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اأثر جتميد ال�سمك على فوائده الغذائية

يظن �لبع�ض �أن �ملو�د �لغذ�ئية �ملعاجلة بطرق خمتلفة �أقل فائدة من 
�لطازجة، �إال �أن در��سة جديدة �أثبتت عك�ض ذلك بالن�سبة للأ�سماك.

و�أجرى باحثون من �سركة SINTEF �لرنويجية جمموعة جتارب 
نوعية  على  و�لتجميد  �ملختلفة  �ملعاجلة  طرق  تاأثري  معرفة  بهدف 
على  �ملجمدة حتتوي  �الأ�سماك  �أن  در��ساتهم  نتائج  وبينت  �الأ�سماك. 

نف�ض �لعنا�سر �ملفيدة �ملوجودة يف �الأ�سماك �لطازجة.
ويرى �لعلماء �أن هذه �لنتائج مهمة للم�ستهلكني �لذين ي�سعون �إىل 
�سر�ء �أ�سماك جممدة باأ�سعار منخف�سة، وكذلك �لذين يتخوفون من 
�سر�ء �أ�سماك طازجة الأنها قد حتتوي على طفيليات م�سرة لل�سحة.

�أن تكون  �أم��ر جيد  �إن��ه  ت��ار� كونديل:  �لتغذية  �أخ�سائية علم  وتقول 
�الأ�سماك �ملجمدة مفيدة كالطازجة، ويجب �لك�سف على �ل�سمك قبل 
�سر�ئه، للتاأكد من جودته، وعدم تغري لونه �أو �سدور ر�ئحة غريبة 
له. وبح�سب ديلي ميل، فاإن هناك بع�ض �لقو�عد �لو�جب مر�عاتها 

عند �سر�ء �الأ�سماك جممدة:
- �أن تكون �الأ�سماك جممدة فور ��سطيادها.

فرتة  طيلة  وم�ستقرة  منخف�سة  ح���ر�رة  درج���ة  يف  حفظها  يجب   -
�لتجميد.

- �أن جتري عملية �إذ�بتها مبا�سرة قبل �لطهي.
وي�سري �لباحثون �إىل �أن طعم وبنية �الأ�سماك �لتي ُجمدت وُخزنت ومت 

�إذ�بتها بالطريقة �ملذكورة �أعله بقيت دون تغري خلل 10 �أيام.

حذاء مبتكر يجعل منك جيم�س بوند!
�أمامهم زوجا عاديا  �أن  �أن يعتقدو�، للوهلة �الأوىل،  ميكن للكثريين 
عاملا  بد�خلها  تخفي  قد  �حلقيقة  يف  ولكنها  �ل�سود�ء،  �الأح��ذي��ة  من 
مبتكر�،  لندن حذ�ء  �سويني يف  �أوليفر  �الإ�سكايف  �سمم  للجا�سو�سية. 
�ل�سغرية،  �لتج�س�ض  �أج��ه��زة  م��ن  ث���روة  على  ب��د�خ��ل��ه  �ل��ع��ث��ور  ميكن 
تت�سمن وحدة USB، وخامتا للدفع �لذكي، و�أ�سغر هاتف بالعامل، 

ويتم �إخفاء جميع �الأجهزة حتت نعل �حلذ�ء.
ويعر�ض �الآن للبيع زوج �الأحذية �جلا�سو�سة، على غر�ر �أدو�ت جيم�ض 

بوند، وياأتي ب�سعر عال يبلغ نحو 2636 دوالر�.
��ن��ع ه���ذ� �ل����زوج م��ن �الأح���ذي���ة م��ن �أل���ي���اف ك��ي��ف��ل��ر، وه���ي علمة  و���سُ
جتارية للألياف �ال�سطناعية، وميكن ��ستخد�مها لقطع �خل�سب �أو 
�الأحذية  ف��اإن هذه  نف�سك مقيد�  �لبل�ستيك، وحتى يف حال وج��دت 
يف  هاتف  �أ�سغر  �حل��ذ�ء  ويت�سمن  ل��ك.  بالن�سبة  حل  �أف�سل  �ستكون 
�أي�سا  �الأحذية  لزوج  �الإبهام. وميكن  �أبعاده حجم  تتعدى  �لعامل، ال 
تخزين 6 �أدو�ت، وميكن �ختيارها من �سمن جمموعة ت�سمل �أ�سغر 
"كريف" و�سكني  �لذكي  �لدفع  وخ��امت  تتبع  وجهاز  �لعامل  يف  هاتف 
�إىل  باالإ�سافة   ،USB ووح��دة  �إ�ساءة  وك�ساف  �ل�سوي�سري،  �جلي�ض 
بو�سلة وكامري� فيديو م�سغرة وبخاخ ما بعد �حللقة وقلم م�سغر، 
�لغزالن  �أقر��ض دو�ئية. وقد �سنع زوج �الأحذية من جلد  و�سندوق 
�سنعه  ليتم  �أ�سبوعني  ي�ستغرق  ح��ذ�ء  وك��ل  �ال�سكتلندية،  �حل��م��ر�ء 
يف  �خلا�سة  �لبيانات  �إدر�ج  �أي�سا  وميكن  �خل���ر�ء،  قبل  م��ن  ي��دوي��ا 

�حلذ�ء بح�سب �لرغبة، بد�ية من ��سمك �إىل ف�سيلة دمك.

مكتبة تف�سل بني كندا واأمريكا
قد ال تختلف عن باقي �ملكتبات �ملنت�سرة حول �لعامل �إىل حد كبري، �إال 
�أن مكتبة ها�سكل )Haskell Library( هي فريدة من نوعها 
�إذ تقع على �حلدود �لفا�سلة بني دولتني. ويقع ن�سف مكتبة ها�سكل 
د�خل �الأر��سي �الأمريكية فيما �لن�سف �الآخر يف دولة كند� �ملجاورة، 
فتت�سّمن �أر�سيتها �سريًطا ال�سًقا باللون �الأ�سود وهو �خلط �حلدودي 
وبلدة  �الأمريكية  فريمونت  بوالية  الي��ن  ديربي  بلدة  بني  �لفا�سل 
ها�سكل  مكتبة  موقع  ي��اأِت  ومل  �لكندية.  كيبيك  مبقاطعة  �سان�ستيد 
�إذ قررت عائلة ها�سكل بناء �ملكتبة ود�ر �الأوبر� على �حلدود  �سدفة، 
منذ �أكرث من قرن لتعزيز روح �لوئام و�لتفاعل �لثقايف بني �ل�سعبني. 
�الأط��ف��ال يف �جلانب  �الإع��لن��ات وكتب  �الأم��ام��ي ولوحة  �لباب  ويقع 
�الأمريكي، �أما باقي �لكتب وغرفة �لقر�ءة فتقع يف �جلانب �لكندي. 
�لذين  �ل��ز�ئ��ري��ن  �هتمام  �ل�سريط �حل���دودي حم��ط  ك��ان  م��ا  ودوًم���ا 
دوًما ما يلتقطون �ل�سور �إىل جانبه كما ، يخرتق �حلد �لفا�سل بني 
�لدولتني بع�ض �ملقاعد، وفتكون �ملكتبة بذلك �ملكان �لوحيد يف �لعامل 

�لذي يجل�ض فيه �ل�سخ�ض يف دولتني يف �لوقت نف�سه.
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ملاذا ل ي�ستيقظ الإن�سان من �سوت �سخريه؟
ال يختلف �ثنان على �أهمية �لنوم، �لذي قد يتحول �إىل كابو�ض مزعج ملن يتقا�سم 
معنا حياتنا، ب�سبب �ل�سخري، لكن ماذ� عن �ل�سخ�ض �لذي ي�سخر نف�سه، كيف 
يتعامل خمه مع هذه �الأ�سو�ت �لعالية؟ بعد يوم طويل و�ساق �سو�ء يف �لعمل �أو 
على مقاعد �لتح�سيل �لدر��سي، يعود �لكثري منا متعبا �إىل �ملنزل ويكون بحاجة 
ل�سحن طاقته من جديد، و�أف�سل طريقة لذلك، هي �حل�سول على ق�سط و�فر 
من �لنوم ترت�وح مدته بني 6 و8 �ساعات، حتى ي�سرتيح �جل�سم وتتمكن بالتايل 
خمتلف وظائفه من �لعمل جمدد�. بيد �أن �لتمتع بالنوم قد يكون م�سدر �إزعاج 
�لليل  ط��و�ل  �ل�سخري  �سوت  يرتفع  عندما  خ�سو�سا،  حياتنا  معنا  يتقا�سم  ملن 
من  ي�ستيقظ  ال  ي�سخر  �ل��ذي  �ل�سخ�ض  �أن  يلحظ  لكن  نومهم.  دون  ويحول 
نومه رغم �رتفاع �سوت �سخريه، �لذي قد ميتد ل�ساعات ما يطرح عدة ت�ساوؤالت 
بهذ� �خل�سو�ض. ويف هذ� �ل�سدد ذكر موقع "بيغ ف.م" �الأملاين �أنه رغم �إدر�ك 
ي�سنفه  �لدماغ ال  �أن  ي�سخر، غري  �ل��ذي  �ل�سخ�ض  �ل�سادر عن  لل�سجيج  �الأذن 
�لنوم  �إزعاج وي�سمح بالتايل لل�سخ�ض �لذي ي�سخر مبو��سلة  �أو  كاإ�سارة تهديد 
�أ�سدرتها  �ل�سخري  ع��ن  �سابقة  در����س��ة  وك��ان��ت  �الأخ��ري��ن.  �إزع���اج  ت�سببه يف  رغ��م 
من  باملئة   60 ح��و�يل  �أن  �إىل  تو�سلت  ق��د  بود�ب�ست  يف  "�سيملوي�ض"  جامعة 
�لن�ساء  �أن ن�سبة  �إىل  �أ�سارت �لدر��سة  �لرجال، يبد�أو� يف �ل�سخري ليل، يف حني 

�للئي ي�سخرن ت�سل �إىل 41 باملئة، منهن 20 باملئة ب�سوت مرتفع.
هل من طريقة للعلج؟

�أثناء �لليل مثل �لتعر�ض  وميكن �أن توؤدي جمموعة من �الأ�سباب �إىل �ل�سخري 
لنزلة برد �أو �حل�سا�سية. باالإ�سافة �إىل �لتهاب �جليوب �الأنفية و�نحناء �حلاجز 
�الأنفي. كما �أن زيادة �لدهون يف �حللق و�رتفاع �لوزن من �أ�سباب �ل�سخري، ح�سب 
ما �أ�سار �إليه موقع "نيت دكتور" �الأملاين. هناك بع�ض �الأمور �لتي ت�ساعد على 
علج �ل�سخري من بينها فقد�ن �لوزن و�حلد من �مل�سروبات �لكحولية يف �مل�ساء 
"�أومنيد�"  �ملنومة، وفقا ملوقع  �لتدخني و�ال�ستغناء عن �حلبوب  و�الإق��لع عن 

�الأملاين �لطبي.

