفة. واأمتنى اأن  

ت�ضهد املرحلة التالية من الربنامج الذي �ضيتم تنفيذه 
الأوىل،  املرحلة  من  والأخ���رية  الثامنة  اجلولة  عقب 
اأجل تعلم باقي امل�ضتويات الأخرى  ح�ضوراً كبرياً من 
ل��ل��غ��ة الإ�����ض����ارة. ك��م��ا اأت���وج���ه اأي�����ض��اً ب��ال�����ض��ك��ر اجلزيل 

ال�ضارقة  و�ضناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  واأع�����ض��اء  رئي�ص  اإىل 
مما  القافلة  ل�ضت�ضافة  القاعات  اإح���دى  لتخ�ضي�ص 
يدل على حر�ضهم على امل�ضاركة يف املبادرات الوطنية 

التي تخدم املجتمع".

•• العني – الفجر

بالعني  احل�����ي�����وان�����ات  ح����دي����ق����ة  ت����وا�����ض����ل 
للت�ضوير  م�ضابقتها  يف  امل�ضاركات  ا�ضتقبال 
400 �ضورة منذ  التي قاربت  الفوتوغرايف 
تناف�ضت   ، املا�ضي  اأكتوبر  نهاية  انطاقتها 
ج��م��ي��ع��ه��ا يف ت�������ض���وي���ر احل����ي����اة ال����ربي����ة يف 

احلديقة عن فئتيها امللونة والأحادية .
اإدارة  مدير  البلو�ضي  يو�ضف  عمر  وبح�ضب 
 ، املوؤ�ض�ضي يف احلديقة  الت�ضويق و الت�ضال 
فئة  عن  م�ضاركاً   46 الآن  حتى  تاأهل  فقد 
الفئة  ع��ن  م�����ض��ارك��اً  امل��ل��ون��ة و24  ال��ع��د���ض��ة 
، م�ضيدا براء  157 �ضورة  الأحادية بعدد 

وتنوع امل�ضاركات التي تربز اهتمام امل�ضورين 
ال���ه���واة وامل���ح���رتف���ني ب��احل��ي��اة الربية  م���ن 
هذا  اأهمية  على  موؤكدا  املذهلة،  وعجائبها 
اإثراء  يف  املتخ�ض�ضة  امل�ضابقات  م��ن  ال��ن��وع 
الفن الب�ضري ب�ضكل عام والبيئي على وجه 
اخل�����ض��و���ص ، وال����ذي ي��ع��د م��ن ج��ان��ب اآخر 
داعما لأهداف احلديقة يف التعريف باحلياة 
ال���ربي���ة و ه��م��ي��ة ���ض��ون��ه��ا و احل���ف���اظ على 
التنوع البيولوجي من خال اإ�ضراك الأفراد 

و املجتمع باختاف �ضرائحه واهتماماته .
الت�ضويق  اإدارة  ق���ام���ت   ، اآخ�����ر  ج���ان���ب  م���ن 
التحكيم  جلنة  بت�ضكيل  املوؤ�ض�ضي  والت�ضال 
ال���ت���ي حت����دث ���ض��ن��وي��ا ب��ع�����ض��وي��ة ن��خ��ب��ة من 

، وذلك  امل��خ��ت�����ض��ني واخل������رباء  امل�����ض��وري��ن 
تر�ضيح  للراغبني يف  دعوتها  اأن وجهت  بعد 
ثاثة  اختيار  مت  كفاءاتهم،  ح�ضب  نف�ضهم 
اإماراتيني منهم، هم عبداهلل البقي�ص م�ضور 
احت���اد  اإدارة  جم��ل�����ص  وع�����ض��و  ف���وت���وغ���رايف 
الزعابي  �ضكر  بن  ويو�ضف  العرب  امل�ضورين 
للت�ضوير  الإم�����ارات  �ضقور  جمعية  رئي�ص 
وع�ضو جمل�ص اإدارة احتاد امل�ضورين العرب ، 
وماجد الكثريي م�ضور حياة برية و�ضاحب 
من  عدد  وموؤ�ض�ص  للت�ضوير  املايدي  �ضركة 
فرق الت�ضوير مثل فريق روؤي��ة الإم���ارات و 
عيون  فريق  و  الإماراتيني  امل�ضورين  فريق 

الإمارات وغريها

بالتعاون مع املركز الثقايف الكوري يف الدولة
مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي ي�ست�سيف 
اأول عر�سني لفرقة بريي�سيت الكورية يف االإمارات 

•• اأبوظبي - الفجر

 اأعلن مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي عن ا�ضت�ضافة اأول ح�ضور 
املركز  بالتعاون مع  وذلك  للرق�ص،  "فرقة بريي�ضيت" الكورية  ل�  اإقليمي 
الثقايف الكوري يف الإم��ارات العربية املتحدة، حيث تقدم الفرقة عر�ضني 
متتاليني من اأبرز اأعمالها ال�ضهرية وهما "جودو" و"التوازن و الاتوازن" 

يوم الأربعاء القادم 28 نوفمرب 2018 يف متام ال�ضاعة 8 م�ضاًء.
املعا�ضر  الرق�ص  الفرقة بني  الإم���ارات، متزج  اأول ظهور لها يف دول��ة  ويف 
املو�ضيقى  م��ن  ن���وع  وه���ي  امل��ب��ا���ض��رة،  الق�ض�ضية  ’بان�ضوري‘  وم��و���ض��ي��ق��ى 
القتالية.  الفنون  من  م�ضتوحى  ريا�ضي  اأداء  �ضمن  الكورية،  ال�ضامانية 
مع  املن�ضجمة  باخلفة  تنب�ص  حركية  اإيقاعات  "جودو"  عر�ص  ويت�ضمن 
احلركات العدوانية، وتلتقط اإح�ضا�ضاً فريداً ي�ضبه التفريغ عن النفعالت 
وامل�ضاحة  احلركة  يجمع  عر�ص  يف  التوتر  من  دفقات  وا�ضتعادة  املكبوتة 
باأ�ضلوب ل مثيل له. مما يتيح جتربًة غامرًة ل ت�ضاهى من ال�ضتعرا�ص 

والفنون الريا�ضية التي يتم تقدميها على خ�ضبة امل�ضرح. 
عمًا  فيمثل  والاتوازن"  "التوازن  برق�ضة  املتمّثل  الثاين  العر�ص  اأّم��ا 
’بان�ضوري‘  ملو�ضيقى  النغمات احلية  ترتافق ف�ضوله مع  معا�ضراً  اإبداعياً 
والنغمات  اجل�ضدية  احلركة  بني  للعاقة  مذهل  جت�ضيد  يف  التقليدية، 
التوازن  حت��اك��ي  فنّية  دورة  يف  العن�ضرين  ك��ا  يتفاعل  حيث  ال�ضوتية، 
وانعدامه، �ضمن حركات تر�ضو حيناً وتنجرف حيناً اآخر على مدى الفقرة 
الراق�ضة. ويقدم هذا العر�ص ترجمًة ح�ّضيًة تربز باأ�ضلوب خيايل ا�ضتجابة 

اجل�ضم لاإيقاعات ال�ضوتية وعك�ضه لها يف املقابل.  
ودر�ص م�ضمم الرق�ضات الرئي�ص بالفرقة �ضون-هو بارك الرق�ص املعا�ضر 
�ضيئول، وعمل كراق�ص  الكورية اجلنوبية  بالعا�ضمة  يف جامعة هان�ضوجن 
حمرتف بني عامي 1992 و2001. ولحقاً، اأمت بارك دورة يف ت�ضميم 
اآرنهيم  مدينة  يف  الرق�ص"  لتطوير  الأوروب����ي  "املركز  ل��دى  الرق�ضات 
على  متنوعة  اأ�ضلوبه، جمرياً جتارب  تطوير  على  الهولندية، حيث عكف 

اأعماله املخ�ض�ضة للرق�ضات املنفردة اأو الثاثية.
 ويف عام 2007، افتتح مهرجان اآ�ضيا يف مدينة بر�ضلونة الإ�ضبانية باأحد 
اأعمال بارك، والتي كانت �ضرارة انطاق لتقدميها يف الوجهات واملهرجانات 
التي تتوزع على العديد من البلدان، مثل بولندا واململكة املتحدة والربازيل 
ل�  تاأ�ضي�ضه  ومنذ  وغ��ريه��ا.  واملك�ضيك  و�ضوي�ضرا  والهند  والأوروغ������واوي 
"فرقة بريي�ضيت" للرق�ص، تلقت الفرقة دعوات من العديد من الوجهات 
و"مهرجان  للرق�ص"  بيلو  جيكوبز  "مهرجان  ذل��ك  يف  مبا  واملهرجانات، 
ن���وردراي���ن  م��ق��اط��ع��ة  يف  الدويل"  ال��رق�����ص  و"مهرجان  �ضريفانتينو" 
في�ضتفالن الأملانية. و�ضرعان ما جنحت اأعمال �ضون يف نقل ال�ضور املتنوعة 
التي تكتنف العاقة بني الطبيعة والإن�ضان، مركزاً على اأ�ضول احلركات، 

ومدفوعاً باهتمامه بفكرة اأن لكل مو�ضوع بذاته طرفان خمتلفان.
نيويورك  الفنون يف جامعة  اأح��دث فعاليات مركز  تعليقه حول  اإط��ار  ويف 
بيل  ���ض��ّرح  الثقافات؛  ب��ني  وال�ضامل  امل��ت��ب��ادل  التوا�ضل  واأه��م��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
براغني، املخرج الفني التنفيذي ملركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي: 
الرق�ص  فرق  كاأحد  للرق�ص  الكورية  بريي�ضيت‘  ’فرقة  موؤخراً  "برزت 
الأكر �ضهرًة على ال�ضاحة العاملية. وتتميز اأعمالها بتقدمي �ضراكة ملفتة 
بالأ�ضول  يرتبط  دويل  طابع  �ضمن  املعا�ضرة  الديناميكية  الفنون  ب��ني 
اختيارها  و�ضّكل  القتالية،  والريا�ضات  ال�ضوارع  رق�ص  ع��امل  يف  املتجّذرة 
ملو�ضيقى ’بان�ضوري‘ كاأداة مثالية حتافظ من خالها على التقاليد الكورية 
الأ�ضيلة. ونظراً لاهتمام العميق الذي حتظى به الثقافة الكورية هنا يف 
الإمارات العربية املتحدة، نتوّقع اأن يقدم اأول عر�ضني للفرقة على م�ضتوى 

املنطقة جتربًة رائعًة ل ميكن ن�ضيانها".
"نقدر  الكوري:  الثقايف  املركز  مدير  جون-هو،  يل  قال  ال�ضدد،  هذا  ويف 
م�ضاهمة مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي بتنظيم عر�ٍص افتتاحي 
ل�ضركة "بريي�ضيت دان�ص" الكورّية املرموقة املتخ�ض�ضة بالرق�ص املعا�ضر 
من  متناغماً  مزيجاً  العر�ص  ه��ذا  و�ضيقّدم  الإم��ارات��ّي��ة.  العا�ضمة  يف  هنا 
اأبرز  اأح��د  وه��و  اجلنوبية،  كوريا  يف  احلداثة  ومفاهيم  العريقة  التقاليد 
اأن  ونتمّنى  الكورية.  والثقافة  الفن  جوهر  يف  جت�ّضدت  لطاملا  التي  املزايا 
بتجربة  ال�ضتمتاع  اأج��ل  من  للجمهور  مواتية  فر�ضة  العر�ص  هذا  يوفر 

ملوؤها الوئام والإلهام".
ويوا�ضل مركز الفنون يف جامعة نيويورك اأبوظبي من خال هذا العر�ص 
واأعماًل  عرو�ضاً  ُيقدم  وال��ذي  الأدائ��ي��ة،  للفنون  متخ�ض�ص  كمركز  دوره 
العامل،  اأنحاء  �ضّتى  من  واملتمّيزين  املحرتفني  الفنانني  من  لنخبة  فنية 
ف�ضًا عن م�ضاركات واأعمال من اإبداع الطاب واأع�ضاء الهيئة التدري�ضّية 

واملجتمع الفني املحلي.
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يف  املفرط  االنغما�ض  جتّنب  ميكن  كيف 
مبحاربة  االأوىل  اخلطوة  تق�سي  العمل؟ 
التعقيدات والتاأكد من منفعة كل مهمة.

قادتها  ج���دي���دة  درا����ض���ة  يف 
يف  لاأعمال  ب��وث  كلية 
ج��ام��ع��ة ���ض��ي��ك��اغ��و يف 
الأمريكية،  اإيلينوي 
ليفني  اإمي��������ا  ����ض���ع���ت 
التحقق  اإىل  وف��ري��ق��ه��ا 
اأهًا  الإن�����ض��ان  يجعل  مم��ا 

لثقة الآخرين.
بعد اإج��راء جتارب عدة، حّدد الفريق 
اإىل  جيداً  موؤ�ضراً  تكون  رمب��ا  اأ�ضا�ضية  �ضفة 
بطريقة  �ضيت�ضرف  ال�ضخ�ص  ك��ان  اإذا  م��ا 
الإح�ضا�ص  اإىل  امل���ي���ل  ال���ث���ق���ة:  ت�����ض��ت��ح��ق 

بالذنب.
ين�ضاأ  ال��ذي  بالذنب  الإح�ضا�ص  بخاف 
غالباً بعد ارتكاب عمل ما ويوؤدي اإىل 
اإىل  امل��ي��ل  ي�ضبق  اإ���ض��اح��ي،  �ضلوك 
الإح�����ض��ا���ص ب��ال��ذن��ب اأي ع��م��ل قد 

يوّلد هذا ال�ضعور.
ي��و���ض��ح م���ع���دو ال���درا����ض���ة اأن 
اإىل  امل���ي���ال���ني  الأ����ض���خ���ا����ص 
الإح�������������ض������ا�������ص ب����ال����ذن����ب 
اأنهم �ضي�ضعرون  يتوقعون 
ما،  ع��م��ل  نتيجة  ب��ال��ذن��ب 
ف��ريدع��ه��م ذل���ك ع��ن القيام 
ب����ه. ب��اخ��ت�����ض��ار، ي���ك���ون���ون اأك���ر 
حتمًا للم�ضوؤولية، من ثم اأكر قدرة 

على تفادي الوقوع يف اخلطاأ.
ن�ضر الفريق ما تو�ضل اإليه اأخ��رياً يف تقرير يف )جملة 

ال�ضخ�ضية وعلم النف�ص الجتماعي(.

َمن ُيعترب اأهاًل للثقة؟
اأجرت ليفن وزماوؤها �ضت جتارب متحورت حول األعاب 
اقت�ضادية، ف�ضًا عن عمليات م�ضح قّيموا من خالها 
اأهل  �ضلوك  اأمن���اط  ع��ن  يعربون  امل�ضاركون  ك��ان  اإذا  م��ا 

للثقة اأو يعربون عن نوايا كرمية.
اكت�ضف الباحثون اأن الأ�ضخا�ص الأكر ميًا اإىل ال�ضعور 
بالذنب كانوا اأي�ضاً الأكر ميًا اإىل اإعادة مبالغ كبرية 
الأق��ل ميًا  بامل�ضاركني  الآخرين، مقارنة  اإىل  املال  من 

اإىل الإح�ضا�ص بالذنب.
بالذنب  الإح�ضا�ص  اإىل  امليل  اأن  ذل��ك، تبني  ع��اوة على 
بالثقة،  الإن�ضان  ج��دارة  مدى  اإىل  موؤ�ضر  اأف�ضل  ي�ضّكل 
فيها  مب��ا  الأخ�����رى،  ال�ضخ�ضية  خ�����ض��ال  ع��ل��ى  م��ت��ف��وق��اً 
الع�ضامية،  اإىل  وامل���ي���ل  وال���ل���ط���ف،  وامل������رح،  الن���ف���ت���اح، 

والنزاهة.
اإىل  اإ�ضافة  اكت�ضافاتنا  )ت�ضّكل  الدرا�ضة:  معدو  يذكر 
لنيل  فهمنا  تعّمق  لأنها  الثقة  عن  الكثرية  املن�ضورات 

الثقة: 
اأكر  يكون  مَب��ن  ث��ق  ثقتك،  ت�ضع  َم��ن  يف  تقرر  عندما 

ميًا اإىل ال�ضعور بالذنب(.
اأهمية كبرية بالن�ضبة  قد تكون لهذه الكت�ضافات اأي�ضاً 
اإىل اأرباب العمل وقادة الفرق، خ�ضو�ضاً حني يختارون 

َمن يودون العمل معهم.

اأهمية كبرية الأرباب العمل
ُتظهر اإحدى التجارب، مثًا، اإىل اأن بالإمكان )توجيه( 
ب��امل�����ض��وؤول��ي��ة حيال  اأك���رب  اإح�����ض��ا���ص  تنمية  اإىل  الأف�����راد 

ت�ضرفاتهم اخلا�ضة وكيفية تاأثريها يف الآخرين.
اأعرب امل�ضاركون الذين ُطلب اإليهم قراءة قواعد �ضلوك 
عن م�ضوؤولية اأكرب وكانوا اأكر ميًا اإىل اإعادة املال اإىل 
مدى  عن  ال��ق��راءة  اإليهم  ُطلب  مبن  مقارنة  نظرائهم، 

اأهمية دفاع الإن�ضان عن نف�ضه.
ي���وؤك���د م��ع��دو ال���درا����ض���ة: )ال��ث��ق��ة ون��ي��ل��ه��ا م��ه��م��ان جداً 
ي�ضيفون:  ال��ن��اج��ح��ة(.  وامل��ن��ظ��م��ات  الفاعلة  للعاقات 

الأف��راد واملوؤ�ض�ضات كلفة عالية عندما ل تكون  )يتكبد 
هذه  ت��ف��ادي  ي�ضتطيع  الإن�����ض��ان  لكن  حملها.  يف  الثقة 
الكلفة باإقامة عاقات مع اأنا�ص اأهل للثقة(.ت�ضدد ليفني 
اإىل  الإ�ضغاء  الفوائد من  العمل يجنون  اأرب��اب  اأن  على 
هذه الكت�ضافات والتاأكد اأن َمن ي�ضمونهم اإىل فريقهم 
ميلكون ح�ص م�ضوؤولية عالياً يف عاقاتهم مع الآخرين.
اأن يكون موظفوك  اأردت  اإذا  اأنك  تختم: )ُيظهر بحثنا 
م�ضوؤولية  بح�ص  يتحلوا  اأن  على  اح��ر���ص  للثقة،  اأه���ًا 
�ضخ�ضي جتاه �ضلوكهم واأنهم يتوقعون ال�ضعور بالذنب 

حيال اأي خطاأ يقرتفونه(.

اأبحاثًا قليلة  اأن  اإال  اأو ريبة،  تناولت درا�سات عدة االأ�سباب التي تدفع النا�ض اإىل التعامل اأحدهم مع االآخر بثقة 
رّكزت على ما يجعل االإن�سان اأهاًل للثقة. ت�سري درا�سة جديدة اإىل اأننا، عندما نفكر يف َمن ي�ستحق ثقتنا، نبحث عمن 

يكونون اأكرث مياًل اإىل ال�سعور بالذنب.

هو اأكرث قدرة على تفادي الوقوع يف اخلطاأ

ال�سخ�ش الذي مييل اإىل االح�سا�ش بالذنب.. 
اكرث حتمال للم�سوؤولية

تخّل�ض من املهام العاجلة واحِم نف�سك
اإىل  املوظفني  بع�ص  ي�ضطر  العاجلة،  املهام  تتاحق  حني 
اإعادة تنظيم عملهم با�ضتمرار، ما يوؤدي اإىل اإبطاء م�ضارهم 
واإتعابهم واإ�ضعاف قدراتهم. للخروج من هذا ال�ضلل، يجب 
اأن ترتك وقتاً احتياطياً لاأعمال غري املتوقعة وتق�ّضم يوم 
العمل اإىل ثاث مراحل: مرحلة للعمل الفوري، ومرحلة 
ل��ب��ن��اء روؤي����ة م�����ض��رتك��ة، وم��رح��ل��ة اأخ����رية ل��ت��وق��ع الأعمال 
البيئة  يف  اخلطة  بهذه  الل��ت��زام  ي�ضعب  لكن  امل�ضتقبلية. 
املهنية التي ت�ضهد �ضغوطاً متزايدة وُيّتَهم فيها املوظفون 
املفرو�ضة  الأع��م��ال  اإمت���ام  ع��ن  ي��ع��ج��زون  ح��ني  بالتق�ضري 
عليهم خال مهل ق�ضرية. يف ظروف مماثلة، ما من حل 
راأيك  التعبري عن  اأن حتمي نف�ضك عرب  �ضحري بل يجب 

احلقيقي اأو الن�ضحاب بكل ب�ضاطة.

ا�سمع ج�سمك وعواطفك
العمل.  على  الإدم���ان  بتجنب  كفيل  العواطف  اإىل  التنبه 
ز على الإ�ضارات التي ير�ضلها لك ج�ضمك كي  يجب اأن تركِّ
الآخ���رون عن  يعجز  التي  احل��دود  وتر�ضم  و�ضعك  حت�ّضن 
جتتاح  التي  والت�ضنجات  العواطف  ت��درك  حني  جت��اوزه��ا. 
ج�ضمك وتلّبي حاجاته، �ضتحافظ على اتزانك و�ضامتك.

ال تدع العمل ي�سيطر عليك
دائمو  باأنهم  ي�ضعروا  اأن  كثريون  يحّب 

نزعة  لأن���ه���ا  الن�����ض��غ��ال 
رائ�������������ج�������������ة يف 

احل����ي����اة 

املعا�ضرة. يف املقام الأول يجب اأن حتّدد �ضبب ذلك ال�ضعور 
حت�ضني  اإىل  ت�ضعى  ه��ل  اأع��ب��ائ��ك.  لتخفيف  ح��ل��وًل  وجت��د 
نف�ضه  العمل  النفوذ وحت��اول فر�ص منط  وك�ضب  مكانتك 
اإذا كنت ل تفهم حقيقة ما يح�ضل معك،  على الآخرين؟ 

رمبا تقتنع باأنك تعجز عن تغيري و�ضعك.

ال تهدر الوقت بل حتّكم فيه باأف�سل طريقة
يخ�ض�ص بع�ص النا�ص �ضاعات طويلة حل�ضور الجتماعات 
اأو للرد على الر�ضائل الإلكرتونية لكنهم ي�ضعرون يف نهاية 
و�ضعك  ك��ان  اإذا  مثمر.  عمل  ب��اأي  يقوموا  مل  باأنهم  اليوم 
مماثًا، يجب اأن تعيد النظر مبنطق تفكريك. رمبا تظن 
مثًا اأن التبادلت املتوا�ضلة يف العامل الفرتا�ضي جمانية 
اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة  ب��اه��ظ��ة!  كلفة  م��ع  ع��م��ل��ي��اً  ت��رتاف��ق  لكنها 
اإذ  بارزاً،  اأثراً بيئياً  الأ�ضرار النف�ضية، تعطي هذه الأعمال 
يتطلب تقا�ضم البيانات وتخزينها كميات هائلة من م�ضادر 
التبادلت  �ضيل  م��ن  نف�ضك  حتمي  اأن  يجب  ل��ذا  الطاقة. 

ومت�������ت�������ن�������ع ع����ن 
تبادل الر�ضائل 

ع�ضوائياً.

فّكر يف وترية بطيئة وم�سرتكة
املجتمعات  ويف  امل�ضطرب  املهني  العامل  يف  ال�ضكوك  تكر 
املجهول  م����ع  ال����دم����اغ  ي��ت��ف��اع��ل  الأزم����������ات.  يف  ال���غ���ارق���ة 
بطريقتني: يف البداية من الطبيعي اأن تخاف لكن �ضرعان 
باأف�ضل حتركات  بالتفكري  ما يتا�ضى ذلك اخلوف وتبداأ 

ميكن اتخاذها.
وتعجز  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف  اأح���ي���ان���اً  ع��ال��ق��اً  ت��ب��ق��ى  ل��ك��ن��ك   
تتمكن من  ك��ي  احل�����وادث.  وا���ض��ت��ب��اق  ال��و���ض��ع  تقييم  ع��ن 
ت��ك��ون م�ضتقًا  اأن  ي��ج��ب  ب��ب��طء رغ���م اخل�����وف،  ال��ت��ف��ك��ري 
وت��ت��ح��ّم��ل م�����ض��وؤول��ي��ة اأف��ع��ال��ك وت����درك ت��داع��ي��ات��ه��ا. كذلك 
فريق  �ضمن  اأف�ضل  بطريقة  للم�ضتقبل  التخطيط  ميكن 
متعدد الأع�ضاء، فالتعاون ي�ضمح بتوقع التطورات واإيجاد 
لتنفيذ  ال��ازم��ة  ال��ق��درات  باكت�ضاب  ت�ضمح  التي  الو�ضائل 

امل�ضاريع امل�ضتقبلية.

حافظ على تفكريك املنطقي واطرح االأ�سئلة
توقعاتك  �ضقف  ترفع  كي  تقدمك  م�ضار  تراقب  اأن  يجب 
وترتك لنف�ضك هام�ضاً للمناورة وحتافظ على 
تفكري منطقي. ثمة �ضركات تفر�ص 
يفكروا  األ  املوظفني  على 
الت�ضكيك  من  ومتنعهم 
اأو  ق������رارات������ه������م  يف 
تداعيات  مناق�ضة 

عملهم.
ل�����ت�����ب�����������ض�����ي�����ط   
يجب  التعقيدات، 
اأ�ضئلة  ت��ط��رح  اأن 
هل  م������ت������ع������ددة: 
ت����ق����ي����م ع�����اق�����ات 
هل  �ضليمة؟  مهنية 
الجتماعات  ت���ب���دو 

مفيدة؟ 
امل�ضائل  ت��ع��ق��ي��د  ت���زي���د  األ 
بالإجراءات الإدارية املفرطة؟ ت�ضاءل على 
ال��ي��وم ع��ن حقيقة م��ا تفعله واجل��ه��ة التي  م��ر 
تعمل من اأجلها وطريقة تعاونك مع الآخرين، 
الو�ضع  لتح�ضني  فعله  ميكن  م��ا  اأف�����ض��ل  وع��ن 

العام.
 �ضرعان ما تت�ضح وجهتك املهنية.

