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الرجال يكذبون �سعف الن�ساء

خل�ست درا�سة اإىل اأن الرجال يكذبون �سعف الن�ساء، كما اأن واحداً من 
بني كل ع�سرة رجال يعتقد اأنه يجيد الكذب.

اأن  اإىل  تو�سلت  الدرا�سة  اأن  الربيطانية  ميل  ديلي  وذك��رت �سحيفة 
الرجال يكذبون مرة كل اأربعة اأيام، يف حني تكذب ال�سيدات مرة كل 
ثمانية اأيام. كما اأو�سحت الدرا�سة اأن ال�سيا�سة هي املهنة الأقل ثقة، 
اإن ال�سا�سة لديهم اأجندات  %71 ممن �سملتهم الدرا�سة  حيث قال 

خفية.
لعبة بالي  اإ���س��دار  مع  بالتزامن  الدرا�سة  اإج��راء  اأن��ه مت  اإىل  وي�سار 
يقوم  اأن  اأ�سا�س  اللعبة على  تعتمد  اجندا"، حيث  "هيدن   4 �ستي�سن 
بني  من  ت�سعة  اأن  الدرا�سة  واأو�سحت  الكاذبني.  باكت�ساف  الالعبون 
يعترب  حيث  ال��ك��ذب،  ك�سف  ميكنهم  اأن��ه��م  يعتقدون  اأ�سخا�س   10
بن�سبة  ال��ك��ذب  تف�سح  و�سيلة  اأك���رب  ب��ال��ع��ني  ال��ت��وا���س��ل  م��ن  ال��ه��روب 

 .50% بن�سبة  الردود  تاأخر  يليه   ،64%

كيف حتقق التوازن يف عالقتك الزوجية؟ 
وعوامل  اأ�س�س  ع��دة  على  تعتمد  الزوجية  العالقة  ب��اأن  املعروف  من 
اأحد هذه  اأي خلل يف  واأن  �سرورية لتحقيق ال�ستقرار والنجاح لها، 
الأ�س�س ميثل خطراً يهدد العالقة الزوجية ويوؤدي اإىل ن�سوء امل�ساكل 

بني الزوجني. 
الأمور  اأه��م  اأح��د  وامل�ساعر  ال��واج��ب��ات واحل��ق��وق  ال��ت��وازن يف  ويعترب 
التي ت�ساهم يف جناح العالقة الزوجية، ومن هذا املنطلق اأورد موقع 
فاميلي �سري الإلكرتوين قائمة بالأمور التي تخول املرء من حتقيق 

التوازن يف عالقته دون اأن ي�سطر للتنازل عن كرامته وثوابته: 
التعبري عن امل�ساعر يف  التوازن   1-

حاول اأن تعرب عن م�ساعرك جتاه �سريك حياتك ب�سكل متوازن، واأن 
اإظهار هذه امل�ساعر، فالإفراط بامل�ساعر يخل يف التوازن  ل تبالغ يف 

الذي يجب اأن ي�سود عالقتك مع ال�سريك. 
م�ساعره جرح  دون  باأخطائه  ال�سريك  واجه   2-

اأن تكن الح��رتام ل�سريك حياتك، فاإن كان ن�سفك الآخر  ل بد من 
العنف،  اأو  ال�سجار  اإىل  ال��ل��ج��وء  دون  تناق�سه  اأن  ح���اول  خ��ط��اأ،  على 

وجتنب اأي كالم قد يوؤذي م�ساعره. 
حياتك �سريك  مع  الهدايا  تبادل   3-

الود،  تعزز  التي  الأ�سياء  اأك��ر  اأح��د  لل�سريك  الهدايا  تقدمي  يعترب 
وتقرب امل�سافات بني الطرفني، ويجب اأن يكون تقدمي الهدايا متبادًل 

لكي يتحقق التوازن يف العالقة، وي�سودها احلب والوئام. 
�سرورية املجاملة   4-

ال��دوام، فمن  اأن جتامل ومتتدح �سريك حياتك على  ال�سروري  من 
�ساأن الكالم اجلميل اأن يعزز اأوا�سر احلب بني الطرفني وين�سر جواً 

من ال�سعادة والراحة النف�سية بينهما. 

�سغط الدم ينخف�ض قبل الوفاة باأعوام
يبداأ يف  ال�سن  كبار  ال�سن لدى  اإن �سغط  درا�سة جديدة  نتائج  قالت 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق  عاماً.   14 بحوايل  الوفاة  قبل  النخفا�س 
بع�س  مع  ال�سغط  انخفا�س  ارتباط  عن  �سابقة  درا�سات  ر�سدته  ما 

اأمرا�س ال�سيخوخة مثل اخلرف وف�سل القلب.
على  ال��وف��اة  قبل  ال��ت��دري��ج��ي  ال���دم  �سغط  انخفا�س  ح��ال��ة  وتنطبق 

الأ�سحاء واأي�ساً على من يعانون من ارتفاع �سغط الدم.
وقد اأجريت اأبحاث الدرا�سة يف جامعة كونيكتكت الأمريكية، واعتمدت 
على البيانات ال�سحية ل� 46634 مواطن بريطاين اأعمارهم تزيد 

عن 60 عاماً. وُن�سرت نتائج الدرا�سة يف جملة "اإنرتنال ميدي�سن".
الرعاية  وم��زودي  الأطباء  نظرة  النتائج  هذه  تغري  اأن  املتوقع  ومن 
ويعترب  ال�سن.  كبار  ل��دى  ال��دم  �سغط  انخفا�س  يعنيه  ملا  ال�سحية 
معروفاً  العمر  منت�سف  وح��ت��ى  الطفولة  منذ  ال���دم  �سغط  ارت��ف��اع 

وموؤكداً من الناحية الطبية.
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ملاذا تختلف األوان جوازات ال�سفر ؟
لكن هل  وف��ق معايري متفاوتة،  اآخ��ر  بلد  ودخ��ول  بال�سفر  �سخ�س  لأي  ت�سمح 

ت�ساءلت يوماً عن �سبب اختيار هذه الألوان دوناً عن غريها؟
جواز ال�سفر وثيقة ت�سمح لأي �سخ�س بال�سفر ودخول بلد غري موطنه الأ�سلي. 
حجم و�سكل جواز ال�سفر تقرره منظمة الطريان املدين الدويل، اأما لون جواز 
ال�سفر فيعود اختياره اإىل البلدان، التي تختار األواناً متباينة تكاد تنح�سر يف 
اأربعة: الأحمر والأزرق والأخ�سر والأ�سود، ووفق معايري متفاوتة كما ي�سري 

اإىل ذلك موقع "فوكو�س" الأملاين. 
الأحمر الأوروبي:يذكر موقع "فوكو�س" اأن اختيار معظم الدول الأوروبية - 
بالإ�سافة اإىل الدول التي ترغب يف الن�سمام اإليه مثل تركيا - اللون الأحمر 
)با�ستثناء كرواتيا التي اعتمدت اللون الأزرق( قد يعود اإىل اأن بع�س البلدان 
اأن اختيار هذا اللون كان حمط خالف بني الدول  لديها ما�س �سيوعي. بيد 
الأوروبية يف �سبعينيات القرن املا�سي، ومت التو�سل اأخرياً اإىل قرار موحد �سنة 

.1981
الأخ�سر  اللون  الإ�سالمية  ال��دول��ة  من  الكثري  الإ�سالمي:اختارت  الأخ�سر 
�سيوعاً  الأكر  ال�سبب  اأن  جلوازات �سفرها. ويرى موقع "اإي�س غايز" الأملاين 
لهذا الختيار رمبا يكمن يف بعده الديني واأنه اللون الذي مييز الإ�سالم، واأن 

لون جواز ال�سفر يجب اأن يعك�س ثقافة ودين البلد الذي اأ�سدره. 
اللون  الأخ���رى  ال��دول  بع�س  تختار  امل�سدر،  نف�س  والأ�سود:وبح�سب  الأزرق 
هذا  اختيار  واأن  ونيوزيلندا،  وزامبيا  بوت�سوانا  مثل  �سفرها،  الأ�سود جل��وازات 
اأغلبية  اأكر ر�سمية واأقل عر�سة لالت�ساخ، فيما تختار  اأنه  اللون رمبا ب�سبب 
دول منطقة بحر الكاريبي اللون الأزرق رمبا ب�سبب موقعها اجلغرايف وكذلك 
واجلنوبية  ال�سمالية  )اأم��ري��ك��ا  اجل��دي��د  ال��ع��امل  ببلدان  يليق  ال��ل��ون  ه��ذا  لأن 
واأوقيانو�سيا(.  ُي�سار اإىل اأن بع�س الدول غريت لون جواز �سفرها يف مراحل 
معينة، مثل الوليات املتحدة الأمريكية، التي كانت قد ا�ستعملت اللون الأحمر 

قبل اأن ت�ستقر على اللون الأزرق �سنة 1976. 

جرذان للك�سف عن الألغام 
دول���ة حول   50 م��ن  اأك���ر  ت���زال  فيما ل 
املطمورة  الأل��غ��ام  خطر  حتت  تقع  العامل 
اإىل  اللجوء  ظاهرة  تعك�س  ال��رتاب،  حتت 
و�سعوبة  التاأخر  خطورة  مدى  القوار�س 
املخفية  املتفجرة  الأج�����س��ام  ك��ل  ا�ستخراج 
ن�سره  املجردة. وبح�سب تقرير  العني  عن 
"�سي بي  ل��ت��ل��ف��زي��ون  امل��وق��ع الإل���ك���رتوين 
�سي" الكندي، فاإن عدداً من املتخ�س�سني 
جل���اأوا اإىل ال��ق��وار���س وال��ف��ئ��ران م��ن اأجل 
اأ�سرع  ب�سكل  املتفجرة  الأج�����س��ام  ال��ت��ق��اط 
من اأدوات ك�سف املعادن اأو عمليات الأ�سبه 
بال�سرب يف الرمل. ويرى املتخ�س�سون اأن 
القوار�س تتميز بكونها رخي�سة وحركتها 
�سريعة، بعك�س الإن�سان الذي ُي�سرف عليه 
والوقت  التدريب  اأج��ل  من  طائلة  مبالغ 
الك�سف  عملية  يف  اخلبري  ي�ستهلكه  ال��ذي 
ع���ن الأل����غ����ام. وي���ق���ول ����س���اريل ري��ت�����س��ر يف 
جعل  ال��ق��وار���س  م��ع  "العمل  اإن  التقرير 
ع��م��ل��ي��ة ال��ك�����س��ف ع���ن الأل���غ���ام اأ����س���رع 40 
م����رة ع���ن ا���س��ت��خ��دام ك��ا���س��ف امل���ع���ادن من 
اأحد  اأن  التقرير  وينقل  الإن�سان".  قبل 
الطالب يف بلجيكا، يدعى برات ويتجينز، 
احلكومة  على  طرحها  قبل  الفكرة  در���س 
التمويل  ع��ل��ى  ب����الده، وح�����س��ل لح��ق��اً  يف 
ب���الخ���ت���ب���ارات وجتربة  ل��ل��ب��دء  امل���ط���ل���وب 
الأل��غ��ام، وهذه  الك�سف ع��ن  ال��ق��وار���س يف 

كانت بداية ق�سة جناح منذ 20 عاماً.

فيلم م�ستوحى من 
لغز جثة عمرها 

عام  5300
من  "املومياء"  ف��ي��ل��م  ل��ي�����س  اإن�����ه 
مو�سوع  لكنه  ك���روز،  ت��وم  بطولة 
م�ستوحى  ج����دي����د  ف���ي���ل���م  ق�������س���ة 
ال���رج���ل اجلليدي  ل��غ��ز ج��ث��ة  م���ن 
حتتفظ  زال��ت  ما  التي  "اأوتزي" 
مبالحمها الأ�سلية رغم اأن وفاته 
ما  وه��و   ،5300 نحو  منذ  ك��ان��ت 
حاول العلماء اإيجاد تف�سري علمي 
له على مدى 25 عاماً منذ تاريخ 

العثور على املومياء.
وك�������ان ����س���ي���اح اأمل���������ان ع�������روا عن 
الرجل  جثة  على  ال�سدفة  طريق 
اجل��ل��ي��دي اأوت����زي ع��ام 1991 يف 
ع��ل��ى احل����دود  امل��م��ت��د  اأوت�����ز  وادي 
هنا  وم��ن  النم�ساوية،  الإي��ط��ال��ي��ة 
يرتدي  زال  ما  وك��ان  ا�سمه،  ا�ستق 
امل���اع���ز ورداء  �����س����رواًل م���ن ج��ل��د 
نقلته  ملا  وفقاً  الع�سب،  من  حماكاً 

�سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
كما عر على قو�س و�سهام وفاأ�س 
التي  م����ن اجل����ث����ة  م���ق���رب���ة  ع���ل���ى 
كانت يف حالة جيدة، حيث جعلت 
حديثة  اأنها  تظن  حينها  ال�سرطة 
بالأمر  حت��ق��ي��ق��اً  ففتحت  ال��ع��ه��د، 
اأن اجلثة  ت��ب��ني  ���س��رع��ان م���ا  ل��ك��ن 
النقاب  اجلليد  ذوب��ان  ك�سف  التي 
املناخي تعود  عنها بفعل الحرتار 
اآلف  اإىل خم�سة  الأم��ر  يف حقيقة 

عام.
وهذا الغمو�س الذي حريرّ العلماء 
حول "اأوتزي" وكيفية وفاته جذب 
فيليك�س  الأمل����اين  امل��خ��رج  اه��ت��م��ام 
راندو، حيث قرر اإنتاج فيلم ي�سف 
وفقاً  اجلليدي  ال��رج��ل  ه��ذا  حياة 
خل��ي��ال ه����ذا امل���خ���رج، را����س���م���اً من 
عن  ت�سوراً  الفيلم  اأح���داث  خ��الل 
ال��ي��وم��ي��ة لي�سف  اأ���س��ل��وب ح��ي��ات��ه 
اأ�سالفنا يف  من خالله كيف عا�س 

حقبة ما قبل التاريخ.
�سبيكرتوم  ال���ع���ل���وم  جم���ل���ة  ل���ك���ن 
الأملانية  للعلوم  وي�سن�سافت  دي��ر 
انتقدت بع�س احلبكات التي غابت 
عن املخرج راندو مثل كيفية �سنع 
طعامه  وج��م��ع  لالأ�سلحة  اأوت����زي 
متحف  وي�ستعد  مالب�سه.  و�سنع 
ملوجة  الأث����������ري  ت�������ريول  �����س����اوث 
ج��دي��دة م��ن ال�����س��ي��اح ب��ع��د اإطالق 
الفيلم اجلديد عن ق�سة حياته يف 
ثالثة بلدان مل حتددها ال�سحيفة 

الربيطانية.

اأطعمة �سائعة حتمي 
الدماغ وتقوي الذاكرة

ي��ب��ذل ال��ن��ا���س ج��ه��دا ل��ل��ح��ف��اظ على 
تناول  ع��ل��ى  ف��ي��واظ��ب��ون  ر���س��اق��ت��ه��م، 
ي��ن�����س��رف��ون عن  اأو  ب��ع�����س الأط��ع��م��ة 
اإىل  اأي�����س��ا  م���دع���وون  لكنهم  اأخ�����رى، 
امل�ساعدة  الأغذية  بع�س  الإقبال على 

على تقوية الدماغ والذاكرة.
واأظهرت درا�سات طبية عدة اأن للنظام 
الغذائي تاأثريا على الدماغ، مما يعني 
امل�ستوى  ع��ل��ى  م��ن��ا  ال��واح��د  ق���درة  اأن 
بح�سب  م�ستقبال  �ستختلف  العقلي، 

ما ناأكله يف اأيامنا هذه.
وبح�سب ما نقل موقع "بولد �سكاي"، 
ف���اإن الأغ���ذي���ة امل��ف��ي��دة ل��ل��دم��اغ تكون 
مقاومة لالأك�سدة وحتتوي على ن�سبة 

مهمة من الفيتامينات واملعادن.
وم���ن الأغ���ذي���ة امل��ف��ي��دة ل��ل��دم��اغ زيت 
الزيتون، فهو غني مبادة البوليفينول 

التاأك�سد وحتمي من  التي حتمي من 
اأمرا�س الدماغ.

على  اأي�سا  الهند  ج��وز  زي��ت  وي�ساعد 
تعزيز  على  يعمل  اإذ  ال��دم��اغ،  حماية 
تفاقم  دون  الع�سبية ويحول  اخلاليا 
ال�����س��ق��وق يف ال����دم����اغ، وي����زوده����ا مبا 
ب�سكل  تعمل  ده��ون حتى  حتتاجه من 
بالأفوكادو  اخل���رباء  ويو�سي  �سليم. 
ال��ت��ي حت��ت��وي ع��ل��ى ال��ف��ي��ت��ام��ني "ك" 
وحم�س الفوليك الذي يقي من وقوع 

جلطة للدم يف الدماغ.
باحلري�سني  يجدر  ذل��ك،  عن  ف�سال 
يتناولوا  اأن  اأدم��غ��ت��ه��م  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
م�سدرا  ب���اع���ت���ب���اره  ال�����ربي  ال�����س��م��ك 
التوت  ج��ان��ب  اإىل   ،3 لأوم��ي��غ��ا  مهما 
والقنبيط  واجل��وز  والبي�س  والكركم 

وال�سبانخ.

املراأة اأبرد منها عند الرجل ج�سد  حرارة  درجة   1-
هرمون  من  اأق��ل  كميات  ع��ام  ب�سكل  الن�ساء  اأج�سام  تنتج 
تاأثري  له  وهو هرمون  الرجل،  مع  باملقارنة  الكورتيزول 
على رفع درجة حرارة اجل�سم. وب�سبب هذا، ت�سعر الن�ساء 
بالربودة اأكر من الرجال لي�س فقط خالل النهار واإمنا 

يف الليل اأي�ساً.
من الرجل اأبكر  وقت  يف  تنام  املراأة   2-

اأب��ك��ر من  بالنعا�س يف وق��ت  ت�سعر  امل���راأة  ف��اإن  ع��ام  ب�سكل 
للمراأة.  البيولوجية  ال�ساعة  اإىل  ذل��ك  وي��ع��ود  ال��رج��ل. 

ولكن املميز هنا اأن املراأة ت�ستيقظ يف وقت اأبكر اأي�ساً.
-3 املراأة اأكر عر�سة لالأرق

بح�سب الدرا�سات ميكن اأن ي�سيب الأرق الن�ساء اأكر من 
الرجال.

م�سكلة  من  يعانني  الن�ساء  اأن  تبني  اأجريت  درا�سة  ففي 
اأنه  ال  ال��رج��ال،  م��ع  باملقارنة   50% ن�سبته  مب��ا  الأرق 
وبح�سب الدرا�سات فاإن املراأة ت�ستطيع التعامل مع امل�سكلة 

ب�سكل اأف�سل.
من الرجل اأكر  الأقدام  يف  بربودة  ت�سعر  املراأة   4-

الأوعية الدموية اأكر ح�سا�سية لدى املراأة و�سغط الدم 
ت�سعر  اأن��ه��ا  يف  ال�سبب  ي��ك��ون  ق��د  ه��ذا  منخف�س،  لديها 

بربودة الأطراف اأ�سرع من الرجل.
من املراأة ليغط يف النوم اأطول  وقت  يحتاج  الرجل   -  5

امل��راأة حتى  اأك��ر من  �ساعتني  الرجل مبا معدله  يحتاج 
ينام بح�سب بع�س الدرا�سات.

حتب النوم اأكر من الرجل املراأة   6-
بح�سب الح�سائيات فحب املراأة للنوم يتفوق على الرجل. 

وعادة ما تف�سل الن�ساء اأن تنام لوقت اأطول من الرجل.
اأعمق نومه  الرجل   -  7

الرجل  اأط��ول من  لفرتة  تنام  امل���راأة  اأن  الرغم من  على 
ال اأن عدد املرات التي قد ت�ستيقظ فيها من النوم اأكر 
ونوعية النوم اأقل، واحل�سول على النوم العميق هو الأهم 

ملزاج اأف�سل و�سحة اأ�سلم.
النف�س انقطاع  خلطر  عر�سة  اأكر  الرجل   8-

اأك���ر ع��ر���س��ة مبرتني  بح�سب ال��درا���س��ات ف���اإن ال��رج��ال 
لدى  منه  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  النف�س  بانقطاع  ال�سابة  خلطر 

الن�ساء.
اأكر امل�ساعدة  لطلب  تتوجه  املراأة   -  9

ل تنتظر املراأة عادة وت�سرب على م�ساكلها وخا�سة فيما 
فاإنها  الح�سائيات  بح�سب  اذ  النوم،  با�سطرابات  يتعلق 
بعك�س  الطبية  امل�����س��اع��دة  ت��ت��وج��ه اىل ط��ل��ب  م��ا  ���س��رع��ان 

الرجل الذي كثرياً ما يتجاهل وياأجل.
الن�ساء من  اأكر  يحلمون  الرجال   10-

فرتة  ففي  ال��ط��م��ث،  دورة  ع��ن  ناجمة  ت��ك��ون  ق��د  م�سكلة 
وذلك  ال��ن��وم،  م��ن �سعوبة يف  امل����راأة  ت��ع��اين  ق��د  احلي�س 
وانخفا�س  ال���ربوج�������س���رتون  ه���رم���ون  ارت����ف����اع  ب�����س��ب��ب 
النوم.  عن  امل�سوؤولة  الهرمونات  امليالتونني  م�ستويات 
وبالتايل فالرجال اكر قدرة على احل�سول على �ساعات 
الوقت  م��ن  مت�سع  لديهم  وبالتايل  وعميقة  ه��ادئ��ة  ن��وم 

ليحلمون اأكر.
اأ�سرع للمراأة  البيولوجية  ال�ساعات   -  11

الرجل،  عند  منها  اأ���س��رع  ل��ل��م��راأة  البيولوجية  ال�ساعة 
فبح�سب درا�سة حديثة اإيقاع ال�ساعة البيولوجية للرجال 
هو �ست دقائق اأطول. وذلك ما قد ي�سيف اأ�سابيع واأ�سهر 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع امل����راأة مم��ا يجعل ال��رج��ل حم��ظ��وظ��اً اأكر 

بذلك.
القلب م�ساكل  لتطوير  عر�سة  اأكر  املراأة   -  12

قد يوؤدي عدم احل�سول على �ساعات كافية من النوم اإىل 
الإ�سابة  وخطر  القلب.  يف  مب�ساكل  الإ�سابة  خطر  رفع 
مب�ساكل يف القلب ب�سبب احلرمان من النوم اجليد اأعلى 

بكثري عند الن�ساء منه عند الرجال.

فروقات يف النوم ما بني املراأة والرجل

عادة ما يالحظ املتزوجون 

يف  يختلف  �شريكهم  اأن 

ط��ب��ي��ع��ة وع�����ادات ال��ن��وم 

على  نعرفك  دعنا  عنهم. 

ال���ف���روق���ات ال��ع��ل��م��ي��ة يف 

النوم ما بني املراأة والرجل 

وتف�شريها.

ت��درك��ه��ا من  ف���روق���ات مل 

ونوم  امل��راأة  نوم  حول  قبل 

على  نعرفك  دعنا  الرجل 

منها:  12
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�ش�ؤون حملية

برئا�شة معايل الدكتور علي را�شد النعيمي:

جمل�ض جامعة الإمارات يعقد اجتماعه الثاين للعام الأكادميي 2018-2017

زايد للثقافة الإ�سالمية تنظم احلفل ال�سنوي ملنت�سبيها

بعنوان "ف�شل ال�شهيد يف الإ�شالم"

جمل�ض �سامل بن كبينة الرا�سدي ي�ست�سيف ندوة يوم ال�سهيد

مركز مهارة باجلامعة القا�سمية يدرب الطالبات على الطباعة احلريرية

•• العني – الفجر

النعيمي  را������س�����د  ع����ل����ي  ال�����دك�����ت�����ور  م����ع����ايل  ت������راأ�������س 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  جلامعة  الأع��ل��ى  -الرئي�س 
الأكادميي  للعام  اجلامعة  ملجل�س  ال��ث��اين  -الج��ت��م��اع 
املجل�س  وي�سم  بدبي.   اأم�س  �سباح   2018/2017
كاظم-  عبدالفتاح  عي�سى  �سعادة  من  كل  ع�سويته  يف 
حمافظ مركز دبي املايل العاملي، و�سعادة يون�س حاجي 
حممد  الدكتور  و�سعادة  املالية،  وزارة  وكيل   - خ��وري 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  وكيل  العلماء-  �سليم 
عام  مدير   - الأحبابي  نا�سر  حممد  الدكتور  و�سعادة 
وكالة الإمارات للف�ساء، و�سعادة الدكتور عبداهلل حممد 

الب�سرية  والتنمية  امل��ع��رف��ة  هيئة  ع��ام  م��دي��ر   - ال��ك��رم 
بحكومة دبي،  و�سعادة حميد عبداهلل ال�سمري - نائب 
الب�سرية  املوارد  التنفيذي للمجموعة ورئي�س  الرئي�س 
واخلدمات امل�ساندة ب�سركة مبادلة لال�ستثمار، و�سعادة 
الدكتور حممد علي ال�سرياين، و�سعادة الأ�ستاذ الدكتور 
حممد عبداهلل البيلي- مدير جامعة المارات العربية 
املتحدة، والدكتورة اأ�سماء اأبوبكر املنهايل -كلية العلوم، 
�سليمان احلوقاين  والدكتور حممد  الإم��ارات،  جامعة 
الإم�����ارات،  ج��ام��ع��ة  ال�سحية،  وال��ع��ل��وم  ال��ط��ب  كلية   -
والدكتورة �سما جمعة الفال�سي - كلية العلوم الإن�سانية 
والجتماعية، جامعة الإمارات، والدكتور حممد مقداد 

ال�سويدي - كلية الإدارة والقت�ساد، جامعة الإمارات. 

وامل���ب���ادرات ال�سرتاتيجية  وت��ن��اول الج��ت��م��اع اخل��ط��ط 
لعام 2018، ومنح الدرجات العلمية خلرجي اجلامعة 
العام  من  ال�سيفي  والف�سل  الثاين  الدرا�سي  للف�سل 
�سيا�سة  مناق�سة  مت  كما   ،2017-2016 ال��درا���س��ي 
واإق�����رار   ،2019-2018 اجل��ام��ع��ي  ل��ل��ع��ام  ال��ق��ب��ول 

احل�ساب اخلتامي مليزانية ال�سنة املالية 2016.
م�ستقبل  ق��ي��ادة  اإىل  الأم  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ام��ع��ة  وت�سعى 
امل�سروع  وحتقيق  واملنطقة  ال��دول��ة  يف  ال��ع��ايل  التعليم 
الإم���ارات���ي ال��ت��ن��م��وي، ال���ذي ت��ه��دف ال��ق��ي��ادة الر�سيدة 
م���ن خ��الل��ه اإىل ع��ي�����س امل�����س��ت��ق��ب��ل ع���رب ال��رتك��ي��ز على 
التعليم، والبحث العلمي واإنتاج املعرفة واإيجاد احللول 

للتحديات وامل�سكالت التي تواجه املنطقة والعامل.

•• العني - الفجر

ال�سنوي  حفلها  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار  نظمت 
الثالث  التعليمية  املراحل  ا�ستكملوا  الذين  للطالب 
)التاأ�سي�سية و املتو�سطة و املتقدمة( يف برنامج الثقافة 
ال���دار مبركزها  اأق��ام��ت��ه  ، وذل���ك يف حفل  الإ���س��الم��ي��ة 
الرئي�سي بالعني على م�سرح روح الحت��اد. بداأ احلفل 
التي  ال���دار  كلمة  اأعقبها  ل��ل��دول��ة،  ال��وط��ن��ي  بال�سالم 
وهناأ  بالإنابة  العام  املدير  ال�سنيدي  د.خلفان  األقاها 
التي بذلوها للو�سول  فيها اخلريجني على جهودهم 
اليوم، وق��ال : نوؤكد من خالل هذا  اإىل حفل التخرج 

لتح�سيل  ال�سبل  ك��ل َ بتهيئة  ال���دار  ال��ت��زام  على  املنرب 
العلوم ال�سحيحة من منابعها ال�سيلة، وتوفري الدعم 
لروؤية  حتقيقاً  ال��دار،  ط��الب  اإليه  ي�سبوا  ما  لتحقيق 
التعريف بجوهر  رائ��دة يف  اأن تكون موؤ�س�سة  ال��دار يف 

الثقافة الإ�سالمية وا�ستيعاب املهتدين اجلدد.
املتميزات  الطالبات  اإح��دى  قدمت  املكرمني  كلمة  ويف 
الم��ت��ن��ان و ال�����س��ك��ر ل�����س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خليفة 
 ، الدولة حفظه اهلل ورع��اه  نهيان، رئي�س  اآل  زاي��د  بن 
دار  لتمكني  حم��دود  ال��ال  وال��دع��م  املتوا�سلة  للرعاية 
اجلدد  املهتدين  تثقيف  يف  ر�سالتها  حتقيق  من  زاي��د 
جميع  اإىل  والتقدير  وال�سكر   ، املجتمع  يف  ودجم��ه��م 

اأق�سام  وروؤ���س��اء  اإدارات  م���دراء  م��ن  ال���دار  يف  العاملني 
جهداً  ب��ذل��وا  ال��ذي��ن  وامل��در���س��ني،  تنظيمية  ووح����دات 
كبرياً يف تعليمهم جوهر الثقافة الإ�سالمية واأ�سهموا 
ب�سكل مبا�سر وغري مبا�سر يف ا�ستيعابهم ودجمهم يف 
اأن  امل���وىل ع��زرّ وج��ل  ، �سائلني  جمتمع دول���ة الإم����ارات 
ال��دول��ة، واأن ي��دمي نعمة الأم��ن والأمان  يحفظ ق��ادة 

على دولة الإمارات. 
ويف نهاية احلفل مت تكرمي الطلبة املتميزين يف برنامج 
الثقافة الإ�سالمية والبالغ عددهم 156 طالب طالبة 

كما مت تكرمي املتميزين منهم.
واأ����س���اد اخل��ري��ج��ني ب��ج��ه��ود امل��در���س��ني امل��ت��م��ي��زي��ن يف 

و  امتنانهم  م��وؤك��دي��ن  حت�سليها،  و  امل��ع��ل��وم��ة  ت��ق��دمي 
���س��ك��ره��م جل��ه��ود دول����ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة و 
توفري  و  احت�سانهم  يف  الإ�سالمية  للثقافة  زاي��د  دار 
باملناهج  تتميز  التي  و  لهم  املنا�سبة  التعليمية  البيئة 
بلغات  الإ�سالمية  الثقافة  عن  الوفرية  املعلومات  ذات 

متعددة و خمتلفة تلبي جميع احتياجاتهم.
لطلبة  ال�سنوي  احلفل  بتنظيم  عجمان  ف��رع  ق��ام  كما 
الدار تزامناً مع اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية 
املتحدة، تقديراً جلهودهم طوال العام، حيث مت تكرمي 
121 طالباً اأنهوا متطلبات برنامج الثقافة الإ�سالمية 

و برنامج اللغة العربية.