يدخل غيني�س بـ459 
م�سا�سة يف فمه

م��و���س��وع��ة غيني�ض  ه���ن���دي  رج����ل  دخ����ل 
ح�سو  يف  جنح  بعدما  �لقيا�سية  للأرقام 
ع�سري  م�سا�سة   450 من  باأكرث  فمه 
وده�سة  ذه������ول  و����س���ط  و�ح��������دة،  دف���ع���ة 

�حلا�سرين. 
مانوج  متكن  للده�سة،  مثري  م�سهد  يف 
�أودي�سا،  منطقة  م��ن  م��اه��ار�ن��ا  ك��وم��ار 
م����ن حت��ق��ي��ق رق�����م ق��ي��ا���س��ي ع���امل���ي عر 
ع�����س��ري يف فمه  م�����س��ا���س��ة   459 ح�����س��و 
دفعة و�حدة. و�أبقى ماهار�نا م�سا�سات 
�لع�سري �لبل�ستيكية يف فمه زهاء ع�سر 
ثو�ن، ليتمكن من حتقيق �للقب ودخول 

�سجل غيني�ض للأرقام �لقيا�سية. 
ماهار�نا  على  غيني�ض  جلنة  و��سرتطت 
�إبقاء م�سا�سات  يف  يديه  ��ستخد�م  عدم 
���س��م��ح��ت له  �أن���ه���ا  �إال  �ل�����س��ر�ب يف ف��م��ه، 

با�ستخد�م يديه حل�سوها د�خل فمه. 
م��ن �جل��دي��ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن ح��ام��ل �للقب 
�لريطاين  هو  �ملجال،  نف�ض  يف  �ل�سابق 
ب�  �ل��ذي جنح بح�سو فمه  �إمل��ور  �ساميون 
مهرجان  خلل  ع�سري  م�سا�سة   400
ما  بح�سب  �ملا�سي،  �لعام  �أملانيا  يف  �أقيم 

ورد يف موقع "يو بي �آي" �الإلكرتوين. 

عر�س مذكرات جون 
لينون امل�سروقة 

عر�ست �ل�سرطة �الأملانية مذكر�ت 
ون���ظ���ار�ت و�أ���س��ي��اء �أخ����رى تخ�ض 
ج���ون ل��ي��ن��ون م��غ��ن��ي ف��ري��ق بيتلز 
�أرملته  م��ن  �سرقت  كانت  �ل��ر�ح��ل 
بها  و�نتهى   2006 �أون��و يف  يوكو 

�الأمر يف برلني.
و�ع���ت���ق���ل���ت �ل�������س���رط���ة ���س��خ�����س��ا يف 
ي�ستبه  �ملا�سي  �الثنني  يوم  برلني 
من  م�سروقة  قطعة   86 بتلقيه 
لينون  تخ�ض  مذكر�ت  �آخ��ر  بينها 
تنتهي كلماتها يف �ليوم �لذي قتل 
ف��ي��ه ب��ال��ر���س��ا���ض يف ن��ي��وي��ورك يف 
�الأول  كانون  دي�سمر  من  �لثامن 

عام 1980.
وتعتقد �ل�سرطة �أن �ل�سائق �ل�سابق 
و�أخذها  �الأ�سياء  هذه  �سرق  الآون��ه 
�إىل  ت�����س��ل  مل  و�أن����ه����ا  ت��رك��ي��ا  �إىل 
 .2014 �أو   2013 ق��ب��ل  ب��رل��ني 
�آخر  �سخ�سا  �إن  �ل�سرطة  وت��ق��ول 
يعي�ض  �ل�سرقة  يف  بتورطه  ي�ستبه 

يف تركيا.
وكانت �ل�سرطة تلقت بلغا ب�ساأن 
�ملمتلكات بعد �أن عرث عليها مدير 
قدرت  ك��ان��ت  مفل�سة  م����ز�د�ت  د�ر 
قيمة �مل�سروقات بنحو 3.1 مليون 

يورو )3.64 مليون دوالر(.

�سبب غريب وراء "فجوات" 
ناطحات ال�سحاب

مع �أول زيارة الأي �سائح �إىل مدينة 
وجود  نظره  �سيلفت  ك��ون��غ،  هونغ 
�ل��ع��دي��د م��ن ناطحات  ف��ج��و�ت يف 
كونها  �ل��ت�����س��اوؤالت،  تثري  �ل�سحاب 
�لهند�سي  �ل�سكل  يف  ماألوفة  غري 

�ملعتاد لبناء �الأبر�ج �ل�ساهقة.
للمدينة  �ملحليني  �ل�سكان  �أن  �إال 
"بو�بة  �ل��ف��ت��ح��ات  ه����ذه  ي�����س��م��ون 
�لتنني"، وهي موجودة كي "ت�سمح 
�ملاء،  �إىل  �لتنني ن �جلبال  مب��رور 
�سوي  ف��ن��غ  لفل�سفة  وف��ق��ا  وذل����ك 

�ل�سينية.
�ل�سينية  �لفل�سفة  هذه  ند  وت�ست 
على م��ب��د�أ حت��دي��د م��و�ق��ع �ملباين 
و�الأ�������س������ي������اء ب���ط���ري���ق���ة ت���ت���و�ف���ق 
و�لطاقة  �ل���روح���ي���ة  �ل���ق���وى  م���ع 
�الإي���ج���اب���ي���ة، ب��ح��ي��ث ت�����س��م��ح هذه 
�لفجو�ت بتوليد �لطاقة �الإيجابية 

كما متنح �حلظ �لطيب.
ووفقا ملوقع بيزن�ض �إن�سايدر، ت�سع 
خ�سائرها  م�سوؤولية  ع��دة  �سركات 
�ملالية على ت�سميم مبانيها ب�سكل 

خاطئ يخلو من بو�بات �لتنني.

ملر�سى ال�سكري.. م�سخة 
الأن�سولني اأكرث فعالية من الإبر

�ل�سكري  ملكافحة  �الأملانية  �جلمعية  قالت 
عدة  بفو�ئد  تتمتع  �الأن�سولني  م�سخة  �إن 
و�ل�سباب،  �الأط��ف��ال  م��ن  �ل�سكري  ملر�سى 
ح��ي��ث ي��ع��د �الأط���ف���ال، �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون من 
و�لذين   1 �ل���ن���وع  م���ن  �ل�����س��ك��ري  م���ر����ض 
بو��سطة  �الأن�������س���ول���ني  ع���ل���ى  ي��ح�����س��ل��ون 
�سكر  نق�ض  مل�سكلة  ع��ر���س��ة  �أق���ل  م�سخة، 

�لدم �ل�سديد.
نتائج  �إىل  ذل���ك  يف  �جلمعية  وت�ستند 
�أل���ف  در������س����ة ح��دي��ث��ة ���س��م��ل��ت 19 
�سن  ح�����ت�����ى  ط������ف������ًل  و628 
مركز�ً   350 يف  �ل��ع�����س��ري��ن 
مل��ر���ض �ل�����س��ك��ري. وق����د مت 
حقن ن�سف هوؤالء �الأطفال 
باالأن�سولني و�لن�سف �الآخر 

مب�سخة.
و�أظهرت �لنتائج �أن �ملر�سى، �لذين ح�سلو� 

كانو�  �مل�سخة،  طريق  عن  �الأن�سولني  على 
بالدم  �ل�سديد  �ل�سكر  لنق�ض  عر�سة  �أق��ل 
و�أق�������ل حاجة  �الأي�������س���ي���ة،  و�الخ������ت������لالت 
�لغلوكوز  م��ت��و���س��ط  وك�����ان  ل��لأن�����س��ول��ني، 
�ملجموعة  عليه يف  ك���ان  �أق���ل مم��ا  �ل���دم  يف 
�ملزيد من  يكت�سبو�  �أنهم مل  كما  �الأخ��رى، 

�لوزن.
تتمتع  �مل�سخة  �أن  �لدر��سة  نتائج  و�أ�سافت 
�أي�����س��اً مب��ي��زة �أخ����رى �أال وه���ي �ل��ت��ح��ك��م يف 
�إم�������د�د�ت �الأن�����س��ول��ني ب�����س��ك��ل �أف�����س��ل من 
�أظهرت  ذل����ك،  �إىل  وب���االإ����س���اف���ة  �حل���ق���ن. 
در��سة ر�سدية �سويدية �سملت حو�يل 18 
�إىل  �أدى  بامل�سخة  �لعلج  �أن  مري�ض  �أل��ف 
باحلقن  مقارنة  �لقلب  �أم��ر����ض  �نخفا�ض 
�ليومية �ملتعددة، حتى �أن حاالت �لوفاة من 
�ملر�سى، �لذين حملو� م�سخة �الأن�سولني، 

�سجلت عدد�ً �أقل.

و�أو���س��ح �مل��وق��ع �أن فهم �إ���س��اب��ة �ل��رج��ال ب��امل��ر���ض �أكرث 
�جلهاز  عمل  كيفية  فهم  باالأ�سا�ض  يتطلب  �لن�ساء  من 
�إىل �جل�سم، يتم  �الأم��ر����ض  �مل��ن��اع��ي، ففي ح��ال دخ���ول 
�ل��ت��ي ميكن  �مل��ن��اع��ي��ة،  ق��ب��ل �خل��لي��ا  م��ن  �لتحكم فيها 
ت�سنيفها كخليا ذ�ت مهام حمددة، تظهر فاعليتها يف 
و�أخرى غري حمددة  �أمر��ض معينة،  مو�جهة م�سببات 
�سغرية  بكميات  �ملهام  حمددة  �خلليا  وتتو�جد  �ملهام. 
يف �جل�سم، حيث يجب �أن تتز�يد مليني �ملر�ت لهزمية 

م�سببات �الأمر��ض، �لتي تدخل �جل�سم.
هرمون  �أن  �الأمل�������اين   "24 "غيزوند  م���وق���ع  و�أف�������اد 
حمددة  �ملناعية  �خلليا  يدعم  �الأن��ث��وي  �ال�سرتوجني 
يوؤثر  �ل��ذك��وري  �لت�ستو�ستريون  هرمون  �أن  بيد  �ملهام، 
ب�سكل عك�سي يف ذلك، وهو ما ُيعد ميزة ل�سالح �لن�ساء.