ال تهدر الوقت بل حتّكم فيه باأف�سل طريقة

حارب التعقيدات وجتنب االنغما�ش املفرط يف العمل
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العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1772
اجلن�ضية  اإماراتي   ، الكتبي  اجلراح  �ضلطان  �ضعيد  مهري  ال�ضيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
�ضما  امل�ضماة / مركز  الرخ�ضة  البالغة 100%  يف  والتنازل عن كامل ح�ضته  البيع  يرغب يف 
م�ضطفى  لل�ضيد/  وذلك   )216189( رخ�ضة  مبوجب   - ال�ضيارات  خلدمة  الدويل  الإمارات 
ال�ضابق  الرخ�ضة  مالك  تنازل  مت   : اخرى  تعديات  اجلن�ضية    فل�ضطيني   - بركة  حممد 
اىل  خدمات(  بوكيل  فردية  )موؤ�ض�ضة  من  للرخ�ضة  القانوين  ال�ضكل  تغيري  ومت   ، لخرين 
من   )5( فقرة   )14( املادة  وعمابن�ص    - خدمات(  بوكيل  فردية  موؤ�ض�ضة  فردية  )موؤ�ض�ضة 
احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف �ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا 
العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا 
العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

  اعالن بالن�صر
املرجع : 1770

ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ راجي�ص �ضاندر هرياين - هندي اجلن�ضية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ جوبيار احمد �ضاجار 
�ضيتي  �ضن  بوتيك   / امل�ضماة  الرخ�ضة  يف  اجلن�ضية  بنغايل   - �ضاركري  �ضاهجهان  حممد 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )522827( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت   -

القت�ضادية بال�ضارقة 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
  اعالن بالن�صر

املرجع : 1768
ليكن معلوما للجميع بان ال�ضيد/ �ضاجي بيرت بيرت - هندي اجلن�ضية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�ضته البالغة 100%  وذلك اىل ال�ضيد/ وليام �ضيبا جريوم ويليام - 
هندي اجلن�ضية وذلك يف الرخ�ضة امل�ضماة )بوابة النجاح للمقاولت ال�ضحية وال�ضباغ( 
التنمية  دائرة  من  ال�ضادرة   )615848( رقم  رخ�ضة  مبوجب  ال�ضارقة  باإمارة  تاأ�ض�ضت 

القت�ضادية بال�ضارقة.  تعديات اخرى : ل يوجد.
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا العان للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
الجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�صارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�صناعية 13

وزارة العدل
  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 اعـــــــالن 

املرجع  2018/590  ك ع ت 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�ضديقات- عجمان  ال�ضيد/ 
احمد عبداهلل جمعة �ضعيد الظاهري - اجلن�ضية : الإمارات  طلب الت�ضديق علي 
حمرر يت�ضمن : تنازل املحل التجاري با�ضم : املنهاد لطاء املعادن اىل �ضامل / 
رحمه حممد الع�ضم املزروعي - اجلن�ضية : الإمارات  و املرخ�ضة من دائرة التنمية 
جتارة  غ��رف��ة  ل��دى  وامل�ضجل  61900ح   امل��ل��ف  رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�ضادية 
بالت�ضديق  �ضيقوم  بعجمان  العدل  الكاتب  بان  معلوما  ليكن  عجمان.  و�ضناعة 
تاريخ  من  ا�ضبوعني  انق�ضاء  بعد  املذكور  املحرر  يف  ال�ضاأن  ذوي  التوقيعات  على 

ن�ضر هذا العان.   
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�صادية- عجمان

  ال�صئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�صديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اإعالن بالن�صر لدى حمكمة دبي الإبتدائية 
الق�صية رقم 2461 ل�صــــ 2018 جتاري جزئي  

املرفوعة من / ملك ال�ضحراء لتاأجري املعدات الثقيلة - �ص ذ م م 
�ضد / ديربي للمقاولت - �ص ذ م م 

املدعي عليه / ديربي للمقاولت - �ص ذ م م 
ع�ضر  احلادية  عقده  املقرر  احل�ضابية  اخلربة  لجتماع  للح�ضور  مدعوين 
يوم الربعاء املوافق 2018/11/28 وذلك مبقر مكتب اخلبري / �ضامل حممد 
بالعمي لتدقيق احل�ضابات والكائن بدبي - �ضارع ال�ضايل - البزن�ص باي - بناية 
امبري هايت�ص A - الطابق الرابع مكتب رقم  A01 م�ضطحبني معكم كافة 

امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري احل�صابي

�صامل حممد �صامل بالعمى - رقم القيد 144 

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�ضم ال�ضركة : هات�سوي لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م   
الرفاع     - ال�ضبيعي  املو�ضى  ع��ب��داهلل  حممد  ع��ب��داهلل  ملك   O203 :مكتب  العنوان 
القيد  رق��م   775750  : الرخ�ضة  رق��م    ، حم���دودة  م�ضوؤولية  ذات   : ال��ق��ان��وين  ال�ضكل 
بال�ضجل التجاري : 1269247 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه 
وذلك   ، اأع��اه  املذكورة  ال�ضركة  باإنحال  لديها  التجاري  ال�ضجل  يف  التاأ�ضري  مت  قد 
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2018/4/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي 
بتاريخ 2018/4/9  وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني 
الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون  العنوان : مكتب رقم 3 ملك مكتب ويل 
فاك�ص    04-3215355  : هاتف    - الوىل  القوز   - بردبي   - املوؤقتة  اللجنة  دب��ي   عهد 
الثبوتية وذلك خال )45(  امل�ضتندات والأوراق  : 3215356-04 م�ضطحباً معه كافة 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

ا�ضم امل�ضفي : الكتبي وم�ساركوه حما�سبون قانونيون 
 - بردبي   - املوؤقتة  اللجنة  دب��ي   3 ملك مكتب ويل عهد  رق��م  : مكتب  العنوان 
القوز الوىل - هاتف : 3215355-04  فاك�ص : 3215356-04  مبوجب هذا تعلن 
دائرة التنمية القت�ضادية بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاه لت�ضفية 
هات�سوي لتجارة مواد البناء - �ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  
2018/4/3 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2018/4/9 وعلى من 
اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي  لديه اأي اعرتا�ص 
الثبوتية  والأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  اأع��اه، م�ضطحباً  املذكور  العنوان  على 

وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا الإعان
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
  �صهادة بالتاأ�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�ضم ال�ضركة : �سين�سي�سنل للمنا�سبات - �ض ذ م م   
ابراهيم  حمد  ن��ورة  ملك   312 رق��م  مكتب   : العنوان    723320 الرخ�ضة:  رق��م 
حمد الهيدان ديرة - البطني - ال�ضكل القانوين: ذات م�ضئولية حمدودة رقم 
بدبي  القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن   1150402  : التجاري  بال�ضجل  القيد 
ال��واردة اعاه وذلك مبوجب  بال�ضركة  الغاء الرتخي�ص اخلا�ص  بانهاب�ضدد 
الجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه اي اعرتا�ص التقدم اىل 

دائرة التنمية القت�ضادية بدبي من خال الربيد اللكرتوين
معه  مرفقا   Suggest_complain@dubaided.gov.ae
ن�ضر  تاريخ  من  يوما   )15( خ��ال  وذل��ك  الثبوتية  والوراق  امل�ضتندات  كافة 

هذا العان.
 دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 اإعالن حكم بالن�صر    

2017/369  جتاري جزئي 
املدعي : موؤيد ا�ضماعيل النهار - اجلن�ضية �ضوريا ، العنوان : الإمارات - راأ�ص اخليمة املعريي�ص 

- بجوار فح�ص ال�ضانقني  رقم الهاتف : 9710561275609+ 
اىل املدعي عليه : حممد احمد حممد مقبل احلمريي ، اجلن�ضية : الإمارات ، العنوان : الإمارات 

- العني - وادي امل�ضعودي - �ضارع العني - فيا رقم 10 ، رقم الهاتف : 971502535324+ 
يرجى الحاطة باأن املحكمة اأ�ضدرت بحقك وبتاريخ 2018/6/11 احلكم التايل: 

وقدره  ماليا  مبلغا  للمدعي  يدفع  ب��ان  عليه  املدعي  بالزام   : املحكمة  حكمت   / املحكمة  حكمت 
)395000( ثاثمائة وخم�ضة وت�ضعون الف درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �ضنويا من تاريخ 
التام والزمته املحكمة اي�ضا بالر�ضوم وامل�ضاريف ومبلغ مائة درهم  ال�ضداد  رفع الدعوى وحتى 

اتعاب حماماة.   �ضدر يف 2018/6/11 
حكما قابا لا�ضتئناف خال ثاثون يوما اعتبارا من اليوم التايل لاإعان به ، وبانق�ضاء هذا 
امليعاد دون الطعن على احلكم امل�ضار اإليه فاإن املحكمة �ضوف تتخذ الإجراءات القانونية لتنفيذه.

ماحظات : اإعادة اعان بالت�ضال 
 رئي�س ق�صم الت�صجيل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1234 جتاري كلي 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  تهكار  بهانى  بيكا  كومار  �ضالي�ص  عليه/1-  املدعي  اىل 
اجلرمن    ابراهيم  اإ�ضماعيل  وميثله/علي  دبي  فرع   - الوطني  الفجرية  بنك  املدعي/ 
فيما  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بينهم مببلغ وقدره )3006324 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
بواقع  القانونية  الفائدة  اىل  بالإ�ضافة  �ضنويا   %11 بواقع  املبلغ  ه��ذا  على  التفاقية 
12% من تاريخ ال�ضتحقاق الواقع يف 7 مار�ص 2018 وحتى متام ال�ضداد. وحددت لها 
جل�ضة يوم اخلمي�ص  املوافق 2018/12/6 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3987  جتاري جزئي              

القامة  م  جمهول حمل  م  ذ  �ص   - لل�ضياحة  املدعي عليه /1- ماي�ضرتو  اىل 
مبا ان املدعي/رول ريزيدن�ص )موؤ�ض�ضة فردية( ملك اإقبال مري عبداهلل احمد 
خوري -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )321064.57 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
لها جل�ضة  التام.  وح��ددت  ال�ضداد  الدعوى وحتى  ال�ضتحقاق رفع  تاريخ  من 
 Ch1.C.13 يوم الربعاء  املوافق  2018/12/12 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/1592 احوال نف�س م�صلمني 
اىل املدعي عليه / 1-ا�ضرف مهران علي مهران  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ مها حممد احلاج حممود قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  
وم�ضكن  ال�ضداق  وم��وؤخ��ر  �ضاملة  اولد  ونفقة  ع��دة  ونفقة  لل�ضرر  بالطاق 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  واج��رة خادمة  واج��رة حا�ضنة  وتقرير احل�ضانة  �ضرعي 
واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/12/13 ال�ضاعة 
القرهود   ال�ضخ�ضية يف منطقة  الأح��وال  بالقاعة رقم )7( يف مبنى  8.30 �ص 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 
   يف  الدعوى 2018/1972 جتاري كلي 

اىل املدعي عليه/1- رفيعه عبداهلل حممد �ضعيد املا 2- 54 اي�ضت لا�ضتثمارات 
- �ص ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ مرمي �ضقر حممد �ضقر 
الدعوى  اأقام عليك  العوي�ص - قد  الفاحي وميثله/حممد را�ضد �ضامل علي 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�ضامن مببلغ وقدره )1216770 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة  12% من تاريخ الإقامة 
املوافق  2018/11/28   الربعاء   يوم  لها جل�ضة  التام.  وح��ددت  ال�ضداد  وحتى 
من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �ص   9.30 ال�ضاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 

قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/2581  ا�صتئناف عمايل    
م   م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  ال��وادي  1-رح��اب  امل�ضتاأنف �ضده/   اىل 
جم���ه���ول حم���ل الق����ام����ة مب���ا ان امل�����ض��ت��اأن��ف /ط������ارق حم��م��د طه 
رقم  بالدعوى  ال�ضادر  القرار/ احلكم  ا�ضتاأنف  قد   - حممد حيزه 
لها جل�ضه  وح��ددت   2018/10/1 بتاريخ  2018/3554 عمايل جزئي 
يوم الثنني  املوافق 2018/12/10  ال�ضاعة 11.00 �ضباحا  بالقاعة 
او من ميثلكم قانونيا  ch1.A.4 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم  رقم 

ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3678  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �ضدهما/1- ريببلك ديزاين اند ايفنت�ص - ذ م م  2-مايا عبار  جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/كريايتورز للديكور - �ص ذ م م - وميثلها 
/ �ضامر �ضعد الدين رم�ضان وميثله / ب�ضار عبداهلل علي ابراهيم امل�ضايبة   قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
وقدره )124364( درهم وذلك تعوي�ضا عن ال�ضرار املادية واملعنوية التي حلة 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  وت�ضليمه  التنفيذ  بطالب 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة 

املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/4126  تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1-موؤ�ض�ضة مام للمقاولت الكهربائيات  جمهول 
حممد  ب��ن  علي  التنفيذ/موؤ�ض�ضة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
مريزا التجارية  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه 
دره��م اىل  وق��دره )1716724.39(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3046  تنفيذ مدين 
اهلل  حبيب  2-حممد  منجالور  حممد  عبداحلميد  �ضدهم/1-  املنفذ  اىل 
اإ�ضماعيل جمهويل حمل القامة مبا ان  حممد �ضريف  3-اأبوبكر �ضديق 
احمد  عبداهلل  ملالكها  لل�ضرافة  الدولية  الغرير  موؤ�ض�ضة  التنفيذ/  طالب 
عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن   ابراهيم  ا�ضماعيل  علي   / وميثله  الغرير  ماجد 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى 
)7720562( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/8961  عمايل جزئي             

دب��ي جمهول حمل  ف��رع  م   م  ذ  - �ص  النعيمي  املدعى عليه/1- جمموعة  اىل 
الق���ام���ة مب��ا اأن امل��دع��ي/حم��م��د ع��اي��د اب���و ���ض��اري ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك الدعوى 
وتذكرة  دره��م(   130000( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
عوده مببلغ )2000 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة  رقم ال�ضكوى 
املوافق  الح�����د  ي����وم  ج��ل�����ض��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB183640711AE(
2018/11/25  ال�ضاعة 8.30 �ضباحا  بالقاعة Ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور 
م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن بيع  عقار بالن�صر -  للمنفذ �صده 
فى الدعوى رقم 2017/701 تنفيذ عقاري 

طالب التنفيذ:لويدز تي ا�ص بي بنك بي ال �ضي - عنوانه : اإمارة دبي - اجلمريا - �ضارع الو�ضل - مبنى بنك لويدز ت�ص 
ا�ص بي - مقابل حديقة ال�ضفا - الهاتف 043422000 

املنفذ �ضده : حممد العلمي 
عنوانه :  دبي - بردبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج خليفة - مبنى رقم 1 - الطابق 25 - �ضقة 2504 

انه يف يوم  الربعاء  املوافق  2018/11/28  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال 
�ضيجرى بيع العقار املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها 

البيع )�ضركة المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae ( وذلك يف التاريخ املحدد اعاه.
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من 
لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد 
املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة 

ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : اأو�ضاف العقار :- 
نوع العقار : �ضقة �ضكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ص : 155 - رقم املبنى : 2 - ا�ضم املبنى : برج خليفة املنطقة 

درهم   5.293.578.00  - التقييم   - مربع  مرت   189.15  : امل�ضاحة   -  8702  : الوحدة  رقم   -  4
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن بيع  عقار بالن�صر -  للمنفذ �صده 
فى الدعوى رقم  2013/854 تنفيذ مدين 

طالب التنفيذ: جميل عبده غر�ضان مقبل العفيفي 
عنوان: اإمارة اأبوظبي - مدينة خليفة )ب( - رقم الر�ص 29 حو�ص 6 خلف م�ضت�ضفى املفرق 

املنفذ �ضده : �ضت�ضون انف�ضتمنتز ليمتد - عنوانه : الإمارات - اإمارة دبي - جممع دبي لا�ضتثمار - رقم 1 - مكتب �ضون بزن�ص بارك 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق  2018/11/28  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع العقار 
www.  املو�ضحة او�ضافه على الراغبني يف ال�ضراء اتخاذ اجراءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�ضركة المارات للمزادات

اعاه. املحدد  التاريخ  يف  وذلك   )emiratesauction.ae
وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على 
البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإجراءات 
املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع وفيما يلي او�ضاف املمتلكات : اأو�ضاف 
العقار : -  وحده عقارية م�ضجلة بال�ضجل املبدئي - رقم الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لا�ضتثمار الأول - رقم املبنى : 1 - ا�ضم 

املبنى : �ضون بزن�ص بارك - رقم العقار : 123 - امل�ضاحة : 324.08 مرت مربع - القيمة التقديرية : 2093018 - درهم.
وحده �ضكنية م�ضجلة بال�ضجل املبدئي - رقم الر�ص : 29 - املنطقة : جممع دبي لا�ضتثمار الأول - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى : �ضون 

بزن�ص بارك - رقم العقار : 115 - امل�ضاحة : 173.56 مرت مربع - القيمة التقديرية : 1120909 - درهم 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 4WB  ،ضركة/اريفا ال�ضرق الو�ضط م م ح )“ال�ضركة”( والكائنة باملنطقة احلرة ملطار دبي�
238 �ضندوق بريد رقم 017 372  دبي ،  دولة الأمارات العربية املتحدة، واملرخ�ضة لدى 

�ضلطة املنطقة احلرة ملطار دبي برقم 2553 ترغب هذه ال�ضركة يف اإعان قرارها للكافة ب�ضاأن 
اإغاق وحل �ضركة اريفا ال�ضرق الأو�ضط م م ح الناجت عن اإعادة الهيكلة التنظيمية، والذي مت 

اتخاذه بوا�ضطة جمل�ص الإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 10.09.2018.
وفقاً لذلك، تهيب ال�ضركة باأي طرف معني بالأمر ولديه اأي مطالبات يف مواجهتها اأن يتقدم 
بتلك املطالبات خال 15 يوماً من تاريخ هذا الإعان عن طريق الربيد امل�ضجل اأو الت�ضال 

ب�: ال�ضادة/ ام بي كي لتدقيق احل�ضابات
�ص.ب 256  233 دبى

دبي ، دولة الإمارات العربية املتحدة 
هاتف رقم : 5133 358 4 971+

rajeev@mbkauditing.com :الربيد الإلكرتوين
لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�ضعار واملحددة ب� 15 يوماً. 

اإ�صعار ت�صفية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
يف الدعوى  رقم 2018/434 عقاري كلي

املدعي عليه / مع�ضام علي علي ا�ضغر كونرتاكتور 
مبوجب كتاب عدالة املحكمة واملت�ضمن اإنتداب جلنة اخلرباء يف الدعوى امل�ضار اليها اعاه املرفوعة 

من املدعي / نور بنك - م�ضاهمة عامة - بنك نور ال�ضامي - �ص م ع )�ضابقا(
�ضد املدعي عليه / مع�ضام علي علي ا�ضغر كونرتاكتور - نحيطكم علما باأنه قد مت ندبنا ملبا�ضرة 
الدعوى امل�ضار اليها اأعاه ، وقد مت حتديد موعد جل�ضة اخلربة ح�ضب التفا�ضيل املو�ضحة اأدناه ، 

وعليه فاإنه يرجى منكم احل�ضور فو الوقت واملكان املحددين ، وفقا للتفا�ضيل الآتية :   
اليوم : الثاثاء - املوافق  2018/11/27  -  الوقت : 11.30 �ضباحا  

املكان : مكتب اخلبري )لند كابيتال لاإ�ضت�ضارات( العنوان �ضارع اآل مكتوم - مقابل  وكالة تويوتا 
  6 الطابق   Golden Business Center املبنى   - الر�ضتماين  الواحد  �ضركة عبد  وبجوار 

مكتب 605 ، هاتف / 2501818-04 ،  فاك�ص 04-2501811 
ويف حالة تخلفكم عن ح�ضور اجتماع اخلربة �ضيتم مبا�ضرة املاأمورية. 

املهند�صة / �صيما اأحمد  اللنجاوي
حمكم وخبري هند�صة م�صاحة منتدب اأمام املحاكم     

اعالن بالن�صر 
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية

اعالن حكم بالن�صر
�صادرة من حمكمة ال�صارقة الحتادية البتدائية 

2017/7595 جتاري )جزئي(  
املرفوعة من املدعي/ دار التمويل - �ص م ع 

�ضد املدعي عليه / عادل يون�ص عبدالرحمن ا�ضماعيل اآل لوغاين 
نعلمك باأنه قد �ضدر بحقك يف الدعوى امل�ضار اليها القرار املبني اأدناه

حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 11.609.18 درهم مع الفائدة بواقع 
2% من تاريخ قيد الدعوى وحتى ال�ضداد التام على ال تزيد الفائدة على ا�ضل املبلغ 
املق�ضى به وبالر�ضوم  وامل�ضاريف وثاثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ص ما عدا 

ذلك من طلبات. 
مكتب اإدارة الدعوى 

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2018/7410(

املنذرة : مى للعقارات - �ص ذ م م 
املنذر اليها : ا�ص ام ار للتجارة العامة )�ص ذ م م( رقم الرخ�ضة التجارية )769248( - جمهولة حمل القامة 

تنبه املنذرة  على املنذر اليها بالتايل : -  اأول :  ب�ضرورة �ضداد مبلغ  )32000/ اثنان وثاثون الف درهم( بالإ�ضافة اىل ما 
ي�ضتجد من القيمة اليجارية وذلك حتى تاريخ الخاء الفعلي للعني املوؤجرة و�ضداد مبلغ الفان درهم وذلك عن غرامة 

ارجتاع ال�ضيك من البنك طبقا للبند رقم )13( من عقد اليجار   
ثانيا : اإخاء مكتب رقم )402( حمل عقد اليجار الكائن بربج مى املقام على قطعة الر�ص رقم )231-219( مبنطقة 
النهدة 1 - دبي وت�ضليمه للمنذرة خاليا من العيوب وال�ضواغل وال�ضخا�ص وذلك باحلالة التي كان عليه وقت ال�ضتام 

وذلك خال املدة املحددة بهذا النذار. 
ثالثا : �ضداد مبلغ وق��دره )5968( درهم وذلك عن ر�ضوم التربيد مع ما ي�ضتجد من ر�ضوم وذلك حتى تاريخ الخاء 

الفعلي للماأجور وذلك طبقا للبند رقم 14 من �ضروط عقد اليجار. 
وذلك خال ثاثون يوما تبداأ من تاريخ اإعانكم بهذا النذار واإل �ضوف ت�ضطر املنذرة لتخاذ كافة الجراءات القانونية 
الازمة ل�ضرتداد حقوقها طرفكم مبا يف ذلك املطالبة بال�ضداد والخاء مع حتميلكم كافة الر�ضوم وامل�ضاريف الق�ضائية 

وذلك مع حفظ كافة حقوق املنذرة الخرى جتاه املنذر اليها.

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

ودائع احلكومة لدى اجلهاز امل�سريف 
ترتفع اإىل 300 مليار درهم

•• اأبوظبي -وام:

ارتفعت الودائع احلكومية لدى اجلهاز امل�ضريف اإىل م�ضتوى قيا�ضي لنحو 
300 مليار درهم مع نهاية الأ�ضهر الع�ضرة الأوىل من العام اجلاري بزيادة 
مليار   211 ح��وايل  دره��م مقارنة مع  مليار   89 %42 مبقدار  ن�ضبتها 

درهم نهاية العام 2017.
والتي   �� الإم���ارات  يف  امل�ضريف  للجهاز  النقدية  امل��وؤ���ض��رات  جميع  واأظ��ه��رت 
املالية  امل��اءة  ال��ذي يعزز  الأم��ر  �� من��وا جيدا،  امل��رك��زي  امل�ضرف  ير�ضدها 

للجهاز الذي بات واحدا من اأكرب القطاعات متيزا يف ال�ضرق الأو�ضط.
ومع التطور امل�ضتمر لهذه املوؤ�ضرات فقد ارتفع اجمايل املجاميع النقدية 
1.566 تريليون  للجهاز امل�ضريف مبفهومها ال�ضامل /ن3/ يف الم��ارات 
بزيادة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل  الع�ضرة  ال�ضهور  خ��ال  تقريبا  دره���م 
قدرها 79 مليار درهم مقارنة مع 1.487 تريليون درهم يف نهاية العام 
وعاوة على النمو امل�ضجل يف الودائع احلكومية مع نهاية �ضهر   .2017
408 مليارات  النقدية  الودائع امل�ضرفية  املا�ضي فقد بلغت قيمة  اأكتوبر 

درهم والودائع �ضبه النقدية 788 مليار درهم.
وبلغ النقد امل�ضدر 83.8 مليار درهم مع نهاية اأكتوبر يف حني و�ضل ر�ضيد 
النقد املتداول لدى اجلمهور /خارج البنوك/ 69 مليار درهم خال فرتة 

الر�ضد نف�ضها بح�ضب اح�ضاءات امل�ضرف املركزي.
العمات  امل��رك��زي من  الإم���ارات  ر�ضيد م�ضرف  بلغ  اآخ��ر فقد  من جانب 

الأجنبية 327 مليار درهم خال �ضهر اأكتوبر من العام 2018.
وطبقا لإح�ضاءات امل�ضرف املركزي ال�ضادرة ام�ص فقد بلغت قيمة الأر�ضدة 
امل�ضرفية والودائع لدى البنوك يف اخلارج 256.3 مليار درهم يف اأكتوبر 
لر�ضيد  ح�ضابها  يف  ت�ضمل  ل  املركزي  امل�ضرف  معايري  ب��اأن  علما  املا�ضي، 
ال�ضحب  وح��ق��وق  امل�ضرف  ل��دى  الحتياطي  �ضريحة  الأجنبية  ال���ض��ول 

اخلا�ضة لدى �ضندوق النقد الدويل.
وعلى �ضعيد حركة التطورات اخلا�ضة بالقاعدة النقدية فقد بلغت قيمتها 
من 350 مليار درهم يف �ضهر اأكتوبر منها 126.8 مليار درهم لر�ضيد 
�ضهادات الإيداع ونحو 121.8 مليار درهم لر�ضيد الحتياطي اللزامي 
احل�ضابات  ر�ضيد  بلغ  فيما  امل�ضدر  للنقد  دره��م  مليار  و83.8  للبنوك 

اجلارية للبنوك لدى امل�ضرف املركزي 18.2 مليار درهم.

مليار درهم اجمايل اال�ستثمار   100
االأجنبي املبا�سر يف اأبوظبي 2017

•• اأبوظبي -وام: 

بلغ اجمايل ر�ضيد ال�ضتثمار الأجنبي املبا�ضر يف ابوظبي نحو 100 مليار 
درهم خال العام 2017 وهي ذات القيمة امل�ضجلة يف العام 2016 وذلك 
اأبوظبي لاإح�ضاء �ضمن تقرير  وفقا لأحدث الأرق��ام ال�ضادرة عن مركز 

خم�ض�ص لر�ضد حركة ا�ضتثمار هذه ال�ضريحة من امل�ضتثمرين.
املتدفقة اىل  اأن اجلزء الأكرب من ال�ضتثمارات الأجنبية  التقرير  ويظهر 
38.8 مليار درهم تقريبا  اأوروبية وبقيمة بلغت  اأبوظبي جاءت من دول 
الإمارة،  يف  الأجنبية  ال�ضتثمارات  ر�ضيد  اجمايل  من   38.8% ت�ضكل 
وحلت ال�ضتثمارات من الدول ال�ضيوية غري العربية باملرتبة الثانية بنحو 
13.8 مليار درهم يف حني و�ضلت قيمتها من دول امريكا ال�ضمالية 7.5 
املتدفقة من  املبا�ضرة  الأجنبية  ال�ضتثمارات  اأما على �ضعيد  مليار درهم. 
 6 املا�ضي  العام  نهاية  قيمتها مع  بلغت  فقد  ابوظبي  اىل  العربية  ال��دول 
مليارات درهم فيما و�ضلت من دول جمل�ص التعاون اخلليجي 3.4 مليار 

درهم وتوزع بقية املبلغ على جمموعة من الدول الخرى.
وبح�ضب القراءة الأولية حلركة ال�ضتثمارات الأجنبية املبا�ضرة يف ابوظبي 
من حيث الدول يت�ضح منو ال�ضتثمارات من دول جمل�ص التعاون اخلليجي 
حني  يف   2016 العام  مع  مقارنة  املا�ضي  العام  خ��ال   18.2% بن�ضبة 
يف   10% العربية  غري  ا�ضيا  دول  من  لا�ضتثمارات  منوها  ن�ضبة  و�ضلت 

فرتة الر�ضد ذاتها.
وتتمتع ابوظبي والإمارات ب�ضكل عام ببيئة ا�ضتثمارية جاذبة لاأجانب كما 
الت�ضريعات والأنظمة  العاملية حيث تتوفر  التناف�ضية  هو موثق يف تقارير 
التي ت�ضجع على ال�ضتثمار وحرية حركة راأ�ص املال، و�ضكل �ضدور قانون 
زيادة  جلهة  مهمة  حت��ول  نقطة  الأخ���رية  الآون���ة  يف  الأج��ن��ب��ي  ال�ضتثمار 

تناف�ضية المارات على املوؤ�ضرات الدولية.
ال�ضتثمارات  املزيد من  القادمة تدفق  املرحلة  ت�ضهد  اأن  ويتوقع اخل��رباء 
الأجنبية املبا�ضرة اىل اأبوظبي والإمارات وذلك بعد �ضدور القانون الذي 

عزز من البيئة ال�ضتثمارية للدولة.