••  اأبوظبي - الفجر

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  دي����وان  م��ن  ب��رع��اي��ة 
القائد  نائب  اب��و ظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
العلى للقوات امل�سلحة وبالتعاون مع الهيئة العامة 
بن  �سامل  ا�ست�ساف  والوق���اف  الإ�سالمية  لل�سوؤون 
النه�سة احمد  الرا�سدي مبجل�سه يف منطقة  كبينة 
حممد املختار امل�سومي مفتي وواعظ بالهيئة العامة 
لل�سوؤون ال�سالمية والوق��اف والذي ركز يف ندوته 
وعر�سه  وماله  وطنه  دون  قتل  من  هو  ال�سهيد  ان 
واأن��زل اهلل يف كتابه العزيز ول حت�سنب الذين قتلوا 

يف �سبيل اهلل اأمواتا بل اأحياء عند ربهم يرزقون.
فداء  اأروح��اه��م  قدموا  اللذين  ال�سهداء  اأن  واأ�ساف 
لوطنهم واأتباع ويل المر ون�سرة اجلار اأحياء بيننا 

ببطولتهم وت�سحياتهم اخلالدة.      
ال���را����س���دي  بقرار  ب��ن كبينة  ���س��امل  واأ����س���اد حم��م��د 
نهيان،  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمورّ  �ساحب 

رئي�س الدولة ،حفظه اهلل،  اأن يكون يوم 30 نوفمرب 
من كل عام يوماً لل�سهيد، واأن يكون يوم وطني تعرب 
تقديرها  ع��ن  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة  فيه 
دفاعاً  باأرواحهم  وا  �سحرّ الذين  �سهدائها  لت�سحيات 
ل��ل��ج��م��ي��ل، وفر�سة  رد  وه����و مب��ث��اب��ة  ال���وط���ن،  ع���ن 
للتعبري عن الرتابط احلقيقي بني الوطن والقيادة 
اأبناء الوطن وجت�سيداً  وال�سعب وتقديراً لت�سحيات 
الإم����ارات وق��ي��ادت��ه، كما  ب��ني �سعب  التالحم  مل��ع��اين 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  باأمر  الرا�سدي  اأ�ساد 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د  بن 
الأعلى للقوات امل�سلحة باإن�ساء مكتب »اأ�سر ال�سهداء« 
�سوؤون  مبتابعة  يعنى  اأب��وظ��ب��ي،  عهد  ويل  دي���وان  يف 
اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  ال�����س��ه��داء  اأ���س��ر  واح��ت��ي��اج��ات 
الر�سمية الأخرى يف الدولة، وتقدمي الدعم الالزم 
الرعاية  اأوج���ه  ك��ل  وت��اأم��ني  ال�سهيد،  واأب��ن��اء  لأ���س��رة 

والهتمام بهم. 
 ويف ن��ه��اي��ة ال���ن���دوة ال��ت��ي ح�����س��ره��ا ع���دد م���ن كبار 

اهايل  م��ن  ك��ب��ري  وج��م��ع  وامل�����س��وؤول��ني  ال�سخ�سيات 
منطقة النه�سة يف ابوظبي قام احل�سور بالدعاء هلل 

اأن يرحم  �سهدائنا الأبرار واأن يحفظ دولة المارات 
ويدمي عليها نعمة المن المان.

•• ال�شارقة –الفجر:

الطلبة  �سوؤون  عمادة  اأ�س�سته  ال��ذي  مهارة  مركز  نظم 
املهنية  التدريبية  ال��ور���س  اأوىل  القا�سمية  باجلامعة 
كالقما�س  املختلفة  ال�سطوح  على  بالطباعة  اخلا�سة 
والأحجار  وال���زج���اج  وال��ب��ال���س��ت��ي��ك  وال�����ورق  وامل���ع���دن 
م���ن طالبات  ال��ع�����س��رات  وال�������س���ريام���ي���ك.، مب�����س��ارك��ة 

اجلامعة .
وتعد الور�سة �سمن باكورة اأعمال مركز مهارة والذي 
يرمي اإىل تاأهيل الطلبة اجلامعة القا�سمية يف العديد 
من املجالت الفنية والبداعية ومينحهم جمالت من 
اأعمال فنية جميلة با�ستخدام اخلامات املختلفة  اإنتاج 

واملتاحة.
وتلقت الطالبات �سرحا من عبداجلبار وي�س، م�سرف 
ال��ف��ن��ون ب��اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���س��م��ي��ة ح���ول ال��ط��ب��اع��ة على 
ال�سا�سة احلريرية والتي تعد من اأقدم اأنواع الطباعة 

يف العامل.
ا�ستمرت الدورة �سهرا كامال، بداأت بدورة الفوتو�سوب 

الت�سميم اجلرافيكي،، حيث  واللي�سرتيتور ومهارات 
عمل  اإىل  تعلمته  الذي   ت�سميمها  طالبة  ك��ل  حولت 
والأدوات  الأقم�سة  على  طباعته  خ��الل  م��ن  ملمو�س 

الأخ����رى. ومت��ي��زت ال����دورة ب��اإك�����س��اب ال��ط��ال��ب��ات فنون 
القوالب،  و���س��د  والأدوات،  الأج���ه���زة  حت�سري  وط���رق 

والت�سوير، ثم اآلية ا�ستخدام الأجهزة لتنفيذ العمل.

واأك����د ال���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ر���س��اد ���س��امل م��دي��ر اجلامعة 
اأعمال  ب��داي��ة  �سمن  ال��ور���س��ة  اأهمية  على  القا�سمية  
م��رك��ز م��ه��ارة ب��اجل��ام��ع��ة ال��ق��ا���س��م��ي��ة  يف اإط����ار خطط 
عمادة �سوؤون الطالبات يف اجلامعة اإىل تنمية املهارات 
احلياتية واملهنية لطلبة اجلامعة متعددي اجلن�سيات 
لكت�ساف  وت�سجيعهن  منتجاتهن  على  ال�سوء  لإلقاء 
م��واه��ب��ه��ن ال��ف��ن��ي��ة وم��ه��ارات��ه��ن امل��ت��ع��ددة واأ����س���ار اإىل 
الور�سة التي توا�سلت على مدى �سهر �ساهمت يف دعم 
مهارات الطالبات وتزودهن باملهارات املتقدمة للحرف 

والطباعة وغريها من الفنون اجلميلة.
اإىل الرتكيز  تاأ�سي�سها  اأن اجلامعة ت�سعى منذ  واأك��دت 
على الهتمام بالطالب ودعم مهاراته وخرباته والعمل 
م��ن خالل  ال��ف��رد وجم��ت��م��ع��ه  ل��ت��خ��دم  ع��ل��ى توجيهها 
عمادة �سوؤون الطلبة التي و�سعت خطة عمل مدرو�سة 
يف  لطلبتها  والتاأهيلية  التدريبية  ال����دورات  لتقدمي 
املجالت واملهارات احلياتية املختلفة بجانب الأن�سطة 
الال�سفية الأخرى الذي ي�سرف عليها ق�سم الأن�سطة 

الطالبية بالعمادة.

م�ست�سفى املفرق يحقق اإجنازًا طبيًا باإنقاذ حياة 
مري�ض تعر�ض حلرق كيميائي بن�سبة 65 %

•• اأبوظبي - الفجر

متكن مركز احلروق الوطني يف م�ست�سفى املفرق اأحد من�ساآت �سركة اأبوظبي 
للخدمات ال�سحية "�سحة" من اإنقاذ حياة مري�س يف العقد خلام�س من 
مبادة  كيميائي  حل��رق  تعر�سه  بعد  امل��ف��رق  م�ست�سفى  اإىل  نقله  مت  عمره 

الأ�سيد بلغ %65 من ج�سمه.
فكما �سرح الدكتور مقداد احلمادي نائب املدير التنفيذي لل�سوؤون الطبية 
ا�ست�ساري  و رئي�س ق�سم  جراحة التجميل واحلروق  املفرق،  يف م�ست�سفى 
الكيميائية عالية جدا خا�سة  احل��روق  الوفيات يف  "ن�سبة  اليد:  وجراحة 
%50 فاإن ن�سبة  ال�  اذا جتاوزت امل�ساحة التي تعر�ست للمادة الكيميائية 

النجاة وال�ستجابة للعالج تكون �سعبة  جدا".
ب�  الوفاة   ن�سبة  العاملية  احل��روق  مراكز  تقدر  احل��م��ادي:  الدكتور  ويتابع 
يف  املري�س  جناة   ،50% تفوق  التي  الكيميائية  احلروق  حلالت   95%
مركز  يف  الطبي  للفريق  ي�ساف  طبي  اجن��از  اهلل  بف�سل  هو  احلالة  ه��ذه 
احلروق الوطني يف م�ست�سفى املفرق يعك�س مدى مهارة الكفاءات الطبية 
الدهون  وطبقات  اجللد  الطبي  ل�ستئ�سال  ال��ق��رار  اتخاذ  �سرعة  كذلك 
امليتة واملادة الكيميائية للحد من انت�سارها اإىل الأع�ساء الداخلية للج�سم 

عن طريق الع�سالت وال�سرايني.
ويو�سح الدكتور مقداد احلمادي اأن خطورة احلروق الكيميائية تكمن يف 
�سعوبة احلد من انت�سار املادة احلارقة التي متت�سها الع�سالت والأوعية 
الدموية اإىل باقي اجل�سم لذلك غالبا ما تعد احلروق الكيميائية اأ�سعب 
ال�سريع فور  ح��الت احل��روق التي يتم عالجها، واأ���س��اف: اتخاذ الج��راء 
و�سول املري�س اإىل امل�ست�سفى �ساعد يف منع انت�سار املادة الكيميائية حيث 
3 م��رات خالل  اإج��راء اجلراحة الأوىل مبا�سرة واإع��ادة هذه اجلراحة  مت 
تلتها  تام،  ب�سكل  الكيميائية  وامل��ادة  امليت  الأول ل�ستئ�سال اجللد  الأ�سبوع 
من  امل��ري�����س  بعدها  متكن  ال��ت��ي  ال��رتم��ي��م  عمليات  وه��ي  الثانية  امل��رح��ل��ة 

اخلروج من امل�ست�سفى وهو مي�سي.
يف  التجميل  ج��راح��ة  اخ�سائي  ال�سماري  م��ازن  الدكتور  ن��وه  جانبه  وم��ن 
م�ست�سفى املفرق اإىل اأن انقاذ املري�س من هذه الإ�سابة البليغة هو بف�سل 
اهلل اأول وبف�سل العمل اجلماعي وتعاون الفريق الطبي يف مركز احلروق 
مركز  يف  العالجية  التقنيات  اأج��ود  وتوفر  احلالة  تطور  ومتابعة  ملعاجلة 
احلروق الوطني الذي يوفر 15 �سريرا للعناية املركزة املخ�س�سة ملر�سى 

احلروق.
اإج��راء ما يزيد  واأ�ساف: و�سع فريق العمل الطبي خطة عالجية �سملت 

عن 13 عملية جراحية ترميمية لإنقاذ امل�ساب.

يف مو�شم العني الثقايف 
عاداتنا"  عرب   "رحلة 

ت�ستعيد ذكريات املقي�ض 
•• العني - الفجر

�سمن املو�سم الثاين من الربنامج الثقايف يف منطقة العني 2018/2017، 
عاداتنا"  ع��رب  "رحلة  ج��ول��ة  اأب��وظ��ب��ي  وال�����س��ي��اح��ة-  الثقافة  دائ���رة  تنظم 
بالرتكيز على قافلة الإبل التي ت�سكل حولها العديد من العادات والتقاليد 
اأثناء التنقل من اأبوظبي اإىل العني لق�ساء اأ�سهر ال�سيف هناك اأو ما يعرف 
ب� "املقي�س". تقام اجلولة اأيام ال�سبت القادم 9 دي�سمرب و تعاد يف 13 يناير 
و 17 فرباير من العام املقبل، وتنطلق من اأمام متحف العني الوطني من 
التا�سعة �سباحاً ومتتد اإىل ما بعد الظهر، حيث يتجه امل�ساركون يف اجلولة 
اإىل واحة العني ل�ستقبال قافلة الإبل ومن ثم التوجه اإىل احدى العزب 
الإب��ل يف  اأهمية  تقت�سر  الإب��ل. ومل  اخلا�سة برتبية  البيئة  على  للتعرف 
املجتمع القدمي على رحالت املقي�س والتجارة، بل كانت م�سدرا اقت�سادياً 
وغذائياً هاماً، فكان يتجار بها للتنقل وللحومها ولبنها، كما كانت جلودها 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  وتهدف  خمتلفة.  وح��رف  منتجات  يف  ت�ستخدم 
–اأبوظبي اإىل ت�سليط ال�سوء على الرتاث الثقايف الغني ملنطقة العني التي 

ت�سم عدة مواقع اأثرية م�سجلة على قائمة اليون�سكو للرتاث العاملي. 



خ�شراوات خ�شراء داكنة
ربطت درا�سات عدة بني تراجع م�ستويات حم�س الفوليك 

والكتئاب.
B عرب  الفيتامني  يكفي من  ما  ا�ستهالك  احر�س على   
تناول خ�سراوات داكنة مثل الهليون والربوكلي وال�سبانخ 
على  طبخها  ع��ن��د  ل��ذي��ذة  ت�سبح  ال��ت��ي  اخل����ردل  واأوراق 

البخار اأو عند اأكلها على �سكل �سلطة.
جوز

اكت�سفت درا�سة اأجرتها جامعة (تافت�س( اأن تناول اجلوز 
اأعرا�س  يعك�س  قد  اأن��ه  ال��ذاك��رة، حتى  ق��وة  يحافظ على 

�سيخوخة الدماغ.
جبنة

حني ت�سعر باأنك �ستواجه نوبة هلع، خذ ا�سرتاحة وتناول 
ب�سع ق�سمات من اجلبنة اأو كوب حليب.

مة بالفيتامني D الذي   تكون غالبية هذه املنتجات مدعرّ
يخفف م�ساعر القلق وفق بع�س املراجع.

حب�ش
ال�سريوتونني  م��ادة  لإنتاج  �سروري  الرتيبتوفان  عن�سر 
اأهم  احلب�س  وُيعترب  الراحة  �سعور  تعزز  التي  الكيماوية 

م�سدر معروف لها. 
وبذور  واليقطني  الروبيان  اأخ��رى:  جيدة  م�سادر  ت�سمل 

دوار ال�سم�س.
حم�ش بالطحينة

اإىل نق�س يف احل��دي��د ول  ق��د ي�سري اخل��م��ول والإج���ه���اد 

م��ن هذا  كافية  ن�سبة  اثنتني على  ك��ل  م��ن  ام���راأة  حت�سل 
العن�سر!

 رغم احتواء اللحوم والدجاج على ن�سبة مرتفعة من هذا 
املعدن،

 يبقى تناول احلم�س بطحينة كوجبة خفيفة يف منت�سف 
اليوم عملياً اأكر من غريه.

بي�ش
ط الأي�س ويرفع  البي�س غني بعن�سر الكولني الذي ين�سرّ

ن وظيفة الدماغ. م�ستويات الطاقة ويح�سرّ
توت

التوت  املوجودة يف  الأنثو�سيانني  عنا�سر  اأن  املعروف  من 
يف  الأداء  ن  وحت�سرّ الرا�سدين  ل��دى  ال��دم��اغ  وظيفة  تعزز 
من  مرتفع  وم�ستوى  قوية  ذاك��رة  اإىل  حتتاج  التي  املهام 

النتباه. 
ك�سفت جامعة (تافت�س( اأي�ساً اأن التوت قد يخفف �سعف 

الذاكرة ويرفع م�ستوى التوازن والتن�سيق.

احلمية  فاعلية  لتعزيز  طريقة  وج��دوا  اأنرّهم  اأ�سرتاليرّون  باحثون  اأعلن 
الغذائيرّة واحلفاظ على عمليرّة الأي�س الطبيعيرّة طوال الوقت، ما يعني 

البعيد.  امل��دى  على  داً  جم���درّ ك�سبها  دون  م��ن  اأك��ر  كيلوغرامات  خ�سارة 
ويكمن ال�سررّ يف ال�سرتاحة من احلمية الغذائيرّة كلرّ ب�سعة اأ�سابيع.

 International Journal جملرّة  يف  ُن�سرت  جديدة  درا�سة  يف 
for Obesity )املجلرّة العامليرّة لل�سمنة( وجد باحثون من جامعة 
ة  وا يف اترّباع حمية غذائيرّة مدرّ تا�سمانيا اأنرّ الرجال البدن الذين ا�ستمررّ
16 اأ�سبوعاً بال انقطاع خ�سروا وزناً اأقلرّ مقارنة بالذين اترّبعوا حمية 
فوا اأ�سبوعني اآخرين طوال 30 اأ�سبوعاً )9  ة اأ�سبوعنب ثمرّ توقرّ مدرّ
الفريق  خ�سر  كذلك  كيلوغراماً(.   14 مقابل  كيلوغرامات 

ل ن�سبة دهون اأقلرّ من الفريق الثاين. الأورّ
على  عة  متقطرّ غذائيرّة  حمية  اترّبعوا  الذين  وحافظ 
انتهاء  م��ن  اأ�سهر  �سترّة  بعد  خ�سروه  ال��ذي  ال���وزن 
حميتهم )نحو 10 كيلوغرامات مقابل ثالثة 

ل(. فقط للفريق الأورّ

)التكيف احلراري(
اأف�سل  ب�سكل  عة  املتقطرّ احلمية  تعمل  مل���اذا 
ر الباحثون اأنرّ هذا النظام  من غريها؟ يف�سرّ
ى  ى التكيرّف احلراري )ُي�سمرّ مرتبط مبا ُي�سمرّ
اأحياناً تفاعل املجاعة(، وهي عمليرّة يرتاجع 
احلراريرّة.  ال�سعرات  تقلرّ  حني  الأي�س  فيها 
���ة الإن�����س��ان ال��ق��دمي يف  و���س��اع��دت ه���ذه الآل���يرّ
البقاء على قيد احلياة يف الأوق��ات ال�سعبة. 
ولكن اإذا حاول �سخ�س بدين اأن يخ�سر وزناً 

ه. بهذه الطريقة فقد تنقلب �سدرّ
ال�سعرات  م��ن  احل���دَّ  ب����اأنرّ  ال��ب��اح��ث��ون  يعتقد 
�������������ة ط���������وال  احل�������������راريرّ
اأ��������س�������ب�������وع�������ني ك���ل 
)تفاعَل  اأب���ع���َد  م���رة 
�سمح  م���ا  امل���ج���اع���ة(، 
بحرق  ل���ل���م�������س���ارك���ني 
�����ة اأك����ر  ����س���ع���رات ح�����راريرّ
احلمية  ����ب����اع  اترّ ف������رتات  خ�����الل 

الغذائيرّة.
وجبات  الباحثون  م  ق���درّ ال��درا���س��ة،  لإج����راء 
ب على كلرّ فريق اتباع  طعام للم�ساركني. توجرّ
 33% بن�سبة  ��ة  احل��راريرّ �سعراتها  تقلرّ  حمية 
عما يحتاج اإليه الرجل عادًة طوال 16 اأ�سبوعاً 
 1000 اإىل   900 م��ن  امل�����س��ارك��ون  )ا���س��ت��ه��ل��ك 

ة اأقلرّ يومياً خالل الدرا�سة(. �سعرة حراريرّ
حمية  ال��رج��ال  من  ل  الأورّ الفريق  اترّبع  حني  ويف 
الثاين  الفريق  دخل  التوايل،  على  اأ�سبوعاً  ال�16 

يف دورة لتغيري احلمية كلرّ اأ�سبوعني. خالل الأ�سبوعني من دون حمية، 
يومياً  اإليها  يحتاجون  التي  كافة  احلراريرّة  ال�سعرات  الرجال  تناول 

ل اأي�سهم  ليحافظوا على وزنهم يوماً بعد يوم، ا�ستناداً اإىل معدرّ
وقت الراحة وم�ستوى الن�ساط البدين اخلا�سرّ بكلرّ منهم.
ولهذا ال�سبب جاءت خ�سارة الوزن )اأو اكت�سابه( حمدودة 
التقرير:  يف  الباحثون  كتب  الأ�سبوعني.  هذين  خ��الل 
)ل��ذل��ك ُي�����س��َن��د ف��ق��دان ال����وزن الأك����رب يف ف��ري��ق احلمية 
الثمانية حيث  الأ�سبوعني  دورات  اإىل  عة  املتقطرّ الغذائيرّة 
ُتْفر�س قيود على ال�سعرات احلراريرّة، ول ي�ستمررّ فقدان 

ة الدرا�سة )30 اأ�سبوعاً((. الوزن طوال مدرّ
قبل اأن تبا�سر با�سرتاتيجيرّة )اأ�سبوعني مقابل اأ�سبوعني(، اعلم 

اأنرّ الباحثني �سارعوا اإىل التاأكيد اأنرّ احت�ساب ال�سعرات احلرارية 
اأ���س��ا���س��ي يف الأ���س��ب��وع��ني م��ن دون احل��م��ي��ة. ف��ل��م يتناول  اأم���ر 

امل�ساركون كلرّ ما يرغبون به، بل ما يحتاجون اإليه للحفاظ 
�سررّ جناح  الباحثون  يعتربه  وه��ذا ما  وزنهم فح�سب.  على 

عة. ففي احلياة الطبيعيرّة، توؤدي  احلمية الغذائيرّة املتقطرّ
الراحة من احلمية الغذائيرّة اإىل فتح ال�سهيرّة والإفراط 

يف الأكل، )ما يتعار�س مع خ�سارة الوزن(.
ي�سري الباحثون اأي�ساً اإىل اأن احلمية الغذائيرّة 

الطعام  تناول  اأ�سلوب  اعتماد  اأي  عة،  املتقطرّ
غ���ري امل����ح����دود خ����الل اأي�������ام، ث���م احل�����درّ من 
اأخرى،  اأي���ام  خ��الل  مت��ام��اً  غيابه  اأو  الطعام 
احلمية  م��ن  بكثري  اأف�����س��ل  ب�سكل  تعمل  ل 
الغذائيرّة املتوا�سلة الثابتة. ويتابعون: )على 

يف  التوازن  اعتماد  ال�سروري  من  النحو،  هذا 
د تغيري كميتها،  ا�ستهالك ال�سعرات، ولي�س جمررّ

د من تاأثريات احلمية الإيجابيرّة(. للتاأكرّ
�سارك 32 رجاًل يف الدرا�سة لكنرّ الباحثني لي�سوا 

دين اأنرّ )اأ�سبوعني مقابل اأ�سبوعني( هو النمط  متاأكرّ
��ه اأف�سل  الأف�����س��ل خل�����س��ارة ال����وزن، ب��ل ي��وؤم��ن��ون ب��اأنرّ

ة. ولأنرّ  ��ة امل�����س��ت��م��ررّ م��ن احل��م��ي��ة ال��غ��ذائ��يرّ
الدرا�سة مل ت�سمل �سوى رجال، ل يزال 
ذاتها  النتائج  كانت  اإذا  م��ا  وا���س��ح  غ��رَي 
تنطبق على الن�ساء. ويعرتف الباحثون 
د  باحلاجة اإىل مزيد من الدرا�سات للتاأكرّ

��ة خارج  م��ن ف��اع��ل��ي��ة ه���ذه ال���س��رتات��ي��ج��يرّ
نطاق هذه احلدود ال�سيرّقة.

اإنرّ النتائج  �س الباحثون درا�ستهم ويقولون  يلخرّ
����اً للحمية  ل����يرّ اأورّ ��ر دع��م��اً  ��ل��وا اإل��ي��ه��ا ت��وفرّ ال��ت��ي ت��و���سرّ

ال�سرتاتيجيرّة  ه��ذه  ت��ك��ون  اأن  وي��ق��رتح��ون  املتقطعة، 
)بدياًل ممتازاً( خلطط احلمية الغذائيرّة املتوا�سلة.

طـــــــــــــــب
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 من اأبرز قواعد خ�شارة الوزن: حرق �شعرات حرارّيًة اأكرث من التي 
اأو مّدة طويلة  ال�شعرات احلرارّية ب�شكل كبري  نتناولها. لكّن خف�ش 
معّدل  فيبطئ  طاقته،  على  احلفاظ  على  العمل  اإىل  اجل�شم  يدفع 
اأجرى  الإطار  هذا  يف  الأ�شا�ش.  الهدف  مع  يتعار�ش  ما  وهو  الأي�ش، 

الباحثون اأخريًا درا�شة حول احلمية املتقطعة.

اإليك اأبرز املاأكولت ال�شحية واللذيذة التي ت�شمح لك بتقدمي اأف�شل اأداء يف العمل.

ماأكولت ت�سمح لك بتقدمي اف�سل اداء يف العمل

خ�شارة الوزن على املدى البعيد

�ســــّر جنــــاح احلمــــية الغــــذائّية املتقّطعــة
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العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 

فى الدعوى رقم  2017/54   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - 

بناية م�سرف ابوظبي ال�سالمي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف : 044372000 
املنفذ �سده :  علياء عالء طوقان -  واآخرون  

عنوانه : اإمارة دبي -  ديرة - �سارع املرقبات - مركز الرقة لالعمال - مكتب 5003 - �س ب : 16686 دبي - هاتف : 
  042222600  -  042219000

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  اعرتا�س على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - عبارة عن �سقة �سكنية - رقم الر�س : 103 - املنطقة : 
مر�سى دبي - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بارك ايالند فريفيلد - رقم الوحدة : 1606 - الطابق : 16 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    1432782.00  - التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   73.95
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : ليت ا�شتايل ليفينج للت�شميم الداخلي - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 6 ملك �سلطان حممد �سلطان الغزال ال�سام�سي ديرة - ند احلمر  
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 557760  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 68236 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2017/9/11 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/9/11 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�سعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�شبة 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ليت ا�شتايل ليفينج 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ش   - الداخلي  للت�شميم 
  2017/9/11 بتاريخ    دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/9/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/8447   

املنذر : م�سرف عجمان / �س م ع - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي 
واإميان اأ�سد وحممد املرزوقي و�سيماء الربغوثي واأمري اخلاجه وعلياء املال 

املنذر اليه : ماني�س جويل موكي�س كومار - جمهول حمل القامة
بذمتك  امل�ستحق  للمبلغ  ���س��دادك  ب�سرورة  الن���ذار  ه��ذا  اليه  امل��ن��ذر  اىل  امل��ن��ذر  يوجه 
والبالغ 7.770.166.22 درهما اإماراتيا )�سبعة ماليني و�سبعمائة و�سبعون الف ومائة 
طائلة  حتت  وذل��ك   2017/6/12 يف  كما  فل�س(  وع�سرون  واث��ن��ان  دره��م  و�ستون  و�ستة 
جنوب  الرب�ساء  منطقة   - دبي  اإم��ارة  )الكائن  املرهون  العقار  بيع  باجراءات  املبا�سرة 
الرابعة - رقم الر�س : 526 - رقم البلدية : 143-681  - امل�ساحة 3587.52 مرت ( بعد 

انق�ساء ثالثون يوما  من تاريخ ن�سر هذا الخطار.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2160  جتاري كلي               
 اىل املدعي عليه / 1-�ساجد عمر - مالك موؤ�س�سة املنطقة احلرة - ا�س ا�س برتو - م م ح  
ومديرها  مالكها  ح  م  م  برتوليوم  اأويلفيلد  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  حممد   / وميثله   - نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ/ 
برهان الها�سمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   7.347.000( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
املحاماة والفائدة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/12/11  ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2464  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عرب اخلليج لرافعات املرافئ - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ديال لتوريد احلديد - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وميثله / عبدالرحمن 
ح�سن حممد املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )54140 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/12/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
   يف  الدعوى 2017/3324  جتاري جزئي - دبي      

للمحاماة  الدويل  القانوين  املكتب   / املحامي  بوكالة  الوطني  القيوين  اأم  بنك   / املدعي 
ا�سماعيل   اليه / املدعي عليها / احمد حممد عبداملنعم  املعلن  القانونية  -  وال�ست�سارات 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء   -
�سباحا  والن�سف  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف   2017/12/10 املوافق  الأحد  يوم  حددنا 
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة 
لذا  ارامك�س.  �سركة  مقابل    -  119 رقم  مكتب   - لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار  �سارع   -
يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات 
املتعلقة بالدعوى. وعليكم مراجعة اخلبري اأول باأول ب�ساأن اأية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �ضعيد حممد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�ضور 
    االجتماع االأول للخربة

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/8366 
املنذر  :  مازن �سليمان حدادين 

املنذر اليه : لل نانيكرام جانواين 
املو�سوع : ينذر املنذر املنذر اليه باخالء العني املوؤجرة املو�سوفة والكائنة ب��� )باإمارة دبي - الثنية 
اخلام�سة - اأبراج بحريات جمريا - مبنى كونكورد تاور - �سقة رقم 3004( وت�سليمها اىل املنذر 
والكهرباء  امل��اء  ا�ستهالك  عن  ذم��ة  ب��راءة  �سهادة  تقدمي  مع  وال�سخا�س  ال�سواغل  من  خالية 
والهاتف حتى تاريخ الخالء ، وان يوؤدي املنذر للمنذر اليه القيمة اليجارية املرت�سدة بذمته 
الثابتة يف  ال�سنوية  بواقع الجرة  الفعلي  والت�سليم  تاريخ 2017/1/1 وحتى متام الخالء  من 
عقد اليجار وقدرها مبلغ 100.000 درهم )مائة الف درهم( وذلك يف مدة اق�ساها ثالثون يوم 
التي  القانونية  اتخاذ كافة الج��راءات  املنذر اىل  الن��ذار وال �سوف ي�سطر  ا�ستالم  تاريخ  من 
حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى الق�سائية واملطالبة بالتعوي�س عن اي ا�سرار اخرى 

ترتتب على عدم التزام املنذر اليه باخالء العني. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/11092  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ويل �سبيد لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اكرب  ميان  /عبدالعزيز  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )30030 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178138031AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/21 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/11611  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املحيط للديكور الداخلي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /البريت اندريو كري�ستوبال امادورا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43.055 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178790607AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/10777  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلليفة لتوزيع الغاز �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سيد با�سط علي بخاري �سيد خليل احمد بخاري قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB178192023AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6389  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فاين فود للتجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سلطان م�سطفى علي ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   59867( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174815824AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   08.30 ال�ساعة   2017/12/12 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4737  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الر�سالة للمقاولت �س ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد خليل جبل ح�سني  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14527( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1378( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4641  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- جيف واي للنقل بال�ساحنات الثقيلة �س ذ م م جمهول 
اأقام   قد  �ساندران   كوتوال  التنفيذ/اني�س  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4508( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )621( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4861  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مطعم ومقهى جام جم جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/يو�سف جان �سدير  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11675( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1037( درهم ر�سوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4740  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة مباين دملا للمقاولت العامه �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رحيم انور حممد افتخار  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7672( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )966( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4735  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة م��ب��اين دمل���ا ل��ل��م��ق��اولت ال��ع��ام��ه �����س.ذ.م.م 
�سيف  خ��ان  التنفيذ/�سفري اهلل  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع��اله والزامك  اهلل خ��ان  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8081( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )967( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4897  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ارجو نوت لتجارة وتاأجري املولدات ومعدات التهوية 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ع�سام حممد نور الدين حممد 
حممد �سليمان وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )161920( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )6757( درهم ر�سوم 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4741  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة م��ب��اين دمل���ا ل��ل��م��ق��اولت ال��ع��ام��ه �����س.ذ.م.م 
لل  خ��ان  جاويد  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
الدين خان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8840( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )862( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4834  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سهاب اجلزيره لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جاكري ح�سني نور احمد  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12897(
مبلغ )1095( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4835  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  البناء  اىل املنفذ �سده/1- القمة اخل�سراء ملقاولت 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مامادو بوي �سوو  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11055(
مبلغ )957( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1637 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- فالدميري اليك�ساندرو رمزي جوتا جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف ال�سارقة ال�سالمي وميثله:احمد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  ابراهيم  ر�سا  علي 
دره��م اىل  وق��دره )134334.97(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/288 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- زاهد علي ذو الفقار علي 2- هوما ف�سل ف�سل الرحمن علوي 
وميثله:نا�سر  ليمتد  بنك  التنفيذ/يونايتد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
مال اهلل حممد غامن قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/10/19 اخطاركم 
التبليغ  تاريخ  �سهر من  به وقدره )3179996.75( درهم خالل  املنفذ  املبلغ  ب�سداد 
وال بيع العقار رقم الر�س 198 منطقة برج خليفة - برج زعفران 3 والعائدة لكم 
بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية   وعليه 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/530  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �ساكر حممود نخجواين بور  جمهول حمل القامة 
ا�ستاأنف القرار/  ���س.ذ.م.م  قد  امل�ستاأنف / الكنز للتجارة العامة  مبا ان 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/396 جتاري كلي بتاريخ:2012/2/28     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
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العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن بيع  عقار بالن�ضر  للمنفذ �ضده 