�ألتفيلد، من معهد  ق��ال، ماركو�ض  �سياق ذي �سلة،  ويف 
"هرمون  �إن  ه��ام��ب��ورغ  مب��دي��ن��ة  بييت"  "هايرني�ض 
�مل��ق��اب��ل يقمع  �مل��ن��اع��ي، يف  �ال���س��رتوج��ني ُيحفز �جل��ه��از 
يتفاعل  �ل�سبب  "لهذ�  و�أ�ساف:  ذلك"  �لت�ستو�ستريون 
و�أكرث عدو�نية من  �أ�سرع  ب�سكل  للن�ساء  �ملناعي  �جلهاز 

�جلهاز �ملناعي للرجال �سد م�سببات �الأمر��ض".
م�ستوى  �رت�����ف�����ع  "كلما  �مل����ت����ح����دث  ن���ف�������ض  وت�����اب�����ع 
�لذكوري.  �ملناعي  �جلهاز  �سعف  كلما  �لت�ستو�ستريون، 

و�أ�سباب �الختلف بني �جلن�سني لي�ست و��سحة بعد".

�أ�سباب �أخرى
و�أكدت �الأخ�سائية يف علم �ملناعة بياتريك�ض، و�لتي تعمل 
على هذ� �ملو�سوع من مدة طولية �أن هناك �أي�سا �أ�سبابا 

�إ�سابة �لرجال باالأمر��ض  �أن تف�سر �سبب  �أخرى ميكن 
�أك����رث م��ن �ل��ن�����س��اء، م��و���س��ح��ة �أن ت��غ��ذي��ة �ل���رج���ال غري 
�إىل طريقة عي�سهم للحياة بطريقة  باالإ�سافة  �سحية، 
حمفوفة �ملخاطر من بني �الأ�سباب �لتي قد تف�سر ذلك، 

على حد قولها.
�ملر�ض،  مع  �لرجل  بتعامل  تتعلق  �سابقة  در��سة  وكانت 
قد تو�سلت �إىل �أن 85.1 يف �ملائة من �لن�ساء يعتقدن �أن 
�أكرث ح�سا�سية منهن حني تظهر عليهم  �لرجال غالبا 
�ملائة  47.0 يف  �لعلمة �الأوىل للمر�ض. يف حني عر 

من �لرجال عن مو�فقتهم على هذ� �لر�أي.

�لن�ساء �أكرث عر�سة للإ�سابة بفريو�س زيكا
�إ�سابة  معدالت  �أن  �ملتحدة  �ل��والي��ات  من  باحثون  ذك��ر 
�ل��ن�����س��اء ب��ف��ريو���ض زي��ك��ا �أع��ل��ى م��ن �ل���رج���ال، مم��ا يثري 
ت�ساوؤالت جديدة ب�ساأن �لدور �ملحتمل النتقال �لفريو�ض 

عر �الت�سال �جلن�سي من �لذكور �إىل �الإناث.
�أكرث  ب��ورت��وري��ك��و  يف  �لبالغات  �لن�ساء  �إن  باحثون  ق��ال 
يثري  مما  �لرجال  من  زيكا  بفريو�ض  للإ�سابة  عر�سة 
ت�ساوؤالت جديدة ب�ساأن �لدور �ملحتمل النتقال �لفريو�ض 

عر �الت�سال �جلن�سي من �لذكور �إىل �الإناث. 
�الأ�سبوعي  �لتقرير  در��سة ن�سرت يف  �لباحثون يف  وقيم 
منها  و�لوقاية  �الأم��ر����ض  ملكافحة  �الأمريكية  للمر�كز 
منذ  معملية  حتاليل  �أكدتها  حالة  �أل��ف   29 من  �أك��رث 
بدء تف�سي �لفريو�ض يف بويرتوريكو يف نوفمر ت�سرين 

�لثاين 2015.
باملائة   62 �أن  تظهر  �لبيانات  �إن  �لدر��سة  معدو  وق��ال 

م��ن ح���االت �الإ���س��اب��ة ب��ال��ف��ريو���ض �مل���وؤك���دة ه��ي لن�ساء. 
وتتو�فق �لنتائج مع ملحظات مماثلة مت �لتو�سل �إليها 
�لتف�سري�ت  �أحد  يكون  ورمبا  و�ل�سلفادور.  �لر�زيل  يف 
�لو��سحة هو �أن �لن�ساء �حلو�مل ي�سعني للح�سول على 
علج للفريو�ض �أكرث من �لرجال ب�سبب �خلطر �ملحتمل 

الإ�سابة �ملو�ليد بعيوب خلقية.
�للتي  �حل��و�م��ل  �ل��ن�����س��اء  جميع  �ل��ب��اح��ث��ون  و��ستثنى 
�أظ���ه���رت �ل��ت��ح��ال��ي��ل �إ���س��اب��ت��ه��ن ب��ال��ف��ريو���ض. وم���ن بني 
ورجال  ح��و�م��ل  غ��ري  لن�ساء  متبقية  ح��ال��ة   28219
�أكدت �لتحاليل �إ�سابتهم بفريو�ض زيكا كانت ن�سبة 61 
�لع�سرين.  �سن  ف��وق  لن�ساء  �حل��االت  ه��ذه  �ملائة من  يف 
زيكا عن فريو�سات  �لنتائج �خلا�سة بفريو�ض  وتختلف 
�أخ�����رى ت��ن��ت��ق��ل م��ث��ل��ه ب��و����س��ط��ة �ل��ب��ع��و���ض وت��ف�����س��ت يف 
�ل�سابق يف بورتوريكو. فعلى �سبيل �ملثال ت�ساوت حاالت 
وفريو�ض  �ل��دجن  بحمى  و�ل��رج��ال  �لن�ساء  بني  �الإ�سابة 
 2010 ع��ام��ي  ه��ن��اك  �ن��ت�����س��ر�  ع��ن��دم��ا  �ل�سيكوجنونيا 
و2014. وقالت �ملر�كز �الأمريكية ملكافحة �الأمر��ض يف 
بيان ب�ساأن نتائج �لدر��سة "من �ملحتمل �أن يكون �نتقال 
�الت�سال  �لن�ساء عن طريق  �إىل  �لرجال  �لفريو�ض من 
�جلن�سي عامل م�ساهما" يف حتمل �لن�ساء �لعبء �الأكر 
للمر�ض. و�أ�سافت �أن �أبحاث م�ساهمة �نتقال �لفريو�ض 
�الإجمالية  �مل��ع��دالت  يف  �جلن�سي  �الت�����س��ال  خ��لل  م��ن 
للإ�سابة ما ز�لت يف بد�يتها. وقد يكون �ل�سبب هو �أن 
�لن�ساء �أكرث ميل من �لرجال للح�سول على �لعلج �إذ 
مر�سن �أو �أن �حتمال ظهور �أعر��ض �الإ�سابة بالفريو�ض 

عليهن �أكر.

لهذه الأ�سباب يعاين الرجل اأكرث من املراأة عند الإ�سابة بالربد

كثري� ما تثار فكرة �أن �لرجال �أكرث تاأثر� بالأمر��س وخا�سة 
نزلت �لربد وهو �أمر يثري غ�سب �لكثري من �لن�ساء. �أخ�سائية 

�أملانية تعزز هذ� "�لطرح" وتك�سف �ل�سبب �لعلمي لذلك.
وباقي  �لر�أ�س  يف  و�آلم  �حلمى  �حلنجرة،  يف  حكة  برد،  نزلة 
�أعر��س  من  جمموعة  فقط  هذه  تكون  قد  �جل�سم.  �أط��ر�ف 
�لربد، �لذي ي�ساب به �لنا�س يف �ملتو�سط مرتني يف �ل�سنة. غري 
�أن �لرجال يبدون �أكرث تاأثر� بالإ�سابة بهذ� �ل�سيف �ل�سنوي 

�لثقيل )�لربد(، �لذي قد ُيقعد �لبع�س عن �لعمل لعدة �أيام 
�أكدت،  وي�سبب لهم �سد�عا حاد�. ويف هذ� �ل�سدد، 

يف  �لإخ�سائية  لوبن�ستني،  كروبيك  بياتريك�س 
�لأملانية  "��سنربوك"  بجامعة  �ملناعة  علم 

باملر�س  ُي�سابو�  �أن  ميكن  �ل��رج��ال  �أن 
�أكرث من �لن�ساء ب�سبب �لختلفات يف 
�ل�ستجابة �ملناعية، وفقا ملا �أ�سار �إليه 

موقع "هايل بر�ك�سي�س" �لأملاين.
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�ش�ؤون حملية

متنح خ�سومات من 30 �إىل 60 % وعرو�س جمانية

بلدية مدينة العني تطلق بطاقة "نور" لإ�سعاد و اإر�ساء موظفيها

بالتعاون مع �إد�رة �ملرور و�لدوريات ب�سرطة �أبوظبي

جامعة الإمارات تنظم حملة" فيكم اخلري " �سمن فعاليات عام اخلري 2017

حتت �سعار " �حتفالنا بالطبيعة"

حديقة احليوانات بالعني تطلق مهرجانها الثالث ل�سون الطبيعة 

كلنا الإمارات ت�سارك يف احتفالت اليوم الوطني  مبنطقة الظفرة

 •• العني - الفجر

"نور"  �لعني بطاقة �خل�سومات  �أطلقت بلدية مدينة 
�ملبادر�ت  �أه���م  م��ن  و�ح����دة  تعتر  �لتي   و  ملوظفيها  
نور  �ملوظفني  خ��دم��ات  مركز  يطلقها  �لتي  �خلدمية 
مدينة  ببلدية  �لب�سرية   �مل��و�ر  خدمات  الإد�رة  �لتابع 
�ملوؤ�س�سة  د�خ��ل  �لعاملني  و�إر���س��اء  �إ�سعاد  بهدف  �لعني 
�سمن حفل �الطلق يف م�سرح �لبلدية مب�ساركة 150 
، كما ت�سمن �حلفل  �لدولة  �إم��ار�ت  �سركة من جميع 
�ملقدمة  �ل�سركات  و  �ملنتجات  الأب��رز  م�ساحب  معر�ض 
ملميز�ت بطاقة نور بح�سور خليفة ر��سد �لنيادي �ملدير 

�سعيد  حممد  و  �مل�ساندة  و  �ل��دع��م  لقطاع  �لتنفيذي 
�لظاهري مدير �إد�رة خدمات �ملو�رد �لب�سرية.