»اأدنيك« تعلن عن اأ�سماء الفائزين يف 
الدورة الثانية من برنامج التميز الداخلي »جوائز كابيتال« 

•• اأبوظبي-الفجر:

الوطنية  اأب����وظ����ب����ي  ����ض���رك���ة  ك�����ّرم�����ت 
للمعار�ص )اأدنيك( الفائزين يف الدورة 
ال��ت��م��ي��ز الداخلي  ب��رن��ام��ج  ال��ث��ان��ي��ة م��ن 
اأطلقتها  وال���ت���ي  كابيتال”  “جوائز 
ال�ضركة يف �ضهر مار�ص املا�ضي لت�ضجيع 
ال�ضركة  وامل��وظ��ف��ني يف  ال��ع��م��ل  وح����دات 
والبتكار  ال��ت��م��ي��ز  م��ف��اه��ي��م  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى 
امل��ن��اف�����ض��ة وت��ط��وي��ر عمل  ول��ت��ع��زي��ز روح 

اإداراتها املختلفة.
الرئي�ص  ال��ظ��اه��ري،  مطر  حميد  وق���ام 
الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ل�����ض��رك��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
للمعار�ص )اأدنيك( وجمموعة ال�ضركات 
ال���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا، ب���ت���وزي���ع اجل����وائ����ز على 
ال��ف��ائ��زي��ن خ���ال ح��ف��ل ت��ك��رمي��ي اأقيم 
 )2018 نوفمرب   21 )الأرب��ع��اء  اليوم 
للمعار�ص،  الوطني  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  يف 
و�ضملت اجلوائز فئة الدائرة املثالية، فئة 
والف�ضية،  الذهبية   – املتميزة  الدائرة 
والف�ضية  الذهبية  اأدنيك”  “جنم  فئة 
خدمة«.  “اأف�ضل  ف��ئ��ة  اىل  ب��ال���ض��اف��ة 
اأن البتكار  واأّكد حميد مطر الظاهري 
“اأدنيك”،  ور����ض���ال���ة  روؤي�����ة  ج��وه��ر  ه���و 
والتميز يف  الإب���داع  بتكرمي  تفخر  التي 
امل�ضتويات،  خمتلف  وعلى  اإداراتها  كافة 
تاأتي  كابيتال”  “جوائز  اأن  اإىل  م�ضرياً 
يف اإطار جائزة اأبوظبي لاأداء احلكومي 
املتميز والتي تهدف اإىل حتفيز اجلهات 
احلكومية على تعزيز الأداء والإنتاجية 
يف اأق�����ض��ام��ه��ا ال��داخ��ل��ي��ة، م���ا ي��ع��زز من 
ثقافة التميز واجل��ودة يف قطاع �ضياحة 
يتما�ضى مع  ب��اأب��وظ��ب��ي، ومب��ا  الأع��م��ال 

اأعلى املعايري واملمار�ضات الدولية. 
اإىل  بالتهنئة  “اأتوجه  الظاهري:  وق��ال 

كابيتال”  “جوائز  ب���  ال��ف��ائ��زي��ن  جميع 
�ضمن فئاتها املختلفة من اأفراد واأق�ضام 
واأدع���وه���م مل��وا���ض��ل��ة ج��ه��وده��م م��ن اأجل 
تقدمي الأف�ضل والتاألق دائماً مبا يعود 
واملهنية.  ال�ضخ�ضية  باملنفعة  عليهم 
غر�ص  يف  كابيتال”  “جوائز  وجن��ح��ت 
“اأدنيك”  يف  والب��ت��ك��ار  التميز  ث��ق��اف��ة 
وعملت على حت�ضني م�ضتويات التفاعل 
والتوا�ضل بني املوظفني والت�ضجيع على 
حلل  ج��دي��دة  وط���رق  منهجيات  اب��ت��ك��ار 
على  اأو  امل��وظ��ف��ني  ب��ني  ���ض��واء  امل�ضكات 
وتعترب  ك��ك��ل.  امل��ع��ار���ص  �ضناعة  �ضعيد 
هذه اجلوائز مبثابة مدخل نحو بث روح 
مينحها  مبا  ال�ضركة  يف  جديدة  وطاقة 
خطوات  اإىل  ت��رتج��م  ت��ن��اف�����ض��ي��ة  م��ي��زة 
اإيجابية من حيث توفري خدمات ترقى 

معايري  وت��ع��زي��ز  ال��ع��م��اء  تطلعات  اإىل 
وال���ف���ردي يف  وامل��وؤ���ض�����ض��ي  امل��ه��ن��ي  الأداء 
الن�ضخة  باإعادة ت�ضميم  ال�ضركة. وقمنا 
الأخرية من هذه اجلوائز لتعك�ص اأف�ضل 
املمار�ضات الدولية فيما بتعلق بالهيكلية 
التزامنا  ي��وؤك��د  م��ا  والتقييم،  وال��ق��ب��ول 
املتوا�ضل بغر�ص ثقافة التميز واملناف�ضة 
اإج�����راء عملية  امل��وظ��ف��ني، ك��م��ا مت  ب���ني 
ف��ري��ق حتكيم  ق��ب��ل  تقييم ���ض��ارم��ة م��ن 
من املقّيمني اخلارجيني املعتمدين ذوي 
اأن  على  التاأكيد  واأود  العالية.  اخل��ربة 
اأبدوا  م��ن  ه��م  اجل��وائ��ز  بهذه  الفائزين 
طريقة تفكري خمتلفة وامتلكوا اجلراأة 
لتحويل اأفكارهم اإىل خطوات تطويرية 
دع����م����ت م�����ن ال����ن����م����و ال����ض���رتات���ي���ج���ي 
والت�ضغيلي لل�ضركة وعززت من مكانتها 

ع���ل���ى ال�������ض���اح���ة ال�����دول�����ي�����ة.«  واأ�����ض����اف 
مب�ضاهمة  ف��خ��ورون  “نحن  ال��ظ��اه��ري: 
ثقافة  ن�ضر  يف  الوطنية  العاملة  القوى 
وهو  “اأدنيك”،  يف  وال��ت��غ��ي��ري  ال��ت��ط��ور 
م���ا ي��ع��ك�����ص ح��ر���ض��ن��ا ال���دائ���م ع��ل��ى دعم 
مع  متا�ضياً  ال��دول��ة  يف  املحلية  امل��واه��ب 
والتزامنا  الر�ضيدة  قيادتنا  توجيهات 
اإىل  الو�ضول  يف  ال��دول��ة  م�ضاعي  بدعم 
تطوراً  واأك��ره��ا  الدولة  اأف�ضل  م�ضاف 

يف العامل.«
وبلغ عدد امل�ضاركني يف “جوائز كابيتال” 
موظفاً   52 والأق�������ض���ام  امل��وظ��ف��ني  م��ن 
اإدارة  و17  اإماراتياً،  33 مواطناً  منهم 
والإدارة  ال��ب�����ض��ري��ة  امل������وارد  ادارة  ه���ي؛ 
املالية واإدارة تكنولوجيا املعلومات واإدارة 
واإدارة  والفعاليات(  )املوؤمترات  املبيعات 

واإدارة  املعار�ص  واإدارة مبيعات  الت�ضويق 
الفعاليات  واإدارة  ال��داخ��ل��ي  ال��ت��دق��ي��ق 
اخلدمات  واإدارة  امل�����ض��رتي��ات  واإدارة 
واإدارة  للخدمات”  و”اأدنيك  الهند�ضية 
و”اآيدك�ص”  امل��ع��ار���ص  م��رك��ز  ع��م��ل��ي��ات 
واإدارة  لل�ضيافة”  و”كابيتال 
احلكومية  وال���ع���اق���ات  ال����ربوت����وك����ول 
العني  وال�ضامة ومركز  ال�ضحة  واإدارة 
التقييم من  للموؤمترات. وجرت عملية 
من  معتمدين  خارجيني  مقّيمني  قبل 
التمّيز،  جم���ال  يف  املخت�ضني  اخل����رباء 
الدائرة  ف��ئ��ات  اجل��ائ��زة  ت�ضمنت  ح��ي��ث 
)الذهبية  امل��ت��م��ي��زة  وال���دائ���رة  امل��ث��ال��ي��ة 
وال��ف�����ض��ي��ة( وامل����وظ����ف امل��ت��م��ي��ز )جنم 
اأف�ضل  ف��ئ��ة  اإىل  ب���الإ����ض���اف���ة  اأدن����ي����ك(، 

خدمة. 

 معر�ش دبي الدويل للمجوهرات 2018 يختتم فعالياته بنجاح 

ت�ستقطب ممثلني من كرواتيا ومالطا واإ�سبانيا و�سلوفينيا وكيوتو يف اليابان

موؤ�س�سات �سياحية دولية �ساركت بقافلة �سفر اآفياريب�ش يف ال�سرق االأو�سط

•• دبي-الفجر: 

اختتم معر�ص دبي الدويل للمجوهرات 
ا�ضت�ضاف  اأن  بعد  باهر  بنجاح  فعالياته 
والعامليني  امل��ح��ل��ي��ني  ال��ع��ار���ض��ني  ن��خ��ب��ة 
اأكر  خالها  ا�ضتعر�ضوا  بلداً   21 من 
األف قطعة جموهرات فاخرة.   25 من 
م�ضارات  ال�ضخمة  الفعالية  واأ���ض��اف��ت 
جت���اري���ًة ق��ّي��م��ًة واأج�������واًء مم��ي��زة اأث����رت 
منط  ي�ضبه  باأ�ضلوب  امل�ضتهلكني  جتربة 
من  الفعالية  تنظيم  مّت  وق��د  حياتهم. 
وهي  قبل �ضركة ’دي يف جلوبال لينك‘، 
دبي  ’مركز  ب��ني  م�ضرتك  ت��ع��اون  ث��م��رة 
’اإيتاليان  و جمموعة  العاملي‘  التجاري 
اإكزيب�ضن‘. وبعد جناح املعر�ص يف دورته 
لإطاق  املنظمون  يتطّلع  ال��ع��ام،  ل��ه��ذا 
13 و16 نوفمرب  القادمة بني  ال��دورة 
وكان برنامج امل�ضرتين �ضمن   .2019
عاملية  اأ�ضماء  م�ضاركة  �ضهد  قد  املعر�ص 
واجلملة،  ال��ت��ج��زئ��ة  جت�����ارة  جم����ال  يف 
ل�ضمان  العار�ضني  مع  �ضاهموا  والذين 
الو�ضول اإىل اأرقى ت�ضكيات املجوهرات 
التناف�ضية، ف�ضًا  الفريدة والمتيازات 
عن اإتاحة الفر�ضة لبناء عاقات تعاون 
ج���دي���دة يف ال���ق���ط���اع. وت����وؤّك����د الأرق������ام 
النطاق   2018 عام  دورة  عن  ال�ضادرة 
ال��ع��امل��ي ل��ل��م��ع��ر���ص مب�����ض��ارك��ة م���ا يزيد 
عن 80 دول��ة اأب��رزه��ا الإم���ارات والهند 
والكويت  ورو�ضيا  وباك�ضتان  وال�ضعودية 
وال�����ض��ني، ع���اوة ع��ل��ى م�����ض��ارك��ة جهات 
ك��ث��م��رة للجولة  اأف��ري��ق��ي��ا  ج���دي���دة م���ن 
الرتويجية التي �ضبقت الفعالية، والتي 
رّكزت على اجتذاب املزيد من امل�ضرتين 

اإىل اجلهات العار�ضة. 
الفعالية  اختتام  على  تعليقه  اإط��ار  ويف 
لوكا  ���ض��ّرح  اأي���ام،  لأرب��ع��ة  ا�ضتمرت  التي 

“�ضّكلت  امل��ع��ر���ص:  م��دي��ر  ف��ريون��ي�����ض��ي، 
اجلديد  ال��ن��م��وذج  وف��ق  العمل  موا�ضلة 
ل��ل��م��ع��ر���ص ال�����ذي مت اب���ت���ك���اره اب���ت���داًء 
م��ن ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ت��اأك��ي��داً على جناحه 
ديناميكيات  م��ع  ت��ت��اءم  كا�ضرتاتيجية 
العر�ص  فّعالية  اأن  املوؤّكد  ومن  ال�ضوق. 
الأعمال  ق��ط��اع  ي�����ض��ت��ه��دف  ���ض��ي��اق  وف���ق 
ال�ضركات  وب��ني  ال�ضركات  ب��ني  املبا�ضرة 
�ضيقّدم  ����ض���واء  ح���ّد  ع��ل��ى  وامل�����ض��ت��ه��ل��ك��ني 
عن�ضراً داعماً لقطاع املجوهرات يف دبي 

الأو�ضط  ال�ضرق  ومنطقة  خا�ص  ب�ضكل 
ال��ذي �ضنوا�ضل  ب�ضكل ع��ام، وه��و الأم��ر 
العمل عليه يف دورة املعر�ص القادمة عام 

.»2019
و�ضهد املعر�ص ح�ضور خرباء املجوهرات 
مل��ن��اق�����ض��ة اأه�����م امل���وا����ض���ي���ع ال���راه���ن���ة يف 
ال��ق��ط��اع ح���ول ال��ع��امل. وب���دوره���ا قامت 
ب����اول دي ل���وك���ا، امل��وؤ���ض�����ص امل�������ض���ارك يف 
’تريندفريجن  امل�ضتقل  البحوث  مركز 
بت�ضليط  فوركا�ضتينج‘  اآن���د  ج��ول��ريي 

’تريند  اإ���ض��دار  على  ع��ام  ب�ضكل  ال�ضوء 
خاطفة  ن��ظ��رة  واإل���ق���اء   2020 بوك‘ 
بالقطاع  التوقعات اخلا�ضة  اأحدث  على 
الك�ضف عن  القادمة، مع  املوا�ضم  خال 
اخلا�ضة  والجت��اه��ات  امل�ضتهلكني  روؤى 
والأجحار  الأمل��ا���ص  جم��وه��رات  ب�ضناعة 
ال���ك���رمي���ة وال�����ذه�����ب. وب��������دوره ت���راأ����ص 
الكرمية”  ل��اأح��ج��ار  ال����دويل  “املعهد 
جوهرة  “الزمرد:  بعنوان  نقا�ص  حلقة 
ك�ضف  اإىل  ه���دف���ت  وال����ت����ي  ملكّية”، 

•• دبي-الفجر: 

�ضة  واملتخ�ضّ عاملياً  اآفياريب�ص،الرائدة  �ضركة  ك�ضفت 
والطلب �ضمن قطاعات  الإنفاق  م�ضتويات  بتطوير 
والتي  وال�ضيافة،  وال��ط��ريان  اخل��ارج��ي��ة  ال�ضياحة 
ت��دي��ر حمفظة ت��ت��ع��اون م��ن خ��ال��ه��ا م��ع اأك���ر من 
100 �ضركة طريان و150 عميل يف جمالت ال�ضفر 
وال�ضياحة حول العامل، عن اإمتامها بنجاح فعاليات 
واملعروف  ال�ضفر،  قطاع  يف  ال�ضنوي  املتنقل  املعر�ص 
الأو�ضط.  ال�����ض��رق  يف  اآف��ي��اري��ب�����ص  �ضفر  قافلة  با�ضم 
العاملية  ال�ضياحة  العديد من جمال�ص  حيث �ضاركت 
الفعالية  يف  ال�ضياحية  اجل��ولت  وم�ضغلي  والفنادق 
التي وجهت الدعوة جلهاٍت حمّددة قامت بالرتويج 
مل��ن��ت��ج��ات��ه��ا ال�����ض��ي��اح��ي��ة، ب��ه��دف ج���ذب اه��ت��م��ام رواد 
ال�ضياحة اخلارجية املوجودين يف الكويت والبحرين 

وقطر والإمارات العربية املتحدة.

 وق���د ���ض��ه��دت ال�����دورة ال��راب��ع��ة م��ن ال��ف��ع��ال��ي��ة لهذا 
العام م�ضاركة عدٍد من الوجهات والهيئات اجلديدة 
والراغبة برفع �ضوية الوعي مبنتجاتها املتميزة عرب 
العربي.  اخلليج  دول  اأ���ض��واق  م��ع  ال��ع��اق��ات  متتني 
وت�ضمل قائمة هذه اجلهات كًا من  املجل�ضالوطني 
ل��ل�����ض��ي��اح��ة ال��ك��روات��ي��ة ك�����راٍع ذه��ب��ي وه��ي��ئ��ة مالطا 
’�ضواروف�ضكي  و  ’لوت‘  لل�ضياحة وفنادق ومنتجعات 
الهيئات  عاوة على غريهم من  كري�ضتال ويلنت‘. 
العام، ومنها:  اأخرى هذا  التي تثبت ح�ضورها مرة 
وجمل�ص ال�ضياحة ال�ضلوفيني وجمعية  ’تور �ضبني‘ 
مدينة كيوتو ال�ضياحية، فنادق ومنتجعات ’�ضينتارا‘ 

واخلطوط الرتكية و’اأير بالتيك‘ و ’يوروبكار‘.
ال�ضرق  يف  اآف��ي��اري��ب�����ص  ���ض��ف��ر  “قافلة  زارت  وق����د   
الأو�ضط” ك���ّاً م��ن وال��ك��وي��ت وال��ب��ح��ري��ن م��ن 15 
العربية  الإم����ارات  ت  وخ�ضّ  ،2018 اأكتوبر   17  -
املتحدة بجولٍة منف�ضلة �ضملت دبي واأبوظبي يومي 

12 و13 نوفمرب 2018.
برونوبيت�ص  ك��ارل  �ضّرحت  املو�ضوع،  على  وتعليقاً   
الدرا�ضية  ال���رح���ات  ق�����ض��م  رئ��ي�����ص  ف��وي��ف��ودي��ت�����ص، 
بالنيابة: “ان�ضّم املجل�ص الوطني لل�ضياحة الكرواتية 
-مع �ضركائنا يف الوفد الذي ميثل جمال�ص ال�ضياحة 
ال�ضفر  م��ع��ر���ص  اإىل  ال���رائ���دة-  ال�ضياحة  و���ض��رك��ات 
�ضمن  الأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  ’اآفياريب�ص‘  من  املتنقل 
الإمارات العربية املتحدة، وذلك للمرة الأوىل كراٍع 
ذه��ب��ي ب��ه��دف رف���ع م�����ض��ت��وى ال��وع��ي ب���اأب���رز مناطق 
اجلذب يف كرواتيا والعرو�ص الفريدة التي توفرها. 
ويف اإطار جهودنا امل�ضتمّرة للنهو�ص ب�ضبل التوا�ضل 
اإىل  ال�ضفر  خ��رباء  ب��ني  ال��ع��اق��ات  وتعزيز  وتو�ضيع 
اخل�����ارج يف الإم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة م���ن جهة، 
اأخرى،  جهٍة  من  كرواتيا  يف  ال�ضفر  قطاع  و�ضركاء 
بجمع  جنحت  كبرية  فر�ضة  الفعالية  ه��ذه  قدمت 
توليد  يف  حم��وري��اً  دوراً  يلعبون  ال��ذي��ن  الأ�ضخا�ص 

امل��زي��د م��ن ال��ف��ر���ص ال��ت��ج��اري��ة امل�����ض��رتك��ة اجلديدة 
الإمارات  يف  للمقيمني  جديدة  عطٍل  باقات  واإن�ضاء 
العربية املتحدة، وزي��ادة اأع��داد ال��زوار القادمني من 

هذه ال�ضوق اإىل كرواتيا«.
وقد ان�ضّم اإىل الوفد الكرواتي ممثلني من جمل�ص 
ال�����ض��ي��اح��ة وم��ك��ت��ب الت��ف��اق��ي��ات يف زغ���رب وجمل�ص 
و�ضركة  دوب��روف��ن��ي��ك-ن��ريي��ت��ف��ا  م��ق��اط��ع��ة  ���ض��ي��اح��ة 

اأباكو�ص تورز واأمثو�ص ترافل.
الأو�ضط  ال�����ض��رق  يف  اآفياريب�ص  �ضفر  قافلة  وت��ق��ّدم 
برنامج فعاليات من �ضاأنها بناء �ضبكات ات�ضاٍل قوية 
العامات  من  بع�ضاً  جتمع  والتي  ال�ضفر،  قطاع  يف 
ال��ع��امل يف جمال  ع��ل��ى م�ضتوى  ال���رائ���دة  ال��ت��ج��اري��ة 
مع  واح��د،  �ضقف  وال�ضياحة حتت  والطريان  ال�ضفر 
مع  مبا�ضرة  لالتقاء  ال�ضركاء  اأمام  الفر�ضة  اإتاحة 
وكاء ال�ضفر الرائدين يف املنطقة و�ضناع القرار يف 

قطاع ال�ضفر.

اجلوهرة  هذه  وراء  التاريخية  الأ���ض��رار 
الأ����ض���ط���وري���ة اخل�������ض���راء، وال���ب���ح���ث يف 
مّر  على  ال�ضيدات  دفعت  التي  الأ�ضباب 
كليوباترا  من  ابتداًء  لقتنائها  الزمان 

و�ضوًل اإىل كيت ميدلتون.
 كما ا�ضت�ضافت الفعالية منتدى ال�ضرق 
 ،2018 املجوهرات  مل�ضممي  الأو���ض��ط 
مفاهيم  احل�ضور  مع  ا�ضتك�ضف  وال��ذي 
نخبة  مب�����ض��ارك��ة  الت�ضميم”  “ع�ضر 
امل�ضاركون  ناق�ص  حيث  املتحدثني،  من 
الديناميكية وقيمتها  الت�ضميم  حركات 
يف  احلا�ضم  ودوره���ا  ال�ضوق،  يف  احلالية 
ر�ضم مامح م�ضتقبل قطاع املجوهرات 
منطقة  ���ض��م��ن  ال���ك���رمي���ة  والأح�����ج�����ار 
املعهد  ال�ضرق الأو�ضط. واأخ��رياً، حتّدث 
يف  واملجوهرات  احللي  لعلوم  الأمريكي 
ابتكار  اآل��ي��ات  ح��ول  ه��ام��ة  نقا�ص  جل�ضة 

الأملا�ص ال�ضطناعي.
للم�ضممني  الفّعال  الرتويج  لعب  كما   
املعر�ص،  يف  حم����وري����اً  دوراً  امل��ح��ل��ي��ني 
مع  بالتعاون  الفعالية  ا�ضت�ضافت  حيث 
دبي،  يف   )55FIFTY7( ا���ض��ت��ودي��و 
ركن امل�ضمم امل�ضتقل وم�ضابقة الأطفال، 
رئي�ضية  ب�ضورة  تركزان  مبادرتان  وهما 
املواهب  واإل����ه����ام  وت��ن��م��ي��ة  رع���اي���ة  ع��ل��ى 
ورّحب  امل��ج��وه��رات.  ت�ضميم  يف  املحلية 
ب��امل�����ض��ارك��ني يف م�ضروع  اأي�����ض��اً  امل��ع��ر���ص 
توّفر  حكومية  م��ب��ادرة  وه��و  “قادة”، 
من�ضًة خا�ضًة باأ�ضحاب الهمم لتوظيف 
مواهبهم الإبداعية الواعدة يف ت�ضميم 
جم���وه���رات ���ض��اح��رة، وق���د اأث��ب��ت��ت هذه 
الأربعة  الأي���ام  ط���وال  �ضعبيتها  امل��ب��ادرة 
ل��ل��م��ع��ر���ص. اأت����اح امل��ع��ر���ص اأم����ام ال����زوار 
وت�ضكيات  الفريدة  الإب��داع��ات  اأح���دث 
املجوهرات اخلابة، مع عرو�ص خا�ضة، 

اإ�ضافة اإىل 19 عر�ص اأزياء.

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

   يف الدعوى رقم 2018/2309 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضده/1- جمموعه ال�ضناعات املتطوره �ص.ذ.م.م جمهول 
البناء  مل��ق��اولت  التنفيذ/بيغا�ضو�ص  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�ص.ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )283052.35( درهم  اىل طالب التنفيذ 
او خزينة املحكمة وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الجراءات التنفيذية 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ 

ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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املال والأعمال

ن�ساطا جتاريا جديدا يف قائمة   44
الن�ساطات التجارية يف دبي خالل 10 اأ�سهر

•• دبي -وام:

التنمية القت�ضادية  التجاري يف دائرة  الت�ضجيل والرتخي�ص  اأعلن قطاع 
اأ�ضهر الأوىل من  44 ن�ضاطا جتاريا جديدا خال الع�ضرة  يف دبي اإ�ضافة 
 2200 م��ن  اأك��ر  اإىل  التجارية  الأن�ضطة  ع��دد  اإج��م��ايل  لي�ضل   2018

ن�ضاط جتاري.
ب�ضكل  القطاع  ال��ذي يجريه  ال���راأي  ا�ضتطاع  اخل��ط��وة عقب  ه��ذه  وت��اأت��ي 
دوري لتتبع احتياجات ال�ضوق املحلي، ومبداأ العر�ص والطلب، اإ�ضافة اإىل 
ا�ضرتاتيجية اقت�ضادية دبي الرامية اإىل ت�ضهيل مزاولة الأعمال لأ�ضحاب 
الرخ�ص التجارية، وتوفري ن�ضاطاتهم واحتياجاتهم ال�ضوقية، الأمر الذي 
ي�ضاهم يف حتقيق م�ضاريعهم التنموية، والتناف�ص يف ال�ضوق املحلي لدولة 

الإمارات واإمارة دبي على وجه التحديد.
ا�ضتهاكي  “متجر  ن�ضاط  ا�ضتحداث  لت�ضمل  اجلديدة  الأن�ضطة  وتتنوع 
جتربة  يعد  وال��ذي  ال�ضتهاكية  املجمعات  جمموعة  اإىل  ي�ضاف  عائم” 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا، ح��ي��ث ي�����ض��م��ل ال���ق���وارب ال��ت��ي جت��ه��ز ل��ت��ك��ون متاجر 
ا�ضتهاكية يقوم ن�ضاطها على ت�ضويق بع�ص املواد ال�ضتهاكية �ضواء كانت 

تقدم خدماتها يف موقع ثابت اأو اأثناء القيام برحات على طول ال�ضاطئ.
وقال مروان املرزوقي، رئي�ص ق�ضم الأن�ضطة التجارية يف قطاع الت�ضجيل 
وجهه  عائم”  ا�ضتهاكي  “متجر  ن�ضاط  يعترب  ال��ت��ج��اري  وال��رتخ��ي�����ص 
ثابت  ال�ضتهاكي يف موقع  املتجر  يكون  اأن  املمكن  للت�ضوق اجلديد فمن 
وبالتايل فهو يخدم العديد من ال�ضياح وال�ضكان املحليني على ال�ضاطئ، اأو 
من خال القيام برحات على طوله وبالتايل يقدم العديد من اخلدمات 
للقوارب التي تنتظر تفريغ احلمولة، اأو حتميل حمولة والأبحار اإىل اجلهة 
ال�ضتهاكية  امل��واد  تقدمي  يف  نوعية  نقله  يعد  اأن��ه  اإىل  لفتا  املق�ضودة.. 

وتلبية متطلبات العاملني يف البواخر.
اإطار حر�ص فريق  تاأتي يف  للن�ضاطات اجلديدة  الإ�ضافة  اأن هذه  واأ�ضاف 
ومقرتحات  اآراء  وا�ضتطاع  لل�ضوق،  احل��ايل  الو�ضع  درا���ض��ة  على  العمل 
اإىل جانب الراغبني يف بدء مزاولة  اأ�ضحاب الرخ�ص،  رجال الأعمال من 
الأعمال يف اإمارة دبي، ملعرفة احتياجاتهم وتلبية متطلبات ال�ضوق املحلي، 
الذي ي�ضهد تغريات وتطورات م�ضتمرة اإ�ضافة اإىل اأنه تكملة للم�ضرية التي 
خطتها اقت�ضادية دبي لت�ضهيل اإجراءات احل�ضول على ترخي�ص ال�ضركات 
الإيجابي  مل��ردوده  ع��ام،  ب�ضكل  اخلدمات  وتطوير  املحدودة  امل�ضوؤولية  ذات 
الأعمال  العقبات لرجال  القطاع اخلا�ص من خال تذليل  يف تعزيز منو 
اجلدد الذين لديهم اأفكار جديدة للبدء يف اأي ن�ضاط جتاري يرغبون النمو 

فيه، وبالتايل توفري املزيد من فر�ص العمل.