فى الدعوى رقم  2017/54   بيع عقار مرهون            
طالب التنفيذ:  م�سرف ابوظبي ال�سالمي - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - مدينة دبي لالنرتنت - 

بناية م�سرف ابوظبي ال�سالمي - خلف اجلامعة المريكية - هاتف : 044372000 
املنفذ �سده :  علياء عالء طوقان -  واآخرون  

عنوانه : اإمارة دبي -  ديرة - �سارع املرقبات - مركز الرقة لالعمال - مكتب 5003 - �س ب : 16686 دبي - هاتف : 
  042222600  -  042219000

انه يف يوم الربعاء  املوافق 2017/12/13 ال�ساعة 5.00 م�ساء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال �سيجرى 
بيع العقار املو�سحة او�سافه على الراغبني يف ال�سراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع  اجلهة التى انيط بها البيع )�سركة 

المارات للمزادات  www.emiratesauction.ae (  وذلك يف التاريخ املحدد اعاله.
وعلى راغبي ال�سراء من مواطني ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من الثمن الأ�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه 
املبينة  املواعيد  للبيع ويف  املحددة  باعرتا�سه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة  التقدم  البيع  اعرتا�س على 
باملادة 301 من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�سارييف خالل ع�سرة ايام التالية 
جلل�سة البيع وفيما يلي او�ساف املمتلكات  : اأو�ساف العقار : - عبارة عن �سقة �سكنية - رقم الر�س : 103 - املنطقة : 
مر�سى دبي - رقم املبنى : 1  - ا�سم املبنى : بارك ايالند فريفيلد - رقم الوحدة : 1606 - الطابق : 16 - امل�ساحة : 

فورا. املبلغ  يدفع   : مالحظة   - درهم    1432782.00  - التقديرية  القيمة   - مربع  مرت   73.95
 رئي�س الق�ضم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بانحالل �ضركة     

ا�سم ال�سركة : ليت ا�شتايل ليفينج للت�شميم الداخلي - �ش ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 6 ملك �سلطان حممد �سلطان الغزال ال�سام�سي ديرة - ند احلمر  
- ال�سكل القانوين : ذات م�سوؤولية حمدودة. رقم الرخ�سة: 557760  رقم القيد بال�سجل 
التجاري : 68236 مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية بدبي باأنه قد مت التاأ�سري 
يف ال�سجل التجاري لديها باإنحالل ال�سركة املذكورة اأعاله، وذلك مبوجب قرار حماكم 
 2017/9/11 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2017/9/11 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�سعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  واملحا�شبة 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً    04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
  �ضهادة بالتا�ضري يف ال�ضجل التجاري- بتعني م�ضفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�شبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية ليت ا�شتايل ليفينج 
بتاريخ  دب��ي  حم��اك��م  ق���رار  مب��وج��ب  وذل���ك  م   م  ذ  �ش   - الداخلي  للت�شميم 
  2017/9/11 بتاريخ    دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  وامل��وث��ق   2017/9/11
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  اأع��اله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�شادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�ضادية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�ضر
 رقم 2017/8447   

املنذر : م�سرف عجمان / �س م ع - بوكالة املحامني / د. حبيب املال وطارق ال�سام�سي 
واإميان اأ�سد وحممد املرزوقي و�سيماء الربغوثي واأمري اخلاجه وعلياء املال 

املنذر اليه : ماني�س جويل موكي�س كومار - جمهول حمل القامة
بذمتك  امل�ستحق  للمبلغ  ���س��دادك  ب�سرورة  الن���ذار  ه��ذا  اليه  امل��ن��ذر  اىل  امل��ن��ذر  يوجه 
والبالغ 7.770.166.22 درهما اإماراتيا )�سبعة ماليني و�سبعمائة و�سبعون الف ومائة 
طائلة  حتت  وذل��ك   2017/6/12 يف  كما  فل�س(  وع�سرون  واث��ن��ان  دره��م  و�ستون  و�ستة 
جنوب  الرب�ساء  منطقة   - دبي  اإم��ارة  )الكائن  املرهون  العقار  بيع  باجراءات  املبا�سرة 
الرابعة - رقم الر�س : 526 - رقم البلدية : 143-681  - امل�ساحة 3587.52 مرت ( بعد 

انق�ساء ثالثون يوما  من تاريخ ن�سر هذا الخطار.  
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2160  جتاري كلي               
 اىل املدعي عليه / 1-�ساجد عمر - مالك موؤ�س�سة املنطقة احلرة - ا�س ا�س برتو - م م ح  
ومديرها  مالكها  ح  م  م  برتوليوم  اأويلفيلد  امل��دع��ي/  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول 
مرت�سى  يعقوب  مرت�سى  حممد   / وميثله   - نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ/ 
برهان الها�سمي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   7.347.000( وق��دره  مببلغ  والتكافل  بالت�سامن 
املحاماة والفائدة التاأخريية 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم 
بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/12/11  ال�ساعة 
9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2464  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- عرب اخلليج لرافعات املرافئ - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ ديال لتوريد احلديد - �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وميثله / عبدالرحمن 
ح�سن حممد املطوع -  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها 
مببلغ وقدره )54140 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 18% من 
تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت 
 Ch1.C.14 لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2017/12/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
   يف  الدعوى 2017/3324  جتاري جزئي - دبي      

للمحاماة  الدويل  القانوين  املكتب   / املحامي  بوكالة  الوطني  القيوين  اأم  بنك   / املدعي 
ا�سماعيل   اليه / املدعي عليها / احمد حممد عبداملنعم  املعلن  القانونية  -  وال�ست�سارات 
فقد  اعاله  الدعوى  يف  اخلربة  لعمال  املوقرة  دبي  حمكمة  قبل  من  تكليفنا  على  بناء   -
�سباحا  والن�سف  ع�سر  احلادية  ال�ساعة  متام  يف   2017/12/10 املوافق  الأحد  يوم  حددنا 
لعقد الجتماع الأول للخربة وذلك  مبقر مكتبنا الكائن يف : مكتب ال�سارد - دبي ، ديرة 
لذا  ارامك�س.  �سركة  مقابل    -  119 رقم  مكتب   - لالأعمال  الفجر  مبنى   ، املطار  �سارع   -
يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع اإح�سار كافة امل�ستندات 
املتعلقة بالدعوى. وعليكم مراجعة اخلبري اأول باأول ب�ساأن اأية ا�ستف�سارات وملتابعة تطورات 

اجراءات تنفيذ املاأمورية وا�ستالم امل�ستندات والتعقيب عليها. 
اخلبري/ �ضعيد حممد ال�ضارد الفال�ضي 
رقم القيد مبحاكم دبي 133 

 دعوة حل�ضور 
    االجتماع االأول للخربة

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
انذار عديل بالن�ضر

رقم 2017/8366 
املنذر  :  مازن �سليمان حدادين 

املنذر اليه : لل نانيكرام جانواين 
املو�سوع : ينذر املنذر املنذر اليه باخالء العني املوؤجرة املو�سوفة والكائنة ب��� )باإمارة دبي - الثنية 
اخلام�سة - اأبراج بحريات جمريا - مبنى كونكورد تاور - �سقة رقم 3004( وت�سليمها اىل املنذر 
والكهرباء  امل��اء  ا�ستهالك  عن  ذم��ة  ب��راءة  �سهادة  تقدمي  مع  وال�سخا�س  ال�سواغل  من  خالية 
والهاتف حتى تاريخ الخالء ، وان يوؤدي املنذر للمنذر اليه القيمة اليجارية املرت�سدة بذمته 
الثابتة يف  ال�سنوية  بواقع الجرة  الفعلي  والت�سليم  تاريخ 2017/1/1 وحتى متام الخالء  من 
عقد اليجار وقدرها مبلغ 100.000 درهم )مائة الف درهم( وذلك يف مدة اق�ساها ثالثون يوم 
التي  القانونية  اتخاذ كافة الج��راءات  املنذر اىل  الن��ذار وال �سوف ي�سطر  ا�ستالم  تاريخ  من 
حتفظ له حقه مبا فيها اقامة الدعاوى الق�سائية واملطالبة بالتعوي�س عن اي ا�سرار اخرى 

ترتتب على عدم التزام املنذر اليه باخالء العني. 
الكاتب العدل   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/11092  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ويل �سبيد لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  علي  اكرب  ميان  /عبدالعزيز  املدعي  ان  مبا 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )30030 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178138031AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���س   08.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/21 امل���واف���ق  اخل��م��ي�����س  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/11611  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-املحيط للديكور الداخلي �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /البريت اندريو كري�ستوبال امادورا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )43.055 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�سكوى:MB178790607AE  وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم( 
 ch1.A.5 لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/17 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/10777  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-اخلليفة لتوزيع الغاز �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /�سيد با�سط علي بخاري �سيد خليل احمد بخاري قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )15500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB178192023AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة 
ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/6389  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-فاين فود للتجارة ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /�سلطان م�سطفى علي ح�سني قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   59867( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة 
  MB174815824AE:2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى(
�س   08.30 ال�ساعة   2017/12/12 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4737  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- الر�سالة للمقاولت �س ذ م م جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/حممد خليل جبل ح�سني  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14527( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1378( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4641  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- جيف واي للنقل بال�ساحنات الثقيلة �س ذ م م جمهول 
اأقام   قد  �ساندران   كوتوال  التنفيذ/اني�س  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )4508( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )621( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4861  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- مطعم ومقهى جام جم جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/يو�سف جان �سدير  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )11675( درهم اىل 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1037( درهم ر�سوم 
التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4740  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سركة مباين دملا للمقاولت العامه �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/رحيم انور حممد افتخار  قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )7672( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )966( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4735  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة م��ب��اين دمل���ا ل��ل��م��ق��اولت ال��ع��ام��ه �����س.ذ.م.م 
�سيف  خ��ان  التنفيذ/�سفري اهلل  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه��ول حم��ل 
اأق��ام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع��اله والزامك  اهلل خ��ان  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8081( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )967( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4897  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ارجو نوت لتجارة وتاأجري املولدات ومعدات التهوية 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ع�سام حممد نور الدين حممد 
حممد �سليمان وميثله:را�سد عبدالرزاق حممد تهلك  قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )161920( درهم 
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )6757( درهم ر�سوم 
خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

    يف الدعوى رقم 2017/4741  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/1- ���س��رك��ة م��ب��اين دمل���ا ل��ل��م��ق��اولت ال��ع��ام��ه �����س.ذ.م.م 
لل  خ��ان  جاويد  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
الدين خان  قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )8840( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )862( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4834  تنفيذ عمايل 

اىل املنفذ �سده/1- �سهاب اجلزيره لالن�ساءات �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/جاكري ح�سني نور احمد  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )12897(
مبلغ )1095( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
    يف الدعوى رقم 2017/4835  تنفيذ عمايل 

���س.ذ.م.م جمهول  البناء  اىل املنفذ �سده/1- القمة اخل�سراء ملقاولت 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/مامادو بوي �سوو  قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )11055(
مبلغ )957( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/1637 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- فالدميري اليك�ساندرو رمزي جوتا جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف ال�سارقة ال�سالمي وميثله:احمد 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  البناي  ابراهيم  ر�سا  علي 
دره��م اىل  وق��دره )134334.97(  به  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  اع��اله 
طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/288 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- زاهد علي ذو الفقار علي 2- هوما ف�سل ف�سل الرحمن علوي 
وميثله:نا�سر  ليمتد  بنك  التنفيذ/يونايتد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
مال اهلل حممد غامن قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2017/10/19 اخطاركم 
التبليغ  تاريخ  �سهر من  به وقدره )3179996.75( درهم خالل  املنفذ  املبلغ  ب�سداد 
وال بيع العقار رقم الر�س 198 منطقة برج خليفة - برج زعفران 3 والعائدة لكم 
بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية   وعليه 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/530  ا�ضتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- �ساكر حممود نخجواين بور  جمهول حمل القامة 
ا�ستاأنف القرار/  ���س.ذ.م.م  قد  امل�ستاأنف / الكنز للتجارة العامة  مبا ان 
احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 2012/396 جتاري كلي بتاريخ:2012/2/28     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/11 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف



25

املال والأعمال

»اقت�سادية دبي« تطلق اأوقافا مبتكرة 
للمعرفة القت�سادية والتوعية

•• دبي -وام:

بن  حممد  مركز  مع  بالتعاون  دبي  يف  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  اأطلقت 
را�سد العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة اأوقافا مبتكرة تت�سمن وقفا خا�سا 
للمعرفة القت�سادية ل�سالح امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة تدفع مبوجبه 
تكاليف دورات املعرفة القت�سادية للم�ساريع ال�سغرية ب�سكل �سنوي اإ�سافة 
للوقف  للرتويج  �سنوية  تكلفة  تتحمل  حيث  بالتوعية  خا�س  وق��ف  اإىل 
خالل  من  املجتمعية  امل�ساهمة  على  التجارية  املوؤ�س�سات  وت�سجيع  املبتكر 

الوقف وذلك عرب عملية جتديد الرخ�س التجارية. 
اآل  زاي��د  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  ق��رار �ساحب  الإط��الق تزامنا مع  ياأتي 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” باإعالن عام 2017 عاما للخري ودعما 
للروؤية العاملية للوقف التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اهلل” لإعادة اإحياء الوقف كاأداة تنموية للمجتمعات. وتبعا لذلك ح�سلت 
را�سد  بن  حممد  مركز  من  للوقف”  دب��ي  “ عالمة  على  دب��ي  اقت�سادية 
العاملي ل�ست�سارات الوقف والهبة - اأحد مبادرات حممد بن را�سد العاملية 
احلكومي.  القطاع  يف  به  يحتذى  كنموذج  املجتمعية  مل�ساهمتها  تقديرا   -
وقال �سعادة �سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية القت�سادية اإن “ عام 
لتعزيز موقعها يف منظومة  ميثل فر�سة كبرية جلميع اجلهات  اخلري” 
امل�ساهمة املجتمعية. م�سريا اإىل حر�س الدائرة الدائم على اأن تكون داعما 
و�سريكا اأ�سا�سيا لكل ما يخدم املجتمع. واأ�ساف اأنه نظرا اإىل اأن جمال عمل 
الدائرة يتيح لها التوا�سل مع املوؤ�س�سات التجارية يف دبي فقد اأطلقت وقفني 
والهبة  الوقف  را�سد ل�ست�سارات  بن  بالتعاون مع مركز حممد  مبتكرين 
التجارية  املوؤ�س�سات  اأك��رب عدد ممكن من  التوعية جذب  يتيح وقف  حيث 
امل�سوؤولية  وبالتايل يرفد  املبتكر  الوقف  املجتمع من خالل  للم�ساهمة يف 
املجتمعية مبزيد من امل�ساهمات.. لفتا اإىل وقف املعرفة القت�سادية الذي 
على  تعمل  ال�سغرية  للم�ساريع  جمانية  تدريبية  دورات  خالله  من  توفر 
الوقفان  يكون هذان  اأن  اأمله  القمزي عن  واأع��رب  تطويرها وم�ساعدتها. 
اأدوات فاعلة يف تعزيز امل�ساهمة املجتمعية لدى القطاع اخلا�س واأن تكون 
دبي والإم��ارات ب�سكل عام يف الطليعة يف هذا املجال.. م�سيفا ان الدائرة 
اأف�سل  الوقفني لتحقيق  املقبلة على متابعة هذين  الفرتة  �ستعمل خالل 
النتائج. من جانبها اأ�سارت مرمي الأفردي مدير اإدارة الت�سال احلكومي 
امل�ساركة �سمن مبادرات مركز  الدائرة على  اإىل حر�س  دبي  اقت�سادية  يف 
حممد بن را�سد ل�ست�سارات الوقف والهبة عن طريق دفع تكاليف دورات 
تلك  باأهمية  الوعي  زيادة  بهدف  ال�سغرية  للم�ساريع  القت�سادية  املعرفة 
القطاع  اأكر نحو تنمية هذا  الإقبال  املواطنني على  امل�سروعات وت�سجيع 
لدعم اقت�سادنا الوطني وتنوع اأن�سطته املختلفة. من ناحيته اأكد الدكتور 
العاملي ل�ست�سارات  را���س��د  ب��ن  ملركز حممد  ال��ع��ام  الأم���ني  احل��م��ادي  حمد 
القطاع  موؤ�س�سات  مع  بيد  يدا  احلكومية  امل�ساركات  اأهمية  والهبة  الوقف 
اخلا�س يف الروؤية العاملية للوقف بتنوع املبادرات داخل كل قطاعات الدولة. 
وثمن احلمادي م�ساركة اقت�سادية دبي بالتعاون مع املركز يف اإطالق وقفني 
مبتكرين مهمني وموؤثرين .. مو�سحا اأن وقف التوعية �سي�ساعد املركز يف 
الو�سول اإىل اأكرب عدد ممكن من املوؤ�س�سات التجارية وحثها على امل�ساهمة 
الذي  املجتمعية  امل�سوؤولية  اإيجابا يف جمال  يوؤثر  ما  امل�ستدامة  املجتمعية 
القت�سادية  املعرفة  اأن وقف  واأ�ساف  اأ�سا�سيا يف عام اخلري.  ميثل حمورا 
امل�سروعات  تلك  وقيمة  ج��ودة  يزيد من  اأن  �ساأنه  ال�سغرية من  للم�ساريع 
التي  ال�سحيحة  واخل��ربات  املعلومات  توفري  ظل  يف  جناحها  يف  وي�ساهم 
�ستقدم لرواد تلك امل�سروعات.. م�سريا اإىل اأن الوقف يقدم خدمات وقفية 
جمانية مهمة للم�ساريع ال�سغرية و�سي�سهم يف تعزيز تواجدها يف ال�سوق.
www.MBRgcec. اأن امل��وق��ع الإل��ك��رتوين اأم��ني ع��ام امل��رك��ز  وذك��ر 

الراغبة يف  واملوؤ�س�سات  املهتمني  الأف��راد  ا�ستف�سارات  لتلقى كل  جاهز   ae
احل�سول على عالمة دبي للوقف.

»دو« تناق�ض دور املوؤ�س�سات الكربى يف دعم 
ال�سركات النا�سئة وال�سغرية واملتو�سطة

•• دبي-وام:

خالل منتدى  ا�ستعر�ست موؤ�س�سة المارات لالت�سالت املتكاملة “دو” - 
اقيم  وال��ذي  الرابعة  دورت��ه  2017 يف  الأع��م��ال  وري��ادة  املوؤ�س�سية  املرونة 
ام�س يف منتجع �سانت ريجي�س بدبي- الدور احليوي الذي ميكن اأن تلعبه 
ال�سرق  منطقة  عرب  النا�سئة  ال�سركات  منظومة  لدعم  الكربى  ال�سركات 
الأو�سط و�سمال اأفريقيا . وتركز “دو” خالل حلقات النقا�س التي �ستقدمها 
اأعمال  لتطوير  ومتكاملة  مثالية  عمل  بيئة  خلق  اأهمية  على  املنتدى  يف 
القت�سادية  اأن�سطتها  وتعزيز  الأعمال  ري��ادة  وم�ساريع  النا�سئة  ال�سركات 
ومعدلت منوها مبا ي�سب يف نهاية املطاف يف �سالح القت�سادات املحلية 

لدول املنطقة.
وقال فهد احل�ساوي نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة الإمارات لالت�سالت 
وكذلك  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  قطاع  باأهمية  نوؤمن   “ املتكاملة 
اأهمية  نويل  فاإننا  لذا  املنطقة  لدول  القت�سادي  النمو  تعزيز  النا�سئة يف 
كبرية لدعم هذه الفئة من ال�سركات يف رحلتها لتعزيز منوها وتناف�سيتها 
املوؤ�س�سات الكربى على عاتقها مهمة تقدمي  اأن تاأخذ  اأهمية  موؤكدا   ..  “
خمتلف اأنواع الدعم لتلك ال�سركات وم�ساعدتها يف اإثبات ح�سورها بفعالية 
ادراكها  من  وانطالقا  �سعت  “دو”  ان  واأو�سح  القت�سادية.  ال�ساحة  على 
حلجم التنوع واملتطلبات املختلفة التي حتتاجها هذه ال�سركات اإىل ت�سميم 
باختالف  القطاعات  عرب  ال�سركات  كافة  تنا�سب  متعددة  وخدمات  حلول 
ال�سركات  لدعم  �سامل  نهج  تبني  ان  اىل  م�سريا  وتوجهاتها.  اأحجامها 
النا�سئة �سي�سهم ب�سكل كبري يف خلق جمتمع اأعمال مزدهر بدولة الإمارات 
الأمر الذي �سي�سهم بدوره يف ت�سجيع روح الريادة يف الأعمال بني ال�سباب 
من خالل م�ساعدتهم على اإطالق م�ساريع خا�سة بهم وتطويرها مع مرور 
الوقت. وتركز حلقات النقا�س يف دورة هذا العام من املنتدى على اخلطوات 
والو�سائل التي من �ساأنها اأن تدعم رواد الأعمال يف رحلتهم اإ�سافة اإىل دور 

ال�سركات الكبرية يف تقدمي وتعزيز منو عمليات هذه ال�سركات.
وتناق�س احللقة الأوىل التي حتمل عنوان “ التكيف ومواجهة التحديات 
اإزالة العقبات يف طريق ريادة الأعمال” كيفية معاجلة امل�سكالت وتخطي 
العرات التي قد تواجه امل�ساريع النا�سئة حيث غالباً ما تت�سبب مثل هذه 

العقبات يف منع الكثريين من اأن ي�سبحوا رواد اأعمال ناجحني.

»القت�شاد« و»حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع« يوقعان اتفاقية لتدريب وتاأهيل رواد اأعمال مواطنني

املن�سوري: التفاقية توفر من�سات لتدريب وبناء كوادر مواطنة يف جمال ريادة الأعمال

جمل�ض �سيدات اأعمال اأبوظبي يناق�ض اأن�سطته وفعالياته
•• ابوظبي-وام:

عقدت الهيئة التنفيذية ملجل�س �سيدات 
برئا�سة  اج���ت���م���اع���ا  اأب���وظ���ب���ي  اأع����م����ال 
الهيئة  رئي�سة  الرميثي  م��رمي  �سعادة 
ع�سوات  بح�سور  للمجل�س  التنفيذية 
امل��ج��ل�����س وذل����ك يف م��ق��ر غ��رف��ة جتارة 

و�سناعة اأبوظبي.
اأهم  ا�ستعرا�س  الجتماع  خ��الل  ج��رى 
الأعمال والأن�سطة التي قام بها املجل�س 
م��ن��ذ م��ط��ل��ع ال��ع��ام وح��ت��ى ن��ه��اي��ة �سهر 
2017 حيث جنح املجل�س يف  نوفمرب 
اإمتام واإجناح احلملة التوعوية الثالثة 
ري��ادة الأعمال حتت �سعار  لن�سر ثقافة 
خدمة  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  “م�سوؤوليتنا 
ال����دورة  ت��ن��ظ��ي��م  ج��ان��ب  اإىل  الوطن” 
مبدع  م�����س��روع  اأف�����س��ل  الثانية جل��ائ��زة 
الأعمال  ري���ادة  ن��ادي  واإط���الق  ومبتكر 
الوعي  ن�سر  اإىل  وال��ذي يهدف  املبتكرة 
ل��ث��ق��اف��ة الإب�������داع والب���ت���ك���ار يف ري����ادة 
توليد  ع��ل��ى  امل�����راأة  وت�سجيع  الأع���م���ال 
ي��ت��م تطويرها  ال��ت��ي  امل��ب��دع��ة  الأف���ك���ار 
اإط��الق حا�سنة  و  ومتابعتها  وتنفيذها 
الأع���م���ال امل��ت��ك��ام��ل��ة وامل��ب��ت��ك��رة واإمت����ام 
ال�سيدات  وت���اأه���ي���ل  ل��ت��دري��ب  ب��رن��ام��ج 
���س��م��ن رخ�����س��ة م��ب��دع��ة ل���الن���دم���اج يف 

منظومة العمل اخلا�س.
كما جرى بحث تنفيذ تو�سيات درا�سة 
التي ميكن من  والو�سائل  املنافذ  حول 
خاللها دعم ت�سويق منتجات ال�سيدات 
���س��م��ن ال���رخ�������س امل���ن���زل���ي���ة ورائ�������دات 

الأعمال يف اإمارة اأبوظبي.
و نظم املجل�س منذ مطلع العام اجلاري 
احلملة  �سمن  عمل  وور���س��ة  دورة   26

�سالح اجلزيري : ال�سياحة 
تقود قاطرة التنمية يف عجمان

•• عجمان-وام:

عام  مدير  اجل��زي��ري  �سالح  �سعادة  اأك��د 
دائرة التنمية ال�سياحية يف عجمان على 
خمتلف  بني  والتن�سيق  التعاون  اأهمية 
والفندقي  ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  م��ك��ون��ات 
الت�سويق  بخطط  والهتمام  الإم��ارة  يف 
والتطوير اخلارجي واإتباع نظم اجلودة 
لل�سياح  اخل���دم���ات  ت��ق��دمي  يف  ال��ع��امل��ي��ة 

والزوار.
رئا�سته  خ������الل   - اجل�����زي�����ري  وق��������ال 
الجتماع الأول ملديري العموم ومديري 
الإمارة  ان   - م��وؤخ��را  بالفنادق  املبيعات 
ت��ع��ول ك��ث��ريا ع��ل��ى ه���ذا ال��ق��ط��اع ليقود 
بالرتافق  ع���ام  ب�سكل  التنمية  ق��اط��رة 
واملوؤ�س�سات  ال���دوائ���ر  م��ن  ن��ظ��رائ��ه  م��ع 
ان هذا  واأو�����س����ح   . ب����الإم����ارة  الأخ������رى 
..م�سريا  دوري  ب�سكل  �سيعقد  الجتماع 
الفرتة  ال���دائ���رة يف  ع��م��ل  خ��ط��ة  ان  اىل 
والت�سارك  التعاون  على  تعتمد  املقبلة 
راأ�سها  وعلى  ال�سياحي  العمل  اأذرع  مع 
فنادق الإمارة. وقال ان اللجنة التي مت 
الدائرة  من  واملتابعة  للتن�سيق  ت�سكيلها 
حت�سني  مهمتها  �ستكون  الغر�س  لهذا 
الأداء وتقدمي امل�ساعدة للفنادق يف �ستى 
اأه��داف��ه��ا والعمل  ال��ت��ي حتقق  امل��ج��الت 
اخلدمات  وجت��وي��د  الأداء  حت�سني  على 
ولي�سب  القطاع  تطوير  يف  ي�ساهم  مبا 

يف ال�سالح العام لالإمارة.
حققها  التي  النتائج  ال��دائ��رة  وعر�ست 
ال�����س��ي��اح��ي يف ع��ج��م��ان خالل  ال��ق��ط��اع 
التعاون  بف�سل  املا�سية  الت�سعة  ال�سهور 
م����ع ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام واخل�����ا������س يف 

الإمارة.

التوعوية الثالثة لريادة الأعمال و بلغ 
عدد امل�ساركات يف هذه ال��دورات وور�س 
اأعمال  ورائ�������دة  ���س��ي��دة   550 ال��ع��م��ل 
امل�ساركات  ر�سا  ن�سبة  وبلغت  ومبدعة 

عن هذه الدورات والور�س 95 باملائة.
ك��م��ا ن��ظ��م امل��ج��ل�����س 9 م��ع��ار���س �سمن 
احل���م���ل���ة ال���ت���وع���وي���ة ال���ث���ال���ث���ة ل���ري���ادة 
الأع����م����ال وب���ل���غ ع����دد امل�������س���ارك���ات من 
240 من  الأع��م��ال  ورائ���دات  املبدعات 
واملبدعات  الأع���م���ال  ورائ�����دات  ���س��ي��دات 
وب���ل���غ���ت ن�����س��ب��ة ر����س���ا امل�������س���ارك���ات 94 
التي  املعار�س  ع��دد  بلغ  بينما  باملائة.. 
ال�سركاء  ق��ب��ل  م���ن  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  ج����رى 
معار�س   9 للمجل�س  ال�سرتاتيجيني 
ورائ���دات  امل��ب��دع��ات  م��ن   91 مب�ساركة 

الأعمال.
احل���ف���ل اخلتامي  امل��ج��ل�����س  ن��ظ��م  ك��م��ا 
لريادة  ال��ث��ال��ث��ة  ال���ت���وع���وي���ة  ل��ل��ح��م��ل��ة 
املا�سي  اأك����ت����وب����ر  ���س��ه��ر  يف  الأع�����م�����ال 

غرفة  اإدارة  جمل�س  اأع�����س��اء  بح�سور 
وال�سركات  اأب��وظ��ب��ي  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة 
ال�سرتاتيجيني وعدد كبري من �سيدات 
ورائ���دات الأع��م��ال، ومت تكرمي ع��دد 5 
ف��ائ��زات ب��ج��ائ��زة اأف�����س��ل ف��ك��رة م�سروع 

. مبدع ومبتكر لعام 2017 
فعاليات   6 يف  املجل�س  وف���ود  و���س��ارك��ت 
دول��ي��ة منذ مطلع ال��ع��ام اجل���اري حيث 
اجتماعات  يف  ال����وف����ود  ه����ذه  ����س���ارك���ت 
جمعية  وم��وؤمت��ر  العمومية  اجلمعية 
FCEM للقيادات الن�سائية العاملية يف 
موناكو يف �سهر مار�س املا�سي كما �سارك 
ومعر�س  م��وؤمت��ر  فعاليات  يف  املجل�س 
من  امل�سرتك  الأفريقي  العربي  النداء 
والتعاون  القت�سادية  التكتالت  خالل 
اأقيم يف جمهورية م�سر  الذي  ال��دويل 
العربية يف �سهر اأكتوبر املا�سي و�سارك 
الثاين  ال���ع���رب���ي  امل��ل��ت��ق��ى  يف  امل��ج��ل�����س 
“ نحو  ل��رائ��دات الأع��م��ال حت��ت �سعار 

•• ابوظبي-الفجر:

مع  تعاون  اتفاقية  القت�ساد  وزارة  وقعت 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد 
موؤ�س�سات  اإح����دى  وامل��ت��و���س��ط��ة،  ال�����س��غ��رية 
قطاع  تناف�سية  لتعزيز  دب���ي،  اق��ت�����س��ادي��ة 
ري���ادة الأع��م��ال بالدولة م��ن خ��الل تعاون 
اأعمال  الطرفني على تدريب وتاأهيل رواد 

مواطنني. 
ت��وق��ي��ع الت��ف��اق��ي��ة م��ع��ايل املهند�س  ���س��ه��د 
����س���ل���ط���ان ب�����ن ����س���ع���ي���د امل����ن���������س����وري وزي�����ر 
مدير  القمزي،  �سامي  و�سعادة  القت�ساد؛ 
التفاقية  وق��ع  فيما  دب��ي.  اقت�سادية  ع��ام 
بن  اأح��م��د  املهند�س حممد  �سعادة  م��ن  ك��ل 
القت�ساد  وزارة  وكيل  ال�سحي،  عبدالعزيز 
لل�سوؤون القت�سادية، و�سعادة عبد البا�سط 
اجلناحي، املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة حممد 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  ل��ت��ن��م��ي��ة  را����س���د  ب���ن 

واملتو�سطة.
للجهود  ا�ستكمال  التفاقية  توقيع  ياأتي 
املبذولة من قبل وزارة القت�ساد وجمل�س 
واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل��ن�����س��اآت  امل�����س��اري��ع 
ل��ت��ف��ع��ي��ل ����س���راك���ات اإي��ج��اب��ي��ة م���ع خمتلف 
بتنمية  املعنية  واملحلية  الحتادية  اجلهات 
ب��ي��ئ��ة ري�����ادة الأع����م����ال داخ����ل ال���دول���ة مبا 
الأهداف  ويدعم  الأع��م��ال  مناخ  من  يعزز 
ال��ت��ن��م��وي��ة ل��ل��دول��ة يف ه����ذا ال�����س��دد وفق 

حمددات روؤية الإمارات 2021.