ح�سرية   وخ�سومات   �م��ت��ي��از�ت  �لبطاقة   مت��ن��ح  و 
�أكرث  ت�سمل     %  60 �إىل   30 م��ن  ن�سبتها  ت����رت�وح 
د�خل  �لقطاعات  �سركة وموؤ�س�سة مبختلف   400 من 
كما   ، �الحتياجات   كافة  لتلبية  �لعني  مدينة  وخ��ارج 

تت�سمن بطاقة نور عدد من �لعرو�ض �ملجانية .
وقالت نور� �ل�سويدي مديرة مركز خدمات �ملوظفني- 
بطاقة  ح��ام��ل��و  منها  ي�ستفيد  �ل��ت��ي  �جل��ه��ات  �إن  ن���ور 
و  �ل�����س��ي��ار�ت  وك�����االت  �ل���ط���ري�ن  ���س��رك��ات  نور ت�سمل 
�ل�سركات  و  �ل�سحية  �ل��ن��و�دي  و  �لرتفيهية  �حل��د�ئ��ق 

�إمار�ت  خمتلف  يف  و�ملنتجعات  �ل��ف��ن��ادق  و  �ل�سياحية 
 ، تنظيم  �الأف���ر�ح  خ��دم��ات مكاتب  �إىل جانب  �ل��دول��ة 
مر�كز �لتجميل ، وبع�ض من �أبرز �لعلمات �لتجارية 

و �لعديد من �ملوؤ�س�سات �خلدمية �الأخرى.
و�أ�سافت �ل�سويدي �إن �أطلق �ملبادرة جاء متز�مناً مع 
�طلق �لهوية �جلديدة �لتابعة للمركز ، و �لتي  تهدف 
�إىل تطور وحت�سني �خلدمات �ملقدمة ،  و�إقامة �سركات 
من  و�لعديد  �لعني  بلدية  جديدة  بني  ��سرت�تيجية 

�جلهات �حلكومية و�خلا�سة  .
كما قام مركز نور باإطلق حملة ترويجية و تعريفية 
�مل�ساركة  ب��اجل��ه��ات  �لتعريف  و  �خل�����س��وم��ات  ببطاقة 

�حل�سول  ي�سمن  مب��ا  �مل��ق��دم��ة  �خل�����س��وم��ات  ن�سبة  و 
����س��د�ر بطاقة  �لهدف من  ، و حتقيق  على �خل��دم��ات 
�خل�سومات �لتي مت توزيعها على جميع موظفي بلدية 
مدينة �لعني .   يذكر �أن مركز خدمة �ملوظفني  -نور ،  
قد ح�سل على جائزة �أف�سل فكرة عربية على م�ستوى 
�ل�سرق �الأو�سط بعد تناف�ض 66 م�سروعاً �سمن جائزة 
ب��ه��دف حتقيق روؤية  ل��ل��ج��ودة. وذل���ك  جم��م��وع��ة دب���ي 
�لبلدية يف رفع م�ستوى �الإنتاجية و�لكفاءة يف تقدمي 
و�خلارجيني،  �لد�خليني  �لبلدية  لعملء  �خل��دم��ات 
و��ستغلل �أوقات �ملوظفني يف جمال �لتطوير و�الإبد�ع 

يف �لعمل .

•• العني - الفجر

نظم قطاع �سوؤون �لطلبة و�لت�سجيل بجامعة �الإمار�ت 
حملة " فيكم �خلري" �سمن فعاليات �جلامعة يف عام 
و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  مع  بالتعاون   ،2017 �خل��ري 
�لهيئة  �أع�ساء  من  ع��دد  بح�سور  �أبوظبي،  �سرطة  يف 
�لتدري�سية وطالبات �جلامعة وعدد من طلبة مد�ر�ض 

�لدولة باحلرم �جلامعي يف مدينة �لعني.
�ل�سمو  �إع��لن �ساحب  مع  �لفعالية متا�سياً  تاأتي هذه 
�آل نهيان رئي�ض �لدولة حفظه  �ل�سيخ خليفة بن ز�يد 
ينادي  و�ل��ذي  للخري،  عاماً   2017 عام  باعتبار  �هلل، 
�ملجتمعية  و�ل��ر�م��ج  �مل��ب��ادر�ت  مئات  تطوير  ب�سرورة 
و�الإن�������س���ان���ي���ة خ����لل �ل���ع���ام، م���ن ق��ب��ل ك���اف���ة �جلهات 
�حل��ك��وم��ي��ة �الحت���ادي���ة و�مل��ح��ل��ي��ة وم��وؤ���س�����س��ات �لقطاع 
�خلا�ض، بحيث ت�سعى �إىل �إ�سر�ك كافة فئات �ملجتمع، 
وت�سهم  وخ��ر�ت��ه،  وم��وؤه��لت��ه  �هتماماته  ح�سب  ك��ل 

م�ستقبًل يف �سياغة �إطار عمل و��سح، �سامل ومتكامل، 
للعمل �الإن�ساين يف �لدولة. و�أكد �لدكتور علي �لكعبي 
–نائب مدير �جلامعة ل�سوؤون �لطلبة و�لت�سجيل-على 
�أن �جلامعة حتر�ض على تبني �ملبادر�ت �لتي تدخل يف 
ومعايريها  قيمها  وتعك�ض  �ملجتمعية  �لر�سالة  �سلب 
�إىل �أن ه��ذ� �ل��ت��ع��اون م��ع �سرطة  �الأخ��لق��ي��ة، م�����س��ري�ً 
�الإيجابية  �ل�سلوكيات  تر�سيخ  �إىل  ي��ه��دف  �أب��وظ��ب��ي 
تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  يف  ي�سهم  مب��ا  و�أم��ن��ي��اً،  م��روري��اً 
حقق  �ل��ذي  جمتمعنا  يف  وم�ستقرة  �آم��ن��ة  وجمتمعية 

معدالت متميزة عاملياً يف م�سرية �الأمن و�الأمان.
وت�سمنت �لفعالية على توزيع ن�سر�ت و�إر�ساد�ت مرورية 
�الحت���ادي،  و�مل����رور  �ل�سري  ق��ان��ون  ب��ت��غ��ري�ت  للتعريف 
من  ومن��اذج  �لهو�ئية  للدر�جات  عر�ض  �إىل  باالإ�سافة 
دوريات �ل�سرطة �جلديدة مثل دورية �ل�سعادة، ودورية 
توعية مرورية ذكية للأطفال، تهدف �إىل غر�ض �لوعي 

�ملروري و�لثقافة �ملرورية يف نفو�سهم.

••  العني – الفجر

تطلق حديقة �حليو�نات بالعني �سباح �ليوم �خلمي�ض 
�سعار  حتت   2017 �لثالث  �لطبيعة  �سون  مهرجان 
من  متنوعة  جمموعة  و�سط  بالطبيعة"  "�حتفالنا 
 23 م��ن  �ل��ت��ي متتد  �لتفاعلية  و�الن�����س��ط��ة  �ل��ت��ج��ارب 
حتى 25 نوفمر �جلاري م�ستقطبة جميع �لزو�ر من 
�لعائلت وطلبة �ملد�ر�ض و�جلامعات و�ملهتمني مبجال 
�لعام  تقدمه �حلديقة هذ�  �لطبيعة يف مفهوم جديد 

حول �لعلقة �ملتبادلة بني �الن�سان و�لطبيعة.
وياأتي مهرجان �سون �لطبيعة هذ� �لعام معر� ب�سكل 
و�لفائدة  و�لطبيعة  �الن�سان  بني  �لعلقة  عن  خا�ض 
يج�سد  عميق  ت�سور  يف  بينهما  و�مل�����س��رتك��ة  �مل��ت��ب��ادل��ة 
�رتباط �الن�سان بالطبيعة بكل ثر�ئها وخري�تها �لتي 
عليها  �ل��ت��ع��رف  �ىل  �لع�سور  م��ر  على  �الن�����س��ان  �سعى 
و�ك��ت�����س��اف��ه��ا م���ن خ���لل ����س��ت��خ��د�م �ل��ط��ب��ي��ع��ة للغذ�ء 
و�لعلج و�لتجميل و�الحتياجات �ل�سرورية و�لكمالية 
، مع �همية �حلفاظ على ثرو�ت �لطبيعة و ��ستخد�مها 

بال�سكل �المثل �لذي ي�سمن بقائها و ��ستد�متها .
م��ن ج��ان��ب��ه �ك���د ع��م��ر ي��و���س��ف �ل��ب��ل��و���س��ي م��دي��ر �د�رة 
ب��االن��اب��ة يف حديقة  �مل��وؤ���س�����س��ي  �ل��ت�����س��وي��ق و�الت�������س���ال 
هذ�  �لطبيعة  �سون  مهرجان  �ن   : بالعني  �حليو�نات 
�لعام مينح �لطبيعة معنى فريد� وخمتلفا عن �ملعتاد 
يدفعنا �ىل تقدير قيمة ما تقدمه لنا من خري�ت كما 
ي�ساعدنا على فهم علقتنا معها وكيف نحافظ  على 
ببقاء  و��ستد�متها  بقائها  يرتبط  �لتي  �لعلقة  ه��ذه 

بكل مكوناتها  �الر����ض  ك��وك��ب  و�حل��ي��اة على  �الن�����س��ان 
�مل�سرتكة  منافعها  وتخدم  �لبع�ض  بع�سها  تكمل  �لتي 
�ستقدمه  ما  وهو  مبا�سر   غري  �و  مبا�سر  ب�سكل  �سو�ء 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات ب�����س��ك��ل جت��ري��ب��ي وت��ف��اع��ل��ي ي��خ��دم �هدف 
�حتفالنا بالطبيعة هذ� �لعام. يت�سمن �ملهرجان �لذي 
�ل�ساد�سة  حتى  �سباحا  �لعا�سرة  م��ن  �ل���زو�ر  ي�ستقبل 
م�ساًء �أن�سطة وور�ض عمل تعليمية و�إر�سادية تتو�ئم مع 
وبر�مج حول �حلفاظ  وتقدم معارف  �لعام  �سعار هذ� 
�لطبيعة  و�سون  باالإنقر��ض  �مل��ه��ددة  �حليو�نات  على 

وحماية �لبيئة.