اإطالق م�سابقة عاملية البتكار جتربة 
واقع افرتا�سي نوعية لربج خليفة

•• دبي - وام: 

اأعلنت �ضركة اإت�ص تي �ضي فايف HTC Vive بال�ضراكة مع جمموعة 
اإحدى مبادرات موؤ�ض�ضة دبي امل�ضتقبل  اإعمار و”م�ضرعات دبي امل�ضتقبل” - 
- اإطاق مبادرة م�ضرتكة هادفة لتو�ضيع نطاق فر�ص الأعمال يف منظومة 
الواقع الفرتا�ضي يف املنطقة وتبني اأحدث التوجهات والتطورات التقنية. 
يف  الفرتا�ضي  ال��واق��ع  تقنيات  ملطوري  الفر�ضة  اجل��دي��دة  امل��ب��ادرة  وتتيح 
لتطوير  م�ضابقة  يف  للم�ضاركة  والعامل  واأفريقيا  الأو�ضط  ال�ضرق  منطقة 
حمتوى للواقع الفرتا�ضي يتمحور مو�ضوعه حول “برج خليفة” اأطول 
بورت  فايف  من�ضة  على  الفائزة  التجربة  اإط��اق  و�ضيتم  ال��ع��امل.  يف  ب��رج 
تي  اإت�����ص  قبل  م��ن  املدعومة  الف��رتا���ض��ي  ال��واق��ع  ملحتوى   Viveport
 Vive خ��وذة  مل�ضتخدمي  متاحة  و�ضتكون   ،  HTC Vive فايف  �ضي 
برج  اإىل  احل�ضري  الدخول  باإمكانية  امل�ضاركون  و�ضيحظى  العامل.  ح��ول 
خليفة واحل�ضول على �ضور عالية الو�ضوح للمبنى ..فيما �ضيعمل برنامج 
“م�ضرعات دبي امل�ضتقبل” على ت�ضهيل و�ضول املت�ضابقني اإىل مركزه املجهز 
بالكامل لتقنيات الواقع الفرتا�ضي يف منطقة 2071، وتوفري م�ضاحات 
العمل خال امل�ضروع. وتعترب HTC Vive �ضريك الواقع الفرتا�ضي 
مل�ضرعات دبي امل�ضتقبل، و�ضتكون خوذتها ومنظومتها املتطورة، جهاز الواقع 
الدعم  اأ�ضكال  خمتلف  ال�ضركة  و�ضتقدم  للم�ضابقة،  الر�ضمي  الفرتا�ضي 

الفني وخرباتها للمطورين خال امل�ضابقة.
واأكد خلفان بلهول الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، اأن تعزيز بيئة 
العلوم والتكنولوجيا املتقدمة ملوؤ�ض�ضة دبي للم�ضتقبل، ميثل توجهاً رئي�ضياً 
بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  لتنفيذ  عمل  واآلية  للموؤ�ض�ضة 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اإىل حا�ضنة للم�ضتقبل وخمترب لتطوير التكنولوجيا  بتحويل دبي  اهلل” 
امل�ضابقة  هذه  امل�ضتقبل  دبي  م�ضرعات  احت�ضان  اأن  اإىل  املتقدمة..م�ضرياً 
العاملية يعك�ص دور املوؤ�ض�ضة يف ت�ضجيع واحت�ضان واإطاق املبادرات املبتكرة 
 HTC الهادفة. من جهته قال راميت هاري�ضنجاين، نائب الرئي�ص رئي�ص
يف ال�ضرق الأو�ضط واأفريقيا : “ت�ضهد تقنيات الواقع الفرتا�ضي   Vive
اإقباًل متزايداً من خمتلف قطاعات الأعمال واجلهات احلكومية على حد 
�ضواء، �ضعياً اإىل اغتنام قدرته على اإطاق العنان ملخيلة الإن�ضان باأ�ضاليب 
اأبرز  مع  وال�ضراكات  ال�ضرتاتيجي  املحتوى  �ضاأن  وم��ن  بالكامل.  جديدة 
ت�ضويقاً  اأك��ر  افرتا�ضي  واق��ع  جت��ارب  ابتكار  يتيحا  اأن  التجارية  العامة 
من املعتاد، وهذا ما يتجلى بو�ضوح يف هذه امل�ضابقة اجلديدة للمطورين. 
الواقع  منظومة  بتطوير  ال��را���ض��خ  ال��ت��زام��ن��ا  ع��ل��ى  امل��ق��ام  ه���ذا  يف  ون��وؤك��د 
الفرتا�ضي، كما اأننا نفخر بتوفري املن�ضات الرائدة التي تتيح للمطورين 

ت�ضّور وتطوير وت�ضويق الأفكار املبتكرة يف عامل الواقع الفرتا�ضي«.

حاكم ال�سارقة ي�سهد اأعمال ملتقى االإمارات للتخطيط االقت�سادي اخلام�ش

 �سياحة راأ�ش اخليمة : فنادق راأ�ش اخليمة ت�ستعد جلمهور عطلة اليوم الوطني 47 لالمارات 

•• ال�شارقة -وام:

الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  �ضهد 
���ض��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���ض��م��ي ع�ضو 
ام�ص  ال�ضارقة  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�ص 
ب��ح�����ض��ور ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ ���ض��ل��ط��ان بن 
القا�ضمي ويل عهد  �ضلطان  حممد بن 
الن�ضخة  اأعمال  ال�ضارقة،  حاكم  ونائب 
للتخطيط  الإم���ارات  مللتقى  اخلام�ضة 
القت�ضادي الذي تنظمه دائرة التنمية 
 “ �ضعار  حتت  ال�ضارقة  يف  القت�ضادية 
م�ضرعات اقت�ضاد امل�ضتقبل : معرفة .. 
ابتكار .. بناء الإن�ضان “، وذلك يف مركز 

اجلواهر للمنا�ضبات واملوؤمترات.
وي���ب���ح���ث امل���ل���ت���ق���ى اأه��������م ال���ت���ح���ولت 
الق����ت���������ض����ادي����ة اجل������دي������دة والآث����������ار 
وتبادل  عليها،  امل��رتت��ب��ة  الق��ت�����ض��ادي��ة 
اخل��ربات وامل��ب��ادرات و�ضبل دف��ع عجلة 
تناف�ضية  وت��ع��زي��ز  الق��ت�����ض��ادي  ال��ن��م��و 
الوطنية  الأج���ن���دة  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال���دول���ة 

لروؤية الإمارات 2021.
للتوا�ضل  ا���ض��ت��ك��م��ال  امل��ل��ت��ق��ى  وي���اأت���ي 
الدولة  اإم����ارات  جميع  ب��ني  والتن�ضيق 
القت�ضادي،  ال��ت��خ��ط��ي��ط  جم�����ال  يف 
واحل���ر����ص ع��ل��ى اإجن��اح��ه��ا م���ن خال 
ال��ت��ع��اون وال��ع��م��ل امل�����ض��رتك م��ع وزارة 
القت�ضادية  التنمية  ودوائ��ر  القت�ضاد 
يف الدولة، مما ي�ضهم يف تعزيز التنمية 

القت�ضادية امل�ضتدامة.
�ضعيد  ب����ن  ����ض���ل���ط���ان  م����ع����ايل  واأل�����ق�����ى 
املن�ضوري وزير القت�ضاد كلمة قدم يف 
�ضاحب  اإىل  والتقدير  ال�ضكر  بدايتها 
ال�����ض��م��و ح���اك���م ال�������ض���ارق���ة ع��ل��ى دعمه 
للتخطيط  الإم���ارات  مللتقى  وت�ضريفه 
الق��ت�����ض��ادي ل��ه��ذا ال���ع���ام، م�����ض��ريا اإىل 
رائدة  �ضنوية  اأ�ضبح حمطة  امللتقى  اأن 
اجلهات  وخ���ربات  ج��ه��ود  فيها  جتتمع 
بالتنمية  املعنية  وامل��ح��ل��ي��ة  الحت���ادي���ة 
وال���ت���خ���ط���ي���ط الق����ت���������ض����ادي ب���دول���ة 
التنموية  م�ضريتنا  لتعزيز  الإم����ارات، 
وفقا لروؤية وتطلعات قيادتنا الر�ضيدة 

نحو مزيد من التقدم والزدهار.
“ لقد و�ضع   : املن�ضوري  وق��ال معايل 
دورته  انطاق  اأجندته منذ  امللتقى يف 
يجوب  اأن  ���ض��ن��وات  خم�ص  قبل  الأوىل 
اإماراتنا ال�ضبع ب�ضورة �ضنوية لت�ضليط 
ال�ضوء على املقومات املتنوعة لقت�ضاد 
دولة الإمارات، ويف حمطتنا لهذا العام 
ال�����ض��ارق��ة احل��ب��ي��ب��ة، فر�ضة  اإم�����ارة  يف 
النمو  ع��ل��ى  ال�����ض��وء  لت�ضليط  م��ث��ال��ي��ة 
التي  ال��رائ��دة  والتطورات  القت�ضادي 
املجالت  مبختلف  الإم������ارة  ت�����ض��ه��ده��ا 
ال�����ض��م��و حاكم  يف ظ���ل روؤي�����ة ���ض��اح��ب 
رئي�ضيا  لعبا  اأ�ضبحت  حتى  ال�ضارقة، 

يف تنمية اقت�ضاد دولة الإمارات وزيادة 
تنوعه وا�ضتدامته » .

ولفت اإىل اأن امللتقى يعزز من اخلطط 
ممكنات  لتطوير  امل�����ض��رتك��ة  واجل��ه��ود 
ال��ن��م��و الق��ت�����ض��ادي امل�����ض��ت��دام لإم����ارات 
هذه  تركيز  اأن  اإىل  م�ضريا  امل�ضتقبل، 
الدورة على منوذج امل�ضرعات احلكومية 
هو فر�ضة مميزة لإبراز اأهمية امل�ضرعات 
التخطيط  لتفعيل  م��ب��ت��ك��رة  كمن�ضة 
وال�ضتفادة  ال�����ض��ل��ي��م،  الق���ت�������ض���ادي 
التكامل  ت��ع��زي��ز  يف  مم��ار���ض��ات��ه��ا  م���ن 
ب��ني اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة م��ن اأج����ل تنمية 
والبتكار  املعرفة  رك��ائ��زه��ا  م�ضتدامة 
التخطيط  اأن  مو�ضحا  الإن�ضان،  وبناء 
ال����ض���رتات���ي���ج���ي ه����و اأح�������د الأع����م����دة 
م�ضرية  عليها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الرئي�ضية 
ال��ت��ط��ور وال��ت��ن��م��ي��ة يف دول����ة الإم�����ارات 
منذ تاأ�ضي�ضها، حيث ما يزال ا�ضت�ضراف 
ال�ضرتاتيجي  والتخطيط  امل�ضتقبل 
خمتلف  يف  امل�ضتدامة  للتنمية  ال�ضليم 
ال�ضيا�ضة  يف  اأ�ضا�ضيا  حم���ورا  امل��ج��الت 

التنموية التي تتبناها الدولة.
“ متت  واأ�����ض����اف وزي�����ر الق���ت�������ض���اد : 
ا�ضتنادا  القت�ضادية  خططنا  �ضياغة 
امل�ضتقبل،  اقت�ضاد  ركائز  تعزيز   : اإىل 
وتطوير الأطر الت�ضريعية والتنظيمية 
ال���������ض����دي����ق����ة ل�����اأع�����م�����ال واجل������اذب������ة 
وت�ضجيع  الأج�����ن�����ب�����ي،  ل���ا����ض���ت���ث���م���ار 
القطاعات ذات القيمة امل�ضافة، وتعزيز 
دور القطاع اخلا�ص، اإىل جانب ت�ضجيع 
ريادة الأعمال من خال دعم امل�ضاريع 
ال�ضغرية واملتو�ضطة وال�ضركات النا�ضئة 
ول �ضيما املبتكرة، واليوم يعد اقت�ضادنا 
تنوعا  القت�ضادات  اأك��ر  اأح��د  الوطني 
القطاعات  م�ضاهمة  م��ع  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
%70 من  م��ن  ب��اأك��ر  النفطية  غ��ري 

ناجتنا املحلي الإجمايل » .
اأن دول����ة الإم������ارات  واأك�����د امل��ن�����ض��وري 
ت�����ض��ري وف���ق خ��ري��ط��ة ط��ري��ق وا�ضحة 
متكاملة  ت��ن��م��وي��ة  وا����ض���رتات���ي���ج���ي���ات 
اقت�ضاد  وب����ن����اء  اأه����داف����ن����ا  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
روؤي�����ة  اأن حم�������ددات  ك���م���ا  امل�����ض��ت��ق��ب��ل، 
ما  اقت�ضاد  وخطة   ،2021 الإم����ارات 
بعد النفط، ومئوية الإمارات 2071، 
جمالت  يف  الوطنية  وال�ضرتاتيجيات 
ال�ضطناعي  وال���ذك���اء  الب��ت��ك��ار  م��ث��ل 
.. متثل جانبا من  وغ��ريه��ا  وال��ط��اق��ة 
التخطيط  جم����ال  يف  ال���دول���ة  ج���ه���ود 

وا�ضت�ضراف امل�ضتقبل.
م���ن ج��ان��ب��ه اأ����ض���ار ���ض��ع��ادة ���ض��ل��ط��ان بن 
التنمية  دائ���رة  رئي�ص  ال�ضويدي  ه��ده 
كلمته،  خال  ال�ضارقة  يف  القت�ضادية 
ال�ضارقة يف  ب��اإم��ارة  ال��دائ��رة  اإىل جهود 
بناء  القت�ضادية  القطاعات  كافة  دعم 

حاكم  ال�ضمو  �ضاحب  توجيهات  على 
ال�ضارقة نحو توفري كل الدعم ملمار�ضة 
مت  فقد  للمواطن،  القت�ضادي  العمل 
للم�ضاريع  التميز  عامات  ا�ضتحداث 
ال��ري��ادي��ة ال��وط��ن��ي��ة، وف��ت��ح م��زي��د من 
القت�ضادية  والأن�������ض���ط���ة  الأ������ض�����واق 
منو  م����ع����دل  اأن  ح���ت���ى  ل���ل���م���واط���ن���ني، 
هو  كان  للمواطنني  الريادية  الرخ�ص 
الأعلى من �ضمن جميع نوعيات رخ�ص 
الأع���م���ال يف ال��ع��ام امل��ا���ض��ي يف الإم����ارة 
لذلك  ي�����ض��اف   ،16% من���و  وب��ن�����ض��ب��ة 
���ض��ن��وات للتعاون  ال���دائ���رة م��ن��ذ  ت��وج��ه 
مع اجلامعات والكليات، وهو ما مت مع 
اجلامعة الأمريكية بال�ضارقة وجامعة 
برنامج  يف  التقنية  وك��ل��ي��ات  ال�����ض��ارق��ة 
الطلبة  وتدريب  املعرفة،  اقت�ضاد  دعم 
فكر  لن�ضر  القت�ضادية  البحوث  على 
ال�ضباب  ب���ني  الق���ت�������ض���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

والنا�ضئة.
ملتقى  انعقاد  اأن  اإىل  ال�ضويدي  ولفت 
اإم�������ارة  ال��ت��خ��ط��ي��ط الق����ت���������ض����ادي يف 
ال�ضارقة ياأتي و�ضط حتديات اقت�ضادية 
واإق��ل��ي��م��ي��ة وحم��ل��ي��ة، وتطلعات  دول��ي��ة 
ك��ب��رية ع��ل��ى م�����ض��ت��وى الدولة،  واآم�����ال 
ومنها تنويع عجلة القت�ضاد، وا�ضتباق 
معايري التنمية امل�ضتدامة ورفع مكون 
وتعزيز  املجتمع،  يف  والبتكار  املعرفة 
يف  ال��دول��ة  لقت�ضاد  التناف�ضي  امل��وق��ع 
الأ�ضواق العاملية، على اأن يكون ذو قيمة 
جمتمعية،  واأي�ضا  اقت�ضادية  م�ضافة 
حتتية  لبنية  امل�ضتمر  ال��ت��ط��وي��ر  وم���ع 

ذكية.
التنمية  دائ����������رة  رئ����ي���������ص  واأو��������ض�������ح 
القت�ضادية  التحديات  اأن  القت�ضادية 
والتنموية التي مرت على الدولة، مرت 
يف  الأ�ضواق  بارتدادات  ال�ضارقة  باإمارة 
ن�ضاعف  جعلنا  مما  والطلب،  العر�ص 
اجل���ه���د ل���زي���ادة ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الذي 
ح��ق��ق يف الإم������ارة من���و ق����دره 4.7% 
حيث  املا�ضي،  العام  اجلارية  بالأ�ضعار 
يطبق  من��وذج  على  تعتمد  ال�ضارقة  اأن 
بديا  القت�ضادي”  “التوازن  مفهوم 
الق���ت�������ض���ادي  “النمو  م���ف���ه���وم  ع����ن 
اإذ ل ي�ضتحوذ اأي قطاع على  ال�ضرف”، 
اأك���ر م��ن %20 م��ن اإج��م��ايل الناجت 
املحلي لاإمارة، مع الهتمام بالتنمية 
الناجت  يف  وال�����ض��خ�����ض��ي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
امل��ح��ل��ي ل����اإم����ارة مب��ع��دل من���و جاري 
املا�ضي، يف الوقت  العام  %5 يف  ق��دره 
ال�ضناعة مبعدل  فيه قطاع  ال��ذي منا 
اهتمام  ع��ل��ى  م���وؤ����ض���ر  وه����و   ،7.5%

الإمارة بالبعد الب�ضري التنموي.
كما األقى معايل �ضيف حممد الهاجري 
يف  القت�ضادية  التنمية  دائ���رة  رئي�ص 

“ انطاقا   : فيها  ق��ال  كلمة  اأبوظبي 
ال�ضيخ  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب  ح���ر����ص  م���ن 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
التنفيذي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص  امل�����ض��ل��ح��ة 
ب����اأن ل ي��ب��ق��ى النمو  اأب��وظ��ب��ي  لإم�����ارة 
اأب���وظ���ب���ي رهينا  الق��ت�����ض��ادي لإم������ارة 
والقليمي،  العاملي  القت�ضادي  للنمو 
اأبوظبي  ب��رن��ام��ج  ���ض��م��وه  اأط���ل���ق  ف��ق��د 
 ”21 “غدا  ال��ت��ن��م��وي��ة  ل��ل��م�����ض��رع��ات 
مبيزانية خم�ضني مليار درهم لل�ضنوات 
مليارا  ع�ضرون  منها  القادمة  الثاث 
تنفق خال العام 2019 حيث يهدف 
اأبوظبي  تناف�ضية  تعزيز  اإىل  الربنامج 
وريادتها وت�ضريع عجلة التنمية وذلك 
م��ن خ���ال ارب��ع��ة حم����اور رئ��ي�����ض��ة هي 
الأعمال وال�ضتثمار، املعرفة والبتكار، 

ومنط احلياة، واملجتمع » .
الهاجري  حممد  �ضيف  م��ع��ايل  ول��ف��ت 
وامل�ضروعات  ال���ربام���ج  م���ن  ع����دد  اإىل 
دائرة  عليها  تعمل  ال��ت��ي  والإج������راءات 
اأبوظبي  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
جمالت  خمتلف  يف  ال��ت��ق��دم  لتحقيق 

قطاعات الأعمال والقت�ضاد.
ال�ضمو  �����ض����اح����ب  ت���ف�������ض���ل  ب����ع����ده����ا 
ال�ضركاء  ب���ت���ك���رمي  ال�������ض���ارق���ة  ح���اك���م 
وزارة  وه����������م:  ال�����ض����رتات����ي����ج����ي����ني، 
القت�ضادية  التنمية  ودائرة  القت�ضاد، 
ودائرة  املبادرة”،  “راعي  اأب��وظ��ب��ي  يف 
ودائرة  دب���ي،  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية 
عجمان،  يف  الق���ت�������ض���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
راأ�ص  يف  الق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية  ودائ����رة 
اخليمة، ودائرة ال�ضناعة والقت�ضاد يف 
القت�ضادية  التنمية  ودائ��رة  الفجرية، 

�ضموه  ت��ف�����ض��ل  ك��م��ا  ال��ق��ي��وي��ن.  اأم  يف 
ب��ت��ك��رمي رع���اة امل��ل��ت��ق��ى، وه���م: الراعي 
ال�ضارقة  وم�ضرف  اأراد،  �ضركة  املا�ضي: 
الأ�ضول،  لإدارة  وال�ضارقة  الإ�ضامي، 
وهما:  للملتقى  ال���ربون���زي  وال���راع���ي 
العربي  التميمي وم�ضاركوه، وامل�ضرف 

لا�ضتثمار والتجارة اخلارجية.
ب��ع��ده��ا ت��ف��ق��د ���ض��اح��ب ال�����ض��م��و حاكم 
“مبدعون  ور���ض��ة  م��ن  جانبا  ال�ضارقة 
للملتقى،  امل�����ض��اح��ب��ة  البتكار”  ن��ح��و 
اجلميلة  ال��ف��ن��ون  كلية  تنظمها  ال��ت��ي 

والت�ضميم بجامعة ال�ضارقة.
وثائقي  فيلم  ع��ر���ص  امل��ل��ت��ق��ى  وت��خ��ل��ل 
ت������ن������اول اأه����م����ي����ة اإم������������ارة ال�������ض���ارق���ة 
وما متتلكه من مقومات  القت�ضادية، 
وقواعد اقت�ضادية واجتماعية وثقافية 
كربى �ضاهمت يف اإحداث منو اقت�ضادي 
وتنمية م�ضتدامة متطورة يف الإمارة .

 : م��ن  ك��ل  امللتقى  فعاليات  ح�ضر  كما 
القا�ضمي  اهلل  ع��ب��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�����ض��ي��خ 
رئ����ي���������ص دائ����������رة امل������وان������ئ ال���ب���ح���ري���ة 
حميد  بن  حممد  وال�ضيخ  واجل��م��ارك، 
ال���ق���ا����ض���م���ي م���دي���ر دائ�������رة الإح�������ض���اء 
والتنمية املجتمعية، و�ضعادة خولة عبد 
الرحمن املا رئي�ص املجل�ص ال�ضت�ضاري 
ب����اإم����ارة ال�����ض��ارق��ة، و����ض���ع���ادة ع��ب��د اهلل 
اإدارة  جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �ضلطان 
غرفة جتارة و�ضناعة ال�ضارقة، و�ضعادة 
دائرة  رئي�ص  العوي�ص  حممد  اهلل  عبد 
الثقافة، و�ضعادة حممد عبيد الزعابي 
وال�ضيافة،  الت�ضريفات  دائ���رة  رئي�ص 
القت�ضادية  التنمية  دوائ����ر  وروؤ����ض���اء 
القت�ضاديني  ج��ان��ب  اإىل  ال���دول���ة،  يف 

واملهتمني بريادة الأعمال وال�ضتثمار.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  م��ط��ر،  ه��ي��ث��م  اأك����د 
ال�ضياحة،  لتنمية  اخليمة  راأ����ص  لهيئة 
ع��ل��ى اه��ت��م��ام ال����زوار امل��ت��زاي��د بالرتاث 
الأمر  الثقافية،  والفعاليات  الإم��ارات��ي 
الإ�ضغال  ن�����ض��ب  رف���ع  ���ض��اأن��ه  م���ن  ال����ذي 
الإمارة  ومنتجعات  فنادق  يف  الفندقية 
 90% تتخطى  ان  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال��ت��ي 
خال عطلة نهاية اأ�ضبوع اليوم الوطني 

الطويلة. 

واأ�ضاف مطر: “نتوقع ا�ضتمرار ارتفاع 
ن�����ض��ب احل����ج����وزات يف ف���ن���ادق الإم������ارة 
خ��ال اإج���ازة ال��ي��وم ال��وط��ن��ي، ول�ضيما 
اإقامات  ع��ن  الباحثني  ال���زوار  قبل  م��ن 
وخيارات  ت��ن��اف�����ض��ي��ة  ب��اأ���ض��ع��ار  ف��ن��دق��ي��ة 
متنوعة من اأن�ضطة املغامرة والت�ضويق. 
على  الإم������ارة  زوار  ن�ضجع  ف��ن��ح��ن  ل���ذا 
الفريدة  ال�ضياحية  الوجهات  ا�ضتك�ضاف 
املميزة،  وف���ن���ادق���ه���ا  اخل��ي��م��ة  راأ�������ص  يف 
اأح�ضان  يف  املختلفة  الأن�ضطة  وجتربة 

الطبيعة«.

�ضيكون باإمكان الزوار ال�ضتمتاع بحفل 
مذهلة،  نارية  واأل��ع��اب  مميز،  مو�ضيقي 
وعرو�ص  تقليدية،  ترفيهية  وفعاليات 
زيارتهم لاإمارة.  اأثناء  فندقية مغرية 
تعزز  التي  املعامل  من  ع��دد  اإىل  اإ�ضافة 
م��ك��ان��ة راأ�����ص اخل��ي��م��ة ك��وج��ه��ة مف�ضلة 
اجلولف  ماعب  ت�ضمل  والتي  ل��ل��زوار، 
وال�ضواطئ  ال��ب��ح��ري��ة،  ال��واج��ه��ة  ع��ل��ى 
اخلابة، والريا�ضات املائية، والأن�ضطة 
التي  اجلبلية  واملغامرات  ال�ضحراوية، 
اأط���ول   - ف��اي��ت  ج��ي�����ص  “جبل  ت�ضمل 

ومغامرة  العامل”،  يف  ان��زلق��ي  م�ضار 
“فيا فرياتا” )امل�ضار احلديدي(.