ق���ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان ب��ن �سعيد 
امل��ن�����س��وري وزي����ر الق��ت�����س��اد، اإن ال�����وزارة 
ال�سغرية  وامل��ن�����س��اآت  امل�����س��اري��ع  وجم��ل�����س 
بناء  اأولوياته  راأ�س  على  ي�سع  واملتو�سطة، 
ريادة  جم��ال  يف  مواطنة  ق���درات  وتطوير 
ال��ق��ط��اع احليوي  مل��ا ميثله ه��ذا  الأع���م���ال، 
اأ���س��ا���س��ي��ة م���ن رك���ائ���ز التنويع  م���ن رك���ي���زة 
القت�سادي والتنمية امل�ستدامة التي تعمل 

الدولة على تر�سيخ مبادئها.
املتوا�سلة من  اأن���ه يف ظ��ل اجل��ه��ود  وت��اب��ع 
هذا  بتطوير  املعنية  اجلهات  خمتلف  قبل 
�سوطا  ال��دول��ة  قطعت  احل��ي��وي،  ال��ق��ط��اع 
ك��ب��ريا يف ه���ذا ال�����س��دد م��ن خ���الل توفري 
ملتطلبات  وموائمة  داع��م��ة  ت�سريعية  بيئة 
اأع���م���ال مواطنة،  ري�����ادة  وت��ن��م��ي��ة  حت��ف��ي��ز 
املوؤ�س�سات  م��ن  ال��ع��دي��د  وج���ود  ع��ن  ف�سال 
ما  امل�����س��اري��ع،  لتلك  واحل��ا���س��ن��ة  املخت�سة 
امل��ج��ت��م��ع بهذا  ت��ع��زي��ز اه��ت��م��ام  ���س��اه��م يف 
من  العديد  وا�ستقطاب  احل��ي��وي  القطاع 

رواد الأعمال وامل�ستثمرين. 
واأ�ساف معاليه اأن توفري املن�سات املنا�سبة 
اأعمال  ورواد  ك������وادر  وت���اأه���ي���ل  ل���ت���دري���ب 
الرئي�سية  العوامل  اأح��د  ي�سكل  مواطنني 
ال�سدد،  ه��ذا  يف  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات  لتعزيز 
م�سريا اإىل اأن اتفاقية التعاون املوقعة مع 
امل�ساريع  لتنمية  را�سد  بن  موؤ�س�سة حممد 
تقدمي  على  تعمل  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
الأعمال  ل���رواد  متكامل  تدريبي  برنامج 

على  وت��دري��ب��ه��م  لتاأهيلهم  ال��دول��ة  داخ���ل 
اأح�����دث امل�����س��ت��ج��دات وامل���م���ار����س���ات يف هذا 
قدراتهم  بناء  على  ي�ساعدهم  مب��ا  امل��ج��ال 
لبدء  والإدارة  التخطيط  اأدوات  وامتالك 
م�������س���روع���ات���ه���م، وذل������ك ب���ال����س���ت���ف���ادة من 
املتميزة  التدريبية  واخل��ربات  الإمكانيات 
را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  بها  تتمتع  التي 

لتنمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.
القمزي،  �سامي  �سعادة  اأك���د  جانبه،  وم��ن 
م��دي��ر ع���ام اق��ت�����س��ادي��ة دب����ي، ع��ل��ى اأهمية 
الفكر  روح  ت��ن��م��ي��ة  يف  ال���ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 
والب������داع ل���دى ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة، من 
خالل تاأهيلهم وتدريبهم واطالعهم على 
الأعمال  ري���ادة  جم��ال  يف  امل�ستجدات  اأه��م 
وه����و الأم������ر ال�����ذي ي�����س��اع��ده��م يف دخ���ول 
ع��امل ري���ادة الأع��م��ال واخل���روج مبجموعة 
امل�ساهمة  وبالتايل  ال��واع��دة،  امل�ساريع  من 
وتعزيز  احليوي،  القطاع  هذا  ا�ستدامة  يف 
الناجت املحلي يف دولة الإمارات واإمارة دبي 

على وجه التحديد.
امل�ساريع  ق���ط���اع  ي���ع���د  ال����ق����م����زي:  وق������ال 
الفقري  ال��ع��م��ود  وامل��ت��و���س��ط��ة  ال�����س��غ��رية 
لقت�ساد اإمارة دبي ودولة الإمارات العربية 
املتحدة على وجه العموم، وتنتهج املوؤ�س�سة 
وتنمية  دعم  و�سريحة يف  وا�سحة  �سيا�سة 
قطاع امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة بدبي، 
ا�سرتاتيجية  من  م�ستمدة  �سيا�سة  وتتبع 
القيادة الر�سيدة يف حكومة دبي التي توجه 

ومتنوع،  تناف�سي  اقت�ساد  ب��ن��اء  ب�����س��رورة 
ب��ق��ي��ادة ال���ك���ف���اءات ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تتمتع 
باملعرفة والإبداع. ول يقت�سر دور املوؤ�س�سة 
على تقدمي الربامج التدريبية فقط، واإمنا 
الأخ���رى  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  بالتن�سيق  تعمل 
الريادية،  املبادرات  بدعم  واملعنية  بالدولة 
اخلروج  يف  امل��واط��ن  ال�سباب  حتفيز  على 
بالأفكار املبدعة، والوقوف جنبا اإىل جنب 
والتو�سعية  التنموية  اأعمالهم  تطوير  يف 
اأكر  م�ساريعهم  لت�سبح  العقبات،  وجتاوز 

تناف�سية وا�ستدامة يف م�سريتها املهنية.
الأعمال،  ل��ري��ادة  دب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  و�ستعمل 
را�سد  ملوؤ�س�سة حممد بن  التعليمي  ال��ذراع 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة 
وذلك  الأع��م��ال،  ري���ادة  ثقافة  تعزيز  على 
الريادية  امل��ب��ادرات  من  �سل�سلة  خ��الل  من 
العمل  وور�������س  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال��ن�����س��اط��ات 
املتخ�س�سة �سواء كان ذلك يف داخل الدولة 
املواطنني  الأعمال  رواد  لتمكني  وخارجها 
�سغرية  م�ساريع  تاأ�سي�س  على  وت�سجيعهم 
�سوق  يف  املناف�سة  ع��ل��ى  ق����ادرة  ومتو�سطة 

العمل وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية.
وق����ام ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س حم��م��د اأح��م��د بن 
ال�سحي وكيل وزارة القت�ساد  العزيز  عبد 
التفاقية،  بتوقيع  القت�سادية  لل�سوؤون 
را�سد  ب��ن  حممد  موؤ�س�سة  ع��ن  وق��ع  فيما 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  امل�����س��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة 
���س��ع��ادة ع��ب��د ال��ب��ا���س��ط اجل���ن���اح���ي، املدير 

التنفيذي للموؤ�س�سة، وذلك بح�سور �سعادة 
امل�ساعد  الوكيل  امل��ه��ريي  بطي  ب��ن  حميد 
التجارية،  ل��ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد  ل������وزارة 
امل�ساعد  الوكيل  الرفاعي  يو�سف  و�سعادة 
لوزارة القت�ساد لقطاع اخلدمات امل�ساندة، 
وحممد اليو�سفي مدير الربنامج الوطني 
ل��ل��م�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة، اإىل 
دبي  اقت�سادية  م�سوؤويل  من  نخبة  جانب 
وموؤ�س�سة حممد بن را�سد لتنمية امل�ساريع 
ال�����س��غ��رية وامل��ت��و���س��ط��ة واأع�������س���اء جمل�س 

امل�ساريع واملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة.
تقوم  امل��وق��ع��ة  ال��ت��ع��اون  اتفاقية  ومب��وج��ب 
وزارة القت�ساد وموؤ�س�سة حممد بن را�سد 
واملتو�سطة  ال�����س��غ��رية  م�����س��اري��ع  ل��ت��ن��م��ي��ة 
ب���ت���وف���ري ب����رام����ج ت���دري���ب���ي���ة وور��������س عمل 
املواطنني  ل�سباب  وخارجها  الدولة  داخ��ل 
ق���درات���ه���م يف جمال  ل���ب���ن���اء  وامل����واط����ن����ات 
على  والعمل  الأع��م��ال،  وري���ادة  ال�ستثمار 
ت��ع��زي��ز ث��ق��اف��ة ري����ادة الأع���م���ال م��ن خالل 
الوعي  زي��ادة  تعمل على  وم��ب��ادرات  برامج 
ل����دى الأج����ي����ال ال�����س��اب��ة، وت���وف���ري فر�س 
واملوؤ�س�سات  الربامج  مع  والتن�سيق  تدريب 
الريادية  املبادرات  لدعم  بالدولة  الأخ��رى 
معرفياً  املواطنني  الأع��م��ال  رواد  ومتكني 
م�ساريع  تاأ�سي�س  على  وت�سجيعهم  وعملياً 
املناف�سة يف  ق��ادرة على  �سغرية ومتو�سطة 
�سوق العمل وفقاً لأف�سل املمار�سات العاملية 

يف هذا املجال.

ريادة عاملية” يف �سلطنة عمان يف �سهر 
املجل�س  وفد من  زار  و  املا�سي.  اأكتوبر 
ال�سعبية-مدينة  ال�����س��ني  ج��م��ه��وري��ة 
حيث  املا�سي  اأك��ت��وب��ر  �سهر  يف  ج��وان��زو 
اأهم امل�سانع يف  قامت امل�ساركات بزيارة 
جوانزو واإب��رام �سفقات جتارية خا�سة 
املجل�س يف  م�����س��ارك��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة  ب��ه��ن 
امللتقى واملعر�س العاملي الثاين ل�سيدات 
ورائدات الأعمال يف مملكة البحرين يف 

�سهر نوفمرب 2017.
كما �سارك وفد ميثل املجل�س يف املوؤمتر 
 FCEM �العاملي اخلام�س وال�ستني ل
الذي عقد يف العا�سمة الإيطالية روما 

يف �سهر نوفمرب املا�سي.
من  زائ���رة  وف���وداً  املجل�س  ا�ستقبل  كما 
كازاخ�ستان  اليابان،  ال�سعودية،  كل من 
ومذكرات  ات��ف��اق��ي��ات   3 واأب����رم  وم�سر 
ت��ف��اه��م م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات املحلية 

واحلكومية .

منظمة الأ�سرة العربية : الإمارات قدمت منوذجًا فريدًا يف دعم ومتكني املراأة اقت�ساديًا
واأ���س��اف��ت �سفرية   . م��ن��ه��ا  الق��ت�����س��ادي 
منظمة الأ�سرة العربية اأن اإطالق جمل�س 
الإمارات للتوازن بني اجلن�سني �ساهم يف 
رئي�س  ملنا�سب  ب���الإم���ارات  امل����راأة  ت���ويل 
القطاع  �سركات  لكربى  الإدارة  جمل�س 
اخلا�س بن�سبة ت�سل اإىل 4.5 % وذلك 
اإ�سافة اإىل  ح�سب الإح�ساءات الر�سمية 
الن�ساء يف ع�سوية جمال�س  ارتفاع عدد 
اإدارة �سركات القطاع اخلا�س لت�سل اإىل 
اكر من %17 وهذه الن�سب تدعو اإىل 
ينتظر  الذي  امل�سرق  بامل�ستقبل  التفاوؤل 
القت�سادي  املجال  يف  الإم��ارات��ي��ة  امل���راأة 

وريادة الأعمال .
ت�ساهم من  الإماراتية  امل��راأة  ان  واأك��دت 
ك��ب��رية وا�سحة  خ����الل م�����س��رية ع��ط��اء 
ل��ل��ج��م��ي��ع يف دع�����م ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
والأ�سعدة  املجالت  مبختلف  الإم���ارات 
احلقائب  ثلث  حاليا  امل���راأة  تتقلد  حيث 
الوزارية يف حكومة دولة الإمارات وهي 
م��ن اأع��ل��ى ال��ن�����س��ب يف ال��ع��امل مم��ا يعد 
اإجنازا يجب البناء عليه لتحقيق املزيد 

من النجاحات للمراأة.

•• ال�شارقة -وام:

اأك�����دت ال���دك���ت���ورة ���س��ل��وى غ����دار يون�س 
ال�سفرية الأممية �سفرية منظمة الأ�سرة 
ق��دم��ت منوذجا  الإم������ارات  اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
فريدا عامليا يف دعم ومتكني املراأة مهنيا 
اقت�ساديا  مكانتها  وتر�سيخ  ومتويليا 
املجالت  يف  الفر�س  تكافوؤ  اأ�س�س  على 

القت�سادية كافة.
وقالت الدكتورة �سلوى - يف ت�سريحات 
ع��ل��ى ه��ام�����س ف��ع��ال��ي��ات ال�����دورة الأوىل 
القت�سادي  للتمكني  العاملية  القمة  من 
يف  ام�س  فعاليتها  اختتمت  التي  للمراأة 
املوؤ�سرات  اإن   - ال�����س��ارق��ة  اإك�سبو  م��رك��ز 
الدولية املعنية بقيا�س م�ساهمة املراأة يف 
حر�س  جليا  تظهر  القت�سادية  احلياة 
على  الإم���ارات  لدولة  الر�سيدة  القيادة 
النه�سة  م�����س��رية  يف  امل�����راأة  دور  ت��ع��زي��ز 
والتنمية  املجتمع  وخ��دم��ة  احل�����س��اري��ة 
رئي�سيا  ���س��ري��ك��ا  ت��ك��ون  ح��ت��ى  ال�����س��ام��ل��ة 
وم���ه���م���ا يف ب���ن���اء امل��ج��ت��م��ع الإم�����ارات�����ي 
وتطلعاته  التنموية  اأه���داف���ه  وحت��ق��ي��ق 

حققته  م��ا  اأن  اإىل  ولفتت  امل�ستقبلية. 
امل������راأة الإم����ارات����ي����ة م���ن اإجن�������ازات على 
امل�ستويني املحلي والعاملي مدعاة للفخر 
الر�سيدة  الإم���ارات  اإمي��ان قيادة  وي��وؤك��د 
بدورها ك�سريك يف التنمية القت�سادية 
الذي  ال��دع��م  اىل  ..م�����س��رية  امل�ستدامة 
حت��ظ��ي ب��ه امل�����راأة الإم���ارات���ي���ة م��ن �سمو 
ب��ن��ت م���ب���ارك رئي�سة  ال�����س��ي��خ��ة ف��اط��م��ة 
املجل�س  رئي�سة  ال��ع��ام  الن�سائي  الحت���اد 
الرئي�سة  والطفولة  ل��الأم��وم��ة  الأع��ل��ى 
التي  الأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  الأع��ل��ى 
امل�ستمرة  الرعاية  الإم����ارات  ابنة  اأول���ت 
والدعم املتوا�سل حتى اأ�سبحت جتربتها 

منوذجا عامليا يحتذي به .
توؤكد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  واأو���س��ح��ت 
متيز املراأة الإماراتية يف جمال التجارة 
على  ق���درت���ه���ا  اإىل  اإ����س���اف���ة  والأع����م����ال 
دخ���ول جم���الت اأع���م���ال وا���س��ع��ة وجذب 
ال�ستثمارات وتعزيز امل�ساهمة يف الناجت 
الكبري  ال��وع��ي  ي��وؤك��د  م��ا  للدولة  املحلي 
م�ساندة  يف  الإم���������ارات  ح��ك��وم��ة  ل����دى 
ودع���م امل����راأة يف امل��ج��الت ك��اف��ة وخا�سة 

اململوكة  ال�سركات  اأن جمموع  اإىل  ي�سار 
ل�����س��ي��دات الأع���م���ال ب��ال��دول��ة و���س��ل اإىل 
األ���ف ���س��رك��ة ت��ع��ود حلوايل  ح���وايل 50 
م���ن خمتلف  اأع���م���ال  ���س��ي��دة  األ�����ف   25

اجلن�سيات.
للتمكني  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ق���م���ة  وت�����ه�����دف 
اجلهود  ح�سد  اإىل  ل��ل��م��راأة  الق��ت�����س��ادي 
واخل�����ربات م��ن خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء العامل 
لبحث �سبل دعم املراأة وتر�سيخ مكانتها 

اقت�ساديا على اأ�س�س تكافوؤ الفر�س بني 
اإىل تقييم  ت��ه��دف  ك��م��ا  وامل�����راأة  ال��رج��ل 
لبناء  ال���رام���ي���ة  وامل��ن��ه��ج��ي��ات  ال���ط���رق 
..وت�سعى  للمراأة  مالئم  عاملي  اقت�ساد 
 70 م��ن  اأك���ر  ت�ست�سيف  ال��ت��ي  ال��ق��م��ة 
متنوعة  جل�سة   20 يف  رئي�سيا  متحدثا 
اإىل حتقيق “اأهداف التنمية امل�ستدامة” 
ب�ساأن التمكني القت�سادي للمراأة بحلول 

. عام 2030 
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املال والأعمال

افتتاح �سوق جديدة للمزارعني يف بني يا�ض 
•• اأبوظبي-وام:

افتتح مركز خدمات املزارعني باأبوظبي �سوق جديدة للمزارعني يف منطقة 
وللت�سهيل  وامل�ستهلكني  املزارعني  لطلب  ا�ستجابة  وذل��ك  يا�س-�سرق  بني 
الزراعية واحليوانية من اخل�سروات  امل��زارع بيع منتجاتهم  اأ�سحاب  على 
النخيل  وف�سائل  والران���ب  والبط  والبي�س  وال��دواج��ن  والع�سل  والتمور 

للجمهور مبا�سرة.
ال�سبت  اإىل  اخلمي�س  من  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خ��الل  ال�سوق  يقام  حيث 

طوال املو�سم وحتى نهاية �سهر مايو من العام املقبل.
التابع  والت�سليم  التعبئة  مركز  بجوار  يقع  ال��ذي  يا�س  بني  �سوق  وميثل 
ملركز خدمات املزارعني النافذة الثالثة للمزارعني لبيع منتجاتهم مبا�سرة 
واأخر يف  ال�سهامة  املركز �سوقاً يف منطقة  امل�ستهلكني حيث يقيم  جلمهور 

مزيرعة مبنطقة الظفرة.
احلايل  املو�سم  خ��الل  للمزارعني  اأخ��رى  اأ���س��واق  لفتتاح  املركز  ويخطط 
وخا�سة يف مدينة العني بعد النجاح الذي حققته هذه الأ�سواق يف اأبوظبي 

والظفرة.
مركز  يف  وال��ت��ج��ارة  العمليات  اإدارة  مدير  امل��زروع��ي  عي�سى  حمد  واأو���س��ح 
اأك��رب قدر من  الدائم لتحقيق  املركز  �سعي  اإط��ار  انه يف  املزارعني  خدمات 
املحلي حر�س على  للمنتج  ت�سويقية  اآف��اق  امل��زارع وفتح  الفائدة لأ�سحاب 
وتعزيز  املحلي  للمنتج  ال��رتوي��ج  اأج��ل  املو�سمية من  الأ���س��واق  ه��ذه  اإق��ام��ة 
قدرته التناف�سية يف ال�سوق .. داعياً اأ�سحاب املزارع اإىل اغتنام هذه الفر�سة 
وا�سع من اجلمهور و�سكان هذه  باإقبال  الذي يحظى  ال�سوق  وامل�ساركة يف 

املناطق.
ي�سجع على  ال�سهامة ومزيرعة  �سوقي  الذي حتقق يف  النجاح  ان  واأ�ساف 
يا�س ومن  بني  البدء مبنطقة  اأخ��رى حيث مت  التجربة يف مناطق  تكرار 
يف  وبالأخ�س  اأخ��رى  مناطق  يف  للمزارعني  اأخ��رى  اأ���س��واق  افتتاح  املنتظر 
الإمارة  مناطق  خمتلف  يف  امل�ستهلكني  جمهور  على  تي�سرياً  وذل��ك  العني 

ودعماً جلميع مزارعي اأبوظبي.

»اأبوظبي للتنمية« ي�ساهم يف حتقيق
 الأهداف الإمنائية امل�ستدامة يف 80 دولة

•• اأبوظبي-وام:

العون  تقدمي  به يف  عامليا يحتذى  للتنمية منوذجا  اأبوظبي  يعد �سندوق 
التنموي لتقليل الفقر العاملي وم�ساعدة الدول النامية على حتقيق اأهدافها 
الرامية  ال�سرتاتيجيات  وو�سع  التنموي  الدعم  تقدمي  ل�سيما يف جمال 

اإىل حتفيز عملية التنمية وبناء عالقات وثيقة مع الدول امل�ستفيدة.
ال�سندوق  اإجن��ازات  التقرير  يف هذا  “وام”  الإم��ارات  اأنباء  وتر�سد وكالة 
على م�ستوى العامل يف دعم النمو القت�سادي بالعديد من الدول ومتويل 
امل�ساريع ال�سرتاتيجية لتحقيق التنمية امل�ستدامة فيها وذلك من خالل 
الرتكيز على التو�سع يف متويل امل�ساريع التنموية التي مت�س حياة ال�سعوب 
بتطوير  وان��ت��ه��اء  الأ�سا�سية  البنية  م�ساريع  م��ن  ب��دءا  النامية  ال���دول  يف 
عمل  م�سرية  يف  متبعا  نهجا  اأ�سبح  حتى  والتعليمية  ال�سحية  اخل��دم��ات 

ال�سندوق.
واأكد �سعادة حممد �سيف ال�سويدي مدير عام �سندوق اأبوظبي للتنمية - يف 
ال�سندوق ي�ستهدف م�ساعدة  ان   - “وام”  الإم��ارات  اأنباء  ت�سريح لوكالة 
تلك  حكومات  مع  بالتعاون  لها  التنموي  العون  وتقدمي  النامية  ال��دول 
الدول حيث يرتبط ال�سندوق بعالقات وطيدة مع حكومات اأكر من 80 

دولة حول العامل .
وقال اإن فكرة تاأ�سي�س �سندوق اأبوظبي للتنمية جاءت يف اإطار غاية ور�سالة 
نبيلة وهي م�ساعدة الدول النامية على حتقيق اأهدافها التنموية، و�سمن 
هذه الر�سالة الرائدة تغطي مبادرات ال�سندوق كافة البلدان النامية التي 
تعاين من حتديات يف جمال التنمية 

الجتماعية والقت�سادية.
ي�ستهدف  ال�سندوق  ان  اىل  م�سريا 
العاملي  ال��ف��ق��ر  ت��ق��ل��ي��ل  امل�����س��اه��م��ة يف 
القت�سادية  التنمية  بعجلة  والدفع 
الدول  امل�����س��ت��دام��ة يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

النامية.
وم����ن هذا  ال�������س���ن���دوق  ان  واأو�����س����ح 
املنطلق �ساهم يف متويل العديد من 
ال�سرق  منطقة  يف  احليوية  امل�ساريع 
ال��ع��رب��ي��ة و�سمال  وال�����دول  الأو����س���ط 
وكذلك  اأف���ري���ق���ي���ا،  وو����س���ط  و����س���رق 
والو�سطى  اجل��ن��وب��ي��ة  اآ���س��ي��ا  م��ن��اط��ق 
يعمل  وهو  وغريها  اجلنوبية  واأمريكا 
الدولية  والأقاليم  املناطق  �سمن  م�ستمر  ب�سكل  عمله  نطاق  تو�سيع  على 
كافة  ع��ل��ى  وامل�����س��اع��دة  ل��ل��ع��ون  امل��ح��ت��اج��ة  املجتمعات  معظم  يغطي  بحيث 
اأ�سكالها. واأ�ساف اأن ال�سندوق يتعامل مع حكومات الدول النامية وم�ساريع 
يف  ال�سندوق  يركز  حيث  متنوعة،  قطاعات  يف  الأ�سا�سية  التحية  البنية 
عملياته التمويلية على دعم القطاعات الأ�سا�سية للنمو يف الدول النامية 
واملوا�سالت،  والنقل  املتجددة،  والطاقة  واملياه  والكهرباء  الزراعة،  مثل: 

وال�سناعة واخلدمات الجتماعية وال�سحية وقطاع الإ�سكان.
التنموي  العمل  يف  رائ��دة  مكانة  يتبواأ  للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  اأن  واأك��د 
العاملي، حيث �ساهمت جهوده التنموية ب�سكل مبا�سر يف تبوء دولة الإمارات 
املركز الأول على م�ستوى العامل للعام 2016 يف جمال امل�ساعدات التنموية 
التعاون  التابعة ملنظمة  الإمنائية  امل�ساعدات  الر�سمية �سمن تقرير جلنة 
اأي�سا خالل  »OECD« وهذا الإجناز مت حتقيقه  القت�سادي والتنمية 
عامي 2013 و2014 ..م�سريا اىل ان هذه النتائج تدل على ثبات النهج 
الذي ت�سري عليه دولة الإمارات يف جمال تقدمي العون التنموي واإ�سرارها 
على لعب دور فاعل يف حتقيق الأهداف التنموية وم�ساعدة �سعوب الدول 
من  ومتكينها  والجتماعية  القت�سادية  ق��درات��ه��ا  تطوير  على  النامية 

التغلب على التحديات التي تواجهها.
وقال مدير عام �سندوق اأبوظبي للتنمية اإن ال�سندوق يوؤمن باأهمية الدور 
امل�ستدامة  التنمية  حتقيق  يف  املتجددة  الطاقة  قطاع  يلعبه  ال��ذي  الفاعل 
اإطار  املتجددة يف  الطاقة  م�ساريع  اأهمية متويل  وتاأتي  النامية  ال��دول  يف 
وتبني  الإمنائية،  الأه��داف  لتحقيق  الدولة  تبذلها  التي  العاملية  اجلهود 
هم  ممن  ال�سعوب  ملاليني  الطاقة  وتوفري  القطاع  لدعم  ثابته  �سيا�سات 
باأم�س احلاجة لها كما انه ل ميكن حتقيق التنمية امل�ستدامة دون تنفيذ 

م�ساريع الطاقة املتجددة يف الدول النامية .

مكتوم بن حممد بن را�سد يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض الإدارة الأعلى لـمركز دبي املايل العاملي
•• دبي-وام:

تراأ�س �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
رئي��س  نائب حاكم دبي  اآل مكتوم  را�سد 
م��رك��ز دب���ي امل����ايل ال��ع��امل��ي ���س��ب��اح ام�س 
للمركز  الأعلى  الإدارة  جمل�س  اجتماع 
اأح����د اأب�����رز ع�����س��رة م���راك���ز م��ال��ي��ة على 
م�����س��ت��وى ال��ع��امل وامل���رك���ز امل���ايل الرائد 
واأفريقيا  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  يف 

وجنوب اآ�سيا.
واأثنى �سمو ال�سيخ مكتوم بن حممد بن 
الج��ت��م��اع على  خ��الل  اآل مكتوم  را���س��د 
لتعزيز  وم�����س��اع��ي��ه  امل��رك��ز  اإدارة  ج��ه��ود 
املراكز  اأك�����رب  م�����س��اف  ���س��م��ن  م��ك��ان��ت��ه 

العاملية املالية.
وقدم �سعادة عي�سى كاظم حمافظ مركز 
ملحة  الجتماع  العاملي خالل  امل��ايل  دبي 
ع��ن اأه����م اإجن�����ازات امل��رك��ز خ���الل العام 
واملبادرات  امل�����س��ت��ج��دات  واآخ����ر   2017
هايف”  “فينتك  م�����س��رع  �سمنها  وم���ن 
لتكنولوجيا  م�����س��رع  اأول  ي��ع��ت��رب  ال����ذي 

اخل���دم���ات امل��ال��ي��ة يف امل��ن��ط��ق��ة واإع����الن 
املركز موؤخرا عن �سندوق لدعم �سركات 
تكنولوجيا اخلدمات املالية مببلغ 100 

مليون دولر.
العاملي  امل��ايل  دب��ي  واأك��د حمافظ مركز 
بامل�ستوى  الحتفاظ  على  املركز  حر�س 
وجهة  ب�سفته  اإليه  و�سل  ال��ذي  ال��رائ��د 
مالية اإقليمية رائدة م�سريا اإىل موا�سلة 
التحتية  البنية  وتطوير  التقدم  اإح��راز 
واحلوكمة  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وتر�سيخ 
بهدف الو�سول اإىل النمو امل�ستهدف يف 

ا�سرتاتيجية املركز حتى عام 2024.
اآخر  عر�س  اأي�سا  الجتماع  خ��الل  ومت 
املتمثلة  امل���رك���ز  ل��ه��ي��ئ��ات  امل�����س��ت��ج��دات 
ب�سلطة مركز دبي املايل العاملي و�سلطة 
ت�سوية  و�سلطة  امل��ال��ي��ة  للخدمات  دب��ي 
التقدم يف  املنازعات.. وا�ستعرا�س مدى 
م�سروعي “اأفينيو البوابة يف مركز دبي 
املايل العاملي” وهو اأول م�سروع تطوير 
ع���ق���اري م���ن ن��وع��ه يف امل��ن��ط��ق��ة وال����ذي 

احلياة  ل��ن��م��ط  حقيقيا  اإث�����راء  �سيمثل 
يف  بل  فح�سب  املركز  يف  لي�س  الع�سرية 

»�سيدات اأعمال ال�سارقة« يطلق تطبيقه الذكي خالل »القمة العاملية للتمكني القت�سادي للمراأة«

تتيح  مثالية  تفاعلية  من�سة  التطبيق 
للع�سوات التوا�سل املبا�سر مع بع�سهن، 
واملتخ�س�سني  امل�������س���ت���ث���م���ري���ن  وم������ع 
الأعمال،  ري�����ادة  ع���امل  يف  وامل��ح��رتف��ني 

على  وال��وق��وف  جتاربهم،  على  للتعرف 
على  واحل�����س��ول  الناجحة،  م�ساريعهم 
خربتهم  بحكم  منهم  وال��دع��م  امل�����س��ورة 
ال��ط��وي��ل��ة يف امل���ج���ال، ف�����س��اًل ع���ن بناء 

وا�ستثمارية  جت��اري��ة  ���س��راك��ة  ع��الق��ات 
قوية معهم«.