تر�فق فعاليات �ملهرجان جملة من �لر�مج �لرتفيهية 
متعة  �كرث  �لزيارة  �لتي جتعل  و�خلدمية  و�لتثقيفية 
�لرئي�سة  و�ل��ع��رو���ض  �ملتجولة  �مل��اأك��والت  ع��رب��ات  مثل 
و�ملعار�ض  و�لببغاو�ت  �لطيور  عر�ض  مثل  للحديقة 
�ال�سود  و�لبطاريق  �لنهر  فر�ض  معر�ض  مثل  �ملتنوعة 
�لتفاعلي  للتعليم  ب��اال���س��اف��ة   ، وغ��ريه��ا  و�ل���زو�ح���ف 
�ملبتكر مع مركز �ل�سيخ ز�يد لعلوم �ل�سحر�ء ومر�فقه 
�مل���ت���ع���ددة �ل��ت��ي ت��ق��دم ���س��رح��ا و�ف���ي���ا مل��ا���س��ي وحا�سر 
�المار�تي  �الن�سان  وعلقة  �الم��ار�ت  دول��ة  وم�ستقبل 
��ستفاد منها و حافظ عليها  ببيئته وكيف  �لقدم  منذ 

�ملهرجان  �ىل  �لز�ئر  رحلة  تبد�أ  �حلا�سر.  يومنا  حتى 
بجولة �سياحية ثقافية يف �لقطار على ر�أ�ض �ل�ساعة مع 
مر�سد خمت�ض يطلع �لز�ئر على �حلديقة وما ت�سمه 
و�ملر�فق  �لنباتية  و�مل�سطحات  �حليو�نات  يف  تنوع  من 
�لرثية  �الح��ت��ف��االت  منطقة  يف  �ل��ن��زول  ث��م  �ملختلفة، 
جلميع  و�حلركية  و�لتثقيفية  �لرتفيهية  باخليار�ت 
�فر�د �لعائلة. ت�سم �الحتفاالت معار�ض وور�ض تقدم 
و�مل�سكلة  �لنظيفة  �لطاقة  �حلديقة ور�ستني منها هي 
غري �ملرئية يف �الوزون باال�سافة لور�ض عمل تقدمها 
�لفعاليات  تقدم  كما   ، و�لعار�سة  �مل�ساركة  �ملوؤ�س�سات 
ل��ل��ز�ئ��ر خ���ي���ار�ت م��ت��ن��وع��ة م��ن �مل���اأك���والت ع��ر عربات 
وجو�ئز  م�سابقات  يقدم  ،وم�سرح  �ملتجولة  �مل��اأك��والت 
لل�سخ�سيات  ،باال�سافة  �ليوم  طو�ل  ت�ستمر  وعرو�ض 
 15 �ن��ق��اذ  بفر�سة  �ل��ز�ئ��ر  �سيحظى  كما   ، �لكرتونية 
ح��ي��و�ن��ا م��ه��دد� ب��االن��ق��ر����ض م��ن خ���لل رك���وب �سيارة 
خماطر  م��ع  �الف��رت����س��ي  �ل��و�ق��ع  جتربة  يف  �ل�سفاري 
، وفر�سة  ت���و�ج���ه �حل���ي���و�ن���ات  �ل��ت��ي  �ل���ري���ة  �حل���ي���اة 
ملب�ض  مع  �لرية  للحياة  �فرت��سية  �سور  �لتقاط 
، وت���دوي���ر مكونات  �ل�����س��ف��اري  و�ك�����س�����س��و�ر�ت رح���لت 
�لطبيعة مثل �الحجار و�لنباتات و�الخ�ساب وغريها . 
وت�سارك يف �ملهرجان هذ� �لعام خم�ض موؤ�س�سات معنية 
�لبيئة و�حليو�ن هي جمعية �الم��ار�ت للحياة  مبجال 
�سندوق  ،و  و�لبيئي  �ملناخي  �لتغري  ،ووز�رة  �لفطرية 
�أفريقيا  و�سمال  �الأو���س��ط  -�ل�����س��رق  ب��احل��ي��و�ن  �ل��رف��ق 
،وهيئة �لبيئة و �ملحميات �لطبيعية بال�سارقة ،و�سركة 

�لعني للتوزيع.

•• الظفرة - الفجر

�سارك فريق جمعية كلنا �الإمار�ت  قي منطقة �لظفرة  
�ل�ساد�ض  �ل��وط��ن��ي  �ل���ي���وم  ذك����رى  ب��ف��ع��ال��ي��ة مب��ن��ا���س��ب��ة 
�الإمار�تي  �الأح��م��ر  �ل��ه��لل  هيئة  نظمتها  و�الأرب��ع��ني 

حتت عنو�ن "�سكر� وطني .. �سكر� �حتادنا".
وحر�ض �لفريق على �مل�ساركة �لفاعلة يف هذه �ملنا�سبة 
دور �جلمعية يف  للتاأكيد على  خ��لل جناح خا�ض  من 
�لفاعل يف كافة  �لوطني و�ملجتمعي وح�سورها  �لعمل 
�ملنا�سبات �لوطنية لتعزيز روح �لوالء و�النتماء للوطن 
�الأجيال  نفو�ض  يف  �لوطنية  �لقيم  وغ��ر���ض  و�ل��ق��ي��ادة، 
�إبر�ز  �إىل  ت�سعى  �ل��ت��ي  �جلمعية  �أه����د�ف  م��ن  ك��و�ح��د 
�أبنائها  وتلحم  �الإم��ار�ت  لدولة  �حل�سارية  �ملنجز�ت 
�لعطاء  روح  وب��ث  �حلكيمة  قيادتهم  ح��ول  و�لتفافهم 
ي��ع��زز م�سرية  �ل��وط��ن��ي��ة مب��ا  �مل���ب���ادئ  وت��ر���س��ي��خ  بينهم 

�لتنمية و�لبناء ورفعة �لوطن.
و�أكد �ل�سيد خمي�ض بن روية �خلييلي، �ملدير �لتنفيذي 
�لفعالية  ه��ذه  يف  �مل�ساركة  �أن  �الإم���ار�ت،  كلنا  جلمعية 
�لتي نظمتها هيئة �لهلل �الأحمر يف منطقة �لظفرة، 

ب��رن��ام��ج �جل��م��ع��ي��ة �خل���ا����ض باالحتفال  ت���اأت���ي ���س��م��ن 
�الإمار�ت،  لدولة  و�الأرب��ع��ني  �ل�ساد�ض  �لوطني  باليوم 

�مل�سرتك  �لوطني  و�لعمل  �لتعاون  مبد�أ  على  للتاأكيد 
للحتفاء  �لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  �جلهات  خمتلف  بني 

�لعربية  �الإم�����ار�ت  دول���ة  م��ا حققته  و�إب�����ر�ز  ب��ال��وط��ن 
�ملتحدة من منجز�ت ومكت�سبات ونه�سة ح�سارية تعد 
وحققه  �إل��ي��ه  �سعى  �ل��ذي  �الحت���اد  ومكا�سب  ثمار  م��ن 
موؤ�س�ض دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة �ملغفور له باإذن 
ثر�ه،  �هلل  طيب  نهيان،  �آل  بن�سلطان  ز�ي��د  �ل�سيخ  �هلل 

و�إخو�نه �ملوؤ�س�سني، رحمهم �هلل.
وقال �خلييلي �إن ذكرى �ليوم �لوطني لدولة �الإمار�ت، 
هي منا�سبة غالية على قلوبنا جميعا وفر�سة للتعبري 
�لتلحم  على  و�ل��ت��اأك��ي��د  �ملنا�سبة،  ب��ه��ذه  فرحتنا  ع��ن 
و�الإخ����اء ب��ني �أب��ن��اء �الإم�����ار�ت و�ل��ت��ف��اف��ه ح��ول قيادته 
�لر�سيدة وجتديد عهد �لوالء و�لوفاء للوطن و�لقائد 
�ساحب �ل�سمو �لو�لد �ل�سيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ق��دم��ا بال�سري  �ل���دول���ة، ح��ف��ظ��ه �هلل، و�مل�����س��ي  رئ��ي�����ض 
خلف قيادتنا �لر�سيدة و�لعمل على ترجمة توجهاتها 
�لوطن  ر�ي���ة  رف���ع  �إىل  �ل��ه��ادف��ة  �حلكيمة  و�سيا�ستها 
عاليا و�سون �حتاده ليبقى ر��سخا متينا، ولتبقى دولة 
على  حتافظ  �حل�سارية،  �ل��دول  مقدمة  يف  �الإم���ار�ت 
�لعاملي، ومتار�ض دورها  مكانتها �لر�ئدة على �ل�سعيد 

�لفاعل يف �مل�سهد �لدويل.

مهرجان �أبوظبي للماأكولت يعود �إىل �لعا�سمة من 7 �إىل 23 دي�سمرب 

ت�سكيلة فريدة من الطهاة وماأكولت 
ال�سارع املتنوعة يف اأجواء ترفيهية 

•• اأبوظبي - الفجر

مهرجان  فعاليات  تفا�سيل   ، – �أبوظبي  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة  ك�سفت 
�أبوظبي للماأكوالت يف ن�سخته �لثالثة، و�لذي يقام بالتعاون مع �سركات من 
�لقطاع �خلا�ض، من بينهم في�ستمر وتركرز وجملة د�يننج �أند نايت اليف 

وزوماتو. 
�لقادم،  دي�سمر   23 �إىل   7 من  �لفرتة  خلل  �لعام  هذ�  �ملهرجان  ويقام 
يف كل من مدينة �أبوظبي ومنطقتي �لعني و�لظفرة. ويقدم باقات منوعة 
من �لفعاليات و�الأن�سطة و�ال�ستعر��سات �لتي تهم حمبي تذوق �ملاأكوالت، 
و�ل��زو�ر و�لعائلت من كل �أرجاء �لدولة و�ملنطقة بوجه عام. وي�سارك يف 
طعام  جت��ارب  يقدم  كما  �لعامليني،  �لطهاة  من  كوكبة  �لعام  ه��ذ�  فعاليات 

جديدة.
على  و�لذو�قة  و�الأ�سدقاء  للعائلت  للماأكوالت  �أبوظبي  مهرجان  ويقدم 
مد�ر 17 يوماً فر�سة �الجتماع على مائدة يعدها �أمهر �لطهاة �ملتخ�س�سني 
ويتكون  و�لعامل.  �ملنطقة  حول  من  �الأطباق  و�أ�سهى  �ل�سارع،  ماأكوالت  يف 
برنامج مهرجان �أبوظبي للماأكوالت من �أكرث من  15 فعالية جديدة، من 
بينها "40 ميول من تنظيم في�ستمر وكرنفال تر�كرز ومهرجان �ساطئ 
�ملاأكوالت وتر�كرز بارك وبيغ بكنيك و�أطباق من �الأفلم و�سوق ماأكوالت 
�ل�سارع وتر�كرز �إكز�ست وطاولة �لطعام �ل�سرية و�لطعام و�الأزياء و�لكافيار 
و�لفن و�أطول بيتز� يف �الإمار�ت و�أنريكو و�أ�سدقاوؤه، وحتدي �لرجر 2 كغ 

و من �ل�سوق �إىل �ملطبخ.
وباالإ�سافة �إىل ذلك، تقدم زوماتو �ملتخ�س�سة يف خدمات �لتو�سيل فعاليات 
�أخرى، من بينها "موؤمتر زوماتو للمطاعم وع�ساق �لطعام"، و�لذي �سيقدم 
جل�سات حو�رية تناق�ض مو��سيع ذ�ت علقة باحلدث، وكذلك �أ�سبوع زوماتو 
�أبوظبي للمطاعم، وجدول �أ�سحاب �لنفوذ على زوماتو، وزوماتو تريت�ض 
وخ�سومات غولد، وزوماتو تريت�ض عند زيارة �ملطاعم، وم�سابقات زوماتو، 