هذا و�ضيحي الفنانني الامعني ح�ضني 
اجل�ضمي وعي�ضة املنهايل حفًا غنائياً 
�ضمن  دي�ضمرب،   1 ال�ضبت  ي��وم  جمانياً 
جلفار  اأب��راج  مقابل  يقام  �ضخم  م�ضرح 
لأداء جم��م��وع��ة من  اخل��ي��م��ة  راأ������ص  يف 
للتاريخ  ت���ك���رمي���اً  ال���رتاث���ي���ة  الأغ�������اين 
وال����رتاث وال��ث��ق��اف��ة الإم��ارات��ي��ة، وذلك 
بح�ضور �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ �ضعود بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�ضو  القا�ضمي،  �ضقر 

الحتفالت  تبداأ   . اخليمة  راأ���ص  حاكم 
)تفتح  م�ضاًء  الثامنة  ال�ضاعة  مت��ام  يف 
يليها  ال�ضاعة اخلام�ضة م�ضاًء(  الأب��واب 

عر�ص مذهل لاألعاب النارية. 
ك��م��ا ���ض��ي��ت��م��ك��ن امل��ق��ي��م��ون وال�������زوار من 
م�����ض��اه��دة ع���ر����ص ج����وي م���ذه���ل يقوم 
بتاأديته فر�ضان الإم��ارات، فريق الدفاع 
نوفمرب   27 يف  الإم������ارات������ي،  اجل�����وي 
راأ����ص  2018 ع��ل��ى ���ض��ف��اف ك��ورن��ي�����ص 
اخليمة القدمي )بجانب �ضوق ال�ضمك( 
ابتداًء من ال�ضاعة الرابعة بعد الظهر..
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املال والأعمال
االأول من نوعه على م�ستوى املنطقة

اقت�سادية دبي تكرم خريجي الدفعة االأوىل من »الدبلوم املهني يف الت�سجيل والرتخي�ش التجاري« 

�سراع و»غرفة ال�سارقة« يف حتالف لتعزيز ريادة االأعمال املحلية 

بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي 

مركز دبي التجاري العاملي يجّهز مواقف �سياراته ب�سواحن ال�سيارات الكهربائية

•• دبي-الفجر: 

والرتخي�ص  ال��ت�����ض��ج��ي��ل  ق���ط���اع  ك�����رم 
القت�ضادية  التنمية  دائ��رة  يف  التجاري 
من  الأوىل  ال���دف���ع���ة  خ���ري���ج���ي  ب���دب���ي 
والرتخي�ص  للت�ضجيل  املهني  “الدبلوم 
ك��ل من  ال��ت��ع��اون م��ع  ث��م��رة  التجاري”، 
دبي  باقت�ضادية  املوؤ�ض�ضي  الدعم  قطاع 
الب�ضرية  امل�����وارد  لتنمية  دب���ي  وم��ع��ه��د 
حلكومة  الب�ضرية  امل��وارد  لدائرة  التابع 
دبي،. ويعترب “الدبلوم املهني للت�ضجيل 
الأول من نوعه  والرتخي�ص التجاري”، 
ع��ل��ى م�����ض��ت��وى امل��ن��ط��ق��ة، وال�����ذي ُيعنى 
املوؤهلني  امل��وظ��ف��ني  م���ن  ج��ي��ل  ب���اإع���داد 
الأ�ضا�ضية،  واملهارات  والقدرات  باملعارف 
اخلا�ضة  الوظيفية  املهام  لتنفيذ جميع 
يف  ال��ت��ج��اري  وال��رتخ��ي�����ص  بالت�ضجيل 
دب�����ي، وف����ق ال���ل���وائ���ح وال���ق���وان���ني التي 
يف  القت�ضادية  الأن�ضطة  مزاولة  تنظم 

الإمارة.
التنفيذي  امل��دي��ر  ح�ضن،  ع��ب��داهلل  وق���ام 
اقت�ضادية  يف  املوؤ�ض�ضي  ال��دع��م  لقطاع 
التنفيذي  امل��دي��ر  بو�ضهاب،  وعمر  دب��ي، 
التجاري  والرتخي�ص  الت�ضجيل  لقطاع 
امل�ضاركني  ب��ت��خ��ري��ج  دب����ي؛  ب��اق��ت�����ض��ادي��ة 
من  متدرباً   16 اإىل  ال�ضهادات  وت�ضليم 
والرتخي�ص  الت�ضجيل  ق��ط��اع  موظفي 
ال���ت���ج���اري، وج�����رى ذل����ك خ����ال حفل 
خ��ا���ص اأق��ي��م يف ال�����ض��ال��ة ال��ذك��ي��ة مبقر 

•• دبي-الفجر: 

وهيئة  العاملي،  التجاري  دبي  اأمت مركز 
كهرباء ومياه دبي جتهيز مواقف �ضيارات 
 9 جمّمع مركز دبي التجاري العاملي ب� 
الكهربائية  ال�ضيارات  ل�ضحن  حمطات 
م�ضتخدمي  م���ن  امل���رك���ز  رواد  خل��دم��ة 
حمطات  وتتوّزع  الكهربائية.  ال�ضيارات 
ال�ضيارات  م���واق���ف  ج��م��ي��ع  يف  ال�����ض��ح��ن 
رائدة  خدمة  لتقدمي  للمركز،  التابعة 
ال�ضيارات  وم�ضتاأجري  مل��ّاك  ومتميزة 
يف  ب�ضرعة  من��ّوه��ا  امل��ت��وّق��ع  الكهربائية 
الكبرية  امل��زاي��ا  مع  دب��ي، خا�ضة  مدينة 
ل��ه��ذه ال�����ض��ي��ارات. وق���د اك��ت��م��ل تركيب 
�ضواحن ال�ضيارات الكهربائية يف خمتلف 
املركز،  يف  ال�������ض���ي���ارات  م���واق���ف  اأرج������اء 
ت��ك��ون يف م��واق��ع قريبة من  اأن  وروع���ي 
مداخل املواقف. وتتوّزع حمطات �ضحن 
ال�ضيارات الكهربائية يف موقف ال�ضيارات 
متعدد الطوابق بجوار فندق نوفوتيل، 
وم��وق��ف ���ض��ارع ال�����ض��ع��ادة، وم��وق��ف برج 
�ضنرتال،  ون  وم���وق���ف  را����ض���د،  ال�����ض��ي��خ 
من  امل��رك��ز  رّواد  جميع  خل��دم��ة  وذل���ك 
عار�ضني وزّوار ووفود م�ضاركة، و�ضركات 
تنظيم الفعاليات العاملية. يتطابق هذه 
اأه��داف خطة دبي 2021،  التوّجه مع 
الكربونية  الب�ضمة  تقليل  اإىل  ال�ضاعية 
البديلة  والعتماد على م�ضادر الطاقة 
واملتجددة التي ل ت�ضبب تلويث الهواء، 
العامل  م�����دن  ب����ني  م��ك��ان��ت��ه��ا  وت���ع���زي���ز 
يتوافق  كما  للبيئة،  �ضديقة  كمدينة 

اأه�����داف الأج���ن���دة الوطنية  ك��ذل��ك م��ع 
اإيجاد بيئة  2021 يف  لروؤية الإم��ارات 
م�ضتدامة من حيث جودة الهواء، وزيادة 
النظيفة  الطاقة  م�ضادر  على  العتماد 
م�ضادر  حم���ل  واإح���ال���ه���ا  وامل���ت���ج���ددة، 
ال���ط���اق���ة ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  و����ض���وف يكون 
دبي  مركز  يف  ال�ضيارات  �ضحن  ملحطات 
خا�ضة  عظيمة  قيمة  العاملي،  التجاري 
واأن فرتات النتظار الطويلة لل�ضيارات 
خال فرتات اإقامة املعار�ص واملوؤمترات 
�ضيارتهم  �ضحن  الفعاليات  ل��رّواد  تتيح 
 4-2 ال���  م��دى  على  و�ضهولة  ي�ضر  بكل 
ال�ضيارة  ���ض��ح��ن  ت�����ض��ت��غ��رق��ه��ا  ����ض���اع���ات 
الواحدة، بينما يقوم الزائر بعمله دون 

اأي تاأخري اأو اإبطاء.
وع�����ن ذل�����ك ق�����ال ع���ب���د ال���رح���م���ن اأب����و 

ال�ضوارب، النائب الأول للرئي�ص يف مركز 
احلفاظ  “ميّثل  العاملي:  التجاري  دبي 
الهواء،  تلّوث  وتقليل  نظيفة  بيئة  على 
اأهم  الكربونية من  النبعاثات  وخف�ص 
جميع  ندعم  فنحن  ولذلك  اأولوياتنا، 
م��ب��ادرات حكومة دب��ي ودول���ة الإم���ارات 
واأ�ضاف: “لقد تعاوننا  يف هذا املجال”، 
مع �ضركائنا يف هيئة كهرباء ومياه دبي، 
بال�ضواحن  ال�����ض��ي��ارات  م��واق��ف  م��د  يف 
اأنحاء  جميع  يف  وتوزيعها  الكهربائية 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  جم��م��ع 
هدفنا  لتحقيق  العمل  نوا�ضل  و�ضوف 
باأن ت�ضبح دبي املدينة الأذكى والأ�ضعد 
يف العامل، واأن تتفوق على مثياتها من 
املدن العاملية التي حتقق منواً مت�ضارعاً 
وا�ضتخدام  ال���ت���ل���وث،  ن�����ض��ب��ة  ت��ق��ل��ي��ل  يف 

تكرمي فريق  اأي�ضاً  اقت�ضادية دبي. ومت 
ال��ع��م��ل ال���ذي ���ض��ارك يف اإجن����اح برنامج 

الدبلوم من اقت�ضادية دبي.
يف  منت�ضب   16 التخريج  حفل  و�ضهد 
الدفعة الأوىل الذين اأم�ضوا ما ل يقل 
200 �ضاعة من التعليم والتدريب  عن 
امل�����ض��ت��م��ر ع��ل��ى ت��ن��م��ي��ة امل�����ه�����ارات، منها 
الت�ضجيل  ا�ضا�ضيات  امل��ث��ال:  �ضبيل  على 
الت�ضاريح  دليل  التجاري،  والرتخي�ص 

ال�ضياحية،  والأن���������ض����ط����ة  ال���ت���ج���اري���ة 
القوانني والنظم التخ�ض�ضية للت�ضجيل 
اأن��ظ��م��ة العمل  وال��رتخ��ي�����ص ال��ت��ج��اري، 
املتعاملني،  وا�ضعاد  خدمة  الإلكرتونية، 
والبداع،  البتكار  والتوا�ضل،  الت�ضال 
يف  الإيجابية  والطاقة  املوؤ�ض�ضي،  الفهم 

العمل.
ع����ن فخره  ع����ب����داهلل ح�������ض���ن  واأع����������رب 
باخلريجني واخلريجات الذين اجتازوا 

والرتخي�ص  للت�ضجيل  املهني  “الدبلوم 
متمنياً لهم التقدم والنجاح  التجاري”، 
يف م�ضريتهم املهنية. وقال: “ن�ضعى اإىل 
توفري كل ما من �ضاأنه متكني املوظفني 
كونهم  وتاأهيلهم  اإم��ك��ان��ات��ه��م  وت��ط��وي��ر 
ليكونوا  ل���ل���وط���ن،  احل��ق��ي��ق��ي��ة  ال������روة 
قادرين على اتخاذ القرارات واأداء مهام 
ي�ضهم  مما  عالية  وكفاءة  بجودة  العمل 
احلكومية  امل��وؤ���ض�����ض��ات  اأداء  ت��ط��وي��ر  يف 

للحفاظ  وامل��ت��ج��دّدة  النظيفة  ال��ط��اق��ة 
املواطنني  ���ض��ح��ة  وع��ل��ى  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى 
ودول���ة  دب����ي،  م��دي��ن��ة  وزّوار  وامل��ق��ي��م��ني 

الإمارات العربية املتحدة«.
ويف اإطار �ضعي هيئة كهرباء ومياه دبي 
امل�ضتمر للحفاظ على البيئة واحلد من 
النبعاثات ال�ضارة عرب تقليل العتماد 
على الوقود التقليدي، انتهت الهيئة من 
لل�ضيارات  �ضحن  حمطة   200 تركيب 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة من 
العاملي،  التجاري  دب��ي  مثل مركز  دب��ي، 
التابعة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اإ����ض���ع���اد  وم����راك����ز 
احلكومية  اجل���ه���ات  وب��ع�����ص  ل��ل��ه��ي��ئ��ة، 
وحمطات  واملطارات،  احلكومية،  و�ضبه 
والعيادات  الت�ضوق،  وم��راك��ز  ال��ب��رتول، 
ال�ضكنية  وامل��ج��م��ع��ات  وامل�����ض��ت�����ض��ف��ي��ات، 

رجال  لكافة  امل��رج��وة  ال�ضعادة  وحتقيق 
م��ع معهد  ال��ت��ع��اون  وي�ضعدنا  الأع��م��ال. 
يعنى  فيما  الب�ضرية  امل��وارد  لتنمية  دبي 
الدبلوم  يهدف  حيث  ال��ك��وادر،  بتطوير 
على  امل����وظ����ف  وت�����دري�����ب  ت���اأه���ي���ل  اإىل 
العمل، من خال  اأ�ضا�ضيات واأخاقيات 
باجلوانب  يعنى  تخ�ض�ضي  مهني  دبلوم 
الفنية واملهارة املرتبطة مبجال العمل«.
ومن جانبه، قال عبد العزيز بن حثبور، 
يف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ع����اق����ات  اإدارة  م���دي���ر 
التجاري:  والرتخي�ص  الت�ضجيل  قطاع 
يف  املتعاملني  ع��اق��ات  اإدارة  “تعاونت 
“برج العرب”  القطاع مع امل�ضوؤولني يف 
للم�ضاركني  م���ي���داين  ت���دري���ب  ل��ت��وف��ري 
املمار�ضات  اأف�������ض���ل  ح����ول  ال���دب���ل���وم  يف 
امل��ت��م��ي��زة خلدمة  ت��ق��دمي اخل���دم���ات  يف 
الزوار. واأطلع امل�ضاركون يف الدبلوم على 
معايري  مواكبة  يف  العمل  فريق  جهود 
اجلودة املتقدمة لتقدمي اأرقى اخلدمات 
وكانت  ع���ام.  ب�ضكل  وال�����ض��ي��وف  ل��ل��زوار 
القطاع  حر�ص  �ضمن  امليدانية  ال��زي��ارة 
اخلربات  الدبلوم  منت�ضبي  اك�ضاب  على 
النظرية  ال���درا����ض���ة  ب��ج��ان��ب  ال��ع��م��ل��ي��ة 
العاملية  املعايري  اأف�ضل  على  والط���اع 
العماء.  خ���دم���ة  جم����ال  يف  امل��ت��ق��دم��ة 
الإدارات  امل���ي���داين  ال��ت��دري��ب  وت�����ض��م��ن 
الفندق  زوار  م��ع  امل��ب��ا���ض��رة  ال�ضلة  ذات 
ال�ضيوف،  وع��اق��ات  ال���ض��ت��ق��ب��ال،  م��ث��ل 

وحجوزات املطاعم، وغريها«. 

•• ال�شارقة-الفجر:

وق�����ع ك����ل م����ن م���رك���ز ال�������ض���ارق���ة ل���ري���ادة 
الأع��م��ال )���ض��راع( وغرفة جت��ارة و�ضناعة 
ال�ضارقة مذكرة تفاهم تهدف اإىل موا�ضلة 
تطويرجمتمع ريادة الأعمال يف ال�ضارقة، 
��ل يف  وا���ض��ت��ك��م��اًل ل��ل��دور ال��رئ��ي�����ض��ي امل��ت��م��ثِّ
تثقيف وتوجيه ودعم رّواد الأعمال اجُلدد 
التي  التفاهم  م��ذك��رة  وت��اأت��ي  الإم����ارة.  يف 
وّقعتها كل من �ضعادة جناء املدفع، املدير 
الأعمال  لريادة  ال�ضارقة  ملركز  التنفيذي 
)�ضراع(، و�ضعادة عبد اهلل �ضلطان العوي�ص، 
رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة جتارة و�ضناعة 
بني  التعاون  اأوج��ه  على  لتوؤكد  ال�ضارقة، 
الطرفني، وتعزيز الهدف امل�ضرتك بينهما 
د يف و�ضع ال�ضارقة على اخلارطة  واملتج�ضِّ
وناب�ضاً  رائ����داً  م��رك��زاً  بو�ضفها  ال��ع��امل��ي��ة 
باحلياة لريادة الأع��م��ال. ه��ذا وق��د جرى 
ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ه��ام�����ص مهرجان 

ال�ضارقة لريادة الأعمال، والذي ُيعّد واحداً 
من اأكرب مهرجانات ريادة الأعمال يف دولة 
الإمارات العربية املتحدة، واحلدث الأبرز 

حول ريادة الأعمال يف ال�ضارقة.
�ضعادة  ق���ال  الإجن�����از،  ه���ذه  ع��ل��ى  وتعليقا 
جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص  �ضلطان  ع��ب��داهلل 
اإن  ال�ضارقة،  و�ضناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة 
توقيع مذكرة التفاهم مع “�ضراع”، يندرج 
يف اإطار حر�ص غرفة ال�ضارقة على تو�ضيع 
دائرة �ضركائها لتوفري اأف�ضل الت�ضهيات 
رواد  م��ن  املنت�ضبني  لأع�ضائها  واحل��واف��ز 
الأعمال، كما ياأتي ا�ضتمراراً لدور الغرفة 
ري����ادة الأعمال  ق��ط��اع  يف دع���م وم�����ض��ان��دة 
ب���الأول���وي���ة ���ض��م��ن العديد  ال����ذي ي��ح��ظ��ى 
الرامية  ال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ب��ادرات��ه��ا  م��ن 
ال�ضارقة  مكانة  تر�ضيخ  يف  امل�ضاهمة  اإىل 
كمركز مثايل ملمار�ضة وريادة الأعمال على 
بجهود  العوي�ص  واأ���ض��اد  املنطقة.  م�ضتوى 
امل�ضاريع  دع���م  ال��ف��اع��ل يف  ودوره�����ا  ���ض��راع 

ال�ضارقة  اإم����ارة  يف  واملتو�ضطة  ال�ضغرية 
وت��ط��وي��ر ق��ط��اع ري�����ادة الأع���م���ال وتهيئة 
ل��ه وخ��دم��ة رواده من  ال��ب��ي��ئ��ة احل��ا���ض��ن��ة 
خال التدريب والتمويل والتاأهيل وعرب 
واإجن��ازات��ه��م وفاعلية  ت��ع��زي��ز جن��اح��ات��ه��م 
القت�ضادية  احل���رك���ة  يف  م��وؤ���ض�����ض��ات��ه��م 
لاإمارة،  امل��ح��ل��ي  ال��ن��اجت  يف  وم�ضاهمتها 
بنود  بتفعيل  �ضتلتزم  الغرفة  اأن  اإىل  لفتاً 
“�ضراع”  م���ع  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
ل�ضمان حتقيق ال�ضتفادة الق�ضوى لرواد 

ورائدات الأعمال يف الإمارة.
ال�ضرتاتيجي  ال��ت��ح��ال��ف  ه���ذا  و���ض��ي��ع��م��ل 
ك��م��ن�����ض��ة ُت���ت���ي���ح لأع�������ض���اء غ���رف���ة جت����ارة 
برامج  امل�����ض��ارك��ة يف  ال�����ض��ارق��ة  و���ض��ن��اع��ة 
وفّعاليات �ضراع، يف الوقت الذي �ضتح�ضل 
فيه ال�ضركات النا�ضئة املدعومة من طرف 
�ضراع على اإمكانية الو�ضول اإىل اخلدمات 

واملزايا التي ُتقّدمها الغرفة.
وبهذه املنا�ضبة، قالْت �ضعادة املدفع: “منذ 

جتارة  وغ��رف��ة  ع��ام��اً،   40 قبل  تاأ�ضي�ضها 
يف  مركزياً  دوراً  تلعب  ال�ضارقة  و�ضناعة 
اإم���ارة ال�ضارقة.  ق��ط��اع ري���ادة الأع��م��ال يف 
متثل هذه ال�ضراكة خطوة مهمة و اأ�ضا�ضية 

ل��ت��وح��ي��د اجل���ه���ود امل���ب���ذول���ة ن��ح��و خدمة 
جمتمع ري��ادة الأع��م��ال، حيث ت�ضهل هذه 
خللق  امل�ضرتكة  روؤيتنا  حتقيق  التفاقية 

بيئة ريادية تنب�ص باحلياة.«

هذا  وياأتي  العامة.  واحلدائق  واملرافق 
مع  املثمر  للتعاون  ا���ض��ت��م��راراً  امل�����ض��روع 
 9 العاملي لرتكيب  التجاري  دبي  مركز 
حمطات �ضحن يف خمتلف مواقع مركز 
ال��ع��امل��ي ���ض��م��ن مبادرة  ال��ت��ج��اري  دب���ي 
لكل  ميكن  حيث  الأخ�ضر”  “ال�ضاحن 

حمطة �ضحن �ضيارتني يف اآن واحد.
وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة ك��ه��رب��اء وم���ي���اه دب����ي قد 
ال�ضيارات  �ضحن  خدمة  بتوفري  قامت 
يف  امل�ضجلني  للم�ضتخدمني  الكهربائية 
خدمة ال�ضاحن الأخ�ضر التابعة للهيئة 
 ،2019 نهاية عام  جماناً، وذلك حتى 
ال�ضيارات  ���ض��ح��ن  ب���ن���ق���اط  وح���������ض����راً 
امل����وج����ودة ���ض��م��ن نطاق  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة 
الأماكن  يف  الأخ�ضر  ال�ضاحن  حمطات 

العامة.

�سدور كتاب »العامل املعريف 
املتوّقد« للدكتور طالل اأبوغزاله 

 
عمان –الفجر: 

�ضدر موؤخرا عن �ضركة طال اأبوغزاله للرتجمة والتوزيع والن�ضر كتاب 
“العامل املعريف املتوّقد” ملوؤلفه �ضعادة الدكتور طال اأبوغزاله، الذي و�ضع 
يف موؤلفه اجلديد خا�ضة اإميانه املطلق بعامل املعرفة والتكنولوجيا الذي 

يقود العامل اإىل م�ضتقبل “متَّقد” كما جاء يف عنوان الكتاب.
ويقدم الدكتور اأبوغزاله يف الكتاب ال�ضادر باللغتني العربية والإجنليزية 
روؤيته يف التحديات التي تواجه التعليم يف جمتمع املعلومات، والقدرة على 
معرفة  اإىل  ت�ضتند  حلول  وا�ضتنباط  للتعليم  اجلديدة  الطرق  ا�ضتك�ضاف 
التعليم  يف  امل�ضتخدمة  احلديثة  والأو���ض��اط  التكنولوجية  للو�ضائل  جيدة 
ال�ضعف  نقاط  وفهم  التفاعلي  التعليم  بيئة  وت�ضميم  ا�ضتخدام  وكيفية 
وحدود  قوتها  مدى  واإدراك  احلديثة  التكنولوجية  التطبيقات  يف  والقوة 

نهايات قدرتها.
اأن  اأبوغزاله  – الذي يعد الأول من نوعه-  يوؤكد الدكتور  وحول الكتاب 
قيمة التكنولوجيا احلديثة يف التعليم هي قابليتها وقدرتها على الو�ضول 
من  الجتماعية  اأو  ال�ضخ�ضية  ظروفهم  حرمتهم  ال��ذي��ن  املتعلمني  اإىل 
متابعة تعليمهم يف موؤ�ض�ضات التعليم التقليدي، كما اأن التكنولوجيا ترفع 

من �ضوية ونوعية التعليم وت�ضتجيب حلاجات جمتمع املعلومات.
ويقدم اأبوغزاله يف الكتاب حلول مل�ضاكل حيوية يعاين منها ال�ضباب العربي 
م�ضكلة  املعلومات  جمتمع  يف  تعترب  والتي  البطالة،  م�ضكلة  راأ�ضها  وعلى 
نوعية ولي�ضت كمية، يعتمد فيها على رفع امل�ضتوى املعريف واملهني للعامل، 
يف حني اأن الثورة ال�ضناعية مل تكن تواجه امل�ضكلة بهذه النظرة فقد خلقت 

�ضوقاً وا�ضعاً لاأيدي العاملة تنتقي منها ما ت�ضاء.
ويقع الكتاب يف )184( �ضفحة، يقدم لفئة ال�ضباب بلغة مب�ضطة واأ�ضلوب 
ال�ضتثمار  اإىل  الو�ضول  يف  النجاح  وه��و  ال��ي��وم؛  امل��ط��روح  التحدي  �ضيق، 

الأمثل للتكنولوجيا بهدف الرتفاع بنوعية التعليم وتو�ضيع انت�ضاره. 

جمارك دبي تطلق برنامج »م�سار« 
•• دبي - وام:

والأداء  ال�ضرتاتيجي  للتخطيط  م�ضار  “برنامج  دب��ي  ج��م��ارك  اأطلقت 
واخلطط  املوؤ�ض�ضية  ال�ضرتاتيجية  وحت��دي��ث  اأمت��ت��ه  ب��ه��دف  املوؤ�ض�ضي” 

الت�ضغيلية وموؤ�ضرات الأداء جلميع الوحدات التنظيمية بالدائرة .
ومت اإطاق الربنامج بح�ضور اأحمد حمبوب م�ضبح مدير جمارك دبي و 
جمعة الغيث املدير التنفيذي لقطاع التطوير اجلمركي و عبد اهلل حممد 
املدير  املرزوقي  فريد  و  املتعاملني  اإدارة  لقطاع  التنفيذي  املدير  اخلاجه 
عبدال�ضام  واأح��م��د  والإداري���ة  واملالية  الب�ضرية  امل���وارد  لقطاع  التنفيذي 
الإدارات  وم��دراء  املوؤ�ض�ضي  والتميز  ال�ضرتاتيجية  اإدارة  اأول  مدير  كاظم 

واملراكز اجلمركية بالدائرة.
وقال اأحمد حمبوب م�ضبح اأن روؤية جمارك دبي تعتمد على حتقيق الريادة 
وامل�ضاريع  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  خ��ال  من  اجلمركي  العمل  يف  العاملية 
غري امل�ضبوقة يف العمل اجلمركي واتباع اأطر العمل العاملية يف ممار�ضاتها 
 2021 دب��ي  وخطة  دب��ي  حكومة  ل�ضيا�ضة  ودع��م��اً  تاأكيداً  وذل��ك  اليومية 
امل�ضتوى  على  العاملية  التناف�ضية  موؤ�ضرات  يف  ري��ادي��ة  مل�ضتويات  للو�ضول 

الإقليمي والعاملي..
مت بناوؤه وفق اأحدث النظم العاملية املتبعة يف  “م�ضار”  ونوه اىل ان نظام 

التخطيط ال�ضرتاتيجي واإدارة الأداء املوؤ�ض�ضي و�ضوًل للموظفني.
ومن جانبها قالت �ضم�ضة الرئي�ضي مدير اأول ق�ضم ال�ضرتاتيجية بجمارك 
دبي اأن برنامج “م�ضار “ �ضي�ضهم يف حت�ضني النتائج املوؤ�ض�ضية للدائرة من 

خال توفري املعلومات الازمة واملحدثة .

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اعالن بيع  عقار بالن�صر 

فى الدعوى رقم 2017/136 بيع عقار مرهون   
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي 

عنوانه : اإمارة ديرة - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 
املنفذ �ضده : �ضيد طاهر م�ضطفى �ضيد م�ضطفى ح�ضني  عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن على مقر عمله - مدير ت�ضويق 

لدى �ضركة جلوبال فارما - الكائنة منطقة جبل علي ال�ضناعية - بالقرب من �ضركة مياه البيان وباركو �ضوبر ماركت. 
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28  ال�ضاعة 00.00 �ضباحا  ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى بيع 
العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه اأمام دائرة التنفيذ مبقر حمكمة دبي البتدائية ،  وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع 
تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا 
301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من  مبا يربره من م�ضتندات قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 

يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  : 
اأو�ضاف العقار :  

قطعة الر�ص رقم : 
الثمن ال�ضا�ضي : 

ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22    

املخطر : حمد حممد عبداهلل را�ضد الفا�ضي - اإماراتي اجلن�ضية
املخطر اليه : جمدي ال�ضيد رجب ال�ضرنوبي - م�ضري اجلن�ضية 

توكيل  بالغاء  اليه  املخطر  يخطر  الخطار  هذا  مبوجب  املخطر  فان 
العدل  كاتب  ال�ضيد  لدى  توثيقها  مت  والتي  والت�ضرف  بالإدارة  عام 
حتت املحرر رقم )2012/1/54901( بتاريخ 2012/4/2 وذلك من تاريخ 
يف 2018/11/15  املحرر 2018/1/245830  رقم  علىالخطار  الت�ضديق 
واعتبارها غري منتجة لإثارها القانونية وعدم العمل مبقت�ضاها من 

تاريخه 2018/11/15 
موؤ�ص�صة عبداهلل بن عمري الفال�صي العقارية  

اإخطار عديل بالغاء الوكالة

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22    

املخطر : عمري حممد عبداهلل را�ضد الفا�ضي - اإماراتي اجلن�ضية
املخطر اليه : جمدي ال�ضيد رجب ال�ضرنوبي - م�ضري اجلن�ضية 

توكيل  بالغاء  اليه  املخطر  يخطر  الخطار  هذا  مبوجب  املخطر  فان 
العدل  كاتب  ال�ضيد  لدى  توثيقها  مت  والتي  والت�ضرف  بالإدارة  عام 
حتت املحرر رقم )2012/1/54901( بتاريخ 2012/4/2 وذلك من تاريخ 
يف 2018/11/14  املحرر 2018/1/244910  رقم  علىالخطار  الت�ضديق 
واعتبارها غري منتجة لإثارها القانونية وعدم العمل مبقت�ضاها من 

تاريخه 2018/11/14 
موؤ�ص�صة عبداهلل بن عمري الفال�صي العقارية  

اإخطار عديل بالغاء الوكالة

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22    

املخطر : عمري حممد عبداهلل را�ضد الفا�ضي - اإماراتي اجلن�ضية
املخطر اليه : جمدي ال�ضيد رجب ال�ضرنوبي - م�ضري اجلن�ضية 

وكالة  بالغاء  اليه  املخطر  يخطر  الخطار  هذا  مبوجب  املخطر  فان 
رقم  املحرر  حتت  العدل  كاتب  ال�ضيد  لدى  توثيقها  مت  والتي  خا�ضة 
الت�ضديق  تاريخ  من  وذلك   2012/4/2 بتاريخ   )2012/1/54906(
واعتبارها  املحرر 2018/1/244858 يف 2018/11/14  رقم  علىالخطار 
تاريخه  من  مبقت�ضاها  العمل  وعدم  القانونية  لإثارها  منتجة  غري 

 2018/11/14
موؤ�ص�صة عبداهلل بن عمري الفال�صي العقارية  

اإخطار عديل بالغاء الوكالة
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العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

   يف الدعوى رقم 2018/3046 تنفيذ مدين
اهلل  حبيب  حممد   -2 منجالور  حممد  عبداحلميد  ���ض��ده��م/1-  املنفذ  اىل 
حممد �ضريف 3- اأبوبكر �ضديق ا�ضماعيل جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
التنفيذ/موؤ�ض�ضة الغرير الدولية لل�ضرافة ملالكها عبداهلل احمد ماجد الغرير 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي 
املنفذ به وق��دره )7720562( دره��م  اىل  املبلغ  اع��اه والزامك بدفع  املذكورة 
الج���راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب 
يوما من   15 خ��ال  املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  التنفيذية بحقك يف حالة 

تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
   يف الدعوى رقم 2018/934 تنفيذ �صرعي

اىل املنفذ �ضده/1- ر�ضا خليل عي�ضى عو�ص جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/جهاد خليل البواب وميثله:�ضمري حليم كنعان قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بتنفيذ القرار ال�ضادر 
اح��وال نف�ص م�ضلمني  ب��ت��اري��خ:2018/8/13 بالدعوى رق����م:396/2018 
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

   يف الدعوى رقم 2018/3756 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �ضدهما/1- كري�ضتال �ضتار لتجارة مواد البناء ���ص.ذ.م.م 2- 
القامة مبا  فينو جويا لن مينو جمهول حمل  اباتو  راجي�ص  كو�ضاتو 
ان طالب التنفيذ/فار اي�ضت �ضتيل )فرع من �ضركة فاراي�ضت التجاريه 
عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ط��وع  حممد  ح�ضن  وميثله:عبدالرحمن  �����ص.ذ.م.م( 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�ضامن  دره��م   )454210.90(
وعليه فان املحكمة �ضتبا�ضر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/7761  عمايل جزئي
���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الكهروميكانيكيه  اىل اخل�ضم املدخل/ 1-الريامي لاعمال 
راغ��اف��ان وميثله:احمد  بياي  راغ��اف��ان  بوتاكوزيل  /راج��ي��ف  املدعي  ان  الق��ام��ة مبا 
ح�ضن حممد عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ضتحقات 
القانونية  والفائدة  درهم   )3000( العودة  وتذكرة  درهم   )290.357( وقدرها  عمالية 
بواقع 12% من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل 
يوم  جل�ضة  لها  وح���ددت   mb183070803ae:ال�ضكوى رق��م  امل��ح��ام��اة  ات��ع��اب 
اخلمي�ص املوافق 2018/12/6 ال�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف 
او م�ضتندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�ضور 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/11745  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-يو ات�ص ا�ص تريدرز �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كاروبياه  /ناجيندران  املدعي  ان  مبا 
عودة مببلغ  وتذكرة  درهم   )45000( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�ضتحقات 
 mb186890942ae:2000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى(
�ص   08.30 ال�ضاعة   2018/11/27 املوافق  الثاثاء  يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   ch2.E.22:بالقاعة
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/10657  عمايل جزئي
�����ص.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  امل��دع��ي عليه / 1-ه���ور نينق  اىل 
القامة مبا ان املدعي /احمد ال�ضعيد علي ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى 
وتذكرة  دره��م   )7773( وقدرها  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة  ومو�ضوعها 
امل��ح��ام��اة رقم  ع���ودة مببلغ )2000( دره���م وال��ر���ض��وم وامل�����ض��اري��ف وات��ع��اب 
الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB186039309AE:ال�ضكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�ضاعة   2018/12/5 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/10821  عمايل جزئي
القامة  اهلل جم���ه���ول حم���ل  ح��م��ي��د  ف��ه��د  1-�����ض����اه   / ع��ل��ي��ه  امل���دع���ي  اىل 
مب���ا ان امل���دع���ي /���ض��ت��ار - ت��ي��ك اجن��ي��ن��ريي��ن��غ ومي��ث��ل��ه��ا م��ال��ك امل��وؤ���ض�����ض��ة/
بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  �ضبا�ضتيان  ليني�ص 
رقم  وامل�����ض��اري��ف  وال��ر���ض��وم  دره���م   )12.000( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي 
الربعاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت   MB186278911AE:ال�ضكوى
فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة �ص   08.30 ال�ضاعة   2018/12/5 امل��واف��ق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
مذكرة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2133  ا�صتئناف جتاري    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة خواجة و�ضندوقة للتجارة )ذات م�ضوؤولية 
حم����دودة( 2- ح��رب��ي ع���ارف ���ض��ن��دوق��ة  جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
ال�ضادر  ا�ضتاأنف/ احلكم  قد  ع��ارف �ضندوقة   امل�ضتاأنف / حممد حربي 
الربعاء   ي��وم  لها جل�ضه  كلي وح��ددت  رق��م 2018/512 جت��اري  بالدعوى 
 ch2.D.16 املوافق 2018/11/28 ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/636  ا�صتئناف جتاري    

اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1- �ضركة ق�ضر الريا�ضة ذ.م.م  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ضتاأنف / بنك �ضادرات ايران )الفرع الرئي�ضي(  قد 
ا�ضتاأنف/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم 2017/1604 جتاري جزئي 
وحددت لها جل�ضه يوم الثنني  املوافق 2018/11/26 ال�ضاعة 10.00 
او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch2.D.16 رقم  بالقاعة  �ضباحا  

من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/1356  ا�صتئناف مدين    

القبري نور جنان  جمهول حمل القامة مبا  امل�ضتاأنف �ضده/ 1- عبد  اىل 

ان امل�ضتاأنف / �ضليم بوناكاران �ضيدو وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي  

ب��ال��دع��وى رق���م 2017/2730 م���دين جزئي  ال�����ض��ادر  ا���ض��ت��اأن��ف/ احل��ك��م  ق��د 

 2018/12/12 املوافق  الربعاء   يوم  لها جل�ضه  بتاريخ:2018/10/9 وحددت 

ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم 

او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/9030  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جن جاث دوت كمبيوتر �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد منري كالو موتاكال قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   19205( وق��دره��ا  عمالية  مب�ضتحقات  املطالبة 
 mb185096252ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم   )2000(
�ص   09.30 ال�ضاعة   2018/12/6 امل��واف��ق  اخلمي�ص  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       اعادة اعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/10067  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  با�ص  1-�ضرنجي   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد جنيد غام ر�ضول قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )19350 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( 
لها  وحددت   mb185195286ae:ال�ضكوى رقم  وامل�ضاريف  والر�ضوم  درهم 
 ch1.A.1:جل�ضة يوم الثاثاء املوافق 2018/11/27 ال�ضاعة 09.30 �ص بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة  مذكرات 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       اعادة اعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/9803  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ع�ضام جوهر لاعمال الفنية �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممود عاء الدين �ضالح احمد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وتذكرة عودة مببلغ )2000(  دره��م(  املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )20011 
وحددت لها   MB185299540AE:درهم والر�ضوم وامل�ضاريف رقم ال�ضكوى
جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/11/28 ال�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2017/7493  عمايل جزئي

بان  باتينكا جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة نعلنكم  اأن��دري��ج��ا  ع��ل��ي��ه/1-  امل��ح��ك��وم  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/2/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  حكمت  املحكمة 
وميثلها  م.د.م.����ص  �ضريفي�ضز   & �ضوليو�ضونز  نافايدا  ل�ضالح/�ضركة  اع��اه 
قانونا الرئي�ص التنفيذي/بانكاج بابولل جاين بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
الر�ضوم  من  باملنا�ضب  عليها  املدعي  وال��زم��ت  دره��م   )10000( مبلغ  للمدعية 
وامل�ضروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من 
طلبات. حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 

بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�صر

             يف  الدعوى 2018/40  احوال مال امل�صلمني
اىل املدعي عليه / 1- ر�ضيد خ�ضروى بابادي  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �ضعيد ر�ضيد خ�ضروى بابادي وميثله:ابراهيم علي كرم حممد 
خوري  قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باثبات وفاة مفقود 
الثاثاء  يوم   لها جل�ضة  املحاماة. وح��ددت  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
املوافق  2018/12/4   ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة رقم )3( يف مبنى الحوال 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  ال�ضخ�ضية 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�صم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       مذكرة اعالن متظلم �صده بالن�صر  
   يف  الدعوى 2018/587  تظلم جتاري

اىل املتظلم �ضده / 1-برولوجيك�ص �ص.ذ.م.م 2- �ضاروان �ضينغ لل �ضينغ بهوجال 
)ال�ضم ح�ضب القامة بجواز ال�ضفر( �ضروان �ضينغ بن لل �ضينغ بهوجال )ال�ضم 
حمل  جمهول  ال�ضيك  حم��رر  ب�ضفته  والق��ام��ة(  اجلن�ضية  التحري  اف��ادة  ح�ضب 
القامة مبا ان املتظلم / بنك دبي ال�ضامي �ص.م.ع وميثله:نا�ضر حمد �ضليمان 
جابر ال�ضام�ضي قد اأقام عليكم التظلم املذكور اعاه ومو�ضوعه تظلم من القرار 
وامل�ضاريف.  وال��ر���ض��وم  جت��اري  حتفظي  حجز   20/2017 رق��م  احلجز  يف  ال�����ض��ادر 
وحددت لها جل�ضة يوم الحد املوافق 2018/11/25   ال�ضاعة 08.30 �ص بالقاعة : 
Ch 1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف 

حالة تخلفك فاأن احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2928  مدين جزئي

القامة  ال�ضدفان جمهول حمل  املدعي عليه / 1-خالد ح�ضن حرب ثلجي  اىل 
حليم  وميثله:�ضمري  امل���رزوق���ي  �ضعيد  ع��ب��داهلل  ي��و���ض��ف  /�ضعيد  امل��دع��ي  ان  مب��ا 
مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  كنعان 
وقدره )55.272( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 
بواقع 9% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�ضداد.وحددت لها جل�ضة يوم الثنني 
فاأنت  ل��ذا    ch2.D.17:بالقاعة ���ص  ال�����ض��اع��ة:08:30  امل����واف����ق:2018/11/26 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2945  مدين جزئي

الكهروميكانيكية  ل��اع��م��ال  �ضينا�ص   -2 ب��وج��اري  ده��ان��اب��ا  1-ي��ان��ب��ن��ددا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
والتكييف )�ضيماكو( �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /الحتاد الوطني �ضركة 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الدن��ى  لل�ضرق  العامة  ال�ضمان 
درهم   )10.000( وق��دره  مبلغ  للمدعية  يوؤديا  بان  بينهما  فيما  والت�ضامن  بالتكافل  عليهما 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تايخ رفع هذه الدعوى 
وحتى ال�ضداد الفعلي.وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/12/6 ال�ضاعة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch2.D.18  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
، ويف حالة  الأق��ل  اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة  لديك من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   يف  الدعوى 2018/2452  مدين جزئي
القامة  حمل  جمهول  جريفي�ص  فران�ضي�ص  �ضيمون  1-جمي�ص   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  البلو�ضي  ح�ضن  �ضعبان  غريب  وميثله:يون�ص  علي  /حم�ضن  املدعي  ان  مبا 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )473000( درهم 
الحد  ي��وم  جل�ضة  لها  .وح��ددت   %9 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم 
مكلف  فاأنت  لذا    ch1.B.10:بالقاعة �ص  ال�ضاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/11/25 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 
للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون 

مبثابة ح�ضوري )علما بانه مت تاأجيل الدعوى اداريا مل�ضادفة اجازة ر�ضمية( .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2988  مدين جزئي

حمل  جم��ه��ول  �����ص.ذ.م.م  لل�ضياحة  �ضفر  �ضاعة  1-ال��ع��رب��ي��ة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ضريتهري �ضيفارامان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
وامل�ضاريف  والر�ضوم  املدعي عليها مببلغ وقدره )22500( درهم  بالزام  املطالبة 
.وح����ددت لها جل�ضة ي��وم الرب��ع��اء امل�����واف�����ق:2018/11/28 ال�����ض��اع��ة:08:30 �ص 
بالقاعة:ch2.D.17  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

على الأقل ، ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري.
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اعالن حكم بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/1081  مدين جزئي
اىل املحكوم عليه/1- وقا�ص �ضروار غام �ضروار جمهول حمل القامة نعلنكم بان 
املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/7/15  يف الدعوى املذكورة اعاه 
ل�ضالح/�ضتارلت ليموزين لنقل الركاب بال�ضيارات الفخمة �ص.ذ.م.م بالزام املدعي 
عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره )18.178( درهم مع فوائد قانونية بواقع %9 
من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�ضداد والزمت املدعي عليه بامل�ضاريف 
وخم�ضون درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف 
خال ثاثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب 

ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن حكم بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/1606  مدين جزئي

اىل املحكوم عليه/1- خليل ابراهيم ال�ضيد ع�ضفور جمهول حمل القامة نعلنكم 
املذكورة  الدعوى  2018/9/25  يف  بتاريخ   املنعقدة  بجل�ضتها  املحكمة حكمت  بان 
اعاه ل�ضالح/فيرتا لا�ضتثمارات �ص.ذ.م.م بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية 
مبلغ مقداره )478.566.78( درهم مع فوائد قانونية بواقع 9% من تاريخ املطالبة 
درهم  وخم�ضون  بامل�ضاريف  عليه  املدعية  والزمت  ال�ضداد  متام  وحتى  الق�ضائية 
املحاماة. حكما مبثابة احل�ضوري قابا لا�ضتئناف خال ثاثني  اتعاب  مقابل 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا العان �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ 

حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/2712  جتاري جزئي
�ضينغ  دافيندر   -2 ����ص.ذ.م.م  اي�ضت  ميدل  انرتبراي�ضز  �ضيجما   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�ضروان �ضينغ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  وميثله:علي ا�ضماعيل ابراهيم اجلرمن قد 
بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم فيما بينهم بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 
بالت�ضامن  عليهم  امل��دع��ي  ت�ضمني   %12 القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره��م   )505.780.00(
تاريخ ال�ضتحقاق  املحاماة والفائدة 12% من  بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب  والت�ضامم 
املوافق  الثاثاء  التام. وحددت لها جل�ضة يوم  ال�ضداد  الواقع يف:2014/10/16 وحتى 
اأو  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �ص   2018/12/4
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/3388  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- هامان موتور �ضبورت ميدل اي�ضت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ارامك�ص المارات �ص.ذ.م.م قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بتاريخ:2018/11/15 احلكم التمهيدي التايل:بندب اخلبري احل�ضابي املتخ�ض�ص �ضاحب 
ان  وماع�ضى  وم�ضتنداتها  الدعوى  ملف  على  كالتي:الطاع  مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور 
يقدمه اخل�ضوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطاع على املرا�ضات 
واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�ضجات  ان وجدت  واللكرتونية  الورقية 
امانة خربة وقدرها خم�ضة الف درهم والزمت املدعي ب�ضدادها ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم 
اخلمي�ص املوافق:2018/11/29 يف حال عدم �ضداد المانة اخلربة ويف حال �ضداد امانة اخلربة 

 .ch1.C.12:تنظر بجل�ضة:2018/12/20 ليداع التقرير ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/3591  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- �ضيد �ضريف حممد يعقوب اليا�ضي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/حممد نور حممد نور حممد قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املدعي عليه مببلغ وقدره )321.000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف  بالزام  املطالبة 
يوم  جل�ضة  لها  وح��ددت  التام.  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة 
الربعاء املوافق 2018/11/28 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�ضور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثاثة  اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات 

احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       اإعادة اإعالن بالن�صر
   فـي  الدعوى 2018/3703  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جاناك راج باراجويل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
ناب راج بي�ضورل قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة باخراج املدعي عليه 
من ال�ضركة وحذف ا�ضمه من الرخ�ضة التجارية وكافة اوراق و�ضجات ال�ضركة 
والزامه الر�ضوم وامل�ضاريف. وحددت لها جل�ضة يوم الربعاء املوافق 2018/12/12 
ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/3837  جتاري جزئي
�ص.ذ.م.م  امل��وؤج��رة  باحلافات  ال��رك��اب  لنقل  الذهبيه  املركبه   -1  / عليه  املدعي  اىل 
دبي(  ليمتد )فرع  ان�ضورن�ص كومباين  املدعي/ادجمي  ان  القامة مبا  جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق���ام  ق��د  الكتبي  ه��وي��دن  ب��ن  ع��ب��داهلل  �ضعيد  ع��ب��داهلل  وميثله:خليفة 
والر�ضوم  دره��م   )107740( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�ضوعها 
التام  ال�ضداد  وحتى  ال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف 
املوافق  الثاثاء  ي��وم  جل�ضة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ا  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول 
2018/11/27 ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

        يف  الدعوى رقم 2018/3096  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه/1- جلوبراندز م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/مطبعة ال�ضماء ذ.م.م 
قد اقام الدعوى املذكورة اعاه وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بتاريخ:2018/11/15 احلكم 
مهمته  وتكون  باجلدول  ال��دور  �ضاحب  املتخ�ض�ص  احل�ضابي  اخلبري  التايل:بندب  التمهيدي 
كالتي:الطاع على ملف الدعوى وم�ضتنداتها وماع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم والنتقال اىل مقر 
املدعية واملدعي عليها ان لزم المر والطاع على املرا�ضات الورقية واللكرتونية ان وجدت 
ال�ضجات والدفاتر التجارية الورقية واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها خم�ضة الف 
درهم والزمت املدعي ب�ضدادها ، وحددت لها املحكمة جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/11/29 
بجل�ضة:2018/12/20  تنظر  اخل��ربة  امانة  �ضداد  ح��ال  اخل��ربة ويف  المانة  �ضداد  ع��دم  ح��ال  يف 

 .ch1.C.12:ليداع التقرير ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن حكم متهيدي بالن�صر
        يف  الدعوى رقم 2018/3045  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه/1- النا�ضر ل�ضناعة املقطورات �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
املذكورة اعاه وعليه  الدعوى  اقام  ذات م�ضوؤولية حم��دودة( قد  لتوريد احلديد )�ضركة  ديال 
اخلبري  ال��ت��ايل:ب��ن��دب  التمهيدي  احل��ك��م  ب���ت���اري���خ:2018/11/11  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
احل�ضابي املتخ�ض�ص �ضاحب الدور باجلدول وتكون مهمته كالتي:الطاع على ملف الدعوى 
وم�ضتنداتها وماع�ضى ان يقدمه اخل�ضوم والنتقال اىل مقر املدعية واملدعي عليها ان لزم المر 
والطاع على املرا�ضات الورقية واللكرتونية ان وجدت ال�ضجات والدفاتر التجارية الورقية 
واللكرتونية وحددت امانة خربة وقدرها �ضتة الف درهم والزمت املدعي ب�ضدادها ، وحددت لها 
املحكمة جل�ضة يوم الحد املوافق:2018/11/25 يف حال عدم �ضداد المانة ويف حال �ضدادها تنظر 

 .ch1.C.14:بجل�ضة:2018/12/9 ليداع التقرير ال�ضاعة:08:30 �ضباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1234  جتاري كلي

ان  بيكا بهاين تهكار جمهول حمل القامة مبا  املدعي عليه / 1-�ضالي�ص كومار  اىل 
اجلرمن  ابراهيم  ا�ضماعيل  وميثله:علي  دبي(  )فرع  الوطني  الفجرية  /بنك  املدعي 
فيما  بالت�ضامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
بينهم مببلغ وقدره )3006324( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
القانونية التفاقية على هذا املبلغ بواقع 11% �ضنويا بال�ضافة اىل الفائدة القانونية 
بواقع 12% من تاريخ ال�ضتحقاق الواقع يف:7 مار�ص 2018 وحتى متام ال�ضداد.وحددت 
  ch2.E.21:لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق:2018/12/6 ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2345  جتاري كلي

بابو  برافني   -2 ����ص.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لاعمال  1-ب��راي��ان   / عليه  املدعي  اىل 
ام  اف  بي  بي   -4 ����ص.ذ.م.م  الكهربائية  الت�ضغيل  مفاتيح  ل�ضناعة  بريان   -3 �ضرابور 
التجاري  دبي  املدعي /بنك  ان  القامة مبا  ���ص.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  لاعمال 
�ص.م.ع وميثله:عبا�ص م�ضتت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )42.480.874.17( وق���دره  مببلغ  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام.وحددت لها  ال�ضداد  واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ:2018/9/17 وحتى 
  ch1.C.15:ال�ضاعة:09:30 �ص بالقاعة املوافق:2018/12/11  جل�ضة يوم الثاثاء 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2393  جتاري كلي

دب��ي جمهول حمل  ف��رع   - ����ص.م.ع  الول  ابوظبي  1-بنك   / عليه  املدعي  اىل 
اأقام  قد  ����ص.ذ.م.م  ال�ضيارات  لتاأجري  اري��زون��ة  /جنمة  املدعي  ان  مبا  القامة 
املدعي  ال��زام  املطالبة بندب خبري متخ�ض�ص مع  الدعوى ومو�ضوعها  عليك 
املعجل با  بالنفاذ  و�ضمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  بالر�ضوم  عليه 
ال�ضاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/11/28  الربعاء  يوم  جل�ضة  لها  كفالة.وحددت 
اأو من ميثلك قانونيا  �ص بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثاثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1158  جتاري كلي
اىل اخل�ضم املدخل / 1- اي�ضاف للتجارة العامة ���ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
اأقام  قد  العامري  مو�ضى  عي�ضى  وميثله:مو�ضى  ���ص.ذ.م.م  جولدن  املدعي/اورو�ص  ان 
يوؤدوا  بان  املدخل  تقابا واخل�ضم  املدعي عليهما  بالزما  الدخ��ال وذلك  عليك طلب 
للمدعية تقابا بالت�ضامن مبلغ وقدره )321.306( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة. وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�ص املوافق 2018/12/6 ال�ضاعة 9.30 �ص بالقاعة 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.21
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
اإنذار عديل بالن�صر 

رقم )2018/7195 (
املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري .

املنذر اإليه : �ضعد احمد �ضعد دعيب�ص ال�ضوابكه .
درهم   )113،468.84( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليه   املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخال ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك 
خال اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�ضيارة رقم ) 4284/ خ�ضو�ضي /K/ دبي ( من نوع ) كادياك ايه تي 
ا�ص -  �ضالون( موديل )2013( _ لون ) ا�ضود ( _ واملمولة ل�ضاحلكم من قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/7420 (

املنذر :  م�ضرف اأبوظبي الإ�ضامي  
املنذر اإليها  :  �ضعيد البلو�ضي لنقل املواد العامة بال�ضاحنات الثقيلة واخلفيفة 
ينذر املنذر املنذر اإليها ب�ضرعة �ضداد مبلغ وقدرة )46،185.98( درهم نتيجة 
الإخال ب�ضداد الأق�ضاط ال�ضهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�ضيط  وذلك خال 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية على 
ال�ضيارة رقم ) 25107/ نقل عام / دبي ( من نوع ) ميت�ضوبي�ضي كانرت  - بيك 
اب ( موديل )2015( _ لون ) ابي�ص ( _ واملمولة ل�ضاحلكم من قبل املنذر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/30095 (

املنذر   : م�ضرف اأبوظبي ال�ضامي.
املنذر اإليها :  افيليو�ضن لتاأجري ال�ضيارات .

درهم   )28،595.89( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
التنفيذية على ال�ضيارة رقم ) 26214/ خ�ضو�ضي /8/ ابوظبي ( من نوع 
) تويوتا ياري�ص - هات�ضباك( موديل )2015 ( اللون ) ابي�ص (  واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
) رقم )2018/30092 

املنذر   : م�ضرف اأبوظبي ال�ضامي.
املنذر اإليها :  افيليو�ضن لتاأجري ال�ضيارات .

درهم   )69،269.93( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
( من  ابوظبي  67108/ خ�ضو�ضي /10/   ( رقم  ال�ضيارة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا اف جيه - ا�ضتي�ضن( موديل )2015 ( اللون ) احمر (  واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/30093 (

املنذر   : م�ضرف اأبوظبي ال�ضامي.
املنذر اإليها :  افيليو�ضن لتاأجري ال�ضيارات .

درهم   )27،785.88( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
( من  ابوظبي  62514/ خ�ضو�ضي /10/   ( رقم  ال�ضيارة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا ياري�ص - �ضالون( موديل )2015 ( اللون ) ازرق (  واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/30094 (

املنذر   : م�ضرف اأبوظبي ال�ضامي.
املنذر اإليها :  افيليو�ضن لتاأجري ال�ضيارات .

درهم   )27،785.50( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
( من  ابوظبي  62356/ خ�ضو�ضي /10/   ( رقم  ال�ضيارة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا ياري�ص - �ضالون( موديل )2015 ( اللون ) احمر (  واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/30098 (

املنذر   : م�ضرف اأبوظبي ال�ضامي.
املنذر اإليها :  افيليو�ضن لتاأجري ال�ضيارات .

درهم   )27،785.88( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
( من  ابوظبي  67347/ خ�ضو�ضي /10/   ( رقم  ال�ضيارة  التنفيذية على 
(  واملمولة  اللون ) بيج   ) نوع ) تويوتا ياري�ص - �ضالون( موديل )2015 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اإنذار عديل بالن�صر 
رقم )2018/30097 (

املنذر   : م�ضرف اأبوظبي ال�ضامي.
املنذر اإليها :  افيليو�ضن لتاأجري ال�ضيارات .