واأ����س���اف���ت ال�����س��ي��خ��ة ه��ن��د ب��ن��ت ماجد 
جمموعة  التطبيق  “يطرح  القا�سمي: 

•• ال�شارقة-الفجر:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  بح�سور �ساحب 
���س��ل��ط��ان ب���ن حم��م��د ال��ق��ا���س��م��ي، ع�سو 
اأطلق  ال�����س��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
التابع  ال�سارقة،  اأعمال  �سيدات  جمل�س 
اأم�س  باملراأة،  لالرتقاء  “مناء”  ملوؤ�س�سة 
اجلديد  الذكي  تطبيقه  الإث��ن��ني  الأول 
اللوحية،  والأج��ه��زة  املحمولة  للهواتف 
ليكون بذلك اأول جمل�س اأعمال لل�سيدات 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، يطلق 
وتلبية  ع�سواته،  خلدمة  ذكياً،  تطبيقاً 
املزايا  من  احتياجاتهن، ومنحهن عدداً 

واملنافع احل�سرية.
عنوان  حتت  اجلديد  التطبيق  ويتوفر 
“اآب  التطبيقات  »SBWC« يف متجر 
�ستور” لأجهزة “اآبل”، ومتجر “بالي” 
ل���الأج���ه���زة ال��ع��ام��ل��ة ب��ن��ظ��ام اآن����دروي����د، 
من  وا�سعة  ل�سريحة  التطبيق  و�سيتيح 
التي  الدعم  حزم  على  التعرف  املجتمع 
اإىل  الو�سول  �سبيل  يف  املجل�س  يقدمها 
الق��ت�����س��ادي واملهني  ال��ت��م��ك��ني  م��رح��ل��ة 

املن�سود للمراأة.
“مناء”  موؤ�س�سة  بجناح  الإط���الق  ومت 
“القمة  امل�����س��ارك يف  ب���امل���راأة،  ل��الرت��ق��اء 
للمراأة”،  القت�سادي  للتمكني  العاملية 
ال��ت��ي اخ��ت��ت��م��ت ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا م�����س��اء اأم�س 
و�سهد  ال�سارقة،  اإك�سبو  الثالثاء مبركز 
اإط��الق التطبيق كل من �سعادة رمي بن 
لالرتقاء  “مناء”  موؤ�س�سة  مدير  ك��رم، 
ب�����امل�����راأة، وال�����س��ي��خ��ة ه���ن���د ب���ن���ت ماجد 
اأعمال  �سيدات  رئي�س جمل�س  القا�سمي، 

ال�سارقة بالوكالة.
ويف ه���ذا ال�����س��دد ق��ال��ت ال�����س��ي��خ��ة هند 
اإطالقنا  “ياأتي  القا�سمي:  ماجد  بنت 
على  حر�سنا  اإط��ار  يف  الذكي  لتطبيقنا 
مبا  التقنية  البتكارات  وتوظيف  تعزيز 
يخدم ع�سواتنا، ويرفع درجة تفاعلهن 
مع ما نطرحه يف جمل�س �سيدات اأعمال 
وي�سكل  وخ��دم��ات،  ب��رام��ج  م��ن  ال�سارقة 

احل�سرية  واخل�سومات  ال��ع��رو���س  م��ن 
امل�سممة  ال���ولء  ب��رام��ج  �سمن  املقدمة 
اإمكانية  ب��ج��ان��ب  ملنت�سباتنا،  خ�سي�ساً 
اإط������الع ال���ع�������س���وات ل��زم��ي��الت��ه��ن على 
اأحدث العرو�س الرتويجية، من خالل 
مبا�سرة،  ���س��ف��ح��ات��ه��ن  اإىل  اإ���س��اف��ت��ه��ن 
لتقييم  ال��ف��ر���س��ة  اإت����اح����ة  ع���ن  ف�����س��اًل 
املقدمة،  الع�سويات  وب��رام��ج  اخل��دم��ات 
خدمات  تطوير  يف  ي�سهم  ال���ذي  الأم���ر 
طموحات  يلبي  م��واك��ب،  ب�سكل  املجل�س 

ورغبات ع�سواته«.
املجل�س  ل���ع�������س���وات  ال��ت��ط��ب��ي��ق  وي���ت���ي���ح 
اأح��دث العرو�س التي يتم  التعرف على 
طرحها، والربامج التدريبية والفعاليات 
املدرجة على جدول اأعمال املجل�س، من 
خالل عر�س التقومي ال�سهري، واإر�سال 
ب�ساأن  املنت�سبات  جميع  اإىل  اإ���س��ع��ارات 
حل�سور  ت��ذك��ريات  م��ع  الفعاليات،  ه��ذه 
ُي�سهل على  الفعاليات قبل انعقادها، ما 
اأو  ال��ف��ع��ال��ي��ة  اخ��ت��ي��ار  عملية  ال�����س��ي��دات 
والت�سجيل  تنا�سبهن  التي  العمل  ور�سة 
حل�سورها مبا�سرة من خالل التطبيق، 
التطبيق  ُي�سكل  ذل���ك  ك��ل  ج��ان��ب  واإىل 
وخدمات  مل��ن��ت��ج��ات  ت��روي��ج��ي��ة  م��ن�����س��ة 
م�����س��اري��ع رائ�������دات و����س���ي���دات الأع���م���ال 

املنت�سبات للمجل�س.
اأع���م���ال  ����س���ي���دات  “جمل�س  اأن  ي���ذك���ر 
ال�سارقة” الذي تاأ�س�س يف العام 2002، 
الداعمة  العمل  بيئة  تعزيز  اإىل  يهدف 
ال�سيدات  ال�����س��ارق��ة، وت��اأه��ي��ل  ل��ل��م��راأة يف 
الأعمال،  ري��ادة  ع��امل  اإىل  الدخول  على 
الجتماعية  التنمية  يف  دوره��ن  وتعزيز 
والق��ت�����س��ادي��ة ع��ل��ى ح��د ���س��واء، ويعمل 
امل��ج��ل�����س ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ذل���ك م���ن خالل 
املتنوعة،  والأن�����س��ط��ة  ال���ربام���ج  تنفيذ 
التي ت�سمل املوؤمترات والندوات، وور�س 
بجانب  وال��ب��ح��وث،  وال��درا���س��ات  العمل، 
مع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ال�����س��راك��ات  تفعيل 
الهيئات واملوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة، 

داخل دولة الإمارات وخارجها.

جمل�ش �شيدات اعمال عجمان يناق�ش اخلطة ال�شرتاتيجية للعام 2018

مبنى املجل�ض اجلديد �سيعزز ا�ستدامة وتطور م�ساريع �سيدات 
•• عجمان ـ الفجر 

علي  اآل  خليفة  اآم��ن��ة  ال��دك��ت��ورة  تراأ�ست 
عجمان  اع��م��ال  ���س��ي��دات  جمل�س  رئي�س 
جت����ارة  غ���رف���ة  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و   �
اإدارة  جمل�س  اجتماع  عجمان،  و�سناعة 
ل��الط��الع على  اع��م��ال عجمان  ���س��ي��دات 
منجزات العام 2017 ومناق�سة اخلطة 

ال�سرتاتيجية للعام 2018.
ويف ب��داي��ة الج��ت��م��اع ال���ذي ع��ق��د مبقر 
غ��رف��ة ع��ج��م��ان، رح��ب��ت ال��دك��ت��ورة اآمنة 
اآيات  اأ�سمى  وقدمت  بالع�سوات،  خليفة 
الر�سيدة  للقيادة  والتربيكات  التهاين 
ال�ساد�س  ال���وط���ن���ي  ال����ي����وم  مب��ن��ا���س��ب��ة 
امل���راأة الماراتية  اأن  والرب��ع��ني، م��وؤك��دة 
الحتاد  بدء  منذ  كبري  باهتمام  حظيت 
وتبواأت اعلى املنا�سب وارفعها و�ساهمت 
ب�سكل كبري يف منجزات الوطن املتنوعة، 
للمراأة  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  اأت��اح��ت  حيث 
املجتمع  يف  الفعالة  للم�ساركة  الفر�سة 

من خالل �سنع واتخاذ القرار وامل�ساهمة 
فى تنمية ورقي املجتمع؛ وهو ما يعني 
الدفع بتمكني املراأة، م�سيدة بدور املراأة 
الجمايل  بالناجت  امل�ساهمة  يف  ال��رائ��د 

للدولة.
ه���ذا وت���ن���اول الج��ت��م��اع اأه����م اجن����ازات 
بحيث   2017 ال���ع���ام  خ����الل  امل��ج��ل�����س 
الدارة  جم���ل�������س  ع���������س����وات  ا�������س������ادت 
اجلاري  العام  و�سهد  املبذولة،  باجلهود 
ومذكرة  اتفاقية   11 ل�  املجل�س  توقيع 
احلكومية  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع  تفاهم 
ال�����س��راك��ة واإيجاد  ي��ع��زز  واخل��ا���س��ة مب��ا 
ا�ستدامة  يف  ت�����س��ب  م�����س��رتك��ة  خ��دم��ات 
واحلا�سالت  املجل�س  ع�����س��وات  اأع��م��ال 
ع��ل��ى رخ�����س��ة ب���داي���ات وال���الت���ي و�سل 
وحا�سالت  ع�سوية   900 اإىل  عددهن 

على رخ�سة بدايات.
املجل�س  اأط���ل���ق   2017 ال���ع���ام  وخ����الل 
بتمكني  وامل��ع��ن��ي��ة  “ريوقي”  م����ب����ادرة 

���س��ي��دات الع��م��ال ع�����س��وات املجل�س من 
ات����اح����ة ال���ف���ر����س���ة ل���ت���ق���دمي امل����اأك����ولت 
الدوائر  ومتعاملي  ملوظفي  وامل�سروبات 
احلكومية يف اإمارة عجمان بحيث نظمت 
خمتلف  يف  ن�سخة   20 خ���الل  امل���ب���ادرة 
تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  بالإمارة،  اجلهات 

9 ن�سخ من معر�س اليوم الواحد.
�سيدات  وف���د  م�����س��ارك��ة  اإىل ج��ان��ب  ه���ذا 
واملعر�س  امل��ل��ت��ق��ى  يف  ع��ج��م��ان  اع���م���ال 
البحرين  يف  الع��م��ال  ل�سيدات  ال��ع��امل��ي 
التعاون  وبحث  الردن��ي��ة  اململكة  وزي��ارة 
امل��ع��ن��ي��ة بال�ساأن  م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات 

القت�سادي.
كما نظم املجل�س  ملتقى رائ��دات ورواد 
“الرخ�س  وم��ل��ت��ق��ى   2017 الع���م���ال 
امل�ساريع”  دع��م  يف  ودوره���ا  القت�سادية 
و تنظيم دورة تطوير الكفاءات الريادية 

ال�سخ�سية ودورة البتكار يف امل�ساريع.
واطلع احل�سور على تقرير �سامل حول 

ن�سخته  يف   ”2017 “النخبة  معر�س 
�سارك فيه ما يزيد عن  وال��ذي  الوىل، 
40 م�ساركا وم�ساركة ميثلون موؤ�س�سات 
واف����راد م��ن ك��اف��ة اإم����ارات ال��دول��ة، مما 
عزز تبادل اخلربات والتعريف بامل�ساريع 
امل��ت��ن��وع��ة وال����رتوي����ج ل������رواد ورائ������دات 
املبتكرة  امل�ساريع  ا�سحاب  من  الع��م��ال 
واكد على تطوير تلك امل�ساريع وابرازها 

للجمهور.
واكد الجتماع على اأهمية تنوع الفعاليات 
العام  خ���الل  امل��ج��ل�����س  �سينظمها  ال��ت��ي 
2018 من دورات وور�س عمل وندوات 
امل����راأة اقت�ساديا  ي��زي��د م��ن مت��ك��ني  مب��ا 
وحت��وي��ل اف��ك��اره��ا مل�����س��اري��ع ق��ائ��م��ة، مع 
زيادة الرتويج مل�ساريع ومنتجات �سيدات 
ورائ��������دات الع����م����ال ����س���واء م���ن خالل 
املعار�س التي ينظمها املجل�س اأو ي�سارك 
فيها داخل الدولة او خارجها، بالإ�سافة 
بني  والتفاقيات  التعاون  زي��ادة  لأهمية 
احلكومية  اجل��ه��ات  امل��ج��ل�����س وخم��ت��ل��ف 

واخلا�سة املعنية بدعم ان�سطة املجل�س.
مبنى  م�سروع  الجتماع  ا�ستعر�س  كما 
جم��ل�����س ���س��ي��دات اع���م���ال ع��ج��م��ان ودور 
املبنى يف توفري مزايا وخدمات ذات قيمة 
�سيدات  م��ن  املجل�س  لع�سوات  م�سافة 
ورائدات العمال يف اإمارة عجمان ودور 
وتنظيم  دائمة  املبنى يف توفري حمالت 
معار�س دورية تربط ب�سكل مبا�سر بني 

�سيدات العمال واملجتمع.
ع�سوات  اأ�����س����دن  الج���ت���م���اع  خ���ت���ام  ويف 
وتوجيهات  ب��ح��ر���س  الإدارة  جم��ل�����س 
املقومات  توفري  على  الر�سيدة  القيادة 
�سيدات  م�ساريع  لإجناح  الالزم  والدعم 
اعمالهن  وا�ستدامة  الأع��م��ال  ورائ���دات 
وا�سحة  وتطورها مبا ي�سمن م�ساهمة 

يف الناجت القت�سادي.

ــادة زي درهـــم  مليار   80.8
امل�سرفية  الأر�ـــســـدة  يف   
يف اخلارج و ودائع “املركزي” 

•• اأبوظبي-وام:

منت الأر�سدة امل�سرفية وودائع م�سرف 
الإم��ارات املركزي لدى البنوك باخلارج 
بن�سبة %54.7 ومبقدار 80.8 مليار 
درهم خالل الأ�سهر الع�سرة الأوىل من 
ال��ع��ام اجل���اري وذل���ك وف��ق��ا لإح�ساءات 
امل�����س��رف ال��ت��ي اأظ���ه���رت ارت��ف��اع��ه��ا اإىل 
�سهر  ن��ه��اي��ة  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   228.7
اأكتوبر املا�سي مقارنة ب� 147.8 مليار 

. درهم يف دي�سمرب من العام 2016 
وك�سف الر�سد البياين حلركة الأر�سدة 
امل�سرفية وودائع امل�سرف املركزي لدى 
ال��ن��م��و الكبري  ال��ب��ن��وك يف اخل�����ارج ع���ن 
واملتوا�سل الذي حققته منذ �سهر يناير 
املا�سي الأمر الذي يعك�س متانة اجلهاز 

امل�سريف يف الدولة ب�سكل عام .
كان �سهر مايو قد �سهد اأكرب ن�سبة منو 
املركزي  ودائ���ع  و  امل�سرفية  ل��الأر���س��دة 
 45.3 بقدار  ارتفعت  والتي  اخل��ارج  يف 
 26.6% ن�سبتها  ب��زي��ادة  دره���م  مليار 
مليار   215.7 م�ستوى  بالغة  تقريبا 
ب�170.4 مليار درهم يف  درهم مقارنة 

�سهر اأبريل ال�سابق عليه.
وارتفع ر�سيد هذا البند يف �سهر مار�س 
178.88 مليار  اإىل  من العام اجلاري 
29.9 مليار درهم  درهم بزيادة قدرها 
 149 ب���  مقارنة   20% ن�سبته  وبنمو 
مليار درهم يف فرباير من ذات العام .. 
درهم  مليار   19.2 ارتفع مبقدار  فيما 
اإىل فرباير  ي��ن��اي��ر  م���ن  ال���ف���رتة  خ���الل 
ذلك  بعد  الرت��ف��اع  توا�سل  و  املا�سيني. 
ثم  يونيو  يف  دره��م  مليار   227.7 اإىل 
اإىل 230.1 مليار درهم يف �سهر يوليو 
اأغ�سط�س  يف  دره���م  مليار   238 ون��ح��و 
املا�سي قبل اأن يقفز اإىل اأعلى م�ستوياته 
درهم  مليار   241.5 بالغا  �سبتمرب  يف 
ث��م ال���ع���ودة م���رة اأخ����رى يف اك��ت��وب��ر اإىل 

228.7 مليار درهم.

البوابة يف مركز دبي  اإىل منطقة قرية 
املايل العاملي.

“ذا  اإىل م�سروع  بالإ�سافة  املنطقة ككل 
اإ�سافة  اآخ��ر  يعترب  وال��ذي  اإك�ست�سينج” 
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املال والأعمال

خالل جل�شات »القمة العاملية للتمكني القت�شادي للمراأة«

رائدات اأعمال ي�سعن متكني الن�ساء وتكافوؤ الفر�ض اأ�سا�سًا للتوازن �سوق الأعمال
•• ال�شارقة-الفجر:

“القمة  من  الأوىل  ال��دورة  فعاليات  �سهدت 
للمراأة”،  الق���ت�������س���ادي  ل��ل��ت��م��ك��ني  ال��ع��امل��ي��ة 
باملراأة  لالرتقاء  مناء  موؤ�س�سة  تنظمها  التي 
يف  للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  مع  بالتعاون 
الندوات  م��ن  ع����دداً  ال�����س��ارق��ة  اك�سبو  م��رك��ز 
خلو�س  للمراأة  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  الرامية 

خمتلف القطاعات القت�سادية.
وناق�ست ندوة بعنوان “املراأة احلا�سر املغيب 
اأ�سباب تغييب  يف قطاعات الطاقة والبيئة”،  
املراأة عن قطاعي الطاقة والبيئة امل�ستدامة، 
هذين  يف  امل���راأة  م�ساركتها  تفعيل  و���س��رورة 
امل��ج��ال��ني احل��ي��وي��ني، و���س��ارك فيها ك��ل من 
د. ن����وال احل��و���س��ن��ي ن��ائ��ب امل���دي���ر ال���ع���ام يف 
ر�ستم  ورانيا  اأبو ظبي،  يف  البتكار  اأكادميية 
مديرة البتكار يف �سركة جرنال اإلكرتيك يف 
اإفريقيا، ود. بهجت  ال�سرق الأو�سط و�سمال 
ال��ي��و���س��ف ال��ع��م��ي��د امل��ك��ل��ف يف م��ع��ه��د م�سدر 

للعلوم والتكنولوجيا.
وك�سفت املتحدثات خالل اجلل�سة اأن 10% 
فقط من الن�ساء يعملن يف منا�سب اإدارية يف 
القطاعات القت�سادية، ما يعني تغييب املراأة 
عن تاأدية دورها الريادي، ل �سيما يف قطاعي 
الطاقة والبيئة، م�سريات اإىل �سرورة اإف�ساح 
امل��ج��ال ل��ل��م��راأة وخ��ل��ق م��ن��اخ ع���ادل م��ن حيث 

تكافوؤ الفر�س.
التي  ال���ف���ر����س  امل���ت���ح���دث���ات  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
للطاقة  امل��ت��زاي��دة  ال��ع��امل  ح��اج��ة  تفر�سها 
دوراً جوهرياً  املراأة  لعب  واإمكانية  النظيفة، 
والبيئة  ال��ط��اق��ة  جم��ايل  اأن  م��وؤك��دات  فيها 
املجالت خ�سوبة يف توفري فر�ساً  اأكر  من 
والباحثات  الأعمال  لرائدات  النمو،  �سريعة 

عن �سبل تاأ�سي�س ال�سركات والأعمال. 
واأكدت املتحدثات اأن تقديرات وكالة الطاقة 
الطاقة  م�����س��اه��م��ة  اأن  اإىل  ت�����س��ري  ال��دول��ي��ة 
املتجددة يف املزيج العاملي للطاقة بلغت نحو 
املرجح  وم���ن   ،2012 ال��ع��ام  يف   13.2%
ما   ،2020 بحلول   26% اإىل  ترتفع  اأن 
ي�سلط ال�سوء على حجم الفر�س ال�سخمة 
التي تفر�سها حاجة العامل املتزايدة للطاقة 
ارتفعت  ع��ائ��دات��ه��ا  واأن  خ��ا���س��ة  ال��ن��ظ��ي��ف��ة، 
 25 اإىل   20 ب��ني  ال��ن�����س��اء  اإ����س���راك  بف�سل 

تريليون دولر.
اعتماد  �����س����رورة  اإىل  اجل��ل�����س��ة  وخ��ل�����س��ت 
انخراط  ت�سهل  التي  وال�سيا�سات  التدابري 
امل�ستدامة،  امل��راأة يف قطاعي الطاقة والبيئة 
ملا متتلكه الن�ساء من مهارات وكفاءات قادرة 
م��ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى ت���ويل امل��ن��ا���س��ب الإداري�����ة 
والريادية يف �سوق العمل املتخ�س�س بهذين 

القطاعني. 

�شانعات الإعالم والت�شويق
“�سانعات  ع���ن���وان  ح��م��ل��ت  ن�����دوة  وق���دم���ت 
حول  متكاملة  روؤي���ة  والت�سويق”،  الإع���الم 
دور ال�سيدات وم�ساركتهن يف جمال الإعالم 
والت�سويق واإدارة الفعاليات الداعمة لتمكني 
للنجاح  حقيقيات  �سانعات  ب�سفتهن  امل���راأة، 

لت�سكل  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل  م��واق��ع  على 
م����ن خاللها  ي���ت�������س���ارك  ت��ف��اع��ل��ي��ة،  م��ن�����س��ة 
فيها  ويدعمن  امللهمة،  جتاربهن  ال�سيدات 
بع�سهن، حتى يتحقق لهن التمكني الكامل 

وامل�ساواة املن�سودة مع الرجل.
م����ن ج��ان��ب��ه��ا ل��ف��ت��ت ����س���ن���اء ب���اج���ر����س، اإىل 
ت��رك��ي��زه��م ال��ك��ب��ري يف ب��ران��د م��وك�����س��ي، على 
التي متثل  الأفكار  ودعم  الجتماعي،  البعد 
�سيما  ل  املجتمع  ف��ئ��ات  ل��ك��ل  اإل��ه��ام  م�����س��در 
ال�����س��ي��دات، م�����س��ت��ع��ر���س��ًة جت��رب��ت��ه��م يف دعم 
التي تديرها  ال�سغرية واملتو�سطة  ال�سركات 
ريادة  جم��ال  يف  م�سوارهن  بداية  يف  �سيدات 
اأحدث  “موفيز”  اأن  اإىل  م�سريًة  الأع��م��ال، 
تتجاوز  براند موك�سي، هو فيلم ل  م�ساريع 
ال�سوء  الزمنية دقيقة واحدة، ي�سلط  مدته 

على التجارب امللهمة التي حتتفي بالتنوع.
ب����دوره����ا ����س���ددت م����رمي ف�����رج، ع��ل��ى ال����دور 
الإع����الم����ي����ة يف دعم  ب���امل���وؤ����س�������س���ات  امل����ن����اط 
يف  �سيما  ل  واخل��ريي��ة،  الإن�سانية  امل�ساريع 
مناطق  تعي�سها  التي  احلرجة  الأو�ساع  ظل 
خمتلفة من العامل، واإلقاء مزيد من ال�سوء 
�سيدات  متثلها  ال��ت��ي  ال��ن��ج��اح  ق�س�س  ع��ل��ى 
التحديات  ت��ط��وي��ع  يف  جن��ح��ن  م��ك��اف��ح��ات، 

مبختلف اأ�سكالها.

فيها، ا�ست�سافت خاللها نخبة من ال�سيدات 
املتخ�س�سات، اللواتي حققن جناحات بارزة. 
الإعالمي  اأداره����ا  ال��ت��ي  اجلل�سة  يف  و���س��ارك 
ال�سايغ  م��وؤ���س�����س  ال�����س��اي��غ،  ال��ل��ط��ي��ف  ع��ب��د 
ل�����الإع�����الم، ك����ل م����ن ف������داء ط����اه����ر، رائ�����دة 
الأع����م����ال الأردن�����ي�����ة، وامل��وؤ���س�����س��ة ل���ع���دد من 
و�سناء  الأعمال،  قطاع  يف  الناجحة  امل�ساريع 
موك�سي  ل�رباند  التنفيذي  املدير  باجر�س، 
للدعاية والإعالن، واألك�ساندرا لورا، الكاتبة 
وخ��ب��رية و���س��ائ��ل الإع�����الم وامل��ع��ن��ي��ة ب�سوؤون 
فرج، مدير  املجتمعية، ومرمي  امل�ساواة  عدم 
“اإم  برنامج امل�سوؤولية الجتماعية ملجموعة 
املنتجة  �سينوي،  عبيد  و�سارمني  �سي”،  بي 
واملخرجة ال�سينمائية الباك�ستانية احلا�سلة 

على جوائز عاملية.
و���س��ل��ط��ت اجل��ل�����س��ة ال�������س���وء ع��ل��ى ع����دد من 
امل��ب��ادرات وامل�����س��اري��ع الإع��الم��ي��ة والفنية يف 
اأن���ح���اء خم��ت��ل��ف��ة م���ن ال���ع���امل، ال��ه��ادف��ة اإىل 
تعزيز الوعي املجتمعي باأهمية متكني املراأة، 
اإطاراً  ت�سع  التي  النمطية  املفاهيم  وتغيري 
حمدداً للدور الذي يجب اأن تلعبه املراأة على 

ال�سعيدين القت�سادي والجتماعي.
ط��اه��ر، جتربتها يف جمعية  ف���داء  وت��ن��اول��ت 
اأطلقتها  التي  العربية،  الأع��م��ال  يف  الن�ساء 

ل���ورا جتربتها يف  األ��ك�����س��ان��درا  وا���س��ت��ع��ر���س��ت 
ت�سخري قلمها وفنها ملناه�سة التمييز املبني 
اأن  اإىل  وال��ل��ون، م�سرية  ال��ع��رق  اأ���س��ا���س  على 
اإىل خ��ط��اب جديد  م��ا���س��ة  ب��ح��اج��ة  ال���ع���امل 
الإ�سهامات  ويربز  والتنوع،  بالتعدد  يحتفي 
ولفتت  قاطبًة،  العامل  �سعوب  قدمتها  التي 
الإعالم  يلعبها  التي  املهمة  الأدوار  اإىل  لورا 
تقف  التي  املجتمعية  املفاهيم  مناه�سة  يف 
حجر ع��رة اأم���ام تقدم وت��ط��ور امل���راأة يف كل 
املجالت.   من جهتها تناولت �سارمني عبيد 
�سينوي جتربتها يف توظيف الفن ال�سينمائي 
املراأة  ل��ه  تتعر�س  ال��ذي  العنف  مواجهة  يف 
بجائزة  الفائزة  هي  ف�سينوي  الباك�ستانية، 
فيلمها  ع���ن   ،2012 ال���ع���ام  يف  الأو����س���ك���ار 
خالله  م��ن  �سلطت  ال���ذي  الوجه”  “اإنقاذ 
ال�سيدات  وج��وه  اإح��راق  ال�سوء على ظاهرة 
بالأحما�س  واأق��رب��ائ��ه��ن  اأزواج��ه��ن  قبل  م��ن 

الكربونية احلارقة وامل�سعة.

ابتكارات وحلول متويلية
متويلية”،  وحلول  “ابتكارات  عنوان  وحتت 
جمال  يف  املتخ�س�سني  من  نخبة  ا�ستعر�س 
التي  التحديات  اأب��رز  ومتكينها  امل���راأة  ري��ادة 
ت��واج��ه رائ����دات الأع���م���ال يف احل�����س��ول على 

زيادة بن�سبة 36% يف عقود التاأجري
 من الباطن مبجمع دبي لال�ستثمار

•• دبي-وام:

اأعلنت دبي لال�ستثمار - املدرجة يف �سوق دبي املايل - حتقيق زيادة بن�سبة 
36 باملائة يف عقود التاأجري من الباطن يف جممع دبي لال�ستثمار التابع 
الت�سعة  الأ�سهر  خ��الل  وذل��ك  وال�سكني  وال�سناعي  التجاري  املجمع  لها 

الأوىل من العام اجلاري 2017 مقارنة بالفرتة ذاتها من العام املا�سي.
الباطن  م�ستاأجري  اإىل  العقود  هذه  من  باملائة   68 من  يقرب  ما  ويعود 
احلاليني ما يعك�س الطلب املتزايد على هذا املجمع باعتباره وجهة جتارية 
رئي�سية يف املنطقة. وبلغ عدد امل�ستاأجرين اجلدد خالل الفرتة ذاتها 26 
ل�سكن  باملائة   35 و  التخزين  ن�ساط  يف  منهم  باملائة   46 يعمل  باملائة 
وقال  ال��ت��ج��اري.  الن�ساط  يف  باملائة   5 و  للمكاتب  14باملائة  و  املوظفني 
عمر امل�سمار املدير العام ملجمع دبي لال�ستثمار اإن الزيادة الهائلة يف عقود 
العام  من  الأوىل  الت�سعة  الأ�سهر  خ��الل  املجمع  يف  الباطن  من  التاأجري 
2017 تعك�س حالة التفاوؤل املتزايد يف بيئة الأعمال الإقليمية اإىل جانب 
هناك  ك��ان  اأن��ه  اإىل  منوها  مف�سلة  جتارية  كوجهة  املجمع  �سمعة  تنامي 
طلب قوي على املخازن يف املجمع لقربه من موقع اإك�سبو 2020 و دبي 
اجلنوب. واأو�سح اأن املجمع يقوم بتطوير �سبكة الطرق الداخلية باإ�ستمرار 
اخل�سائ�س  من  وهي  واملرافق  التحتية  البنية  م�ستوى  تعزيز  جانب  اإىل 

التي ت�سمن جذب املزيد من امل�ستاأجرين اجلدد لهذا امل�سروع .

تكرميًا لريادته يف جمال التوطني
م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي يح�سد 

جائزة التمّيز يف تنمية املوارد الب�سرية
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي الإ�سالمي، جمموعة اخلدمات املالية الإ�سالمية  ح�سد م�سرف 
فئة  �سمن   2017 الب�سرية”  امل��وارد  تنمية  يف  “التميرّز  جائزة  ال��رائ��دة، 
اأف�سل مبادرة توطني، وذلك تقديراً للتزامه بتوظيف وت�سجيع املواهب 
الب�سرية يف منطقة  امل��وارد  اأف�سل فرق  م هذه اجلائزة  وتكررّ الإم��ارات��ي��ة.  
ب��ارزاً يف تفعيل دور املوظفني املتميرّزين  ال�سرق الأو�سط والتي تلعب دوراً 
وتطوير مهاراتهم. ومت الإعالن عن الفائزين خالل حفل ع�ساء اأقيم يف 
اأبوظبي  وجاء تكرمي م�سرف   .2017 فندق بارك حياة دبي يف نوفمرب 
املواهب  تطوير  يف  املتوا�سلة  جل��ه��وده  تثميناً  اجل��ائ��زة  بهذه  الإ���س��الم��ي 
ومُتنح  امل�����س��رف.   يف  والأق�����س��ام  املنا�سب  ك��اف��ة  م�ستوى  على  الإم��ارات��ي��ة 
تدير  التي  املنطقة  املتواجدة يف  للموؤ�س�سات  مبادرة توطني  اأف�سل  جائزة 
القادم  املتميزة لإعداد اجليل  املواهب  برامج منظمة ل�ستقطاب وتطوير 
القطاعني  تقدم  مب�سرية  قدماً  امل�سي  على  القادرين  الأع��م��ال  ق��ادة  من 
العام واخلا�س يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي. وجتدر الإ�سارة 
املئة من  40 يف  اأكر من  تبلغ  اليوم  الإماراتيني  املواطنني  ن�سبة  اأن  اإىل 
اإجمايل عدد موظفي امل�سرف البالغ 2000 موظف، كما ت�ستفيد املواهب 

الإماراتية من برامج التطوير املهني التي يقدمها امل�سرف ملوظفيه.
املوارد  ق�سم  رئي�س  اخل��زرج��ي،  وهيب  ق��ال  باجلائزة،  الفوز  على  وتعليقاً 
هذه  على  احل�سول  ”ي�سرفنا  الإ���س��الم��ي:  اأبوظبي  م�سرف  يف  الب�سرية 
املواهب  ا�ستقطاب وتطوير  املتميز يف  التي تكرم نهجنا  املرموقة  اجلائزة 
املحلية. كما متثل اجلائزة التزام م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي بتوفري بيئة 
تتيح للمواطنني الإماراتيني التطور والنجاح يف خمتلف وحدات اأعماله. 
بهدف  الإم��ارات��ي��ة  ال��ك��ف��اءات  تطوير  يف  مكثف  ب�سكل  امل�سرف  وي�ستثمر 
اإك�سابهم املهارات الالزمة ليتمكنوا من قيادة القطاع امل�سريف، وذلك من 

خالل براجمه التدريبية الناجحة. 
كما يوا�سل امل�سرف  تركيزه على تطوير ثقافة موؤ�س�سية ت�سجع املواهب 
كافة  اإم��ك��ان��ات  تطوير  يف  ال�ستثمار  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وت��دع��م��ه��ا،  املتميزة 
اأن امل�سرف مي�سي على الطريق  موظفيه لتحقيق هذه الغاية. ويف حني 
اأعلى  من  بواحد  يتمتع  حيث  الوطنية،  املواهب  دع��م  جم��ال  يف  ال�سحيح 
معدلت التوطني مقارنة باأي م�سرف اآخر يف منطقة دول جمل�س التعاون 
موظفينا  دور  لتفعيل  ج��دي��دة  ب��رام��ج  تقدمي  �سنوا�سل  فاإننا  اخلليجي، 
ال�سنوات  خ��الل  التوطني  جم��ال  يف  جهودنا  يعزز  مبا  مهاراتهم  وتطوير 
تدريبية  ب��رام��ج  ثالثة  الإ�سالمي”  “اأبوظبي  م�سرف  ول��دى  املقبلة”. 
الإماراتيني.  امل��واط��ن��ني  م��ن  موظفيه  ل��دع��م  خ�سي�ساً  �سممت  متميزة 
امل�سرفية  اخلدمات  برنامج  خالل  من  امل�سرف  يقوم  املثال،  �سبيل  وعلى 
لالأفراد، باختيار وتدريب املواهب الإماراتية ال�سابة بناء على احتياجاته 
املتوقعة من راأ�س املال الب�سري، ومن ثم يقوم ب�سمهم اإىل برنامج تدريب 
بدوام كامل بهدف تطوير مهاراتهم واإعدادهم لالن�سمام اإىل فريق عمل 
امل�سرف. ويعترب برنامج قيادات التدريبي اإحدى مبادرات امل�سرف الرامية 
اإىل متكني موظفيه الإماراتيني ال�سباب من اكت�ساب املهارات الإدارية عرب 
املمار�سة والتدريب العملي. كما يوفر امل�سرف برناجماً للتدريب القيادي 
لل�سيدات حتت ا�سم متكني والذي يهدف اإىل ت�سجيع املزيد من املوظفات 
يف  عليا  قيادية  منا�سب  وت��ب��ووؤ  الوظيفي  التقدم  حتقيق  على  املواطنات 

امل�سرف عرب تطوير املهارات الالزمة للمنا�سب الإدارية العليا.
وح�سل امل�سرف خالل الثني ع�سر �سهراً املا�سية على العديد من اجلوائز 
تقديراً للتزامه امل�ستمر بالتوطني وما يوفره من برامج متميزة يف جمال 
معهد  من  الب�سرية”  امل��وارد  تنمية  “جائزة  بينها  وم��ن  املهني،  التطوير 

الإمارات للدرا�سات امل�سرفية واملالية.