وت�سليم حزمة �لطعام �خلا�سة.
باالإنابة  �ل�سياحة  �لتنفيذي لقطاع  �ملدير  �لظاهري،  �ملطوع  وقال �سلطان 
يف د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي: نفخر �ليوم باالإعلن عن تفا�سيل 
برنامج مهرجان �أبوظبي للماأكوالت، �لذي يعود هذ� �لعام، ليقدم جتارب 
تر�سيخ  يف  بقوة  �ست�سهم  �أخ��رى  فعاليات  �إىل  باالإ�سافة  ��ستثنائية  طعام 
م�ستوى  على  �مل��اأك��والت  �سناعة  جم��ال  يف  ر�ئ���دة  كوجهة  �أب��وظ��ب��ي  مكانة 
�ملنطقة. و�ست�سهد هذه �لن�سخة من �ملهرجان باقات متنوعة من �لفعاليات 
�جلديدة �لتي ت�سلط �ل�سوء على �لعديد من �الأفكار �ملبتكرة �لتي �سيقدمها 
طهاة م�ساهري من حول �لعامل، و�أ�سماء كرى يف عامل �سناعة �ملاأكوالت. 
ونحن �سعد�ء مب�ستوى �لتعاون و�ل�سر�كات مع موؤ�س�سات �لقطاع �خلا�ض، 

و�جلهات �حلكومية لنقدم للجمهور برنامج حافل بالفعاليات �ملبتكرة.
�لتي حتظى ب�سعبية و��سعة  �لفعاليات  �لعديد من  �ملهرجان عودة  وي�سهد 
ل���دى �جل��م��ه��ور، ب��االإ���س��اف��ة �إىل م��ن�����س��ات ج��دي��دة ت��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات جميع 

�لذو�قة. 
مو�سم  ع��ودة  �ل��ع��ام،  ه��ذ�  للماأكوالت  �أبوظبي  مهرجان  برنامج  ويت�سمن 
�لتي  كرنفال  تركرز  هي؛  مميزة  �أفكار   3 �سيقدم  �ل��ذي  �لطعام،  �ساحنات 
تقام خلل �لفرتة من 7 �إىل 23 دي�سمر، وتركرز �إكزت 1 – 23 دي�سمر 
من  متنوعة  م��ذ�ق��ات  �ستقدم  و�ل��ت��ي  دي�����س��م��ر،   16-15 ب���ارك  وت��رك��رز 

�الأطعمة و�ملاأكوالت باأفكار مبدعة ت�ساحبها ��ستعر��سات مبهرة ومرحة. 
بينها  باأفكار جديدة، من  �ملاأكوالت  �لعام تقدمي  �ملهرجان هذ�  ي�سهد  كما 
مهرجان �ساطئ �ملاأكوالت 8 - 9 دي�سمر، وبيغ بكنيك 22 – 23 دي�سمر، 
 8 �ل�سرية  �لطعام  وط��اول��ة  دي�سمر،   23  -   22 و�أط��ب��اق من �الأف���لم 
�إىل  �ل�سوق  م��ن  و  دي�سمر(   15  14- �ل�سارع  م��اأك��والت  و���س��وق  دي�سمر 

�ملطبخ 9، 16، 23 دي�سمر. 
تعزيز  �أج��ل  من  و�الأن�سطة  �لفعاليات  من  �سل�سلة  زوماتو  ت�ست�سيف  كما 
م�ساركتها يف كل من قطاع �سناعة �ملاأكوالت و�مل�سروبات وجمتمع �أبوظبي 
للمطاعم  زوم��ات��و  موؤمتر  تت�سمن  للماأكوالت،  �أبوظبي  مهرجان  خ��لل 
وع�ساق �لطعام 16 دي�سمر، و�أ�سبوع زوماتو �أبوظبي للمطاعم 7 – 21 
دي�سمر، وجدول �أ�سحاب �لنفوذ على زوماتو، وزوماتو تريت�ض وخ�سومات 
 21–  7 �ملطاعم  زي��ارة  و زوماتو تريت�ض عند  دي�سمر،   23 –  7 غولد 
�لطعام  حزمة  وت�سليم  دي�سمر،   23 –  7 زوم��ات��و  وم�سابقات  دي�سمر، 

�خلا�سة.
كما تطمح د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي، هذ� �لعام �إىل ت�سجيل �أرقام 
�أط��ول بيتز� يف دول��ة �الإم���ار�ت �لعربية  عاملية ج��دي��دة، من خ��لل تقدمي 
�لتحدي  وقبول  �ملناف�سة،  لدخول  �جلمهور  ودع��وة  دي�سمر،   19 �ملتحدة 

لتناول 2 كلغ من �سطائر �لرجر يومي 12 و 19 دي�سمر.
للماأكوالت هذ�  �أبوظبي  ينظم مهرجان  و�لفخامة،  �لرقي  وعلى م�ستوى 
�لعام، جتارب فاخرة لتناول �لطعام يف �أجو�ء ذ�ت رونق خا�ض، عر فعالية 
�لطعام و�الأزياء 9 دي�سمر، وفعالية �لكافيار و�لفن، و�لع�ساء �لفاخر �لذي 
يقدمه �لطاهي �حلائز على جنمة مي�سيلن يف �أم�سية �أنريكو و�الأ�سدقاء 

دي�سمر.  7
تتمتع  فعاليات  ع��ودة  �لعام  ه��ذ�  للماأكوالت  �أبوظبي  مهرجان  ي�سهد  كما 
ب�سعبية و��سعة مثل مهرجان �ملاأكوالت �ملتجولة 14 – 17 و 21 – 23 
9 دي�سمر و40 ميول من تنظيم في�ستمر  دي�سمر و�سوق ر�يب �لليلي 

دي�سمر.   14 –  12 �الأو�سط  �ل�سرق  و�سيال  دي�سمر،   17 –  13



طـــــــــــــــب
�ملعّر�سني  �لأ�سخا�س  �كت�ِسْف  ما تظن.  �ملك�سورة و��سحة بقدر  �ل�ساق  �أعر��س  قد ل تكون 

لك�سور �لعظم وتعّلم �أن ت�سّخ�س �إ�سابتك بنف�سك.
يدخل �أي �سق �أو ك�سر يف عظمة معينة يف خانة ك�سور 

للعظم  �سائع  �سبب  �ل�سري  ح��و�دث  �أن  �سحيح  �لعظم. 
�ملك�سور، لكن يقع معظم �لك�سور د�خل �ملنزل.

حت�سل حالت �لك�سور �لأكرث �سيوعًا لدى �لأولد يف عظم �لذر�ع 
�خلام�سة  عمر  بعد  ي�سقطون.  حني  �لأخ��رية  مّد  �إىل  مييلون  لأنهم 

و�ل�ستني، يقع �أبرز �لك�سور �لناجمة عن حو�دث �ل�سقوط يف �لورك و�لعمود 
�لفقري و�لذر�ع و�ل�ساق.

قلة �لنوم:
�أكد خر�ء �ل�سحة �أهمية �سرورة �حل�سول على 

نوم هادئ.
من  كافًيا  ق�سًطا  نيلك  ع��دم  �أن  �إىل  م�سريين   
يف  يت�سّبب  منا�سبة  مل��دة  ج�سمك  و�إر�ح����ة  �ل��ن��وم 

�لتهابات د�خلية قد تتطّور �إىل �سرطان.

�جللو�س لوقت طويل:
يقّلل  �جل�����س��دي  �لن�ساط  �أن  �سحة  خ���ر�ء  �أّك���د 
و�مل�ستقيم  �ل��ق��ول��ون  ب�����س��رط��ان  �الإ���س��اب��ة  خ��ط��ر 
و�سرطانات  �لياأ�ض  �سن  بعد  ما  �لثدي  و�سرطان 

�لرحم.
�الأ�سخا�ض  �أن  حديثة،  طبية  در����س��ات  وك�سفت 
�ل���ذي���ن ي��ج��ل�����س��ون ل��وق��ت ط��وي��ل ت��رت��ف��ع ن�سبة 
�مل���وؤ����س���ر�ت �حل��ي��وي��ة �ل���د�ل���ة ع��ل��ى زي�����ادة خطر 
�أن  كان مزمًنا ميكن  �إن  �ل��ذي  لديهم،  �اللتهاب 

يزيد من خطر �الإ�سابة بال�سرطان.

�لعمل ليًل:
ك�سفت در��سة طبية بريطانية، �أن �لعمل يف مناوبة 
م�سائية يزيد من خطر �الإ�سابة ب�سرطان �لثدي، 
�لر�بط  ه��و  �مليلتونني  كبح  �أن  �إىل  لفتت  فقد 
بال�سرطان،  و�الإ�سابة  م�ساًء  �لعمل  �الأق��وى بني 
�أنظمة  ف�سًل عن ��سطر�بات �لنوم، و��سطر�ب 
" �لتي تزيد من خماطر  "د  �جل�سم، وفيتامني 

�ال�سابة مبر�ض �ل�سرطان.

�لهاتف �خللوي:
ح���ّذر خ���ر�ء �ل�سحة د�ئ��ًم��ا م��ن خ��ط��ورة و�سع 
�لهاتف �لنقال بجو�رك �أثناء �لنوم الأن من �ساأن 
ذلك �أن يبلور خماطر �سحية جّمة على �سحتك، 
وال �سيما �أن �الإ�سار�ت �لتي ير�سلها �لهاتف توؤثر 

ب�سكل �سلبي على ج�سم �الإن�سان، 
يت�سّبب  �لذي  �الأمر  ب�سكل خا�ض،  �لدماغ  وعلى 

يف �أنو�ع �أور�م خمتلفة.

تناول �للحوم �ملعاجلة:
�ل��ل��ح��وم مثل  ل��ه��ا  ه��ن��اك ع���دة ع��م��ل��ي��ات تخ�سع 

�لتدخني �لتمليح و�لتعليب، 
�للحم  تبقي  �ل��ت��ي  �مل���و�د �حل��اف��ظ��ة  �إىل  �إ���س��اف��ة 

ا.  طريًّ
وم���ن �مل����و�د �حل��اف��ظ��ة �ل��ت��ي ت�����س��اف �إىل �للحم 
�ل�����ن�����رت�ت و�����س����ودي����وم �ل����ن����رتي����ت وه������ي م����و�د 

م�سرطنة.

تناول �لأطعمة �ملدخنة و�ملحروقة:
�مل�سوية  �الأط���ع���م���ة  ي��ف�����س��ل��ون  �ل��ن��ا���ض  غ��ال��ب��ي��ة 
خطورتها.  م��دى  يعلمون  ال  ولكنهم  و�مل��دخ��ن��ة 
ف��ع��ن��د ����س���وي �ل��ط��ع��ام ت��ن��ت��ج م�����ادة ت���دع���ى بويل 
�سايكلك هايدروكربون �لعطرية �لتي تزيد من 

�حتمال �ل�سرطان وخطورته.
�أن تناول �لطعام �ملحروق  �إىل  �لدر��سات  وت�سري 
يزيد من �حتمالية �الإ�سابة ب�سرطان �لبنكريا�ض 

بن�سبة 60%. 
كما �أن طهي �لطعام على درجات حر�رة مرتفعة 
�أمينز  ينتج مو�د كيميائية مثل هيرتو �سايكلك 
ب�سرطان  �الإ���س��اب��ة  �حتمالية  م��ن  ت��زي��د  و�ل��ت��ي 

�حلنجرة و�ملريء.