درهم   )28،596.73( وق��درة  مبلغ  �ضداد  ب�ضرعة  اإليها  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�ضيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�ضهرية  الأق�ضاط  ب�ضداد  الإخ��ال  نتيجة 
اأ�ضبوع من تاريخ الن�ضر واإل �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خال 
( من  ابوظبي  62551/ خ�ضو�ضي /10/   ( رقم  ال�ضيارة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا ياري�ص - هات�ضباك( موديل )2015 ( اللون ) ابي�ص (  واملمولة 

ل�ضاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
مذكرة اعالن بالن�صر

يف  الدعوى 2018/2515  ا�صتئناف عمايل    
اىل امل�ضتاأنف �ضده/ 1-علي�ضري �ضاديكوف جمهول حمل القامة مبا ان 
ف��رع وميثله / هدية  البدنية -  للياقة  ا���ص  ام  اي  ت��امي  امل�ضتاأنف /ب��ادي 
 : رق��م  بالدعوى  ال�ضادر  احلكم  ا�ضتاأنف  قد  حماد  حممود  ع��ب��دال��رزاق 
يوم  جل�ضه  لها  وح��ددت   2018/9/16 بتاريخ  جزئي  عمايل   2018/6410
رقم  بالقاعة  ���ض��ب��اح��ا.    11.00 ال�ضاعة   2018/12/6 امل��واف��ق  اخلمي�ص 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  من  او  ح�ضوركم  يقت�ضي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/1016  جتاري كلي               

امل��دع��ي عليه / 1-اح��م��د حممود �ضفوت ف��رح��ات من�ضور  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
املدعي/ خالد بن احمد بن عبدالقادر العامودي وميثله / فهد عبداهلل قمرب حممد   قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامن والت�ضامم   مببلغ وقدره 
ال�ضتحقاق   تاريخ  من   %12 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�ضاريف  والر�ضوم  دره��م(   830000(
وحتى ال�ضداد التام و�ضم ملف النزاع  تعيني خربة جتاري رقم 550/2016   وحددت لها جل�ضة 
يوم الربعاء  املوافق  2018/12/12  ال�ضاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف 
باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة 
قبل اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل. وقد يهم املدعي بتوجيه اليمني احلا�ضمة : للمدعي عليه 
املذكور اعاه بال�ضيغة التالية )اق�ضم باهلل العظيم ان ال�ضركتني التي بيننا وبني املدعي / خالد 

بن احمد بن عبدالقادر العامودي قد خ�ضرت واأننا مل تتح�ضل على اي ارباح((. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر        
   يف  الدعوى 2018/3891  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-مطر حمد عبداهلل علي ال�ضري املهريي  جمهول حمل 
عبداهلل  مبارك   / ملالكها  ال�ضيارات  لتاأجري  الطوا�ص  املدعي/  ان  مبا  القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد   - املا  ابراهيم  ابراهيم ح�ضن   / علي عو�ص وميثله 
درهم(   117600( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ض��وع��ه��ا 
والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة   9% من تاريخ املطالبة  وحتى 
ال�ضاعة  املوافق 2018/12/17  الثنني   يوم  لها جل�ضة  التام.  وح��ددت  ال�ضداد 
ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30
قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�ضة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

   انذار عديل بالن�صر
 رقم )2018/1/7424(    

انظمة تكييف  �ضكاي ل�ضناعة م�ضتلزمات  انديجو   / �ضركة  زاري��ن منزر احل�ضن - ب�ضفتها مدير   : املنذر 
ابو ال�ضعود مبوجب وكالة رقم املحرر )2018/1/151583(  الهواء املركزية  وميثلها حممد �ضفيق 

وميثله رجاء ادري�ضي ت�ضويل مبوجب وكالة م�ضدقة رقم املحرر )2018/1/164166( 
 : ت  الوىل  ور���ض��ان   14 رق��م  حم��ل   P20 بناية  الفرن�ضي  احل��ي  �ضيتي  انرتنا�ضيونال   - دب��ي   : عنوانه 

 042958825  -  0555564669
املنذر اليه : �ضركة الفي�ضلية للمقاولت )ذات م�ضوؤولية حم��دوود(  عنوانه : مكتب 2703 - 2701 - 

ملك عبداهلل احمد املو�ضى - بردبي - املركز التجاري الول رقم الر�ص : 103 - 336 
تاريخ  اي��ام من   7 اق�ضاها  كله مدة  وذل��ك  دره��م   110285 �ضداد مبلغ  ب�ضرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
ا�ضتامه هذا النذار وال �ضي�ضطر املنذر لتخاذ الجرءات القانونية التي حتفظ حقه يف املطالبة ب�ضداد 
كامل املبلغ مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�ضلطات املخت�ضة واجلهات الق�ضائية حلفظ حقوقه وحتميل املنذر 

اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

اعالن بيع  عقار بالن�صر    للمنفذ �صده   
فى الدعوى رقم  2017/136 بيع عقار مرهون     

طالب التنفيذ: بنك اخلليج الأول - فرع دبي
عنوانه : اإمارة دبي - �ضارع ابوبكر ال�ضديق - بجوار مركز القبائل 

املنفذ �ضده : �ضيد طاهر م�ضطفى �ضيد م�ضطفى ح�ضني 
عنوانه :  اإمارة دبي - بردبي - يعلن علىمقر عمله ، مدير ت�ضويق لدى �ضركة جلوبال فارما  - الكائنة منطقة جبل علي 

ال�ضناعية بالقرب من �ضركة مياه البيان وباركو �ضوبر ماركت. 
انه يف يوم  الربعاء  املوافق 2018/11/28  ال�ضاعة 5.00 م�ضاء ويف اليام الثاث التالية ان اقت�ضى احلال �ضيجرى 
بيع العقار املو�ضحة او�ضافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�ضركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�ضراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�ضا�ضي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ص على البيع التقدم باعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ضتندات 
قبل اجلل�ضة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�ضاريف خال ع�ضرة ايام التالية جلل�ضة البيع. وفيما يلي او�ضاف املمتلكات  :  نوع العقار : �ضقة �ضكنية 
 - G06 : رقم العقار - MOG 207 : املنطقة : جبل علي الوىل - رقم الر�ص : 25 - رقم املبنى : 1 - ا�ضم املبنى -

رقم الطابق : G - امل�ضاحة : 90 مرت مربع - التقييم : 726.563.00 درهم - يباع لعلى عطاء. 
ماحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�صم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/5488  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �ضده/1- فيكتور للت�ضميم - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ مرييلني كارولني فريناندي�ص وميثله / خليفة يو�ضف 
اعاه  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  اأق��ام عليك  قد  حممد علي بن عمري 
املبلغ املنفذ به وقدره )169379( درهم اىل طالب التنفيذ  والزامك بدفع 
او خزينة املحكمة. بال�ضافة اىل مبلغ 11618 درهم ر�ضوم خلزينة املحكمة. 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ضتبا�ضر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

اللتزام بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�ضر هذا العان. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12485 بتاريخ 2018/11/22   

مذكرة اعادة اعالن بالن�صر
يف  الدعوى 2018/728  ا�صتئناف جتاري   

���ص  جمهول  م  د  م  ال��وي�����ص  ان��د  �ضتيل  1-ب��و���ض��ك��و  ���ض��ده/  امل�ضتاأنف  اىل 
 / وميثله  بهان�ضايل  ب��اب��ول  /ماهيندرا  امل�ضتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
موزة عبيد ربيع اخلظر - قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى 
جل�ضه  لها  وح���ددت   2018/4/1 بتاريخ  كلي  جت��اري   2018/2209  : رق��م 
رقم  بالقاعة  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا   املوافق 2018/12/5   الربعاء   يوم 
ch2.D.19 وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ضتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة ال�صتئناف
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••  دبي - د.حممود علياء

ال�����ض��ري��ف نظمت ندوة  ال��ن��ب��وي  ب��امل��ول��د  اح��ت��ف��اًل 
اأم�����ض��ي��ة ����ض���ارك ف��ي��ه��ا الكاتب  ال��ث��ق��اف��ة وال���ع���ل���وم 
ع��ب��دال��غ��ف��ار ح�����ض��ني ب��ك��ل��م��ة ح���ول امل���دائ���ح ال�ضعر 
املدائح النبوية لدى �ضعراء الإمارات، واألقة �ضعادة 
اإبراهيم بوملحة ق�ضيدته الربدة يف حب الر�ضول 

واأن�ضدت فرقة اجل�ضمي اأبيات يف مديح النبي.
املر رئي�ص جمل�ص  ح�ضر الحتفال معايل حممد 
اإدارة مكتبة حممد بن را�ضد، والأ�ضتاذ عبدالغفار 
م�ضت�ضار  ب��وم��ل��ح��ه،  اإب��راه��ي��م  وامل�ضت�ضار  ح�����ض��ني، 
الإن�ضانية  ل��ل�����ض��وؤون  دب���ي  ح��اك��م  ال�����ض��م��و  ���ض��اح��ب 
موؤ�ض�ضة  اأم��ن��اء  جمل�ص  رئي�ص  ون��ائ��ب  والثقافية 
اآل م��ك��ت��وم ل��اأع��م��ال اخلريية  حم��م��د ب��ن را���ض��د 
جمل�ص  رئي�ص  البدور  بال  والأ�ضتاذ  والإن�ضانية، 
�ضلطان  وع��ائ�����ض��ة  ال��ق��ا���ض��م��ي  ���ض��اح  ود.  الإدارة 
وج���م���ال اخل���ي���اط وم����رمي ث���اين اأع�����ض��اء جمل�ص 
يف  ال��ث��ق��ايف  امل�ضت�ضار  ح��وي��رب  ب��ن  ج��م��ال  الإدارة، 
حكومة دبي، اأمني عام جائزة حممد بن را�ضد اآل 
مكتوم للمعرفة، الرئي�ص التنفيذي ملوؤ�ض�ضة حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم ، ود. �ضعيد حارب و�ضعادة عفراء 
وجمع  البحر  منى  ود.  لوتاه  ح�ضة  ود.  الب�ضطي 

من املهتمني واملعنيني.
اآي�����ات القراآن  ب���ت���اوة م���ن  اف��ت��ت��ح��ت الح��ت��ف��ال��ي��ة 
الأدب  اأن  ح�ضني  عبدالغفار  وا�ضتعر�ص  ال��ك��رمي، 
النبوي ي�ضكل حيزاً وا�ضعاً يف الأدب العربي خا�ضة 
والأدب الإ�ضامي ب�ضفة عامة.. فعندما نقول اإن 
من  ل�ضعراء  نقراأ  لأننا  اإ�ضاميا  نبويا  اأدب��ا  هناك 
ل�ضعراء  ون��ق��راأ  مثًا  ال�ضريازي  ك�ضعدي  الفر�ص 
ال�ضاعرين  ه��ذي��ن  واأم��ث��ال  اإق��ب��ال،  ه��ن��ود كمحمد 
م��ن ال��ب��اد ال��ف��ار���ض��ي��ة وال��ه��ن��دي��ة وغ��ريه��م��ا من 
ما تقوله اجلماعة  امل�ضلمني.ولي�ص �ضحيحاً  باد 

املت�ضددة اأن �ضعر املدائح النبوية جاء بها املتاأخرون 
يكن  مل  ال�ضعر  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  واأن  ال�ضعراء  م��ن 
الأوىل  الأي�������ام  ويف  ال���ن���ب���وي  ال��ع��ه��د  يف  م���األ���وف���اً 
لاإ�ضام.. هناك ق�ضائد لكعب بن زهري وح�ضان 
بن ثابت واملرثيات التي قيلت بعد وفاة النبي �ضلى 

اهلل عليه و�ضلم مبا�ضرة. 
واأكد عبدالغفار ح�ضني اأن من ي�ضتعر�ص الق�ضائد 
عليه  اهلل  �ضلى  اهلل  ر�ضول  قيلت يف  التي  واملدائح 
و�ضلم ويف مولده ال�ضريف فاإنه يجد بحراً زاخراً ل 
حد له وكماً هائًا من الأ�ضعار ومن النر الفني 
التي قيلت يف مثل هذه املنا�ضبات.. وخل�ص الإمام 
اأبيات  يف  يقال  �ضوف  وم��ا  قيل  ما  كل  البو�ضريي 

خالدة جت�ضد امل�ضهد النبوي. 

فاإن ف�ضل ر�ضول اهلل لي�ص له
 حٌد فيعرب عنه ناطق بفِم

وال���ذي يهمنا الإ���ض��ارة اإل��ي��ه ه��و م��ا قيل م��ن �ضعر 
الف�ضحى  وبالعربية  الإم���ارات  يف  النبوية  املدائح 
ولي�ص بني يدي �ضعر قيل باللهجة ال�ضعبية يف مثل 
اأم�ص لل�ضيد خلف احلبتور  املنا�ضبات وق��راأت  هذه 
ق�ضيدة  اإىل  اإ�����ض����ارة  الإل����ك����رتوين  م��وق��ع��ه  ع��ل��ى 
املدح  يف  ال�ضويدي  خليفة  بنت  عائ�ضة  للمرحومة 
هو  كما  وه��ي  والنبط  الف�ضيحة  بني  هي  النبوي 

معروف كانت يف راأ�ص ال�ضاعرات يف الإمارات. 
ويف راأيي اأن اأول من نظم ق�ضيدة يف مدح الر�ضول 
�ضلى اهلل عليه و�ضلم فى الإم��ارات يف الثاثينات 
ال��رح��م��ن بن  امل��ا���ض��ي ه��و ال�ضيخ عبد  ال��ق��رن  م��ن 
ح���اف���ظ. ول��ك��ن ل��اأ���ض��ف ه���ذه ال��ق�����ض��ي��دة �ضاعت 
يف  منزله  اأ�ضاب  حريق  يف  لل�ضيخ  كثرية  كتب  مع 
الباطنة بعمان وقد روى اأحد تاميذه وهو ال�ضيخ 
حممد النقبي مطلعاً لهذه الق�ضيدة التي يعار�ص 

ويقول  البو�ضريي  ل��اإم��ام  ال���ربدة  ق�ضيدة  فيها 
مبتدئاً بالن�ضيب :

ل تطعني هند فالأن�ضاب واحدة 
 ونحن اإن نخت�ضم نرجع اإىل حكم 

يحفظ  اأح��د  ل  ال�ضديد  لاأ�ضف  ح�ضني،  واأ���ض��اف 
اأخرى من هذه الق�ضيدة.. وكان ال�ضيخ بن  اأبياتاً 
حافظ كما هو معروف اأول من األف كتاباً يف الفقه 
وقد  جم��ي��داً  �ضاعراً  وك��ان  الفقه  خا�ضة  و�ضماه 
روى يل املرحوم ال�ضيد ها�ضم الها�ضمي بيتني من 
�ضعر بن حافظ يدلن على �ضاعرية جزلة ورقة يف 

العاطفة يقول: 
والطري فوق الغ�ضن وهو من الهوى 

 مع اإلفه يف عزة و�ضقاق 
يف املاء اأب�ضر �ضخ�ضه ويظنه 

 �ضخ�ص الرقيب فغاب يف الأوراق
 

اأم  �ضعراً  كانت  �ضواء  النبوية  املدائح  اأن  واملعروف 
واح��ات خ�ضراء  يلج  والكاتب  ال�ضاعر  ن��راً جتعل 
يف  توغلنا  وكلما  والروحانية  ال�ضفاء  من  �ضا�ضعة 
اآخ��ر من  النبوي كلما دخلنا يف ع��امل  امليدان  ه��ذا 

النقاء لي�ص فيه التكالب على الدنيوية 
�ضعر  ون�ضتعر�ص  املباركة  بالأيام  منر  الآن  ونحن 
امل��دح النبوي ال��ذي قاله �ضعراء من الإم��ارات ويف 
راأ�ص هوؤلء ال�ضيخ حممد بن را�ضد الذي �ضجل لنا 
ق�ضيدة رائعة �ضميت بامل�ضكية يف مدح خري الربية 

والتي يقول يف مطلعها:
اأَهدى اإيل ال�ضعر ريقه 

 فجعلت يل يف ال�ضعر ب�ضتاناً
وغر�ضت يف مدح النبي �ضجاً

 و�ضقيته روحاً وريحاناً
ويقول: 

هو رحمة للنا�ص اأر�ضله
 رب العباد هدًى وتبياناً

يارب اأكرم اأمة �ضرفت 
 مبحمد ف�ضًا وغفراناً

اإىل اآخر هذه الق�ضيدة اجلميلة..
لق�ضيدة  فيها معار�ضة  اأخرى  اإىل ق�ضيدة  وناأتي 
علي  بن  �ضامل  نظمها  البو�ضريي  لل�ضيخ  ال��ربدة 
القرن  الأول من  الن�ضف  عا�ص يف  ال��ذي  العوي�ص 
�ضل�ضة..  �ضاعرية  عن  الق�ضيدة  هذه  وتنم  املا�ضي 

يقول فيها: 
يا �ضالف الدهر بني احلل واحلرم 

 لأنت اأ�ضهر من نار على علم
ماظن والليل �ضاج يف غيابهه

 بفائق من �ضياء ال�ضبح مزدحم
حتى تك�ضف لاأب�ضار عن كثب 
 علٌم يحري راأ�ص الُعرب والعجم

ومي�ضي العوي�ص فيقول..
فرٌد ينازلهم يف كل معركة 

 بالباترات من الآيات واحلكم
بيت  اعتربه  الذي  البيت اجلميل  ونقف عند هذا 
الق�ضيد يف �ضعر �ضامل العوي�ص اإذ يقول باأن الر�ضول 
بالباترات من  املعارك  و�ضلم دخل  �ضلى اهلل عليه 

الآيات واحلكم ولي�ص بال�ضيف القاطع.
وتاأتي ق�ضيدة اأخرى لعبد اهلل حممد اجلاف من 
لق�ضيدة  اأخ��رى  معار�ضة  لت�ضكل  بدبي  ال�ضندغة 

الربدة يقول فيها:
من لعج ال�ضوق دمع العني مل ينِم

 جريح حب الهوى العذري يف اأمِل
اإىل اآخر ما يقول:

رحماك يا رب مما جنته يدي 
 تغفر ذنوبي بحق البيِت واحلرِم

وهذه الق�ضيدة اأهداين اإياها الأ�ضتاذ بال البدور 
م�ضكوراً

اإبراهيم  ال��ك��ب��ري  وال��ب��اح��ث  لل�ضاعر  ق�ضيدة  ويف 
بوملحة نقراأ:

يارب �ضلي على النبي حممد
 ملء ال�ضما والأر�ص والأكوان

وي�ضري اإىل الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم ويقول:
ملا اأتيت اإىل الوجود تعطرت

 اأ�ضماعه بتاوة القراآن
نرت يداك اخِل�ضب يف اأرجائها 

 فاخ�ضل منها قفر كل مكان
ولا�ضتاذ بوملحة ق�ضائد كثرية يف مدح الر�ضول 
يتحفنا يف هذه  و���ض��وف  و���ض��ل��م،  ع��ل��ي��ه  اهلل  ���ض��ل��ى 
اهلل..  �ضاء  اإن  اآذاننا  بها  ي�ضنف  بق�ضيدة  الأم�ضية 
ال�ضيخ  ع��ارف  الدكتور  الكبري  ال�ضاعر  اإىل  وناأتي 
الر�ضول �ضلى اهلل  ال��ذي له ق�ضائد ع��دة يف م��دح 
عليه و�ضلم ونعرج على ق�ضيدته الطويلة وامللحمية 
التي خّم�ص بها امليمية امل�ضهورة للبو�ضريي واأ�ضدر 
وت�ضطري  الامية  تخمي�ص  يف  ال��وردة  �ضماه  كتاباً 
الربدة، ولكي نقف على فائدة هذا الكتاب فاإنه ل 
اأن نقراأ الق�ضيدة بالكامل وي�ضتوقف القارىء  بد 

يف هذا الت�ضطري الرائع للدكتور عارف �ضعره حيث 
يقول: 

يا اأكرم اخللق مايل من األوذ به 
وهذا ال�ضطر من البيت هو لاإمام البو�ضريي

يقول الدكتور عارف يف ال�ضطر الآخر
 اإل الذي خلق الأكوان من عدم 

وكان البو�ضريي يقول: 
يا اأكرم اخللق مايل من األوذ به 

 �ضواك عند حلول احلادث العمم
ويقول عارف: 

كا ول يل �ضفيع اأرجتيه غداً 
وياأخذ من البو�ضريي 

�ضواك عند حلول احلادث العمم 
وعندي اأن ت�ضطري الدكتور عارف يف هذه الأبيات 
قد خفف كثريا من وط��اأة الغ�ضب الذي اأح�ص به 
معجزات  ع��ن  يتحدث  مل��ن  املبغ�ضون  امل��ت�����ض��ددون 
الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم وخا�ضة البو�ضريي 
لل�ضيخ  ال�ضفاء  وك��ت��اب  ال��ربزج��ي  ك��ت��اب  و���ض��اح��ب 

القا�ضي عيا�ص املالكي رحمهم اهلل.
وختم عبد الغفار قائًا: ل ي�ضع املقام لإ�ضتعرا�ص 
هذه الق�ضيدة اجلميلة الوردة يف تخمي�ص الامية 
وت�����ض��ط��ري ال�����ربدة واأن�������ض���ح حم��ب��ي ���ض��ع��ر املدائح 

النبوية اأن يقرئوا الق�ضيدة بالكامل.
املولد  ا�ضتقبال  يف  امل��ري  �ضيف  ال�ضاعر  اإيل  وناأتي 
اإذ يقول  ال�ضريف ونختتم به حديثنا هذا  النبوي 

الأ�ضتاذ �ضيف املري 
 

من مثل اأحمد يف عظيم �ضفاته 
 يف خلقه اأو جوده و�ضخاِئه

قد كان نوراً يف جبني جدوده
 يف ال�ضادة الأطهار من اآباِئه
حملته اآمنة املطهر حملها 

 وت�ضرفت بجاله وبهائه
حملت فما وجدت له اأملاً

 ول تعباً ول كرباً حلني لقائه
 

“جائزة  اإبراهيم بوملحة ق�ضيدة  واألقى امل�ضت�ضار 
و�ضلم  عليه  اهلل  امل�ضطفى �ضلى  م��دح  الربدة” يف 

قال فيها:
يارب �ضل على النبي حممد

 ملء ال�ضماء والأر�ص والأكوان
خري النبي الأوىل اأر�ضلتهم 
بالهدى والأخاق والإميان
ملا اأتيت اإىل الوجود تعطرت

اأ�ضماعه بتاوة القراآن
نرت يداك اخل�ضب يف اأرجائها

 فاخ�ضل منها قفر كل مكان
اأنت الدواء واأنت بل�ضم من اإذا

 قد م�ضه �ضف من الأ�ضغان
وختم ق�ضيدته قائًا:

�ضهم املحبة نافذ يف مهجتي
يف كل جزء عالق بكياين

لكنه مثل الزلل علي فمي
حلو كطعم ال�ضهد للعط�ضان
ل مل اأوف بع�ص حقك اإمنا

طفح ال�ضعور وفا�ص فوق ل�ضاين
فقداك روحي والبنون واأمهم      

واملال والأهلون والثقان
�ضلى عليك اهلل يا نور الدجى
ما هب نفح يف الربى الفينان

 
وتوجت الحتفالية بعر�ص للمالد لفرقة اجل�ضمي 
الأ���ض��ع��ار يف مديح  ب��اق��ات م��ن  األ��ق��وا فيه  لاإن�ضاد 

الر�ضول �ضلى اهلل عليه و�ضلم.

املدائح النبوية يف �سعر االإمارات يف ندوة الثقافة والعلوم

•• اأبوظبي - الفجر

 افتتحت مكتبة اجلامعة الكاثوليكية يف ميانو ركن للغة العربية مب�ضاهمة 
من  م�ضروع “كلمة” للرتجمة يف دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي، حيث 

رفد امل�ضروع ن�ضخ عن كامل اإ�ضداراته للمكتبة املرموقة يف اإيطاليا.
مت تد�ضني الركن العربي باملكتبة بالتزامن مع ندوة اأقامها معهد الدرا�ضات 
املوؤ�ض�ضات  “دور  ع��ن��وان  حت��ت  ميانو   – الكاثوليكية  اجلامعة  يف  العربية 
املدير  اآل علي  العربية ودار�ضيها” مب�ضاركة كل من عبداهلل ماجد  الثقافية 
– اأبوظبي،  التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف دائرة الثقافة وال�ضياحة 
الكاثوليكية  اجلامعة  يف  العربي  والأدب  اللغة  اأ�ضتاذ  ف��اروق  وائ��ل  والدكتور 
اللغوية  م��رك��ز اخل��دم��ات  زان���ول، رئي�ضة  ت��ري��زا  م��اري��ا  وال��دك��ت��ورة  مبيانو، 
مبيانو،  الكاثوليكية  اجلامعة  يف  للم�ضطلحات  الأوروب���ي  املجل�ص  ورئي�ضة 
والدكتورة ماريا كري�ضتينا جاتي مدير معهد الدرا�ضات العربية يف اجلامعة 

الكاثوليكية مبيانو، وذلك يوم اأم�ص الأول يف مقر اجلامعة الكاثوليكية.
و�ضهدت الندوة مداخلة ل�ضعادة عبداهلل ح�ضن ال�ضام�ضي القن�ضل العام لدولة 
الإمارات العربية املتحدة يف ميانو، وماريو جاتي مدير اجلامعة الكاثوليكية 

يف ميانو.
وعرب �ضعادة عبداهلل ح�ضن ال�ضام�ضي عن �ضعادته بالتعاون البناء بني دائرة 
ميانو  يف  الكاثوليكية  اجل��ام��ع��ة  ومكتبة  اأب��وظ��ب��ي   – وال�ضياحة  الثقافة 
يف  الت�ضامح  ومفاهيم  الثقايف  التبادل  ويعزز  املعرفة  ن�ضر  يف  ي�ضاهم  وال��ذي 
اإطار احلوار والتبادل املعريف والفكري. موؤكداً على دور املبادرات امل�ضرتكة يف 
توطيد التبادل الثقايف بني الإمارات واإيطاليا، ودعم اآفاق التعاون يف خمتلف 
اأّنه لطاملا كانت العاقات الإماراتية الإيطالية قائمة على  املجالت. م�ضرياً 
العاقات  متانة  اإىل  ذلك  يف  الف�ضل  ويعود  وثقافياً،  ح�ضارياً  را�ضخة  اأ�ض�ص 
ال�ضرتاتيجية بني البلدين لتعزيز منجزات احلا�ضر والتح�ضري للم�ضتقبل 

يف اإطار الحرتام املتبادل ومبادىء احلوار والت�ضامح.  
يف  بالإنابة  الكتب  دار  لقطاع  التنفيذي  املدير  علي  اآل  ماجد  عبداهلل  وق��ال 
دائرة الثقافة وال�ضياحة – اأبوظبي: “نحن �ضعداء مب�ضاركتنا يف هذا احلدث 

ترجمات  م��ن  كاملة  ن�ضخة  ت�ضم  مكتبة  اف��ت��ت��اح  يف  املتمثل  املتميز  ال��ث��ق��ايف 
اإطار �ضعي  تاأتي يف  الكاثوليكية مبيانو، والتي  “كلمة”يف اجلامعة  م�ضروع 
ال�ضعوب،  كافة  مع  التوا�ضل  ج�ضور  ملد  – اأبوظبي  وال�ضياحة  الثقافة  دائ��رة 
ون�ضر الثقافة واملعرفة، ونعتز اليوم بعر�ص جهودنا يف اإحياء حركة الرتجمة 
عرب م�ضرية بداأناها قبل اإحدى ع�ضر عاماً، وتاأتي هذه البادرة انطاقاً من 
تقود  واعية  اأجيال  وخلق  لاإن�ضان،  الفكري  البناء  باأهمية  العميق  اإمياننا 
العربية  ح�ضارتنا  من  خطانا  م�ضتلهمني  والتطور،  الرقي  اإىل  جمتمعاتها 

وثراثنا العريق«.
واأو�ضح اآل علي “لقد اهتّم م�ضروع “كلمة” بالرتجمة يف كافة املجالت مثل 
وعلوم  وامل��دن،  البلدان  وبيوغرافيا  واجلغرافيا،  واحلديث،  القدمي  التاريخ  
والفل�ضفة،  والكتب القت�ضادية،  الأطفال،  والآداب، وكتب  والفنون  ال�ضيا�ضة، 
وكتب العلوم احلديثة.  كما يح�ضب له اأي�ضاً الرتجمة من �ضائر اللغات احلية، 
وبخا�ضٍة تلك اللغات التي مل تكر الرتجمة عنها اإىل العربية مثل الأملانية 

والأ�ضبانية والإيطالية والرو�ضية وال�ضينية واليابانية«.

اهتم  املرتجم،  الكتاب  بنوعية  كلمة  م�ضروع  اهتم  مثلما  اأن��ه  علي  اآل  واأ���ض��ار 
اأي�ضاً بن�ضر ترجماته يف طبعات متقنة من حيث الإخراج والت�ضميم ونوعية 
الورق، لتحفز القراء على القراءة واقتناء الكتب، كما بداأ يهتم موؤخراً بالن�ضر 
الإلكرتوين وذلك ملواكبة التطورات التكنولوجية التي ي�ضهدها العامل. وما 
يزال م�ضروع “كلمة” بعد مرور عقد على تاأ�ضي�ضه يوا�ضل م�ضريته يف اإحياء 
حركة الرتجمة، وي�ضعى اإىل تكري�ص حقوق امللكية الفكرية للكتاب املرتجم، 

ويراعي حقوق املرتجمني، لتقدمي منوذجاً راقياً يليق بح�ضارتنا العربية.

بالتزامن مع ندوة املوؤ�س�سات الثقافية العربية 

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ترفد مكتبة اجلامعة الكاثوليكية مبيالنو بن�سخة كاملة من اإ�سدارات م�سروع »كلمة«
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تتنف�ض الفن كما تتنف�ض الهواء

نوال الزغبي: ال�سنوات تزيدين اإ�سرارًا 
على م�ساعفة عطائي الفني

القاهرة، حمط رحال النجمة نوال الزغبي هذه الأيام، فهي موجودة فيها لت�ضع مل�ضاتها النهائية على 
اآخر اأربع اأغنيات من األبومها املقبل من اإنتاج �ضركة )روتانا(. ويف هذا ال�ضياق، غردت على )تويرت(: )اأنا 

يف القاهرة اأنهي اآخر اأربع اأغنيات.. يت�ضمن الألبوم ع�ضر اأغنيات واأنا متحم�ضة كي ي�ضمعها اجلمهور(.
واأمين بهجت  اأمري طعيمة  ال�ضاعرين  اأحلان عمر م�ضطفى، وكلمات  اأغنيتني من  �ضتقّدم  اأنها  اأ�ضافت 

قمر. كذلك تتعاون نوال مع ال�ضاعر خالد تاج الدين.

ال تخ�سى الزمن
ل تخ�ضى النجمة نوال الزغبي الزمن، فهي تقف يف وجهه بقوة مت�ضلحة بطاقة اإيجابية، موؤكدة، يف لقاء 
�ضمن برنامج )حكايتي مع الزمان( )تقدمي الإعامية اللبنانية رميا كركي عرب �ضا�ضة تلفزيون دبي(، 
اأن العمر ل يخت�ضر بعدد ال�ضنوات فح�ضب، واأنها واحلياة عدوان يتحدى كل منهما الآخر، اإل اأن نوال 

تتعّلم من التجارب القا�ضية.
الأمر الوحيد الذي ت�ضعر نوال الزغبي بالندم عليه هو زواجها، اإل اأّنها ل مُتانع فكرة الرتباط جمّدداً 

ولكن لي�ص يف الفرتة الراهنة، كا�ضفة �ضفات الرجل املثايل كالتايل: و�ضيم، وكرمي، ومه�ضوم.