التمويل امل�سريف.
و�����س����ارك يف اجل��ل�����س��ة ال���ت���ي ت���دي���ره���ا، هبة 
يف  التجارية  ال�ست�سارات  اإدارة  من  العمارة، 
جمموعة اأوراجن فيلد وفي�سرتا كل من: لينا 
ال�سابقة لوزير القت�ساد  النائبة  �سابايتينو، 
ويتلينغر  وبيتينا  ل��ي��ت��وان��ي��ا،  ج��م��ه��وري��ة  يف 
كلية  يف  ال���س��ت�����س��اري��ة  اخل���ب���رية  ل��ي��م��ا،  دي 
ف��ران��ك��ف��ورت ل��الأع��م��ال ال��ت��ج��اري��ة، وعبداهلل 
عمر اآدان، رئي�س اخلدمات امل�سرفية لالأفراد 
يف ب��ن��ك اخل��ل��ي��ج الأف��ري��ق��ي يف ك��ي��ن��ي��ا، واأن���و 
اإن وومن  اإنفي�ست  ب��ه��اردواج، موؤ�س�س ووم��ن 
لوفز  �سي  م��ن  ت���ان،  وفرجينيا  تكنولوجي، 
التنفيذي  الرئي�س  ك��وادي��ر،  وفهمي  ت��ي��ك، 

لال�ستثمار يف �سركة �سافكت كابيتال.
التحديات  اأب����رز  اأن  اإىل  امل�����س��ارك��ون  ول��ف��ت 
ال��ت��ي ت��واج��ه ع��امل اأع��م��ال ل��ل��م��راأة تكمن يف 
الثقافة املجتمعية ال�سائدة يف بع�س البلدان، 
والقرارات  النمطية  ال�سورة  اإىل  بالإ�سافة 
امل�����س��ب��ق��ة يف ال��ق��ط��اع امل�����ايل، ال��ت��ي ت��ع��د من 
التمويالت  م��ن��ح  اأم�����ام  اخل���ط���رية  ال��ع��وائ��ق 
الالزمة لتطوير قطاع الأعمال التي متلكها 

اأو تديرها املراأة.
ودعا املتحاورون اإىل تعزيز الدور القت�سادي 
للمراأة من خالل زيادة ال�سركات مل�سرتياتها 
ت�سرف  اأو  الن�ساء  تديرها  التي  امل�ساريع  من 
حلول  توفري  ���س��رورة  اإىل  بالإ�سافة  عليها 

متويلية مبتكرة لرائدات الأعمال.
البنوك،  اإدراج  �سرورة  على  امل�ساركون  واأك��د 
وامل��وؤ���س�����س��ات امل��ال��ي��ة، وك��ربي��ات ال�����س��رك��ات يف 
م�سوؤولية تلبية معايري النمو القت�سادي من 
خالل ربطها باملمار�سات العملية التي تدعم 
���س��ي��دات الأع��م��ال ال��ل��وات��ي ي��ب��داأن مب�ساريع 
املالية  التمويالت  وتوفري  وريادية،  مبتكرة 
اإتاحة  الالزمة لإطالق م�ساريعهن، وكذلك 
لي�سبحن  امل�����س��اري��ع  ل�����س��اح��ب��ات  ال���ف���ر����س 
القطاعات  يف  القيمة  �سال�سل  يف  م����وردات 
امتثالهن  ������س�����رورة  م�����ع  الق����ت���������س����ادي����ة، 

للت�سريعات يف هذا ال�سياق.
من  التو�سيات  م��ن  بعدد  اجلل�سة  وخ��رج��ت 
بينها ���س��رورة ال��ع��م��ل ع��ل��ى ���س��د ال��ف��ج��وة يف 
التي  الن�ساء،  لأع��م��ال  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
ل ت��زي��د يف ال��وق��ت احل��ا���س��ر ع��ن %7 من 
اإجمايل اخلدمات امل�سرفية العاملية، وتوفري 
املعلومات الالزمة لرائدات الأعمال، وتنظيم 
التوا�سل بني احلكومات، والبنوك، وكربيات 
ال��ت��م��وي��ل، لو�سع  وم��وؤ���س�����س��ات  ال�����س��رك��ات، 
���س��ي��ا���س��ات م��رن��ة ت��خ��دم الب���ت���ك���ارات وري����ادة 
الأعمال للمراأة وتقدم التمويل املنا�سب لها. 

قطاعات حيوية حمتكرة 
فعاليات  م����ن  الأخ��������رية  اجل��ل�����س��ة  وخ������الل 
خرباء  ا�ستعر�س  ال��ق��م��ة،  م��ن  الأول  ال��ي��وم 
ال�سرائية،  املمار�سات  اأف�سل  ومتخ�س�سون 
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  ال��ن��ق��ل  جم���الت  يف 
وال�������س���ف���ر، و���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ح�����س��ور رائ�����دات 
يف  عمل  عقود  على  وح�سولهن  يف  الأع��م��ال 
هذه القطاعات احليوية، التي يغلب احتكار 

الذكور لها ن�سبياً.

التقت عددًا من كبار امل�شوؤولني ونظمت ملتقى لال�شتثمار املتبادل ووقعت مذكرة تفاهم

بعثة »غرفة ال�سارقة« تبحث تعزيز العالقات القت�سادية مع اأوغندا
•• كمباال – الفجر:

ال�سارقة  مركز  ينظمها  التي  التجارية  البعثة  اختتمت 
ال�سارقة  و�سناعة  جتارة  لغرفة  التابع  ال�سادرات  لتنمية 
الأوغندية  العا�سمة  اإىل  زيارتها  فعاليات  الثالثاء  ام�س 
كمبال التي ا�ستمرت ثالثة اأيام، قبل اأن تنتقل اليوم اإىل 
العا�سمة الكينية نريوبي يف اإطار جولتها الإفريقية التي 

تنظمها للعام الثالث على التوايل.
و�ساركت البعثة التي نظمتها غرفة ال�سارقة بالتعاون مع 
تنمية  و”هيئة  باأبوظبي”  القت�سادية  التنمية  “دائرة 
الإماراتي  ال�ستثمار  “ملتقى  يف  ال�سعودية”،  ال�سادرات 
رجل  �ستني  م��ن  اأك���ر  بح�سور  الأوغندي”،  ال�����س��ع��ودي 
اأعمال وم�ستثمر من الإمارات وال�سعودية، وو�سط م�ساركة 
م�سوؤويل عدد كبري من اجلهات الر�سمية يف اأوغندا ورجال 

الأعمال وامل�ستثمرين الأوغنديني.
وعززت البعثة التي يراأ�سها �سعادة عبد اهلل �سلطان العوي�س 
رئي�س جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، خالل 
بالتعاون  ال�سارقة  غرفة  نظمته  ال��ذي  ال�ستثمار  ملتقى 
مع احتاد غرف اأوغندا وهيئة ال�ستثمار الأوغندي، �سبكة 
الأوغ��ن��دي، حيث عقدت  الأع��م��ال  م��ع جمتمع  عالقاتها 
الثنائية  العمل  واجتماعات  الر�سمية  اللقاءات  من  ع��دداً 

واجلماعية بني اأع�ساء البعثة ونظرائهم الأوغنديني.

مذكرة تفاهم 
امللتقى مذكرة  على هام�س  ال�سارقة”  “غرفة  عت  كما وقرّ
التبادل  مب�ستوى  ال��ن��ه��و���س  تر�سيخ  اإىل  ت��ه��دف  ت��ف��اه��م 
جمتمعي  بني  امل�سرتكة  وامل�ساريع  وال�ستثمار  التجاري 
اجلهود  تن�سيق  املذكرة  و�سملت  الطرفني.  لدى  الأعمال 
ل��ل��رتوي��ج امل��ت��ب��ادل ل��ال���س��ت��ث��م��ارات وال��ف��ر���س يف خمتلف 
ال��ق��ط��اع��ات الق��ت�����س��ادي��ة وت���ب���ادل امل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات، 
التي  التحديات  لتذليل  امل�سرتك  العمل  اإىل  بالإ�سافة 
ت���واج���ه امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ورج�����ال الأع����م����ال. ون��اق�����س رئي�س 

الهيئات القت�سادية  ال��وزراء وروؤ�ساء  البعثة مع عدد من 
وال�ستثمارية يف اأوغندا، ومن بينهم معايل ماتيا كا�ساجيا 
وزير املالية والتخطيط والتنمية القت�سادية يف جمهورية 
التنفيذي  امل��دي��ر  كغهاجناير  ك��ام��ورغ��ا  وج���ويل  اأوغ��ن��دا، 
لهيئة ال�ستثمار الأوغندية، �سبل تقوية اأوا�سر العالقات 
اإمارة  عام ومع  ب�سكل  واأوغندا  الإم��ارات  القت�سادية بني 
التبادل  ن�سب  رف��ع  يف  ي�سهم  مب��ا  خ��ا���س،  ب�سكل  ال�سارقة 
ا�ستثمارية جديدة وواع��دة بني  �سراكات  واإقامة  التجاري 
حممد  عبداهلل  �سعادة  من  كل  بح�سور  وذل��ك  اجلانبني، 
الكتاوي �سفري دولة الإمارات لدى اأوغندا، و�سعادة مني�سا 
دولة  ل��دى  اأوغ��ن��دا  جمهورية  �سفرية  م��ادف��اين  ج��اي��ان��ت 
بن  را���س��د  حممد  �سعادة  ال��ل��ق��اءات  ح�سر  كما  الإم�����ارات. 
العزيز  ال�سارقة، وعبد  اإدارة غرفة  دميا�س ع�سو جمل�س 
يف  الأع�ساء  خدمات  لقطاع  العام  املدير  م�ساعد  �سطاف 
الغرفة،  اإدارة الإعالم يف  الغرفة، وجمال بوزجنال مدير 
ال�سادرات،  لتنمية  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  مم��ث��ل��ي  ج��ان��ب  اإىل 
عمل  ملجموعة  التمثيلية  اللجنة  رئي�س  ون��ائ��ب  ورئي�س 
قطاع ال�سناعة بالغرفة. واأكد امل�سوؤولون الأوغنديون على 
والإم���ارات، وخا�سة  اأوغندا  بني  القائمة  العالقات  متانة 
بعد الزيارة الأخرية التي قام بها فخامة يوري مو�سيفيني 
املا�سي  الإم��ارات يف نوفمرب  اإىل  اأوغندا  رئي�س جمهورية 
على راأ�س وفد حكومي ر�سمي رفيع امل�ستوى، والتي التقى 
جديداً  دف��ع��اً  �سكل  م��ا  وه��و  الإم��ارات��ي��ة،  بالقيادة  خاللها 
التعاون يف  تعزيز  ملوا�سلة  وزخماً  البلدين  للعالقات بني 

جميع امل�ستويات.

�شراكات واعدة
وق����ال ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ���س��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س غرفة 
ال�سارقة يف كلمة له خالل امللتقى، اإن تنظيم هذه البعثة 
التجارية مببادرة من “مركز ال�سارقة لتنمية ال�سادرات” 
التابع لغرفة ال�سارقة وبالتعاون مع كل من دائرة التنمية 
ال�سعودية،  ال�سادرات  تنمية  وهيئة  باأبوظبي  القت�سادية 

ج���اء ب��ه��دف ت��ق��وي��ة اأوا����س���ر ال��ع��الق��ات الق��ت�����س��ادي��ة بني 
ال�سعي  اإط��ار  واأوغ��ن��دا، ويف  وال�سعودية  الإم���ارات  كل من 
�سراكات  واإق��ام��ة  التجاري  التبادل  ن�سب  لرفع  امل�سرتك 
ا�ستثمارية جديدة وواعدة بني هذه الدول ال�سديقة مبا 

ي�سهم يف تطوير اآفاق وجمالت التعاون املتبادل.
التي  اجلهود  ثمرة  هي  الزيارة  هذه  اأن  العوي�س  واأ�ساف 
ت��ب��ذل��ه��ا ق��ي��ادت��ي الإم�������ارات واأوغ����ن����دا يف اإط�����ار احلر�س 
القائمة  الأخ��وي��ة  العالقات  اأ�س�س  تر�سيخ  على  امل�سرتك 
بعد  تكللت  وال��ت��ي  ال�سديقني،  البلدين  ب��ني  واملتنامية 
رئي�س  مو�سيفيني  ي����وري  ل��ف��خ��ام��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال���زي���ارة 
على  املا�سي  نوفمرب  يف  الإم����ارات  اإىل  اأوغ��ن��دا  جمهورية 
التقى  وال��ت��ي  امل�ستوى،  رف��ي��ع  ر�سمي  حكومي  وف��د  راأ����س 
خا�سة  زي���ارة  وت�سمنت  ل��ل��دول��ة،  العليا  ال��ق��ي��ادة  خاللها 
اإىل غرفة ال�سارقة حيث جرى مناق�سة عدد من الق�سايا 
القت�سادية ذات الهتمام امل�سرتك، اإىل جانب بحث �سبل 
ال�سارقة  اإم��ارة  الثنائية بني  القت�سادية  العالقات  تعزيز 
التعاون بني اجلانبني  واأوجه تطوير  اأوغندا،  وجمهورية 
وتبادل  وال��زراع��ة  وال�سناعة  الطاقة  جم��الت  يف  خا�سة 

الزيارات وال�ستثمارات يف �ستى املجالت.
الهام واحليوي لقطاع الأعمال  الدور  العوي�س على  واأكد 
يف  الفاعلة  وم�ساهمته  العالقات  ه��ذه  تعزيز  يف  اخلا�س 
اأن اإ�سهامات غرف التجارة  دعم م�ساريع التنمية، معترباً 
وال�����س��ن��اع��ة ودوائ�����ر ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة وغ��ريه��ا من 
الهيئات املعنية بال�ساأن القت�سادي، تلعب دوراً حمورياً يف 

بناء ج�سور التوا�سل والتعاون بني الدول.
واأ�سار العوي�س اإىل اأن تنظيم هذه البعثة ياأتي �سمن جهود 
غرفة ال�سارقة الهادفة اإىل تطوير العالقات القت�سادية 
بني الإمارات ب�سكل عام وال�سارقة ب�سكل خا�س مع اأوغندا، 
ا�ستفادة من الفر�س العظيمة  اأق�سى  و�سوًل اإىل حتقيق 
ال��ت��ي ت��ن��ت��ظ��ر ال��ب��ل��دي��ن ال�����س��دي��ق��ني، ح��ي��ث ت��ع��د البعثة 
خالل  الغرفة  نظمتها  التي  ال�سابقة  للزيارات  ا�ستكماًل 
البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  تعزيز  ب��ه��دف  املا�سية  ال�سنوات 

بارتفاع حجم  الأعمال، منوهاً  ال�سعد وجم��الت  �سترّى  يف 
واأوغندا خالل  ال�سارقة  ال�سادرات بني  واإع��ادة  ال�سادرات 
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اإح�ساءات وبيانات الغرفة.

مزايا تف�شيلية
التي متتع  التف�سيلية اخلا�سة  املزايا  اإىل  العوي�س  ولفت 
بها املنتجات الإماراتية وال�سعودية وتناف�سيتها الإيجابية 
واأ�سعارها،  العالية  وموا�سفاتها  وجودتها  تنوعها  لناحية 
على  وال�سعودي  الإم��ارات��ي  الأعمال  قطاع  حر�س  موؤكداً 
الأفريقية  الأ���س��واق  خمتلف  يف  وانت�ساره  ح�سوره  تعزيز 
الواعدة مبا فيها اأ�سواق اأوغندا، م�سدداً على اأنها عملية ل 
تتم من طرف واحد، واإمنا ُتبنى من خالل بناء ال�سراكات 
وتقدمي  التجاري  التبادل  وتعزيز  ال�ستثمارات  وت��ب��ادل 
الرتويج  و���س��ائ��ل  وت��ف��ع��ي��ل  واجل���اذب���ة  امل�سجعة  احل���واف���ز 
تلبي  التي  ال�ستثمارية  والفر�س  للمنتجات  والت�سويق 

احتياجات كل جانب.
اإىل  امللتقى  يف  امل�ساركة  الر�سمية  اجلهات  العوي�س  ودع��ا 
العمل امل�����س��رتك م��ن اأج���ل ت��وف��ري ق��اع��دة ب��ي��ان��ات لفر�س 
املعار�س  اإقامة  وت�سهيل  والت�سدير،  ال�ستثمار  وجمالت 
الإم����ارات  يف  الأع��م��ال  جمتمعات  ت��دع��م  ال��ت��ي  وامللتقيات 
وتبادل  الي��ف��اد  برامج  ع��دد  وزي���ادة  واأوغ��ن��دا،  وال�سعودية 
م���ن ح���واف���ز وم���زاي���ا و�سمانات  ال����زي����ارات، وال���س��ت��ف��ادة 
ال�ستثمار وحمايته، بالإ�سافة اإىل تفعيل قنوات التوا�سل 
بني من�ساآت القطاع اخلا�س واعتماد ال�سفافية يف مواجهة 
جه العوي�س دعوة ملجتمع الأعمال  ومعاجلة التحديات. وورّ
الأوغندي لال�ستثمار يف دولة الإمارات ب�سكل عام واإمارة 
الدعم  م��ن ح��ج��م  وال���س��ت��ف��ادة  خ��ا���س،  ب�سكل  ال�����س��ارق��ة 
والت�سهيالت الذي حتر�س غرفة ال�سارقة على تقدميهما 
للم�ستثمرين الأجانب لتمكينها من تاأ�سي�س اأعمال ناجحة 
يف الإمارة ت�سمح لها بالنطالق منها نحو اأ�سواق املنطقة 

وحتقيق اأف�سل العوائد والنتائج.
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العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اإعادة اإعالن  بالن�ضر

             يف  الدعوى 2017/1553  احوال نف�س م�ضلمني
اىل املدعي عليه / 1- ماريا حنا فاني�سا ري�س دي جي�سو�س جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  الدين  عز  املدعي/ خالد حممود  ان  مبا 
امل��واف��ق  2017/12/10    ي��وم  الح��د  دع��وى طاعة زوج��ي��ة. وح���ددت لها جل�سة 
ال�سخ�سية يف منطقة  الح��وال  مبنى  )10( يف  رقم  بالقاعة  8.30 �س  ال�ساعة 
بتقدمي ما  قانونيا وعليك  اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا  القرهود 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اإعادة اإعالن  بالن�ضر

             يف  الدعوى 2017/1401  احوال نف�س م�ضلمني
اىل املدعي عليه / 1- حممد م�سباح رم�سان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
لل�سرر  بالطالق  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  هزار عمر دهمان قد 
ونفقة عدة ونفقة اولد �ساملة وموؤخر ال�سداق وم�سكن �سرعي وتقرير احل�سانة 
واجرة حا�سنة واجرة خادمة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم  الربعاء 
الحوال  مبنى  يف   )6( رق��م  بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة     2017/12/13 امل��واف��ق  
اأو من ميثلك قانونيا  فاأنت مكلف باحل�سور  القرهود لذا  ال�سخ�سية يف منطقة 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعالن ب�ضحيفة ا�ضكال بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/172  ا�ضكاالت عمايل
مو�سوع الق�سية اإ�سكال يف التنفيذ رقم:2017/3831 تنفيذ عمايل

 لوقف الجراءات التنفيذية
طالب الإعالن:م�ست�سكل:كلوب ورلد م.د.م.�س

املطلوب اعالنه:امل�ست�سكل �سده:1 نادزدا ادامنكو ، جمهول حمل القامة
مو�سوع العالن:

نعلنكم بانه قد حتددت جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/12/12 ال�ساعة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.B.6 للنظر يف ال�سكال اعاله والتي يتوجب عليكم ح�سورها ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/5625  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- ريت�سموند لل�سقق الفندقية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف    2017/9/20 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
املذكورة اعاله ل�سالح/في�سل معني معني خان خان بالزام املدعى عليها باأن توؤدي 
نقدا ما مل  او قيمتها  العودة اىل موطنه  وتذكرة  دره��م  للمدعي مبلغ )48020( 
من  باملنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة  التحق  قد  التنفيذ  وق��ت  يكن 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/8556  عمايل  جزئي 

القامة  حمل  جمهول  الن�سائيه  ال�سخ�سيه  للعناية  لجون  بلو  عليه/1-  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي/زنايدا اي�سبالنة رافالو قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
املحكمة  التايل:حكمت  التمهيدي  احلكم  ب��ت��اري��خ:2017/11/27  حكمت  املحكمة  ب��ان 
وقبل الف�سل يف املو�سوع باحالة الدعوى للتحقيق لتثبت املدعية بكافة طرق الثبات 
ومنها البينة و�سهادة ال�سهود ان املدعي عليها ف�سلتها من العمل تع�سفيا يف:2017/7/7 
و�سرحت للمدعي عليها نفي ما قد تثبته املدعية بذات الطرق واملحكمة حددت لبدء 
امل��ح��دده وعلى  ب��ذات اجلل�سه  ينتهي  ان  التحقيق ج��ل�����س��ه:2017/12/5 على  اج���راءات 
اخل�سوم اح�سار �سهودهم جلل�سه التحقيق املبينه بعاليه وابقت الف�سل يف امل�ساريف 
وعلى مكتب ادارة الدعوى اعالن املدعي عليها باحلكم التمهيدي بالن�سر ، وحددت لها 

املحكمة جل�سة يوم الثالثاء املوافق:2017/12/12. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/3566 تنفيذ جتاري
احمد   -2 ����س.ذ.م.م  وال�سفريات  للعطالت  �سرو  �سدف  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ر�سا حممد ح�سني عليان جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فندق 
وميثله:خليفة  مدير  وميثله  ذ.م.م  حرة  منطقة  الفندقية  وال�سقق  جلوريا 
التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  الكتبي قد  عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن 
امل��ن��ف��ذ ب��ه وق����دره )248736( درهم  امل��ب��ل��غ  امل���ذك���ورة اع���اله وال���زام���ك ب��دف��ع 
بالت�سامن اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/2327 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �سده/1- �سركة ات�س ام بي لتجارة اللكرتونيات �س.ذ.م.م حاليا - �سركة 
�سيد م�سطفى علي لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م �سابقا 2- �سيد م�سطفى �سيد علي 
�ساه نعمت الهي فردو�سي )ب�سفته مدير ات�س ام بي و�سخ�سه( جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/بنك �سادرات ايران وميثله:احمد علي مفتاح �سالح الزعابي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
املحكمة    خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  والتكافل  بالت�سامن  دره��م   )3041815.48(
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 

يف الدعوى رقم 2017/671 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �سده/1- تايجر العقاريه ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/�ستيفن جون كيتلي وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
 -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )477551.40( وق���دره  ب��ه 
التحكيمية رقم:41 ل�سنة  ال�سادر يف الدعوى  التحكيم  بالت�سديق على حكم 
2013 بتاريخ:2015/5/23 من مركز دبي للتحكيم الدويل على نحو ماق�سي 
عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  به 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2014/638 تنفيذ عقاري

�ستار  اي��ه  ت��ي  اي   -2 ذ.م.م  �سيتي  �ستايل  لي��ف  دب��ي  �سركة  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
للم�سروعات ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة انكور ليمتد 
)�سركة منطقة حرة( وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي قررت حمكمة دبي 
البتدائية بتاريخ:2017/11/21 اخطاركم ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )5506897( 
ارقام  الر���س  الواقع على  العقار  بيع  وال  التبليغ  تاريخ  �سهر من  خ��الل   دره��م 
وادي  منطقة   1906/1907/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105
ال�سفا 7 والعائدة لكم بطريق املزايدة وفقا ملقت�سيات ن�س املادة 295 من قانون 

الجراءات املدنية.
رئي�س ال�ضعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/1702  ا�ضتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- برهان حممد ندمي  جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�ستاأنف / امربيال لل�سقق الفندقية وميثله:ح�سني علي ح�سن علي 
 2017/1349 رقم  بالدعوى  ال�سادر  احلكم  القرار/  ا�ستاأنف  قد  البناي 

جتاري جزئي بتاريخ:2017/4/19     
 10.00 ال�ساعة   2017/12/20 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/1263  ا�ضتئناف جتاري    

املتحدة   الوليات  �سي  ان  اي  انرتنا�سيونال  لك�سمارك   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
�����س.ذ.م.م  للتكنولوجيا  بال�سكو   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
وميثله:عبداهلل  ����س.ذ.م.م(  للتكنولوجيا  اي  �سي  �سي  ب�سركة  �سابقا  )املعروفة 
حممد حاجي علي العو�سي قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 

2016/288 جتاري كلي بتاريخ:2016/2/29     
�سباحا    10.00 ال�ساعة   2017/12/11 املوافق  الثنني   ي��وم  جل�سه  لها  وح��ددت 
بالقاعة رقم ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�ضر 
يف الدعوى رقم 2017/688  تنفيذ عقاري   

اىل املنفذ �سده/1- فلك للعقارات �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة
مبا ان طالب التنفيذ/�سمري �سماميط

نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/176 عقاري كلي يوم الحد بتاريخ:2017/5/17   
باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

1- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )808910( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة 
خالل 15 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 

املحكم  بالت�سديق على حكم  الدعوى  التحكيم ويف مو�سوع  ببطالن احلكم  الدفع  برف�س   -2
ال�سادر يف الدعوى رقم:38 ل�سنة 2015 ال�سادر يف:2017/1/6 من مركز دبي للتحكيم الدويل 

على نحو ماق�سي به .
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       مذكرة اعالن متنازع �ضده بالن�ضر

                يف  الدعوى 2017/468  نزاع تعيني خربة جتاري
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ال��ع��ام  ال��ربي  للنقل  1-العا�سمة   / �سده  املتنازع  اىل 
���س.ذ.م.م وميثله:حمدان  الو�سط لالطارات  ال�سرق   / املتنازع  ان  القامة مبا 
عبداهلل حممد ابراهيم �سياح  قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بندب 
املحاماة. واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم  عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري 

وح��ددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/10   ال�ساعة 8.30 �س مبكتب 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا  امل�سلح  
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .

رئي�س الق�ضم 

حماكم دبي

الت�ضويات  الودية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن متنازع �ضده بالن�ضر
                يف  الدعوى 2017/469  نزاع تعيني خربة جتاري

�س.ذ.م.م  وامل��ح��روق��ات  ال��دي��زل  لتجارة  املدينة  1-�سم�س   / �سده  املتنازع  اىل 
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��ت��ن��ازع /م��وؤ���س�����س��ة ن��ا���س��ر ب��ن عبداللطيف 
ال�����س��رك��ال ومي��ث��ل��ه:ح��م��دان ع��ب��داهلل حم��م��د اب��راه��ي��م ���س��ي��اح  ق��د اأق����ام عليك 
عليه  املدعي  ال��زام  مع  متخ�س�س  خبري  بندب  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  املحاماة.وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  بالر�سوم 
باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  امل�سلح   مبكتب  �س   8.30 ال�ساعة     2017/12/13
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

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

حماكم دبي

الت�ضويات  الودية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
             يف  الدعوى 2017/3  دعاوي م�ضتعجلة عقاري

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  الغنيم  عبدالعزيز  �سليمان  ط��الل  عليه/  املدعي  اىل 
املدعي/�سركة ال�سم�س للهند�سة واملقاولت قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها نطالبة 
وب�سفة م�ستعجلة بندب خبري هند�سي لثبات احلالة بامل�سروع امل�سمى بابراج �سباركل 
1 مبنطقة املر�سى واثبات ما مت به من اعمال من قبل املدعية ل�سالح املدعي عليهم 
فيما يتعلق باعمال الملونيوم مع ت�سمني املدعي عليهم كافة الر�سوم وامل�ساريف مع 
حفظ كافة حقوق املدعية الخرى. وحددت لها جل�سة يوم الحد املوافق 2017/12/10  
ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch1.B.6 بالقاعة  �س   11.00 ال�ساعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل  . 
رئي�س الق�ضم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/65  مدين جزئي

ان  القامة مبا  راو جمهول حمل  براباكازي  فنكاتا  1-ج��وم��ادي   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ كوناث لتاأجري ال�سيارات �س.ذ.م.م وميثلها مديرها ال�سيد/ابراهيم تا�سارو 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  كونات - هندي اجلن�سية قد 
بالنفاذ  احلكم  و�سمول  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )43.120( وق���دره  مببلغ  عليه 
املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/11 ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2536  مدين جزئي

حمل  جمهول  ماداتيل  كانا  كري�سنان  تارميل  كوتان  فيكا�س  عليه/  املدعي  اىل 
الدعوى  عليك  اأق����ام  ق��د  ������س.ذ.م.م  للكمبيوتر  امل��دع��ي/ن��ي��وت��ن  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وبني  بينه  املوقعة  بالتفاقية  لاللتزام  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
املدعية و�سداد جميع املبالغ املرت�سدة عليه واح�سار ال�سهود لل�سهادة امام عدالة 
املحكمة ب�سحة ما ذكره املدعي والزامها بالر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء املوافق 2017/12/19  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.17 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2599  مدين جزئي

حمل  جم��ه��ول  �����س.ذ.م.م  للتجارة  انرتنا�سيونال  اي  ب��ي  �سي  عليه/  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ايريني اي�ساجنا نيتوندا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مببلغ )100000( درهم والفائدة 9% من تاريخ املطالبة حتى متام ال�سداد 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  والر�سوم 
فاأنت مكلف  لذا   Ch1.B.10 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  املوافق 2017/12/14  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/1546  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-داوود حممد �سلمان بور جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
دبي التجاري �س.م.ع وميثله:عبا�س م�ستت فندي املالكي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
درهم   )544.420.00( وق��دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من:2017/6/6 وحتى ال�سداد التام الزام 
املدعي عليهما 4 و 5 مببلغ )444817( درهم وذلك �سمن املبلغ املطالب به والفائدة 9% من 
تاريخ:2017/6/6 وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/25 
ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/599  عقاري كلي

اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-ف����رح ���س��ام��ان ���س��دي��ق��ي ب���ورلن���د جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان 
عليك  اأق����ام  ق��د  ال�سام�سي  ال��غ��ب��ار  را���س��د  �سعيد  وميثله:�سيف  ج��وت��ني  م��اي��ك��ل  امل��دع��ي/ 
 2 و   1 املدعي عليهما  وال��زام  وال�سراء  البيع  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها 
و 3 بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )1.929.337( درهم و�سداد ر�سوم التحويل مببلغ 
وقدره )40.000( درهم الزام املدعي عليهم بالر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة )جميع 
املوافق  يوم الحد  لها جل�سة  الدعوى(. وحددت  الطلبات مو�سحة تف�سيليا يف �سحيفة 
2017/12/10 ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/521  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-برولوجيك�س �س.ذ.م.م 2- �ساروان �سينغ لل �سينغ بهوجال جمهول 
���س.م.ع وميثله:من�سور حممد مراد  ال�سالمي  دبي  بنك  املدعي/  ان  القامة مبا  حمل 
اليجاره  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  امل��ازم��ي  حممد 
املنتهية بالتملك املوؤرخة يف:2014/9/22 بني املدعي واملدعي عليهما والزام املدعي عليهما 
و�سمول  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )170.000( وقدره  مبلغ  بالتعوي�س 
املوافق 2017/12/14  يوم اخلمي�س  لها جل�سة  املعجل بال كفالة. وح��ددت  بالنفاذ  احلكم 
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/2133  جتاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�سركة الهرم الذهبي للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ ماك�س بر�ستيج للتجارة العامة �س.ذ.م.م )حاليا( اجلزيرة 
الذهبية للتجارة العامة )�سابقا( قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي 
عليها مببلغ وقدره )5.368.772( درهم والر�سوم وامل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/21 ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch2.E.21 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2337  جتاري كلي

جايك�سني  ب��راك��ا���س  وميثلها  �����س.ذ.م.م  للتطوير  ت��امي  ر�سي�س  /�سركة  عليه  امل��دع��ي  اىل 
بهوجواين 2- كابيتال دبي انك وميثلها براكا�س جايك�سني بهوجواين 3- بالتينوم ا�ستيت 
فينان�س�س انك وميثلها براكا�س جايك�سني بهوجواين جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
�سمو ال�سيخ/نهيان بن مبارك ال نهيان - ب�سفته ال�سريك واملدير املفو�س ل�سركة ر�سي�س 
تام  ر�سي�س  �سركة  وت�سفية  حل  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ����س.ذ.م.م  للتطوير 
للتطوير �س.ذ.م.م رخ�سة جتارية رقم:589747 �سجل جتاري رقم:1003573 وتعيني م�سفي 
ق�سائي لتمثيلها امام الق�ساء والزامهم الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/11  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/2335  جتاري كلي

بارتز م.م.ح 2- برويز نظر جمهول  اند �سبري  باور جيترياتورز  املدعي عليه /روي��ال  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/�سركة و�سام للموا�سري املحدودة وميثلها مديرها الفاحت علي 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  غريب  باقر  حممد  وميثله:خمتار  عقباوي  ح�سن 
املطالبة بف�سخ العقد بالزام املدعي عليهما بالت�سامن بالنفراد مببلغ وقدره )834840( 
درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ا�ستحقاق وحتى ال�سداد 
بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة    2017/12/18 امل��واف��ق  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام. 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/610  عقاري كلي
املدعي/�سركة  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ياكوبوفا  انزهيليكا  عليه/  املدعي  اىل 
اأقام عليك  متويل م�ساهمة خا�سة وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املوؤرخة:2008/8/4 والزام املدعي 
ال�سواغل ودفع مبلغ وقدره )605.951(  عليها بت�سليم الوحده مو�سوعها خاليه من 
يوم  لها جل�سة  املحاماة. وحددت  اتعاب  وامل�ساريف ومقابل  والر�سوم  كتعوي�س  درهم 
الثالثاء املوافق 2017/12/12  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف 
او م�ستندات  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/616  عقاري كلي

ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  القي�سي  ر�سيد  عبداهلل  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
قد  م�سحار  بن  عبيد  خمي�س  مهري  وميثله:احمد  خا�سة  م�ساهمة  متويل  املدعي/ 
املوؤرخة:2008/4/7  الجارة  اتفاقية  بف�سخ  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك 
املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )1571875( درهم  والزام  العقار مو�سوعها  وت�سليم 
كتعوي�س والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
وبال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 ال�ساعة 11.00 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/609  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ح�سني �سفر علي خطريان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
�سركة متويل )�سركة م�ساهمة خا�سة( وميثله:احمد مهري خمي�س عبيد بن م�سحار 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك 
وت�سليم العقار مو�سوعها والزام املدعي عليها بدفع مبلغ وقدره )834.745.45( درهم 
كتعوي�س والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل 
�س   11.00 ال�ساعة   2017/12/17 املوافق  الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/544  عقاري كلي
اىل املدعي عليه / 1-�ساميا بتيديني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي 
ال�سالمي �س.م.ع قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ اتفاقية الجارة 
املنتهية بالتملك ومالحقها املوؤرخة يف:2007/12/5 والزام املدعي عليها بالتعوي�س 
الطلبات  املحاماة )كافة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم  مبلغ وقدره )883.982( 
مو�سحة يف ال�سحيفة(. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق 2017/12/14 ال�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.B.8 بالقاعة  �س   11.00
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/3577  جتاري جزئي
للو�ساطة  اك�سنتيال ميدي�ست   -2 ����س.ذ.م.م  1-ت���داول مي   / عليه  املدعي  اىل 
التجارية �س.ذ.م.م 3- اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار �س.ذ.م.م جمهول حمل 
عليك  اأق��ام  قد  رو�سيتي  �سام�سون  جر  اي�ستاني�سالو  املدعي/  ان  مبا  القامة 
وحددت  دره��م.   )151600( قيمة  مببلغ  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها  الدعوى 
بالقاعة  ���س   8.30 ال�����س��اع��ة   2017/12/19 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/3535  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-حامت �سعيد عمر حممد العمودي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ املعموري للتجارة العامة �س.ذ.م.م وميثله:�سامي عبدالغفار ا�سماعيل 
مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  ال�سيد 
املحاماة والفائدة 12% من  وقدره )187.000( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
تاريخ:2016/10/29 وحتى ال�سداد التام و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. 
بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة   2017/12/13 املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/2429  جتاري  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- روبني توريون دي ليون جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/9/13  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/بنك 
ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعى عليه باأن يوؤدي للبنك املدعي مبلغ )ثالثة 
القانونية  والفائدة  فل�سا(  وخم�سني  و�سبعة  دراه��م  وخم�سة  وخم�سمائة  الف  واربعني 
وحتى  يف:2011/12/20  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من  �سنويا   %9 بواقع  الب�سيطة 
متام ال�سداد والزمته بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست ما 
عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن حكم بالن�ضر
         يف  الدعوى رقم 2017/3155  جتاري  جزئي 

بان  اىل املحكوم عليه/1- اجني�س ليتا �سارمينتو رينو جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/10/25 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة 
ل�سالح/بنك ام القيوين الوطني �س.م.ع بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للبنك املدعي 
مبلغ )اربعة وع�سرين الف و�سبعمائة و�ستة وثالثني درهم وثالثني فل�سا( والفائدة 
القانونية الب�سيطة بواقع 9% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق احلا�سل يف:2013/12/20 
وحتى متام ال�سداد والزمتها بامل�سروفات ومببلغ ثالثمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة 
ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر

   يف  الدعوى 2017/2384  جتاري جزئي
اىل اخل�سم املدخل /برتا ابيلدوير - ب�سفتها مالكة ل�سركة كليندين�ست اند بارترن 
ليمتد جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/توما�س بامرالك وميثله:مو�سى عي�سى 
مو�سى العامري قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )375.000( وق��دره  مببلغ 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  الدعوى  ت�سجيل  تاريخ  من   %12.5
Ch1.C.14 لذا فاأنت  الحد املوافق 2017/12/10  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر
   يف  الدعوى 2017/3274  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه /عبداهلل حممد عبيد بن ثالث ال�سميلي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/م�سرف الهالل �س.م.ع - مكتب ادارة - فرع برج البحر وميثله:علي 
بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سماعيل 
املدعي عليه ب�سداد مبلغ وقدره )117387.82( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة  و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة. وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة  املوافق 2017/12/28  
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
       اعادة اعالن بالن�ضر        

   يف  الدعوى 2017/3483  جتاري جزئي
منان  ادي��ت��ي  ملالكها  ك��ب��اب  روي���ال  ومقهى  مطعم  1-موؤ�س�سة   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
م��ي�����س��رتي جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل���دع���ي/ امل��دي��ن��ة للتغليف ������س.ذ.م.م 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  اجل��رم��ن  اب��راه��ي��م  ا�سماعيل  وميثله:علي 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )21.255( وقدره  عليها مببلغ  املدعي  بالزام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ا�ستحققه وحتى ال�سداد التام. وحددت لها 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/12/18 ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       اعادة اعالن بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/3227  جتاري جزئي

���س.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  م��واد  لتجارة  �سوليو�سنز  / 1-توتال  املدعي عليه  اىل 
ابراهيم  ا�سماعيل  ����س.م.ح وميثله:علي  البناء  مل��واد  دان���وب  امل��دع��ي/  ان  الق��ام��ة مب��ا 
اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة ب�سحة وثبوت احلجز التحفظي 
رق��م:2017/375 جتاري والزام املدعي عليها مببلغ وقدره )177.324( درهم والر�سوم 
وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى متام ال�سداد. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 2017/11/27 ال�ساعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعالن حكم بالن�ضر

         يف  الدعوى رقم 2017/2466  جتاري  جزئي 
ئي  �سابقا  واملعروفة  ����س.ذ.م.م  اجل��اه��زة  املالب�س  لتجارة  املطينة  جنمة  عليه/1-  املحكوم  اىل 
مارت �سوبر ماركت و متجر اق�سام �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت 
بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2017/10/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/فارم فري�س �س.ذ.م.م 
ئي  �سابقا  واملعروفة  ����س.ذ.م.م  اجل��اه��زة  املالب�س  لتجارة  املطينة  )جنمة  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
مارت �سوبر ماركت و متجر اق�سام �س.ذ.م.م( بان توؤدي للمدعية )فارم فري�س �س.ذ.م.م( مبلغ 
وقدره )322.583.88( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من:2017/7/17 وحتى ال�سداد 
التام والزمتها الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة 
التايل لن�سر هذا العالن  اليوم  اعتبارا من  احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 

�سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

اعالن حكم بالن�ضر
                       يف  الدعوى رقم 2017/1022  احوال نف�س م�ضلمني 

اىل املحكوم عليه/1- احمد غلوم مراد حممد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/ اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/10/17 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
ب�سرى علي عبداهلل �سرور البلو�سي بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعية ب�سرى 
علي عبداهلل البلو�سي على املدعي عليه احمد غلوم مراد بالتي:1- تطليق املدعية من 
من  اعتبارا  ال�سرعية  عدتها  اح�ساء  املدعية  وعلى  لل�سرر  بائنة  بطلقة  عليه  املدعي 
تاريخ �سريورة احلكم باتا 2- اثبات ح�سانتها لولديها ملياء وثنيان 3- الزامه بنفقة 
بنوة مببلغ )2000( درهم �سهريا لكل ولد �ساملة الغذاء والك�ساء وامل�سكن اعتبارا من 
تاريخ رفع الدعوى 4- الزام املدعي عليه مب�ساريف الدعوى . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 
با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 

 رئي�س الق�ضم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
مذكرة اعالن بالن�ضر

يف  الدعوى 2017/213  ا�ضتئناف عمايل    
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- حم��م��د اأع��ظ��م ف��ري��د اح��م��د  جم��ه��ول حمل 
وميثله  م  م  ذ  �س   - التنظيف  خلدمات  /فلورا  امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
/ �سالح ح�سن حممد مبا�سري -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم :  2016/7080 عمايل جزئي بتاريخ 2017/2/7 وحددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  10.00 �سباحا   ال�ساعة  املوافق 2017/12/10   الح��د   يوم 
ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�ضم

حماكم دبي

حمكمة اال�ضتئناف
العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�ضر        
   يف  الدعوى 2017/2323  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-حكاك للتجارة - �س ذ م م  2/ 2- مروان عبدالرحيم حممد طاهر اآل 
علي - ب�سفته كفيل �سخ�سي 3-ح�سن حممد حكاك زاده يزدي - ب�سفته كفيل �سخ�سي - 
جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك دبي التجاري - �س م ع وميثله / عبداهلل خمي�س 
غريب الناخي اآل علي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم 
وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   1570831.95( وقدره  والتكافل مببلغ  والت�سامن  بالت�سامن 
واتعاب املحاماة والفائدة  12% من رفع الدعوى وحتى ال�سداد التام و �سمول احلكم بالنفاذ 
املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم الثنني  املوافق  2017/12/11 ال�ساعة 9.30 �س 
بالقاعة Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12191 بتاريخ 2017/12/6   
اعادة اعالن ح�ضور املدعي عليه بالن�ضر 

يف الدعوى 02/09361/2017 / جتاري
اىل املدعى عليه : جور�سي لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة - �س ذ م م 

مبا اأن املدعي : خليفة عبداهلل احمد لوتاه 
قد اأقام �سدكم الدعوى 02/09361/2017 /جتاري ايجارات امام املركز بطلب الزامكم بالتايل

اخالء عقار - ان املدعى عليه ميتنع عن �سداد الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/5/1 وحتى  
او  بال�سداد  اخطاره  رغم  �سداده  عن  وميتنع  دره��م   18500 مبلغ  بذمته  فرت�سد   2017/11/1

الإخالء يف  2017/9/12 
مطالبة مالية - ان املدعي عليه حرر له �سيكني مببلغ 18500 كقيمة ايجارية وتبني عدم وجود 

ر�سيد لهم وميتنع عن �سداد مقابلهم
مطالبة مالية - ان العقد ت�سمن الن�س على غرامة ارتداد كل �سيك مبلغ )1000 درهم( وقد 

ارتد عدد )2( �سيك دون �سرف 
الزام بت�سليم م�ستندات - ان امل�ستاجر هو امللزم بقيمة ا�ستهالك الكهرباء واملياه وكافة الفواتري 
اإعادة  املاأجور من تلك الإلتزامات وت�سليمه بحالة جيدة ليمكن  املرت�سدة  ولبد من تطهري 

النتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من ايجار بواقع 3083 درهم �سهريا وحتى الخالء الفعلي 

 مطالبة مالية- الزام املدعى عليه بر�سوم وم�ساريف الدعوى 
املوافق  الح����د  ي���وم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  اع��الن��ك��م  اع����ادة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وق����ررت 
الإبتدائية  بالدائرة  الوىل(  )اللجنة  الق�سائية  اللجنة  ام��ام  2.30م  ال�ساعة   2017/12/10
واملنعقدة مبقر مركز ف�س املنازعات الإيجارية لنظر الدعوى ، وقد اأمر بتق�سري مدة امل�سافة 
اىل ثالثة ايام من تاريخ الن�سر . فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونا وتقدمي ما لديكم 

من دفاع وم�ستندات. 

مركز ف�س املنازعات االيجارية

فقدان جواز �ضفرت
�سايخ  امل���دع���و/ جن��م��ول  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، ����س���اي���خ  ر����س���ي���د 
اجل��ن�����س��ي��ة ج�����واز ���س��ف��ره رقم 
)8452641AC( - يرجى 
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة او 
اقرب مركز �سرطة بالمارات.   

فقدان جواز �ضفرت
احمد  فرحان  امل��دع��و/  فقد 
ب���ن���غ���الدي�������س    ، ��������س�������ودرى 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )1714839(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
البنغالدي�سية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.   

فقدان جواز �ضفرت
ف��ق��د امل���دع���و/ ر���س��ي��د احمد 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، ��������س�������ودرى 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
يرجى   -  )150373(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
البنغالدي�سية  ب��ال�����س��ف��ارة 
�سرطة  م����رك����ز  اق��������رب  او 

بالمارات.

فقدان  �ضهادة ا�ضهم   ت
احمد  �سليمان   / امل��دع��و  فقد 
�سهادة   - احل����وق����اين  ���س��ع��ي��د 
�سركة  م����ن  ������س�����ادرة  ا����س���ه���م 
امل�ستثمر الوطني رقم ال�سهادة 
الف  وثالثون  بعدد   2439
�سهم - يرجى من يعر عليها 
ال�سركة  هاتف  على  الت�سال 

رقم 02/6192319

فقدان  �ضهادة ا�ضهم   ت
احمد  �سليمان   / امل��دع��و  فقد 
�سهادة   - احل����وق����اين  ���س��ع��ي��د 
�سركة  م����ن  ������س�����ادرة  ا����س���ه���م 
امل�ستثمر الوطني رقم ال�سهادة 
الف  ع�����س��رون  ب��ع��دد   2436
�سهم - يرجى من يعر عليها 
ال�سركة  هاتف  على  الت�سال 

رقم 02/6192319

فقدان جواز �ضفرت
افيلينو   / امل����دع����و  ف���ق���د 
�سارياجا ماكوى ، الفلبني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )1574103( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/1482239

فقدان جواز �ضفرت
امانتى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفبني   ، ك��ورت��ي��ز  ل��وب��ي��ز 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3465720( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/1482239

فقدان جواز �ضفرت
ويل�سون   / امل���دع���و  ف��ق��د 
كا�سرتو ماجناكو ،  الفلبني 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3577132( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/1482239

فقدان جواز �ضفرت
فقد املدعو / خمل�س حممد 
، م�سر  ال��ده�����س��ان  ح�����س��ن 
�سفره  ج����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )07689824A( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/4446104

فقدان جواز �ضفرت
علياء   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
باك�ستان   ، احل����ق  ���س��ي��اء 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )5902172( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 052/9755500

فقدان جواز �ضفرت
ه���ان���ى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
 ، ال�سبول  حممد  مو�سى 
جواز   - اجلن�سية  الردن 
�سفره رقم )854228( 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/4109611

فقدان جواز �ضفرت
بيرت�س   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
بيرت�س  كر�ستوفري  �سارىل 
كر�سيلني كر�ستوفري ، الهند   
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
من   )3372524Z(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم 050/4485367 

فقدان جواز �ضفرت
حممد   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
�سوريا   ، ع��ل��ي  �سيخ  رائ���د 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
  )10842822( رق����م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/6990266

فقدان جواز �ضفرت
�سالح   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
عبداهلل �سامل مقرم ، اليمن 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3101478( رق�������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  الت�������س���ال 

 050/5356989

فقدان جواز �ضفرت
/عبدالرحمن  امل��دع��و  فقد 
حم��م��ود حم��م��د ط��ق��اط��ق ، 
ج���واز   - اجل��ن�����س��ي��ة  الردن 
 )556705( رق���م  ���س��ف��ره 
م��������������ن ي������������ج������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
الت���������س����ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رق���م 

 056/4145811

فقدان جواز �ضفرت
ري���ح���ان���ه   / امل�����دع�����و  ف����ق����د 
ب��������روي��������ن رف�������ي�������ق اح����م����د 
ب���ن���غ���الدي�������س   ، ��������س�������ودرى 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م���ن   )377995(
عليه الت�سال بتليفون رقم 

 058/2522009

فقدان �ضهادةاأ�ضهم
 - احل��وق��اين  �سعيد  احمد  �سليمان   / املدعو  فقد 
الوطني  امل�ستثمر  �سركة  ا�سهم �سادرة من  �سهادة 
الف     خ��م�����س��ة  ب��ع��دد   102570 ال�����س��ه��ادة  رق���م 
�سهم - يرجى من يعر عليها الت�سال على هاتف 

ال�سركة رقم 02/6192319
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»الحتاد حتديات البداية وعظمة الإجناز« حما�سرة نظمها جمل�ض حممد خلف يف اأبوظبي

•• اأبوظبي – الفجر:

باأبوظبي  الكرامة  منطقة  يف  خلف  حممد  جمل�س  نظم 
م�ساء اأم�س الول الثنني، حما�سرة حتت عنوان »الإحتاد 
األقاها معايل حممد  الإجن��از«،  البداية وعظمة  حتديات 
املر، رئي�س املجل�س الوطني الإحتادي �سابقا، واأدار احلوار 
جريدة  حترير  رئي�س  احل��م��ادي  حممد  الأ�ستاذ  خاللها 

الحتاد.
حيث �سهدت املحا�سرة ح�سور كل من معايل اللواء ركن 
اإدارة املهرجانات  طيرّار فار�س خلف املزروعي رئي�س جلنة 

والربامج الثقافية والرتاثية باأبوظبي،
 و�سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئي�س املجل�س 
الوطني الإحتادي، و�سعادة حمد الرحومي ع�سو املجل�س، 
عدد  جانب  اإىل  املجل�س،  ع�سو  الب�سطي  عفراء  و�سعادة 
والكتاب  املثقفني  م��ن  املجل�س  ورواد  املنطقة  اأه���ايل  م��ن 

وال�سعراء والإعالميني.
وخالل املحا�سرة تطرق معايل حممد املر، رئي�س املجل�س 
الوطني الإحتادي �سابًقا، اإىل احلديث حول طبيعة احلياة 
اأب��ن��اء الإم�����ارات  قبل ق��ي��ام الإحت����اد، مروًرا  ال��ت��ي عا�سها 
مبراحل تاأ�سي�س الإحتاد واأبرز التحديات يف ذلك الوقت، 
اإجن��ازات عظيمة جعلتها يف  الدولة من  اإليه  وما و�سلت 

مقدمة دول العامل.
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  �سمو  اأن  معاليه  واأك��د 
»رحمه اهلل« قدم حلول مبتكرة ومبدعة  للتغلب على كافة 
حتديات ن�ساأة دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث عمل 
1966 على بناء  اأبوظبي يف عام  �سموه منذ توليه حكم 
اجل�سور املفقودة، كما اأدرك �سموه و�سمو ال�سيخ را�سد بن 

اأهمية قيام الإحت��اد، م�سرًيا  مكتوم »رحمهما اهلل« حينها 
اإىل اأن تاأ�سي�س �سندوق تطوير الإمارات املت�ساحلة اأ�س�س 
ال�سمالية  اأب��وظ��ب��ي ودب���ي والإم�����ارات  ب��ني  ت��ق��ارب  عن�سر 
اخليمة  وراأ���س  القيوين  واأم  وعجمان  )ال�سارقة  اخلم�س 
التفاهم،  من  مزيد  اإىل  التقارب  ه��ذا  واأدى  والفجرية(، 

وليتم �سياغة د�ستور يعك�س كيان الإمارات ال�سبع ويوحد 
ال�سفوف حتت �سقف دولة الإمارات العربية املتحدة.

واأو�سح اأن ال�سيخ زايد اأوىل التعليم عناية فائقة، وحر�س 
بالتعليم  تنه�س  اأخ��ذت  التي  امل�سروعات  دعم جميع  على 
وخدمة  العطاء  على  ق��ادر  موؤهل  جيل  لين�ساأ  تدريجياً، 

الوطن، م�سريا اإىل اأنه عند قيام الحتاد مل تكن اخلدمات 
ف�ساهم  الدولة،  مناطق  من  لكثري  و�سلت  قد  التعليمية 

�سموه يف اي�سال التعليم اإىل كل مكان،
التعليم  ال�سامية ببناء املدار�س ومراكز   واأعطى الأوام��ر 
القليل  العدد  اإىل  النظر  الدولة، دون  يف خمتلف مناطق 

للطلبة وقتها.
كما اأن الدولة تعهدت باإبتعاث الطلبة الراغبني يف اإمتام 
اإىل  ���س��واء  اخل���ارج،  اإىل  الثانوية  ال��درا���س��ة  بعد  تعليمهم 
اإحدى الدول الأجنبية اأو العربية للح�سول على ال�سهادة 

العليا على نفقتها،
اإىل   م�سريا اإىل جتربته ال�سخ�سية يف ذلك، حيث توجه 
مدينة نيورك يف الوليات املتحدة لإمتام م�سريته العلمية 

العليا على نقة الدولة.
التمكني  وم�سرية  والتميز  البناء  جهود  اأن  معاليه  واأف��اد 

بقيت م�ستمرة وبوترية مت�سارعة، 
وبتوجيهات حكيمة من �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
زايد اآل نهيان، رئي�س الدولة، حفظه اهلل، و�ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه 
نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  اهلل، 
امل�سلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 

واإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات.
ويف ختام املحا�سرة قدم عدد من احل�سور مداخالت قيمة 
حتدثت عن جتارب �سخ�سية وواقعية اأثرت احلديث حول 
التي حتققت  العظيمة  والإجن���ازات  الدولة  بناء  حتديات 

على مدار 46 عام، 
والتحديات  العقبات  كافة  املوؤ�س�سني  الآب��اء  جت��اوز  وكيف 
ال��ت��ي واج��ه��ت ق��ي��ام الحت�����اد، وك��ي��ف مت ال��ت��غ��ل��ب عليها، 
ال��دول��ة م��ن اإجن���ازات على  اإل��ي��ه  م�سريين اإىل م��ا و�سلت 
الحت���اد،  ق���وة  بف�سل  واخل���ارج���ي  ال��داخ��ل��ي  ال�سعيدين 
الر�سيدة ونزاهة عقولهم جعلت دولة  القيادة  واأن حكمة 

الإمارات من اأف�سل دول العامل.

الظنحاين يحتفل مبرور 10 �سنوات على م�سروعه الثقايف يف باري�ض

و�شط  ح�شور اآلف من اجلمهور 

الثقافة تختتم فعالياتها لحتفالت اليوم الوطني  الـ 46 يف املراكز الثقافية و�سيتي ووك 

•• باري�س-الفجر:

احتفل ال�ساعر الإماراتي خالد الظنحاين 
الجتماعية  ال���ف���ج���رية  ج��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س 

باري�س،  الفرن�سية  العا�سمة  يف  الثقافية، 
الثقايف  �سنوات على م�سروعه   10 مبرور 
اإب�����راز الوجه  اإىل  ي��ه��دف  ال���ذي  ال�����دويل، 
والتعريف  الإم������ارات،  ل��دول��ة  احل�����س��اري 

ثقافة  ون�سر  الإم���ارات���ي  الثقايف  ب��ال��واق��ع 
وت�������راث ال����دول����ة ل�����دى ����س���ع���وب ال���ع���امل، 
ف�ساًل عن تعزيز التوا�سل مع الثق�����افات 

الأخرى. 

وذلك على هام�س فعاليات امللتقى الأدبي 
ال�سعري الرابع الذي نظمه منتدى �سعراء 
املهجريف باري�س، وحل به الظنحاين �سيف 
�سرف، بح�سور نخبة من املثقفني العرب 

يف املهجر.
الدويل  الثقايف  الظنحاين  م�سروع  ويعد 
التي  العربية  الثقافية  امل�ساريع  اأب��رز  من 

يتبناها املثقفون ب�سفة �سخ�سية،
2008 من  ع���ام  اإىل  ان��ط��الق��ت��ه  وت��ع��ود   
�سعرية  اأم�سية  الظنحاين  اإح��ي��اء  خ��الل 

�سمن فعاليات
العامل  مبعهد  الثقافية«  الفجرية  »ليايل 
ث��م وا���س��ل م�سريته  ب��اري�����س،  ال��ع��رب��ي يف 
املا�سية  ���س��ن��وات  ال��ع�����س��ر  ال��دول��ي��ة خ���الل 
باإحياء  37ندوة �سعرية وثقافية يف ثالث 

ع�سرة دولة، وهي: 
هولندا،  اإ�سبانيا،  اإيطاليا،  اأملانيا،  فرن�سا، 
تون�س،  امل��غ��رب،  م�����س��ر،  ال��ه��ن��د،  الت�سيك، 

ليبيا، الأردن، و�سوريا. 
كما ترجمت ق�سائده اإىل لغات عدة، منها: 

الإيطالية، الإجنليزية،
 ال���ف���رن�������س���ي���ة، الأمل�����ان�����ي�����ة، الإ����س���ب���ان���ي���ة 

وامل���ال���ي���الم���ي���ة- ال��ه��ن��دي��ة، وح�����س��ل على 
الدكتور  الراحل  الهندي  الرئي�س  جائزة 
 ،2016 لعام  الثقايف  للتميز  الكالم  عبد 

تكرمياً له على ن�ساطه الثقايف الدويل.
هذه  يف  الظنحاين  ال�ساعر  ���س��رح  ب���دوره 

املنا�سبة قائاًل: 
اإن��ه مل��ن دواع���ي ���س��روري اأن احتفل مبرور 
10 �سنوات على م�سروعي الثقايف الدويل 
واملحبة  ال�������س���الم  ر����س���ال���ة  ي��ح��م��ل  ال�����ذي 
وال��ت�����س��ام��ح وال��ت��ع��اي�����س الإم����ارات����ي����ة اإىل 

العامل. 
م�سرياً اإىل اأن م�سروعه مل يكن لي�سل اإىل 
�سنواته الع�سر من دون الدعم الكبري من 
�ساحب  خ�سو�ساً  الر�سيدة،  البالد  قيادة 
ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو 

ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية. 
واأه�����دى ال��ظ��ن��ح��اين جن��اح��ه ال��ك��ب��ري اإىل 

الإمارات قيادًة وحكومًة و�سعباً،
ال��وط��ن ع��ل��ى م��وا���س��ل��ة امل�سرية   م��ع��اه��داً 
الثقافية التي يفخر  باملزيد من املنجزات 
حد  على  والعربي  الإم��ارات��ي  الإن�سان  بها 

�سواء.