�سرب �مل�سروبات �ملحلة ب�سكر مكرر:
مثل  �سناعية،  بطرق  �ملحلة  �مل�سروبات  تعتر 
�ملكرر  بال�سكر  �مل��و�د  �أغنى  من  وغريها  �ل�سود� 
�حلافظة،  و�مل��و�د  �لكربوهيدر�ت  �إىل  باالإ�سافة 
وي�سري �لعلماء �إىل �أن �الأ�سخا�ض �لذين يتناولون 
�أكرث  �الأ�سبوع  يف  �ل�سود�  من  كاأ�سني  من  �أك��رث 
عر�سة لتطور �سرطانات �جلهاز �له�سمي بن�سبة 

.78%

7 عاد�ت يومية خاطئة يرتكبها �ملرء، قد توؤدي �إىل تكون �خلليا �ل�سرطانية 
بج�سم �لإن�سان، لذ� يجب مر�عاة جتنبها، ومن تلك �لعاد�ت:

اإىل  توؤدي  يومية  عادات   7
الإ�سابة بال�سرطان

�أ���س��ب��ح��ت �الأل���غ���از �ل��ط��ب��ي��ة م��و���س��وع��اً د���س��م��اً يف 
ت�سمح  الأن��ه��ا  �ل�����س��ه��رية  �لتلفزيونية  �ل���ر�م���ج 
فكرة  ب��اأخ��ذ  �مل�����س��اه��دي��ن  م��ن  و����س��ع��ة  ل�سريحة 
�سريعة عن حتديات يو�جهها �مل�سابون باأمر��ض 
�أو �سعبة من  �أو غري معروفة،  �أو غريبة  ن��ادرة 

بينها �لروماتيزم.
�أن يكت�سف  �أق�����س��ى، مي��ك��ن  ���س��اع��ة ك��ح��د  خ���لل 
�لغام�سة  �الأع���ر�����ض  ت����وؤدي  ك��ي��ف  �مل�����س��اه��دون 
�إىل �سنو�ٍت من �خليبة  و�لت�سخي�سات �خلاطئة 

و�ملعاناة حني تكون �الإجابات �لطبية مبهمة.
�الآخرين  �لنا�ض  مليني  ق�س�ض  ت�سل  ال  لكن 
�إىل �سا�سات �لتلفزيون مع �أنهم يعانون �أعر��ساً 
و�سعبة  موؤملة  حياتهم  جتعل  ومتد�خلة  مربكة 
ب���ني خم��ت��ل��ف م��ق��ّدم��ي �لرعاية  ت��ن��ق��ل��ه��م  رغ����م 

�ل�سحية.
ي�����س��ل �مل��ر���س��ى �مل��ح��ظ��وظ��ون يف �ل��ن��ه��اي��ة �إىل 
�مل���وؤ����س���ر�ت �ملرتبطة  �أه����م  ط��ب��ي��ب ي��ج��ي��د ر���س��د 
لهم  فيقّدم  و�ملنِهكة،  �لغام�سة  �الأمر��ض  بتلك 
�مل�ساعدة �إذ� �سّخ�ض �ملر�ض يف مرحلة مبكرة مبا 

يكفي.
م���رك���ز )مايو  �ل���روم���ات���ي���زم يف  �أط����ب����اء  ح�����س��ل 
�مل�سابني  م��ئ��ات  م��ع��اجل��ة  ف��ر���س��ة  ع��ل��ى  كلينك( 
ت�سخي�سها  ي���ت���م  مل  )غ���ام�������س���ة(  ب����اأم����ر������ض 
باأمٍل  �ل�سعور  بني  �أعر��سهم  وت��ر�وح��ت  �سابقاً، 
و�اللتهابات  و�ل�����س��در  و�ل��ع�����س��لت  �ملفا�سل  يف 
و�لتورم و�حمر�ر �لعيون وجفافها و�لتعب �لعام 
وت�ساقط �ل�سعر ونوبات �ملر�ض وحتى �جللطات 

�لدماغية.

�أعر��ض غريبة
من �ل�سائع �أن يخ�سر �لر��سدون و�الأوالد �لذين 
�جل�سدية  وظائفهم  �ل�سابق  يف  �أ���س��ح��اء  ك��ان��و� 
�أعر��ساً  فيو�جهون  مرر  وغري  مفاجئ  ب�سكٍل 

غريبة و�أملاً متو��سًل.
ت�سري هذه �ملظاهر �لتي تبدو غريبة �أحياناً �إىل 
�لتعّرف  �سعوبة  رغم  �حل��اد  �لروماتيزم  مر�ض 
�إليه ب�سكل فوري �أو ب�سيط. جند مئات �حلاالت 
�لذي  �ملفا�سل(  ت��دخ��ل يف خ��ان��ة )�ل��ت��ه��اب  �ل��ت��ي 

ي�سيب مليني �لنا�ض حول �لعامل.
�لتهاب  ����س���ي���وع���اً  �الأك�������رث  �الأم������ر��������ض  ت�����س��م��ل 
�لذئبة،  و�لنقر�ض، ود�ء  �لروماتويدي،  �ملفا�سل 
�لل�سق،  �لفقار  و�لتهاب  �سوغرن،  ومتلزمة 

و�لتهاب مفا�سل �الأطفال جمهول �ل�سبب.
ال ت����وؤدي �مل��ع��ان��اة �ل��ت��ي مت��ت��د ع��ل��ى ���س��ن��و�ت وال 
جتد �إجابات و�فية �أو علجاً فاعًل �إىل �إحباط 
طويل  ���س��رر�ً  ت�سّبب  �إن��ه��ا  ب��ل  فح�سب،  �ملر�سى 
�جل�سم  مفا�سل  يف  للعلج  ق��اب��ل  وغ��ري  �الأم���د 
ي��ب��د�أ طبيب  �أن  �ل�����س��روري  م��ن  ل��ذ�  و�أن�سجته. 
�لروماتيزم �ملتمّر�ض باإجر�ء حتقيق �سريع حول 

�الأعر��ض �لد�ئمة و�ملزعجة وغري �ملررة.
�أم���ر�����ض  �أّن  �ل���ع���ام  �ل�������ر�أي  ي���ت���ذّك���ر  �أن  ي��ج��ب 

�لروماتيزم ال تقت�سر على �الأوجاع �لتي تتطور 
م���ع �ل��ت��ق��دم يف �ل�����س��ن، ب���ل �إن���ه���ا ح����االت جّدية 
�ل�سحية  �مل�ساكل  خماطر  تزيد  وق��د  ومزعجة 
�الأخرى ما مل ُتعاَلج خلل �الأ�سابيع �أو �الأ�سهر 
�الأوىل �لتي تلي ظهور �الأعر��ض. يف هذه �حلالة، 
ي�سبح �الأفر�د �لذين يتعاي�سون مع �لروماتيزم 
�أكرث عر�سة لل�سرطان و�أمر��ض �لقلب و�لف�سل 
و�الإجها�ض  �لرئة  و�أم��ر����ض  و�ل�سكري  �لكلوي 

�لل�إر�دي...
ال ي��ت��و�ف��ر ع���لج الأم���ر�����ض �ل��روم��ات��ي��زم بعد، 
ولكن قد يتمّكن �ملر�سى من �لتحّكم باالأعر��ض 
علجاً  تلقو�  �إذ�  طبيعية  حياة  على  و�حل��ف��اظ 

مبكر�ً من طبيب �لروماتيزم.
ب��ال��ن�����س��ب��ة �إىل م��لي��ني �ل��ن��ا���ض، ق���د ي��ك��ون حّل 
�مل�ساكل  م���ن  ع����دد  ور�ء  ي��ق��ف  �ل�����ذي  )�ل���ل���غ���ز( 
�ل�سحية �ملرعبة ب�سيطاً وميكن �أن يقت�سر على 
ب�ساأن �الأعر��ض وحتديد طريقة  �لتوعية  زيادة 

طلب �مل�ساعدة وتوقيته.

7 عاد�ت يومية خاطئة يرتكبها �ملرء، قد توؤدي �إىل تكون �خلليا �ل�سرطانية 
بج�سم �لإن�سان، لذ� يجب مر�عاة جتنبها، ومن تلك �لعاد�ت:

الروماتيزم حالت مزعجة تزيد 
خماطر امل�ساكل ال�سحية الأخرى

ونوع  �ملك�سورة  �لعظمة  طبيعة  على  �لك�سور  �أع��ر����ض  تتوقف 
�حل���ادث �ل��ذي تتعّر�ض ل��ه، ب���دء�ً م��ن ك�سر �الإج��ه��اد يف ق�سبة 
�لفقري.  �ل��ع��م��ود  يف  �الن�سغاطي  �لك�سر  �إىل  و���س��واًل  �ل�����س��اق 
�أطول عظمة معّر�سة للك�سور يف �جل�سم، وقد  عظمة �لق�سبة 
�أعر��ض �لك�سور فيها بني ورم خفيف وخ��روج �لعظمة  ت��رت�وح 

من �جللد.
ت�سمل �الأعر��ض �لتي ميكن �أن ترت�فق مع معظم حاالت ك�سور 

�لعظم:
�ملف�سل. �أو  �لعظم  ت�سّوه  �أو  • �نحر�ف 

�لك�سر. حول  ورم  �أو  كدمة  • ظهور 
�لتحرك. عند  �سوء�ً  يزد�د  حاد  • �أمل 

و�سوح. بكل  منها  �لعظمة  ونتوء  �لب�سرة  • متزق 
بالوخز. �ل�سعور  �أو  �الإح�سا�ض  • فقد�ن 

بالكامل. فقد�نها  �أو  �لتحرك  على  �لقدرة  • تر�جع 

�أنو�ع �لك�سور
و�حدة  منطقة  يف  �سغري  �سق  ب��ني  �لعظم  ك�سور  ت���رت�وح  ق��د 
وك�سور كاملة ومتعددة. ي�ستعمل �الأطباء م�سطلحات خمتلفة 

لو�سف هذه �الأنو�ع:
�لعظمة  �أحد جانَبي  �ل�سق على  �ل�سغري: يقع  �لغ�سن  • ك�سر 

وال ميتد على طولها.
�لعظمة. طول  على  ميتد  كامل:  • ك�سر 

• ك�سر �الإجهاد: �إنه �سق رفيع يح�سل ب�سبب �الإجهاد �ملفرط. 
ك�سور  ب�سبب  �خلفيفة  �ل�ساق  ك�سور  �أع��ر����ض  تظهر  ما  غالباً 