مراحل عمرية
تعار�ص  اأنها ل  نوال  اأّك��دت  الزغبي،  مار�ضيل  اأي�ضاً  الذهبية  النجمة  �ضقيق  ا�ضت�ضاف  الذي  اللقاء  يف 

اأن  اأن تنفذ ب�ضكل �ضائب و�ضليم، كا�ضفة معاناتها معها، ومتمنية  جراحات التجميل ب�ضرط 
تبقى جميلة مع ِكرب ال�ضن على غرار املمثلة العاملية �ضوفيا لورين.

مع  ال��ربن��ام��ج  يظهرها  التي  املتقّدمة  العمرية  امل��راح��ل  اإىل  الن��ت��ق��ال  فقرة  يف 
بعمر  ن��وال  ظهرت  �ضني،  متخ�ضّ ي��د  على  ماكياج  جلل�ضات  ال�ضيفنْي  خ�ضوع 
ال�ضتني و�ضقيقها يف اخلم�ضني، فعلقت ممازحة: )اأحتاج اإىل حقن من البوتوك�ص 
لإجراء بع�ص التعديات واإخفاء التجاعيد(، وتوّقعت اإمكانية العتزال وال�ضفر 

مع ولدْيها التواأم جورجي وجوي اإىل اأمريكا وافتتاح �ضل�ضلة مطاعم حتت 
تكون  اأن  توّقعت  تيا،  ابنتها  اإىل  بالن�ضبة   .  Chez Nawalا�ضم

مقيمة مع والدها كما هي احلال اليوم، م�ضريًة اإىل اأّنها توّقفت 
عن دعمها بعد تخّرجها اجلامعي كي تعتمد على ذاتها يف 

جمال ت�ضميم الأزياء.
حول زمائها الذين قد يت�ضلون بها يف حال قررت 
العتزال، ذكرت نوال كًا من �ضم�ص الأغنية اللبنانية 
كفوري، لفتة  وائ��ل  الرومان�ضية  وملك  كرم  جنوى 

اإىل اأّنهما �ضديقان حقيقّيان.
نوال  وال��دة  الزغبي،  جمال  و�ضفت  بها،  ات�ضال  و�ضمن 

باأّنهما جميان مهما كربا يف العمر،  ومار�ضيل، ال�ضيفني 
موؤكدة ان ابنتها وفرت لها اأياماً جميلة.

وانتقل ال�ضيفان اإىل مرحلة عمرية اأخرى، ظهرت فيها نوال يف 
عمر الثمانني و�ضقيقها يف ال�ضبعني.

ال�ضن ولكنها  العي�ص لغاية ه��ذه  الفنانة ع��دم  الأم��ر، متّنت  ب��ادئ   يف 
لحقاً بّدلت راأيها حينما اأُعِجبت ب�ضكلها موؤّكدة اأّنها �ضتبقى حمافظة على 

جمالها، واأناقتها، وقّوتها وجنوميتها، وقالت: )اأنا والنجومية متخاويان(، 
منّوهة اإىل اأّنها قد تعود عن قرار العتزال يف هذه ال�ضن و�ضُتحيي حفات يف 

عمر الثمانني، لفتة اإىل اأّن جتربتها يف هذا الربنامج جعلتها ت�ضعر بنعمة ال�ضبا 
التي تعي�ضها راهناً.

يف املح�ضلة، و�ضفت نوال مرحلة الأربعينيات بامل�ضتقبل وال�ضباب، وال�ضتينيات با�ضرتاحة 
حُماِرب، بينما و�ضفت نف�ضها يف الثمانينيات بعبارة )جهانة( ممازحًة.

اال�ستقرار والعائلة
اعرتفت نوال الزغبي باأنها حتتاج اإىل ال�ضتقرار ومت�ضية الوقت مع العائلة. ويف فقرة 
املواجهة اإزاء املراآة، خاطبت النجمة الذهبية نف�ضها بالقول: )م�ضت كل هذه ال�ضنوات 

ب�ضرعة... لكّنني ما زلت اأحب ذاتي وثقتي بنف�ضي كبرية(.
لرعايته  تو�ضية  مبنزلة  ابنتْيه  اإىل  ر�ضالة  الزغبي  مار�ضيل  وّج��ه  احللقة،  ختام  يف 
جمهورها  اإىل  ر���ض��ال��ة  توجيه  ال��زغ��ب��ي  ن���وال  اخ��ت��ارت  بينما  امل�ضتقبل،  يف  وزوج��ت��ه 
و�ضمنتها ما يلي: )اأكُتُب اإىل النا�ص الذين دعموين واأعدهم اأّل اأخذلهم نهائياً واأن 

اأُحيي حفلة ناجحة وكاملة العدد واأنا يف عمر الثمانني...(

حفالت باجلملة
اأطلت نوال الزغبي مبا�ضرة عرب �ضا�ضة LBCI موؤخرا �ضمن حفلة توزيع جوائز 

رجال الأعمال التي اأقيمت يف كازينو لبنان، ثم اأحيت يف ل�ص فيغا�ص حفلة م�ضاء 17 
نوفمرب للجاليتني اللبنانية والعربية املقيمة هناك.

اأما يف دي�ضمرب فتحيي حفلتي زفاف يف الكويت، لتكون مع جمهورها يف لبنان م�ضاء ليلة 
راأ�ص ال�ضنة بحفلتني بني فندق )فيني�ضيا( وجمّمع )البيال( و�ضط بريوت.

زين العمر والهجرة  اإىل كندا
على  الر�ضمية  �ضفحته  عرب  مفاجئة  تغريدات  �ضل�ضلة  العمر  زي��ن  اأطلق 
اإىل عدم قدرته  اإىل كندا، نظراً  اأولده  )تويرت(، يك�ضف فيها هجرته مع 

على اإحداث اأي تغيري اإيجابي يف لبنان، كما ذكر.
�ضخ�ص  كل  اإىل  اأع��ت��ذر  اأوًل  ق��رار.  اإىل  و�ضلت  تفكري طويل  )بعد  وق��ال: 
اأك��ر من  اأحبه  ثانياً، حلمت بوطن  يوماً.  كتبته  اأم��ر  اأي  انزعج مني من 
حياتي، ف�ضحيت بعمري لأجل لبنان و�ضاأبقى اأقد�ص هذا الوطن. اإمنا، ملا 
اأولدي  كندا مع  اإىل  اأرج��ع  اأن  �ضيء فقررت  اأي  تغيري  اأمتّكن من  كنت ل 

و�ضيبقى لبنان يف دّمي. حمبتي للجميع(.
على  ن�ضاأنا  كما  اأولدي  ين�ضاأ  اأن  اأرف�ص  )لأنني  اللبناين:  الفنان  واأ�ضاف 

التفرقة واحلقد والبغ�ص(.
وتابع: )الوطن يعني اأن نعي�ص فيه بكرامة ولي�ص م�ضارعة. �ضعب لبنان 
اأن نخا�ضم  ي�ضتاأهل  النا�ص ولكن لاأ�ضف مر�ضنا وتعبنا ول �ضيء  اأ�ضرف 

بع�ضنا بع�ضاً لأجله. كل عمرنا ننتظر الفرج وما زلنا. اهلل ينقذ لبنان(.

جنوى كرم ت�ستعد ل� 
Arabs Got Talent

لإطاق  ا�ضتعداداً   MBC ال�  ا�ضتوديوهات  بتجربة يف  قامت جنوى كرم 
مو�ضم جديد من Arabs Got Talent من مرحلة اختيار املواهب.

وما اإن ن�ضرت �ضم�ص الأغنية اللبنانية �ضورة عرب مواقع التوا�ضل معلنة 
التعليقات  م��ن  الآلف  ع�ضرات  عليها  انهالت  حتى  امل��واه��ب  اختيار  ب��دء 
والإعجابات. من بني املعلقني الفنانة ال�ضورية اأ�ضالة ن�ضري التي قالت: 
)فجاأة ا�ضتقت ّلك وفجاأة اأحببت اأن اأطمئن عليِك(. ردت عليها جنوى: )اأنا 
يهمني اأن تكوين بخري واأن تفاجئينا كي ن�ضتاق لك(. كذلك علقت الفنانة 

التون�ضية لطيفة وقالت: )اأنا فجاأة ا�ضتقت لكما(.
اأن��ه ي�ضع  ك��رم يف كوالي�ص ال�ضتوديو  ك��رم  ك��رم املخرج  اب��ن �ضقيق  واأع��ل��ن 
اإيجابية،  �ضي�ضكل �ضدمة  الذي  الأغنية  �ضم�ص  الأخ��رية على كليب  مل�ضاته 
على حد تعبريه.وعن ن�ضاطاتها الفنية، حتيي جنوى كرم حفلة �ضخمة يف 
الأردن يف )الكراون بازا( بالبحر امليت بتاريخ 23 نوفمرب اجلاري، وتغني 
 WATERFRONT يف ال�ضويد يوم 15 دي�ضمرب املقبل على م�ضرح

يف �ضتوكهومل.

م�سل�سل )قيد عائلي(.. يواجه ازمات عدة 
بها )قيد عائلي( )حمل  م��ّر  التي  الأزم���ات  مل متنع 
ا�ضم )البيت الأبي�ص( يف البداية( من انطاق ت�ضوير 
امل�ضروع الدرامي اجلديد الذي ي�ضل اإىل 45 حلقة، 
تعر�ضه  اأن  وُيفرت�ص  م�ضر(  )فنون  �ضركة  وتنتجه 
مع  تزامناً  املقبل،  العام  بداية  امل�ضرية   dmc قناة 

انطاق املو�ضم ال�ضتوي للدراما امل�ضرية.
اأزمات عدة، خ�ضو�ضاً مع اعتماده على  و�ضهد العمل 
البطولة اجلماعية، بداأت مع ت�ضابه ا�ضمه مع م�ضل�ضل 
ف��وؤاد وهو  بيومي  ببطولته  يقوم  الت�ضوير  اآخ��ر قيد 
على  قبله  وُي��ع��ر���ص  الأب��ي�����ص(،  البي�ص  يف  )ح�ضمت 
ال�ضا�ضات، ما دفع ال�ضانعني اإىل تغيري ال�ضم ليكون 

)قيد عائلي(.
قبل  الن�ضحابات  تكّرر  يف  فكانت  الثانية  الأزم��ة  اأم��ا 
تعاقدوا  جن��وم  م��ن  حتى  قليل  بوقت  الت�ضوير  ب��دء 

فعًا مع ال�ضركة املنتجة، 
ومن بينهم خالد ال�ضاوي لرتباطات اأخرى، وجناء 
ب��ع��زت العايلي الذي  ب��در لأ���ض��ب��اب خ��ا���ض��ة، م����روراً 
اأطلق ت�ضريحات �ضد امل�ضل�ضل بعد ان�ضحابه منه وعاد 
املنتجة  ال�ضركة  الأم��ر مع  ت�ضوية  بعد  وتراجع عنها 

املر�ضح  ال��دور  لتقدمي  املا�ضية وعودته  الأي��ام  خ��ال 
له.

يف  متثلت  ال�ضانعني  انتظار  يف  كانت  اأخ��رى  مفاجاأة 
اأحد  اأداء  ع��دم  ع��ن  العقد  توقيع  قبل  لبلبة  اع��ت��ذار 
للم�ضروع  البداية  الرئي�ضة رغم حما�ضتها يف  الأدوار 
الذي انطلق ت�ضويره، ما و�ضع فريق العمل يف ماأزق 

وت�ضبب يف ا�ضتبدال الديكورات.
وجمعت امل�ضاهد الأوىل كًا من دنيا عبد العزيز، ورمي 
وجمموعة  العزيز،  عبد  حممود  وحممد  ال��ب��ارودي، 
باأدوار  يظهرون  الذين  ال�ضباب  الفنانني  من  كبرية 
رئي�ضة  ديكورات  بناء  اأرج��ئ  فيما  ذات م�ضاحة جيدة، 
اخلا�ضة  ال��ت��وق��ي��ع��ات  جميع  م��ن  الن��ت��ه��اء  ح��ني  اإىل 
الن��ت��ه��اء منها يف غ�ضون  ي��ت��وق��ع  وال��ت��ي  ب��امل��م��ث��ل��ني، 

اأ�ضبوعني على اأق�ضى تقدير.
ت��ام��ر حمزة  امل��خ��رج  ق���رر  ال��وق��ت،  اإىل �ضيق  ون��ظ��راً 
ت�ضوير عدد من امل�ضاهد اخلارجية يف احللقات الأوىل 
كي ل يتاأخر يف ت�ضليمها لل�ضركة املنتجة، لذا انطلق 
امل�ضت�ضفيات  اأح���د  ويف  ال��ق��اه��رة  ���ض��وارع  يف  الت�ضوير 

اخلا�ضة.

تزدحم مفكرة نوال الزغبي بالن�ساطات فهي ال تهداأ وال تكّل. تتنقل النجمة الذهبية بني بريوت والقاهرة 
والدول العربية، وتلبي دعوات اإىل لقاءات اإعالمية اآخرها برنامج )حكايتي مع الزمان(، وت�ستعد الإحياء 
ر الألبومها اجلديد. ذلك كله لتوؤكد اأن ال�سنوات تزيدها اإ�سرارًا على م�ساعفة  �سل�سلة من احلفالت وحت�سّ

عطائها الفني، كيف ال وهي تتنف�ض الفن كما تتنف�ض الهواء، ومن دون الفن ال حياة لها.
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فوائد �سحية مده�سة لتناول الكبدة
هناك 5 فوائد �ضحية يح�ضل عليها الإن�ضان من تناوله للكبدة وقد تكون 
العرب وتناولها معروف لدى  ال�ضهرية لدى  الأطعمة  اأكر، فالكبدة من 
لكبار  خ�ضي�ضا  وتو�ضف  ط��رق  بعدة  حت�ضريها  ويتم  ال�ضعوب،  من  كثري 

ال�ضن واحلوامل نظرا لفائدتها ال�ضحية.
ومبكننا تف�ضيل هذه الفوائد �ضحية اخلم�ضة لكل الكبدة كالتايل:

ب�ضبب  منه  اجل�ضم  وي��ق��ي  ال���دم  فقر  م�ضكلة  يعالج  الكبدة  ت��ن��اول   .1
كبري  ب�ضكل  تناولها  ي�ضاهم  كما   ”12 “ب  بفيتامني  ال��ع��ايل  حم��ت��واه��ا 

جدا يف تكوين كريات الدم احلمراء
تقوية  على  والعمل  اجل�ضم  ع�ضات  بناء  يف  كبري  دور  لها  الكبدة   .  2

جهاز املناعة.
يف  ال�ضليمة  الأن�ضجة  تقوية  على  تعمل  حيث  للب�ضرة  ج��دا  مفيدة   .3
يقلل من م�ضاكل  الكبد  تناول  ف��اإن  لذا  التالف منها،  بناء  واإع��ادة  الب�ضرة 

ت�ضقق اجللد والتق�ضر واجلفاف لحتوائه على الريبوفافني.
والأظافر. والعظام  الأ�ضنان  و�ضامة  �ضحة  على  الكبدة  حتافظ   .4

البنتوثينيك ال�ضروري للعمليات احليوية  الكبد على حم�ص  5. يحتوي 
التي ت�ضري داخل اجل�ضم والتي من خالها يتم حتويل الطاقة الكيميائية 

اإىل اأ�ضكال الطاقة الأخرى.

الفحم النباتى مع املاء للتخل�ش 
من االنتفاخ والغازات

اأقرا�ص الفحم هى جمموعة من العنا�ضر الطبيعية مثل: الفحم النباتى، 
وا�ضتخدامات  مذهلة  �ضحية  فوائد  ولها  اأق��را���ص  �ضكل  فى  توجد  والتى 
ومن خال “�ضحتك فى   ،”step to health“ عديدة بح�ضب موقع
و�ضفة” �ضنتعرف على كيفية عمل و�ضفة الفحم النباتى مع املاء للتخل�ص 
الفحم على تخلي�ص اجل�ضم من  اأقرا�ص  والغازات. وت�ضاعد  النتفاخ  من 
املتعددة  ال�ضتخدامات  من  البديل  الطب  ا�ضتفاد  وق��د  ال�ضارة،  ال�ضموم 
للفحم الن�ضط لعدة قرون ويظل تطهري اجل�ضم هو ال�ضتخدام الأ�ضا�ضي 
واجلهاز  والل��ت��ه��اب��ات،  ل��اأك�����ض��دة  امل�����ض��ادة  خ�ضائ�ضه  ب�ضبب  امل���ادة  ل��ه��ذه 

اله�ضمي.

و�سفة الفحم النباتى لعالج االنتفاخ والغازات
وجبة  بعد  وال��غ��ازات  اله�ضم  ع�ضر  اأع��را���ص  ملنع  الفحم  ا�ضتهاك  ميكن 
اله�ضم،  تتداخل مع عملية  اأي ج�ضيمات  الفحم  د�ضمة، ومتت�ص مركبات 

وبالتايل متنع التفاعات اللتهابية.

املكونات
جرام(  5( املن�ضط  الفحم  م�ضحوق  من  �ضغرية  ملعقة   1

كوب واحد من املاء )250 مل(

طريقة الو�سفة:
املاء  م��ن  ك��وب  اإىل  الفحم  اأق��را���ص  م��ن  �ضغرية  ملعقة  اإ���ض��اف��ة  -ميكنك 

وتخفيفه جيًدا، وي�ضرب هذا اخلليط قبل تناول وجبة كبرية.

اخلطابه؟  يف  املثل  به  ُي�سرب  • من 
- �ضحبان بن وائل. 

بالُعقار؟  املق�سود  • ما 
- اخلمر. 

احلديث؟  الع�سر  يف  االإ�سباين  االأدب  عميدة  هي  • من 
- رو�ضا ت�ضائل 

ال�سوي�ض؟  قنال  قولنا  اأم  ال�سوي�ض  قناة   : قولنا  اأ�سح  • اأيهما 
- كلمة قناة لأنها عربية. 

ا�ستاد؟  كلمة  اأ�سل  • ما 
- يونانية

- هل تعلم اأن الليمون املغلي يفيد يف عاج النحافة.
- هل تعلم اأن الربقوق والتفاح ي�ضتخدمان يف عاج الروماتيزم.

- هل تعلم اأن الإجهاد الع�ضبي والتوتر النف�ضي اأحد م�ضببات الإ�ضهال.
- هل تعلم اأن ت�ضلب ال�ضرايني يوؤدي اإىل ارتفاع �ضغط الدم وحدوث اجللطات الدموية.

- هل تعلم اأن نق�ص الفو�ضفور يف اجل�ضم ي�ضبب اإجهاداً ذهنياً ويقلل القدرة على الرتكيز.
- هل تعلم اأن زيادة ن�ضبة البوليك يف الدم قد تكون بداية الإ�ضابة بالروماتيزم.

- هل تعلم اأن التهاب املفا�ضل املزمن ي�ضيب الركبتني فقط.
- هل تعلم اأن زيادة ن�ضبة الكحول يف اجل�ضم توؤدى اإىل �ضعف نب�ضات القلب.

 -هل تعلم اأن احتبا�ص البول يف اجل�ضم يوؤدي اإىل ارتفاع ن�ضبة البولينا وحدوث حالة ت�ضمم ت�ضمى الت�ضمم 
البوليني.

- هل تعلم اأن الإفراط يف تناول الربتقال قد يوؤدي اإىل الإ�ضابة بقرحة املعدة.
- هل تعلم اأن ارتفاع �ضغط الدم يوؤدي اأحيانا اإىل حدوث نزيف بالأنف.

- هل تعلم اأن �ضعف ال�ضهية يعالج بالب�ضل والثوم.
- هل تعلم اأن مر�ص البول ال�ضكري مر�ص وراثي.

احلار�ص والل�ص العامل
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املوز
تناول  مي��ك��ن��ك 
امل������������وز اث�����ن�����اء 
ال�ضاق  ي��وم��ك 
م�ضدر  ف����ه����و 
لتزويدك  جيد 
ب����������ال����������وق����������ود 
وال�����ن�����������ض�����اط، 
ك�������م�������ا مي����ك����ن 
اإ�����ض����اف����ة امل����وز 
لوجبة  كبديل 
ليبداأ  الإف��ط��ار 

يومك بوقود كايف ون�ضاط اأكر. 
احليوانية،  املنتجات  اإل يف  غالًبا  B ل جتدها  فيتامينات  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
 ،B-6 ومن هنا قد يتفاجاأ البع�ص من اأن املوز م�ضدر ممتاز جًدا لفيتامني
احلجم  متو�ضطة  ال��واح��دة  امل��وزة  ان  ا  اي�ضً املده�ص  البرييدوك�ضني.  وه��و 
 B-6 اليومي لفيتامني  % من احتياج اجل�ضم   35 حتتوى على ح��واىل 

ذلك الفيتامني الذي يعمل على منو خايا جديدة يف اجل�ضم .
اأن متدك ب�ضعرات حرارية عالية، فاملوزة  ميكنك تناول موزة واحدة دون 
�ضعرات حرارية   110 ح��وايل  املتو�ضطة يف احلجم حتتوى على  الواحدة 

فقط. ول ي�ضتحب تناوله بني الوجبات.
كما اأن تناول املوز �ضرورى ملن يعانون القولون الع�ضبى لأنه يحتوى على 

البوتا�ضيوم الذى يق�ضى على النتفاخات والغازات.

املمثلة الفرن�سية ميالين تيريي عقب ح�سورها عر�ض فيلمها )مذكرات احلرب( يف بيفريل هيلز، كاليفورنيا 
وهو الفيلم الذي اختارته فرن�سا لدخول �سباق االأو�سكار الأف�سل فيلم اأجنبي يف عام 2019. )ا ف ب(

 يف احدي امل�ضانع ال�ضغرية وقف احلار�ص يوؤدي واجبه جيداً فكان يدقق على العمال ويفت�ص حقائب يدهم حتى 
ل ي�ضرقوا �ضيئاً .. وهذه هى الأوامر لديه، وقد كان معروفاً عنه ق�ضوته وغاظته ومهارته ويف احد الأيام �ضاهد 
احلار�ص احد العمال وهو ينقل كمية كبرية من الق�ص على عربه �ضغرية فاأوقف احلار�ص واخذ يف تفتي�ص العربة 

تفتي�ضاً دقيقاً جداً ومل يجد �ضئ فمنحه الت�ضريح باخلروج. 
تكرر ذلك امل�ضهد كثرياً كل يوم يخرج العامل ومعه عربه مليئة بالق�ص ويقوم احلار�ص بالتدقيق فيها بل لقد كان 
ي�ضع الق�ص على الأر�ص ثم يقوم باأرجاعه العربة مرة اخرى وبعد ان ينتهى يح�ص راحة كبرية لأنه يوؤدي عمله 
على اكمل وجه وبدقة متناهيه فيعتذر للعامل ثم يقوم بكتابه الت�ضريح الازم للخروج ورغم من ان العامل 
واحلار�ص ا�ضبحا �ضديقني ال انه كلما جاء العامل بعربة مليئة بالق�ص قام احلار�ص بتفتي�ضها بنف�ص الطريقة 
وبعد ان ينتهى من كتابه ت�ضرح اخلروج يقف الثنان يتبادلن الكام والأخبار والنكات والحاديث احللوة.  مرت 
�ضهور عديدة على هذا النحو ثم ا�ضتقال العامل واخذ م�ضتحقاته ومكافاأته وقبل ان يغادر امل�ضنع القى حتيته 

على احلار�ص بحرارة على امل ان يراه مرة اخرى وافرتق الثنان وهم �ضديقان.
جاء مو�ضم اخلريف واحتاج الفاحون واملزارعون وا�ضحاب البيوت الكبرية التى ت�ضم حدائق اإىل عربات حلمل 
املزروعات والق�ص وقد ارتفع �ضعرها يف ال�ضوق وهنا قرر املدير ان يبداأ يف بيع املنتج الزائد من تلك العربات والذي 
حافظ عليه طوال هذه الفرتة يف املخزن الكبري اخلا�ص مب�ضنعه وامر باأن يفتح املخزن لتوزيع العربات على 
اق�ضام البيع لتباع للجمهور ب�ضعر عايل وعندما فتحوا املخزن مل يجدوا فيه ول عربة واحدة فظنوا انهم اخطئوا 
فيه ففتحوا كل املخازن لكنهم مل يجدوا اأي عربات فكاد املدير ان يجن من ال�ضدمة .. كيف ي�ضرق �ضخ�ضاً ما 
250 عربة وكيف يتم �ضحنهم بدون ان يح�ص هو بذلك، اين ذهبت العربات وكيف خرجت من امل�ضنع .. ان مل 
يكن مت ت�ضريفها العام املا�ضي .. اين هى هذا ال�ضوؤال اخذ املدير ي�ضاأله لنف�ضه عدة مرات وقد كادت اع�ضابه ان 
تنهار ومل ت�ضل ال�ضرطة اإىل اأي حل وحده فقط .. احلار�ص هو الذي عرف اين العربات الن فقط عرف، كيف مل 
ينتبه اإىل ذلك، ملاذا مل ي�ضاأل نف�ضه ان كان العامل يخرج بالعربة كل يوم مليئة بالق�ص لو�ضعها يف املخلفات خلف 
امل�ضنع فلماذا ل يعود بالعربة مرة اخرى .. ح�ضناً لقد كان كل يوم يخرج بالعربة ول يعود وبذلك �ضرق 250 

عربة حتت احلرا�ضة امل�ضددة والتدقيق، يا له من حار�ص ي�ضتحق العجاب ول�ص ي�ضتحق اعجاب اكر.. واكر. 

ن�سائح ذهبية جل�سم �سحي و�سليم
والعافية  بال�ضحة  التمتع  يف  ��ا  حم��وريًّ دوًرا  ال�ضليمة  التغذية  تلعب 

والر�ضاقة، مبا ينعك�ص على اأداء الفرد �ضحيًّا ووظيفيًّا.
ال�ضحية  التغذية  اإن  زاي��ت�����ص  ه��ارال��د  الأمل����اين  التغذية  خبري  وي��ق��ول 
ال�����ض��ري��ع��ة والأطعمة  ال���وج���ب���ات  ع���ن  ال��ت��خ��ل��ي  الأ����ض���ا����ص  ت�����ض��رتط يف 
اجلاهزة؛ لأنها حتتوي على كثري من الدهون وال�ضكر وامللح وال�ضعرات 

احلرارية.
مكاَن  كالفاكهة  ال�ضحية  الأغذية  ا�ضتبدال  ينبغي  اأنه  زايت�ص  واأ�ضاف 
تناول  ميكن  حيث  كاحللويات؛  احل��راري��ة  بال�ضعرات  الغنية  الأغ��ذي��ة 
5 ح�ض�ص من  تناول  ينبغي  ال�ضوكولته. وعامًة  بدًل من  تفاح  ثمرة 
وح�ضتني  اخل�ضراوات،  من  ح�ض�ص   3 يوميًّا:  والفواكه  اخل�ضراوات 

من الفواكه.

تف�ضيل  ينبغي  فاإنه  واملعكرونة،  والأرز  كاخلبز  احلبوب  اإىل  وبالن�ضبة 
منتجات احلبوب الكاملة.

كما ينبغي تناول احلليب ومنتجاته، كاجلنب والزبادي يوميًّا، وتناول 
بني  ُت���راِوح  بكمية  اللحوم  وت��ن��اول  ا،  اأ�ضبوعيًّ مرتني  مبعدل  الأ�ضماك 
300 و600 جرام كحد اأق�ضى اأ�ضبوعيًّا، مع مراعاة تف�ضيل الدهون 

ال�ضحية، كالزيوت النباتية، مثل زيت بذور اللفت.
ا تخ�ضي�ص وقت كاٍف لتناول الوجبات وم�ضغ الطعام جيًدا،  وينبغي اأي�ضً
مع مراعاة �ضرب كوب كبري من املاء اأو ح�ضاء قبل تناول الوجبات؛ حيث 

يعمل ذلك على ملء املعدة، ومن ثم ال�ضعور بال�ضبع �ضريًعا.
ا �ضرب نحو 1.5 لرت من ال�ضوائل يوميًّا، ومن الأف�ضل  ومن املهم اأي�ضً

�ضرب املاء وامل�ضروبات غري املحاة بال�ضكر.