•• اأبوظبي –الفجر:

مبجموعة من العرو�س العاملية املبهرة وو�سط 
وتنمية  الثقافة  وزارة  اختتمت  كبري  جمهور 
الأول الثنني فعالياتها يف  اأم�س  املعرفة م�ساء 
اإطار احتفالتها باليوم الوطني 46، بتقدمي ما 
يزيد على 100 فعالية كربى على مدار اأ�سبوع 
وتكاملت  وال��رتاث،  بالثقافة  الفن  فيها  امتزج 

الفنون ال�سعبية باملحلية لتقدم مهرجاناً وطنياً 
م��ن خمتلف  املجتمع  ف��ئ��ات  ك��اف��ة  فيه  ���س��ارك��ت 
اأنحاء الإمارات �سملت املراكز الثقافية ومنطقة 

ال�سيتي ووك.
وجاءت املح�سلة النهائية ملجمل الفعاليات التي 
قدمتها الوزارة على مدى اأ�سبوع كامل احتفاًل 
باليوم الوطني اإيجابية للغاية من حيث انتظام 
الأن�سطة وتنوعها والإقبال اجلماهريي عليها 

يف كل مكان على اأر�س الدولة.
قدمتها  ال��ت��ي  الرئي�سية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  و���س��ه��دت 
يف  حدث  كما  وا�سعاً،  جماهريياً  اإقباًل  ال��وزارة 
ا�ستقبلت  التي  ووك  ال�سيتي  منطقة  فعاليات 
م���ا ي��زي��د ع���ن 18 األ����ف زائ����ر م���ن ك��اف��ة فئات 
وحر�ست  الح��ت��ف��ال  اأي���ام  م��دى  على  املجتمع، 
تقدم   اأن  ع��ل��ى  امل��ع��رف��ة  وتنمية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ف�سمت  م��ن جميع  م��ت��ن��وع��ة  ب��اق��ة 
عرو�س للفرق ال�سعبية وفرق الفلكلور العاملي 
ولوحات الفن الت�سكيلي التي قدم من خاللها 
جمموعة من اأبرز الفنانني الإماراتيني والعرب 
والأج���ان���ب اأف�����س��ل اجل���داري���ات ال��ت��ي تعرب عن 
حبهم  لالإمارات وم�ساركتهم الدولة لالحتفال 

باليوم الوطني.
�سهدته  ال�����ذي  اجل���م���اه���ريي  الإق����ب����ال  وج�����اء 
املنطقة  ليدلل على جناح الفعاليات يف حتقيق 
اإقبال  الثقافية  امل��راك��ز  �سهدت  فيما  اأه��داف��ه��ا، 
ال����وزارة  م��راك��ز  �سكلت  ح��ي��ث  ال��ن��ظ��ري  منقطع 
نقاط احتفال هامة يف خمتلف الإمارات والتي 
ا�ستقبلت الآلف ويرجع ذلك ملا قدمته املراكز 
م���ن ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ن��وع��ة ل��الأ���س��ر ح��ي��ث اأقامت 
املراكز الثقافية العديد من الأن�سطة الرتاثية 

ع��رب ب��رن��ام��ج ال��ق��ري��ة ال��رتاث��ي��ة، وج����اءت هذه 
حر�س  ال��ت��ي  الفعاليات  مقدمة  يف  الفعاليات 
على ح�سورها الآلف من املواطنني واملقيمني 
الأط���ف���ال  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  م���راك���ز  ت��غ��ف��ل  ومل 
والنا�سئة فخ�س�ست لهم العديد من الأن�سطة 
منها مناطق الألعاب واملر�سم احلر وامل�سابقات 
الثقافية التي �سملت معلومات مهمة عن تاريخ 

وقيادة وجغرافيا الإمارات،
البهجة يف  م��ن  ج��وا  امل�سابقات  ه��ذه  واأ���س��ف��ت   
ن��ف��و���س امل��ئ��ات ال��ذي��ن اح��ت�����س��دوا ي��وم��ي��اً ملتابعة 
الفلكلور  وع��رو���س  ال�سعبية  ال��ف��ن��ون  ع��رو���س 

العاملي  على مدى اأيام الحتفالت،
املحببة  الكرتونية  ال�سخ�سيات  اإىل  اإ���س��اف��ة   

لالأطفال التي جابت املراكز الثقافية.
وزارة  حر�ست  لالحتفالت  الأول  اليوم  ومنذ 
الثقافة وتنمية املعرفة على عمل ا�ستطالع اأراء 
للجماهري وتقييمها للفعاليات فجاءت النتائج 
الأولية له اأن حجم امل�ساركة كان كبرياً للغاية، 
من  ال����وزارة  ق��دم��ت  مب��ا  ا�ستمتع  اجلميع  واأن 
متاما  متطابقة  الفعاليات  كانت  كما  فعاليات، 
على مواقع  ن�سرة  ال��ذي مت  الفعاليات  جل��دول 
الوزارة واأ�ساد عدد كبري منهم بحر�س الوزارة 

التجمعات  م��ن��اط��ق  ال��ف��ع��ال��ي��ات يف  اإق��ام��ة  ع��ل��ى 
اجلماهريية، 

املراكز  به  قامت  ال��ذي  املتميز  بالدور  منوهني 
الالئق  بال�سكل  الفعاليات  لإظ��ه��ار  الثقافية 

باملنا�سبة الوطنية العزيزة على قلوب اجلميع.
اآراء الفرق  كما حر�ست ال��وزارة على ا�ستطالع 
ال��ع��امل��ي��ة امل�����س��ارك��ة يف ال��ف��ع��ال��ي��ات م���ن ال����دول 
ونوعية  ال��ف��ع��ال��ي��ات،  يف  والأج��ن��ب��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 

لال�ستفادة  املقدمة  الفقرات  وطبيعة  الأن�سطة 
م��ن ه��ذه الآراء يف ال�����س��ن��وات ال��ق��ادم��ة وه��و ما 

اعتادت الوزارة على تنفيذه كل عام ،
 وذلك للعمل بروح الفريق على كافة امل�ستويات 
اأر�س  على  بالتنفيذ  وانتهاء  بالتخطيط  بداية 

الواقع،
 مبا يحقق اأهداف وزارة الثقافة وتنمية املعرفة 

من تنظيم هذه الفعاليات.
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)وردة �سامية(.. اآراء اإيجابية عدة �سهدتها مواقع التوا�سل الجتماعي
م�سل�سل  خ����رج  ط��وي��ل��ة  حت�������س���ريات  ب��ع��د 
على  م��ت��ك��ئ��اً  ال���ن���ور،  اإىل  ���س��ام��ي��ة(  )وردة 
وتت�سدى  و�سكينة(،  )ريا  ال�سهرية  الق�سة 
�سالفة  ال�����س��وري��ت��ان  ال��ن��ج��م��ت��ان  لبطولته 

معمار و�سكران مرجتى. 
انطلق عر�س م�سل�سل )وردة �سامية( على 
من  العمل   .BEIN Drama �سا�سة 
و�سكران  معمار  �سالفة  النجمتني  بطولة 
املمثلني  اأب��رز  اإىل جانب ع��دد من  مرجتى 

اللبنانيني وال�سوريني. كتبه مروان قاووق 
ال���ذي اخ��ت��ار الإط���ار ال��ع��ام م��ن ق�سة )ريا 
�سيقة  اأح���داث  لبتكار  املعروفة،  و�سكينة( 

وجديدة بعيداً منها.
اآراء اإيجابية عدة �سهدتها مواقع التوا�سل 
ي�سكل  ل  ال��ذي  امل�سل�سل  ح��ول  الجتماعي 
م��ن ف�ساء  واح�����داً  اإلرّ ج��ان��ب��اً  ال��ق��ت��ل  ف��ي��ه 
درام��ي وا�سع، فيبتعد الأخ��ري عن ال�سورة 
ويعر�س  )احل����ارة(،  ���س��ادت  التي  النمطية 

اجلرائم  ارتكاب  اإىل  تتجهان  اأختني  ق�سة 
وتنفيذ املوؤامرات �سد كل من حولهما، بعد 
يف  و�سعتهما  قا�سية  جت���ارب  يف  م��روره��م��ا 
حالة نف�سية خا�سة، اإ�سافة اإىل �سر يتعلرّق 

بهويتهما الأ�سلية.
ز  كذلك اأثنى كثريون على اأن امل�سل�سل يركرّ
للماألوف  خ��الف��اً  الن�سائية  البطولة  على 
احلارة  تتناول  التي  ال�سورية  الأع��م��ال  يف 
م���ع���م���ار وم���رجت���ي،  اإىل ج���ان���ب  ع���م���وم���اً. 
اد،  حدرّ �سلرّوم  الفنرّانون  البطولة  يف  ي�سارك 
اد، ونادين حت�سني  و�سعد مينة، ويو�سف حدرّ
بك، وعالء قا�سم، واآية طيبا، وحممد خري 
خوري،  ونادين  النهار،  ومعت�سم  اح،  اجل���ررّ
وجمدي  يا�سني،  وروع���ة  وط،  �سمرّ وج��الل 
و�سمرية  م���اردي���ن���ي،  وط����الل  م�����س��م��و���س��ي، 
فوزي،  و�سحر   ، ال��دب�����سرّ و�سحى  ب����ارودي، 
ر،  ، وع��ل��ي �سكرّ وج��ي��ان��ا ع��ن��ي��د، وع��ل��ي ك����رميرّ
اب، وعبري �سم�س الدين، وفادي  وفاديا خطرّ
بهن�سي،  واأمي�����ن  ح����وارن����ة،  ول��ي��ن��ا  زغ���ي���ب، 
وحم���م���د ق���ن���وع، واأك������رم احل��ل��ب��ي، وط����ارق 
الفرخ،  وم��اأم��ون  حيدر،  وخالد  املرع�سلي، 

وزينة بارايف، و�سواهم.

دعا الإعالمي زافني قيوجميان كل �سخ�س 
اإىل اأن يعترب نف�سه مهماً بتوا�سع وبعيداً 
)اأن  واأ���س��اف:  الغري،  على  التعايل  من 
�سريبة  فثمة  الأ����س���واء  حت��ت  ت��ك��ون 
على  اأن  اىل  م�������س���رياً  ت���دف���ع���ه���ا(، 
ال���ف���رد حت���دي���د ه���دف���ه، ف�����اإذا كان 
اإن  اأما  ال�سهرة فلن تدوم طوياًل، 
�سي�ستمر،  ال�سغف فحكماً  امتلك 

واملحظوظ يجمع بني الثنني.
ك���الم ق��ي��وجم��ي��ان ج���اء يف لقاء 
 Spot اأخري معه �سمن برنامج
on من اإعداد وتقدمي الإعالمي 
رال������ف م���ع���ت���وق، ح���ي���ث اأع����ل����ن اأن 
�سرية( يحتوي  )ب��ال ط��ول  برناجمه 
ع��ل��ى خ��ل��ط��ة ج����دي����دة، ول���ك���ل حلقة 
مذاقها، م�سرياً اإىل اأنه يف حتٍد 
املو�سم  ه����ذا  ن��ف�����س��ه  م���ع 
ف������ه������و 

يخو�س جتربة احلفاظ على منط اإخباري جدي مبعايري �سحافية عالية مع اإدخال مواد 
تكون  اأن  برنامج جديد، على  اإىل طرح  �ستقوده  التجربة  اأن هذه  اأو�سح  خفيفة. كذلك 
ردود فعل النا�س وراأي اإدارة التلفزيون وتقييمه ال�سخ�سي عوامل كفيلة بتحديد م�سري 
اأنه على توا�سل مع فريق )حديث البلد( للعمل على حتقيق هذه  هذه اخلطوة، كا�سفاً 

الفكرة.
وهل ي�ست�سيف فنانني يف برناجمه؟ 

يجيب: )احلدث يحتم ا�ست�سافة هذا الفنان اأو ذاك، ومن اأ�ست�سيفه منهم عليه القبول 
ب�سروطي، فاأنا ل�ست م�سطراً اإىل اإر�ساء اأحد، قال زافني قيوجميان.

ال��ث��اين م��ن تاريخ  اأك���ر م��ن جامعة، يتابع كتابة اجل���زء  ال���ذي يعطي درو���س��اً يف  زاف���ني 
التلفزيون بعد اجلزء الأول الذي طرحه بعنوان )اأ�سعد اهلل م�ساءكم(، ويحاول ت�سكيل 
توازن بني امل�سهد العام وبني ربط خربته يف هذا املجال. وقال: )ل اأ�ستطيع تقييم نف�سي 

لأنني �ساأكون قا�سياً يف حقها ولن اأرحمها(.
حول اتهامات توجه اإليه ب�سرقة اأفكار من برامج اأخرى ك� )منا وجر( و)حكي جال�س(، 
قال: )مل اأ�سمع بذلك، واخلالف مع جو معلوف مل يكن يف اإطار ال�سرقة، اإذ با�سرت يف 
خو�س التجربة الجتماعية منذ عام 2009، ولكن يف اأحد املوا�سم طرحنا فكرة مت�سابهة 

يف الربناجمني، وكان جو �سبق اأن �سجلها با�سمه، وقبل اأن ينتهي املو�سم ت�ساحلنا(.
ز على فقرة )رادار(، وقال اإنه عندما تابعها طالب بان�سمام ايلي  (، فركرّ اأما عن )منا وجررّ
الأمر  وتكرر   ،  mtv يف  يتقا�ساه  عما  م��ادي م�ساعف  مبلغ  مقابل  فريقه  اإىل  �سليمان 

بطريقة عفوية اأربعة اأ�سابيع، ثم انتهى.
�سقيقاه. ومل  بل هما  الإع���الم،  رب��اط وج��و معلوف كولديه يف  بيار  اأن  اإىل  اأ���س��ار  كذلك 
وارد  يف  لي�س  ولكنه  زم��ن،  منذ  موجود  اأم��ر  فهو  ال�سا�سات،  ح��رب  قيوجميان  ي�ستغرب 
الدخول يف هذا املعرتك انطالقاً من القيم التي يتم�سك بها، ف�ساًل عن اأنه مل يكن يوماً 

ناطقاً با�سم اأية حمطة.
عن الو�سع املايل وما يتعلق بالتخلف عن دفع الرواتب للموظفني يف قناة )امل�ستقبل(، 
ق اإىل هذا الأمر، موؤكداً اأنه مل يربط يوماً عمله باملال، فالأخري  رف�س قيوجميان التطررّ
د على اأن الأزمة املالية  مهم وجزء اأ�سا�سي لال�ستمرارية، ولكن الأهم حب املهنة، و�سدرّ
تطاول خمتلف و�سائل الإعالم، وكل �سخ�س يت�سرف وفق قناعاته. كذلك لفت اإىل 
اأنه  الإعالميني  معظم  غادرها  فيما  )امل�ستقبل(  �سا�سة  على  ال�ستمرارية  �سبب  اأن 
ي�سع  ل من  يتحمَّ فهو ل  اأك��ر،  وتعنيه  ه  تهمرّ التي  املطلقة  ولديه احلرية  مرتاح 
اإن كانت �سدرّ م�سلحته،  اإىل تقدمي مادة يقتنع بها حتى  له ال�سوابط، بل ي�سعى 

و)للحرية ثمن(، يقول.
التخطيط  ���س��دد  يف  ذك���ر،  ك��م��ا  الآن،  لكنه  �سي�ستمر  م��ت��ى  اإىل  زاف���ني  يعلم  ول 

والتح�سري للمرحلة اجلديدة ما بعد تقدمي الربامج التلفزيونية.

انتقادات
حول النتقادات التي يتعر�س لها ب�سبب اأ�سئلته، راأى قيوجميان اأن هذه الأ�سئلة 
اأعطته ميزة خا�سة. اأما عن �سوؤال: �سو ح�سيت؟ الذي ا�ستهر به، فقال: ال�سوؤال 
التفكري  اأن��ه يف �سدد  اأك��ر من غ��ريه، لذلك مت الرتكيز عليه(، كا�سفاً  م�سحك 
بتحويل ال�سوؤال اإىل فقرة جديدة تعتمد على اإجراء م�سابقة بني ال�سيوف يحدد 

فيها ال�سم الذي �سيتوجه اإليه ب�سوؤال: �سو ح�سيت؟
اإل اأنه اأ�سف لتمادي البع�س يف النتقاد الذي و�سل باأحد الأ�سخا�س حد الإهانة. فهل 
هو طارق �سويد؟ )ل تعليق(، اأجاب قيوجميان مو�سحاً: )ل اأقف عند هذه الأمور، فاأنا 
لهذا  احرتامي  عن  وتخليت  ح�سيت؟  �سو  نف�سي:  �ساألت  بالإهانة  �سعرت  وعندما  ناجح 

ال�سخ�س وهو اأمر اأبلغته به حني التقينا(.
وقال: )ثمة من اأتقن تقليدي بذكاء كفادي رعيدي، وطوين اأبو جودة، وماريو با�سيل(، 
كا�سفاً اأن اأولده يرددون اأي�ساً �سوؤال �سو ح�سيت؟ من دون اأن يعرفوا اأن النتقاد يطاول 

والدهم، وهو ل يعلم كيف يواجههم باحلقيقة.
يف ات�سال مع الإعالمية رابعة الزيات، اأ�سادت الأخرية باأداء زافني قيوجميان وو�سفته 
بات  كذلك  واإن�سانياً.  و�سيا�سياً  اجتماعياً  املعلومات  ومبو�سوعة  الإع��الم  يف  بالأ�ستاذ 
ذكياً ومتكن من ح�سد  كان  ال�سنوات  اأداءه على مدى  اأن  اإىل  اليوم مرجعاً، م�سرية 

اللحظات التلفزيونية البعيدة عن البتذال.

يوجد من اأتقن تقليدي بذكاء 

زافني قيوجميان: اأن تكون
 حتت الأ�سواء فثمة �سريبة تدفعها

بربناجمه  قيوجميان  زاف��ني  الإع��الم��ي  ا�شتهر 
تلفزيون  على  قّدمه  ال��ذي  وانفتحت(  )�شرية 
على  ي�شتمر  حني  يف  طويلة،  �شنوات  )امل�شتقبل( 
يتناول  حيث  �شرية(  طول  )بال  يف  نف�شها  القناة 
موا�شيع لفتة وق�شايا اجتماعية وفنية وغريها. 
والنتقادات  املقبلة  وم�شاريعه  برناجمه  حول 

التي يتعّر�ش لها حتّدث اأخريًا.

مى �سليم تعتذر عن م�سل�سل 
وعبيد" "هوامن 

بعنوان  جديد  م�سل�سل  بطولة  فى  امل�ساركة  عن  �سليم  مى  الفنانة  اع��ت��ذرت 
»هوامن وعبيد« للمخرج اأحمد عاطف، حيث يعمل على التح�سري للعمل الذى 
ينتمى لأعمال ال� 60 حلقة، ومت تر�سيحها لتقدمي اأحد الأدوار الرئي�سية فى 

العمل ولكنها اعتذرت.
ويعد »هوامن وعبيد« هو امل�سل�سل الثالث التى تعتذر عنه مى �سليم فى غ�سون 
الأيام القليلة املا�سية بعد »خط �ساخن« للمخرج ح�سنى �سالح وبطولة ح�سني 
اهلل  تاأليف عبد  و«خيانة عظمى«  ال�سافعى،  ون�سال  فواخرى  و�سالف  فهمى 
ح�سن واأمني جمال وحممد حمرز واإخراج احمد ح�سن وي�سارك فى بطولته 

وليد فواز.
وكان اآخر اأعمال مى �سليم فى الدراما م�سل�سل »واكلينها والعة – �سبع �سنايع«، 
فى  و�سارك  املا�سية،  الفرتة  خ��الل  الف�سائية  القنوات  على  عر�سه  وتنتظر 
بطولته �سريف رمزى و�سريف رمزى، واإجنى وجدان، وخالد علي�س، ويا�سر 
حتت  كتابة  ور�سة  تاأليف  ال�سرف،  �سيوف  من  كبرية  وجمموعة  الطوبجى، 
وتدور  بادير  وم��ارى  الع�سفورى  تغريد  واإخ��راج  احلميد،  عبد  تامر  اإ�سراف 
اأحداثه فى حلقات منف�سلة مت�سلة ب�سكل كوميدى، وي�سهد ظهور جمموعة 

كبرية من النجوم ك�سيوف �سرف.

رحمة ريا�ض.. )خف علي(
بعد النجاحات التي حققتها يف الفرتة املا�سية باأغنياتها بو�سة وعنودي اطلقت 
الفنانة رحمة ريا�س اأغنية جديدة حتمل عنوان ُخْف عليرّ ولقد متيزت هذه 
اً ب�سوت والدها املطرب الراحل واملعروف  ر جدرّ ال موؤثرّ الأغنية باأنرّها تبداأ مبورّ
توزيع  د،  حممرّ غيث  اأحل��ان  امليايل،  �سياء  كلمات  من  والأغنية  اأحمد  ريا�س 

مهنرّد خ�سر.
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عدد مر�سى ال�سكري ت�ساعف 
2000 عام  منذ  مرات   3

2000، وهو ما  3 م��رات منذ عام  ال�سكري  ب��داء  امل�سابني  ت�ساعف عدد 
ا،  �سنويًّ دولر  مليار   850 اإىل  ا  عامليًّ املر�س  عالج  تكلفة  زي��ادة  عن  اأ�سفر 
14 نوفمرب  اأفاد به خرباء يف جمال ال�سحة، اليوم )الثالثاء  بح�سب ما 

ال�سكري. لداء  العاملي  باليوم  العامل  فيه  يحتفل  الذي   )2017
املرتبط  ال�سكري  مر�س  من  الثاين  النوع  من  امل�سابني  غالبية  ويعاين 

بال�سمنة وقلة ممار�سة الأن�سطة البدنية.
ال��دول الأك��ر فقًرا، وكذلك  اإن املر�س ينت�سر ب�سرعة يف  وق��ال اخل��رباء: 
يف الدول التي يتناول النا�س فيها وجبات غربية ويتبنون اأمناًطا معي�سية 

متمدنة.
وتعني هذه الإح�ساءات التي وفرها الحتاد الدويل لل�سكري، اأن واحًدا من 
ا من البالغني يف العامل، ي�ساب بالداء الذي يظهر عندما  كل 11 �سخ�سً

يرتفع ال�سكر يف الدم اإىل م�ستويات عالية.
ا 451 مليوًنا ومن املتوقع اأن  ويبلغ اإجمايل عدد امل�سابني بال�سكري حاليًّ
ا�ستمرت معدلت  اإذا   2045 693 مليوًنا بحلول عام  اإىل  ي�سل عددهم 

الإ�سابة على منوالها احلايل.
الأدوي��ة فقط، بل وت�سمل  اأ�سعار  املر�س  العالية لعالج  التكلفة  ول تعك�س 
واأمرا�س  الأع�����س��اء  ب��رت  م��ث��ل  امل�����س��اع��ف��ات،  م��ن  ع���الج جم��م��وع��ة  تكلفة 

العيون.

جفاف الفم.. الأ�سباب والأعرا�ض.. والعالج
عنه  ينتج  وه��و  الفم  بجفاف  ال��دائ��م  ال�سعور  يف  الأم��را���س  بع�س  تت�سبب 
الرائحة الكريهة والتهاب وت�سقق ال�سفاه وا�سطرابات التذوق واللتهابات 

الفطرية بالفم وقرح الل�سان.
ويقول دكتور حممد اإخ�سائي اأمرا�س الأنف والأذن واحلنجرة: اإن هناك 
اأ�سباًبا خمتلفة توؤدي جلفاف الفم من بينها مر�س ال�سكري وكذلك اأدوية 
ارت��ف��اع �سغط ال��دم وم�����س��ادات الإ���س��ه��ال وم��رخ��ي��ات الأع�����س��اب وم�سادات 
الكتئاب وعالجات ال�سرطان كما يعد عامل ال�سن من العوامل التي توؤدي 

جلفاف الفم وكذلك التدخني.
وي�سري اإىل، اأن العالج يختلف باختالف ال�سبب املوؤدي للجفاف وعالجه اإل 
اأنه ين�سح م�سابي جفاف الفم ب�سكل عام بالهتمام بنظافة الفم والأ�سنان 
وا���س��ت��خ��دام اخليط  وامل��ع��ج��ون  ال��ف��ر���س��اة  ع��ن ط��ري��ق  ب�سكل جيد ومنتظم 

الطبي. 
واأ�ساف، اأنه ميكن ا�ستبدال الأدوية التي توؤدي جلفاف الفم ببدائل اأخرى 
لإنتاج  املحفزة  الأدوي���ة  لتناول  بالإ�سافة  املعالج  الطبيب  اإ���س��راف  حت��ت 

اللعاب.
ا�ستهالك  وتقليل  واحلم�سية  امل��ح��الة  الأط��ع��م��ة  بتجنب  ين�سحهم  كما 

ا بالتنف�س من خالل الأنف ولي�س الفم. الكافيني والتدخني، وين�سح اأي�سً
على  ح�سل  واحلنجرة  والأذن  الأن��ف  اإخ�سائي  هو  م�سعد  حممد  ودكتور 

املاج�ستري من كلية الطب بجامعة املن�سورة امل�سرية.

؟ املتحدة  الوليات  ا�شتقالل  اأعلن  • متى 
�سهر  م��ن  ال��راب��ع  يف  المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  ا�ستقالل  اعلن   -  
يوليو لعام 1776 وكان الحتاد من 13 ولية فقط، وكتب توما�س 
م�ساهري  فيها  عاونه  الع��الن  وثيقة  من  الأعظم  اجل��زء  جيفر�سون 

مثل جون اآدمز - بنيامني فرانكلني 
؟ يطلق  ما  وعلى  ؟  بنغالدي�ش  كلمة  معنى  • ما 

يطلق ا�سم بنغالدي�س على مكان يعرف �سابقا با�سم )باك�ستان ال�سرقية 
( ومعناه البنغال احلر . 

والنباتات؟  احليوانات  اأعمار  يف  ال�شحيحة  القاعدة  هى  • ما 
القاعدة ال�سحيحة هنا تقول اإنه كلما اأبطاأ النبات اأو احليوان يف منوه 
طال عمره فمن احل�سرات ما ل يعي�س يف طور البلوغ اأكر من �ساعات 
بينما يطول عمر ال�سالحف والإن�سان اإىل قرن اأو اأكر وتعي�س بع�س 

الأ�سجار اآلف ال�سنني. 

اليمنى.  الأذن  من  �سمعاً  اأ�سعف  الي�سرى  الأذن  اأن  تعلم  • هل 
الفك.  ع�سلة  هي  الإن�سان  ج�سم  يف  ع�سلة  اأقوى  اأن  تعلم  • هل 

مئوية درجة   128 حتى  حرارة  يحتمل  اجل�سم  اأن  تعلم  • هل 
اأحما�س  من  حتويه  ما  و  الربوتينات  يحول  اأن  ميكنه  الذي  الوحيد  الع�سو  هو  الكبد  اأن  تعلم  هل   •

اأمينية اإىل مادة اجللوكوز اأو ال�سكر.
املوجود يف اخلمائر واللنب والبي�س واللحم والأجا�س والفول واحلنطة  اأن نق�س فيتامني ب  • هل تعلم 
ه وي�سبب تهيجات وا�سطرابات  غري امل�سنرّعة واحلبوب كالفا�سولياء واللوبياء والبطاطا يوؤخر النمو وي�سورّ

ا .  يف الأع�ساب وام�ساكا حادرّ
الإن�سان  على  �سار  تاأثري  لها  يكون  اأن  ميكن  الباذجنان  و  اخليار  مثل  اخل�سروات  بع�س  اأن  تعلم  • هل 
�سام  تاأثري  لها  م��واد  نتج عنه  اإىل ال�سفرار  اأن اخليار لو حتول لونه من الخ�سرار  البحوث  اأثبتت  حيث 
على الإن�سان كما اأثبتت اأن اخليارة املرة ذات ال�سكل املعوج لها تاأثري �سام على الإن�سان .. و هذه املادة ال�سامة 

توجد يف قلب اخليارة .. كما اأثبتت البحوث اأن اأكل الباذجنان بكرة يوؤثر على اجلهاز الع�سبي لالإن�سان. 
ن�سبة  ارتفاع  على  يق�سي  فهو   .. القلبية  بالأزمات  الإ�سابة  مينع  املدم�س  الفول  تناول  اأن  تعلم  هل   •
اإىل  ت��وؤدي  امل��واد التي  الكول�سرتول يف الدم .. و بذلك يخف�س تناول الفول املدم�س ن�سبة واحد باملئة من 

ت�سلب ال�سرايني. 

الليل والنهار
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فوائد الليمون

الب�سرة  ذوات  خا�سة  يفيد  فهو  وب��ذل��ك  للم�سام  قاب�سة  ك��م��ادة  ي�ستخدم 
من  بها  يلت�سق  وم��ا  ال��زائ��دة  ال��ده��ون  لرت�سب  تتعر�س  حيث  الدهنية 
قاذورات مب�سام اجللد.  ولهذا الغر�س ت�ستعمل طبقة رقيقة من الع�سري 
اأن جتف متاماً. ويكرر هذا  بعد  الفاتر  باملاء  ت�سطف  الوجه، ثم  ده��ان  يف 
الدهان.  كما ي�ستخدم ع�سري الليمون كم�ساد للنم�س اأو ُبقع الوجه حيث 
بدعكها  الأ���س��ن��ان،  فرة  �سُ لإزال���ة  كذلك  وي�ستخدم  اإخفائها.  على  ي�ساعد 

بالع�سري ب�سفة متكررة

حذرت الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال وجمعية ال�سمنة، 
م��ن اإح����راج الأط��ف��ال ال��ب��دن��اء، م��وؤك��دًة اأن ذل��ك الت�سرف لن 
الكيلوجرامات  بع�س  م��ن  التخل�س  حم��اول��ة  على  ي�سجعهم 
ال����زائ����دة، ب���ل ���س��ُي�����س��اه��م يف اأمن�����اط ���س��ل��وك��ي��ة م��ن��اق�����س��ة مثل 
الإفراط يف الأكل واخلمول والعزلة وجتنب الفحو�س الطبية 

الدورية.
ويف بيان م�سرتك قالت الأكادميية الأمريكية لطب الأطفال 
وجمعية ال�سمنة: اإنرّ ذلك يوؤدرّي لأثر معاك�س وي�سهم يف اأمناط 
وال��ع��زل��ة وجتنب  الأك���ل واخل��م��ول  الإف����راط يف  �سلوكية مثل 

الفحو�س الطبية الدورية. بح�سب "رويرتز".
البيان  اأع����دوا  ال��ذي��ن  الباحثني  كبري  ب��ون��ت  �ستيفن  وين�سح 
والرئي�س املوؤ�س�س للجنة التنفيذية لق�سم ال�سمنة بالأكادميية 
نعلم  الإي��ج��اب��ي.  النهج  "وا�سلوا  الأط��ف��ال:  لطب  الأمريكية 

اأمر �سعب واأنرّ املر�سى يعانون على الأرجح  اإح��داث تغيري  اأنرّ 
اأن  اأهدافهم، لكن بو�سعنا  البداية م�ساكل يف حتقيق بع�س  يف 

نتعلم من هذه التحديات وننطلق منها".
واأ�ساف بونت: "نعلم كذلك اأنرّ الأطفال الذين يعانون ال�سمنة 
اأن  اأكر عر�سة لل�سعور بالنق�س والكتئاب والقلق، لذا نريد 
ا على الرتكيز على الت�سجيع الإيجابي ولي�س  نكون اأكر حر�سً

زهم على تغيري �سلوكياتهم". ال�سلبي عندما نحفرّ
م�ساكلهم  م��ن  عليهم  التحامل  اأو  منهم  التهكم  ي��زي��د  وق��د 
ال�سحية، ورمبا يت�سبب يف �سعورهم بالعزلة واحلرج واحلزن. 
وزيادة الوزن يف حد ذاتها قد جتعلهم عر�سة لالإيذاء والتنمر. 
بدور قيادي يف  اأن ي�سطلعوا  الأطباء  اأنَّ على  البيان  وجاء يف 
الزائدة  الأوزان  ذوي  م�ساعدة  كيفية  واأ�سرهم  الأطفال  تعليم 

على بلوغ احلجم الذي يبقيهم اأ�سحاء دون اإحراجهم.

اآثار جانبية لإحراج الأطفال البدناء

بريجيت ماكرون زوجة الرئي�ش الفرن�شي خالل ح�شورها مرا�شم ت�شمية الباندا املولود يف حديقة حيوان بيوفال بفرن�شا. )رويرتز(

كان رمزي ن�سيطاً جداً يعمل دائماً باجتهاد.. يذاكر، يلعب الكرة، ي�سبح، ثم قلياًل من ال�سطرجن قبل اأن يذاكر 
اأخواته معه، ثم  الفاكهة ي�سرك  الطعام اخلفيف، يح�سر طبقاً من  ال�سالة وبع�س  اأخ��رى يتخلل ذلك  مرة 
يدخل لري�سم قلياًل، بع�س اللعب على الكمبيوتر، تدوين بع�س الأفكار واملالحظات.. اأ�سياء كثرية يقوم بها 
طوال اليوم وعندما يذهب للنوم يكون م�سطراً ودائماً يقول اأمتنى اأن يكون النهار 42 �ساعة فيقول والده 
منذ اأن جئت من املدر�سة واأنت ل ترتاح فيقول اأحب ذلك واأمتنى اأن يكون النهار 42 �ساعة.. اآه لأ�سمع بع�س 
املو�سيقى واأنا اأقراأ ثم بعدها اأنام لكنه ل ينام يقوم ويذاكر مرة اأخرى وهكذا حتى ي�سرخ عليه والده فينام، 
ويف اأحد الأيام قال رمزي لوالده ملاذا ل يكون النهار 42 �ساعة �سكت الأب قلياًل ثم قال ح�سناً لك ما تريد غداً 

�سيكون النهار 42 �ساعة.
جاء رمزي من املدر�سة فجل�س يتناول طعامه مع والده ثم ذهب ليفعل ما يفعله كل يوم من عمل متوا�سل 
وعندما حل امل�ساء وكان الأب قد نام يف النهار وارتاح دخل رمزي ليلعب يف غرفته ودخل اأبوه معه وبعد النتهاء 
طلب منه والده اأن يدر�س قلياًل ثم اأن ي�سلي وير�سم ويدق بع�س الأحلان على البيانو ويدون بع�س مالحظات 
اليوم و... اأعمال كثرية كثرية طلبها الوالد لكن رمزي و�سل اإىل مرحلة ل ي�ستطيع اأن يرفع يديه واأخذ يقاوم 
حتى ل ينام ووالده ينظر اإليه ويتحدث معه حتى بزغ الفجر فانهار فوق فرا�سه وغط يف نوم عميق.. ا�ستيقظ 
بعد اآذان الظهر متعباً مهدوداً بعد اأن خ�سر يوماً درا�سيا وكان اأبوه قد جاء من العمل فنظر اإليه وقال هل ما 
زلت تريد النهار 42 �ساعة فهم رمزي �سوؤال والده وقال ل يا اأبي لبدنك عليك حق و�سبحان من جعل لنا وقتاً 

للعمل ووقتاً للراحة.. احلمد هلل اأن منحنا الليل والنهار.