�الإجهاد.
�نهيار  ح�سول  عند  �لك�سر  هذ�  يظهر  �الن�سغاطي:  • �لك�سر 
ع��ظ��م��ي. ب�����س��ك��ل ع����ام، ي��ق��ع ه���ذ� �ل���ن���وع م���ن �ل��ك�����س��ور يف عظم 

�لعمود �لفقري.
ُي�سّمى  �لب�سرة.  يخرتق  �ل��ذي  �لك�سر  �إن��ه  �ملفتوح:  �لك�سر   •

�أي�ساً �لك�سر �ملرّكب.
يف  �لعظمة  تنك�سر  �أن  �الإ�سابة  هذه  تعني  �ملفّتت:  �لك�سر   •

�أكرث من مكان.
َمن �أكرث �ملعّر�سني للك�سور؟

بعد  �أو  �لع�سرين  عمر  قبل  �لعظم  لك�سور  عر�سة  �أك��رث  �مل��رء 
�أكرث  �مل���ر�أة  ت�سبح  �لعمر،  منت�سف  بعد  و�ل�ستني.  �خلام�سة 
عر�سة للك�سور من �لرجل ب�سبب �سيوع ه�سا�سة �لعظم يف هذه 

�لطمث  �نقطاع  بعد  �الأ���س��رتوج��ني  فقد�ن  ي��وؤدي  قد  �ملرحلة. 
ل  �إىل تر�جع م�ستويات �لكال�سيوم، ما ُي�سِعف عظم �ملر�أة وُي�سَهّ

ك�سره.
ت�سمل عو�مل �خلطر �الأخرى:

�لتي  �لريا�سات  �سيما  ال  ريا�سية،  ن�ساطات  يف  �مل�ساركة   •
تتطلب �حتكاكاً ج�سدياً.

�لكافية. �لتمارين  غياب  ب�سبب  و�لعظم  �لع�سلت  • �سعف 
�لعظم. يف  ورم  • ظهور 

�لعظم. ُي�سِعف  مبر�ض  • �الإ�سابة 

كيف نتعامل مع ك�سور �لعظم؟
�إذ� �أ�سبَت بك�سر يف �لعظم �أو �أ�سيب به �سخ�ض عزيز عليك، يجب 
�لو�سع  ي��زد�د  قد  �مل�ساعدة.  وتطلب  هدوئك  على  حتافظ  �أن 
�سوء�ً �إذ� حتّركت �لعظمة �ملك�سورة. حني تظهر �أعر��ض �لك�سر 
يف �أ�سفل �ل�ساق �أو عند �ال�ستباه بك�سر يف �ليد �أو �لذر�ع، يجب 
�إ�سعافات  ح��ّدة  �لك�سور  �أك��رث  تتطلب  وقد  بالطبيب.  �الت�سال 
�أولية وعلجات طارئة. �إليك بع�ض �لقو�عد �الأ�سا�سية لتطبيق 

�الإ�سعافات �الأولية عند �لتعّر�ض للك�سور:
�أو  م�ستقرة  تكن  مل  �إذ�  مك�سورة  عظمة  حت��رك  �أن  �إي��اك   •
�لورك.  �أو  �لفقري  �لعمود  �أو  �لعنق  �أو  �ل��ر�أ���ض  يف  ت��رك��زت  �إذ� 
�إذ� ب���رزت �حل��اج��ة �إىل ن��ق��ل �مل�����س��اب م��ن م��ك��ان��ه ح��ف��اظ��اً على 
�أو  قمي�سه  )�أع��ل��ى  ملب�سه  م��ن  ب��ه  �الإم�����س��اك  يجب  �سلمته، 

حز�مه �أو �سرو�له( وجّره بهدوء.
�لورم. لتخفيف  ثلج  كماد�ت  • �سع 

ود�فئاً  مم��دد�ً  �ل�سخ�ض  �إبقاء  عر  �سدمة  �إح��د�ث  جتّنب   •
�إن�ساً.  ب�12  �ل��ر�أ���ض  ف��وق  �لقدمني  رف��ع  ميكن  بطانية.  حت��ت 
�ال�ستباه  عند  �ساقيه  رف��ع  �أو  لتمديده  �مل�ساب  حت��رك  ال  لكن 

باإ�سابة يف �لر�أ�ض �أو �لعنق �أو �لظهر.
• ملعاجلة �لك�سر �ملفتوح، �غ�سل �جلرح الإز�لة �الأو�ساخ ثم �سع 
على  �ل�سغط  ع��ر  �ل��ن��زف  على  �سيطر  عليه.  نظيفة  �سمادة 

�الإ�سابة بهدوء.
• ال تكون جميع ك�سور �لعظم حاالت طبية طارئة. لكن يجب 
برقم  �ت�سل  �لك�سور.  �أع��ر����ض  جميع  من  �لطبيب  يتحقق  �أن 
�أو  �ملفتوحة  �لك�سور  مثل  طارئة  ك�سور  ح�سول  عند  �لطو�رئ 
�لنزف �حلاد، �أو �إذ� �أ�سبحت �لب�سرة باردة �أو لزجة �أو زرقاء، �أو 
�أو �لورك  �أو �لظهر  �أو �لعنق  عند �ال�ستباه باإ�سابات يف �لر�أ�ض 

�أو �أعلى �ل�ساق.

ترت�وح �عر��سها بني ورم خفيف وخروج �لعظمة من �جللد

ك�ســــور العظــــام.. كيف تتعـــامل معهـــا؟
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العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/8392  عمايل جزئي              
�ل�سكنية - �ض ذ م م )حاليا( �الق�سر  �ىل �ملدعى عليه/1- يف تي ��ض لت�سويق �لوحد�ت 
بل�ض لت�سويق �لوحد�ت �ل�سكنية - ذ م م )�سابقا( جمهول حمل �القامة مبا �أن �ملدعي/
عادل عبد�حلليم حممد زهر�ن - قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها )95166 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )3000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�ل�سكوى  رق��م    ، �لتام  �ل�سد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 و�لفائدة  �ملحاماة  و�تعاب 
�ملو�فق 2017/11/28   �لثلثاء   يوم  لها جل�سة  )MB176202050AE(  وحددت 
�ل�ساعة 8.30 �سباحا  بالقاعة Ch1.A.1  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2059  جتاري كلي               
�ىل �ملدعي عليه / 1- �سركة كو�سي �لتجارية - �ض ذ م م 2- حممد كا�سف �بر�هيم حممد �بر�هيم عن 
م  م  ذ  �ض   - �لتجارية  ل�سركة كو�سي  للمديونية  نف�سه وب�سفته مدير و�سريك وكفيل �سخ�سي و�سامن 
3- حممد �إبر�هيم �سودري خو�سي حممد عن نف�سه وب�سفته �سريك وكفيل �سخ�سي و�سامن للمديونية 
ل�سركة كو�سي �لتجارية - �ض ذ م م  4- حممد عاطف �بر�هيم حممد �بر�هيم عن نف�سه وب�سفته  �سريك 
مبا  �القامة  حمل  جمهويل  م   م  ذ  �ض   - �لتجارية  كو�سي  ل�سركة  للمديونية  و�سامن  �سخ�سي  وكفيل 
�أق��ام عليك  �آل علي -  قد  �أحمد ح�سن رم�سان  ��ض بي �سي - فرع دبي وميثله /  �ن �ملدعي/ بنك �ت�ض 
�لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�سامن و�لت�سامم مببلغ وقدره )46.680.020.16 
درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة   12% من تاريخ �ال�ستحقاق وحتى �ل�سد�د �لتام.  
وحددت لها جل�سة يوم �الثنني  �ملو�فق  2017/12/18  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1263  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة �ل�سرق �الأو�سط للحوم - ذ م م 2- ريا�ض كونهي مار�كار�كاث - عن نف�سه وب�سفته 
كفيل �سخ�سي ل�سركة �ل�سرق �الو�سط للحوم - ذ م م 3- بوتوكودي هاجمد حممود - عن نف�سه وب�سفته 
كفيل �سخ�سي ل�سركة �ل�سرق �الو�سط للحوم - ذ م م 4- عا�سق م�سطفى بول�ساريث م�سطفى - عن نف�سه 
وب�سفته كفيل �سخ�سي ل�سركة �ل�سرق �الو�سط للحوم - ذ م م 5- مركز �خليمة - �ض ذ م م 6- ملحمة بيت 
�للحم �لطازج 7- فري�ض & فروزن �سوبرماركت - �ض ذ م م 8- �سركة بن عيلن للتجارة - ذ م م 9- �سركة 
�لروبيان للتجارة - ذ م م جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ بنك �إت�ض �أ�ض بي �سي �ل�سرق �الو�سط �ملحدود 
- فرع دبي وميثله / �أحمد ح�سن رم�سان �آل علي -  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي 
�ملحاماة  و�تعاب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م(   6.903.118.20( وق��دره  مببلغ  و�لت�سامن  بالت�سامن  عليهم 
و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام.  وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض  �ملو�فق  2017/12/7  
�ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2292  جتاري كلي               

م  جمهول  م  ذ  �ض   - و�للوج�ستيه  لل�سحن  �ل جي  / 1- جي  عليه  �ملدعي  �ىل 
لي�سينغ - ج م ب  �أ���ض تانك كونتيرن  د�بليو  �مل��دع��ي/ تي  �ن  حمل �الق��ام��ة مبا 
ه��  & كو ك ج  وميثله / �أحمد ح�سن رم�سان �آل علي  قد �أقام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة ب�سحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 2017/525 جتاري  
�الربعاء   يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  �ملحاماة   �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  و�لر�سوم 
Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف  �ملو�فق  2017/12/6  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3700  جتاري جزئي              

�ن  �ىل �ملدعي عليه / 1-ت��وودرو���ض �سيفر�و جوج�سا  جمهول حمل �القامة مبا 
�ملدعي/ د�نيل مولوجيتا ولدي�سينبت وميثله / عبد�لرحمن ح�سن حممد �ملطوع -  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يدفع للمدعي 
�ال�ستحقاق وحتى  تاريخ  بو�قع 9% منذ  و�لفائدة  دره��م(  وق��دره )130.000  مبلغ 
�ل�سد�د مع �لز�مها بالر�سوم و�مل�سروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة مع �سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  وحددت لها جل�سة يوم �لثلثاء  �ملو�فق  2017/12/5  
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

بثلثة �أيام على �الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/1135   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1- عمر�ن مريدحا روباين مريد�  جمهول حمل 
 / وميثله  �لتجاري  �بوظبي  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مبا  �القامة 
حممد عي�سى �سلطان �ل�سويدي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية 
وق��دره )2176.73(  به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة 
�ملحكمة  �ملحكمة.  وعليه فان  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب 
�ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

  اال�شماء           
تعلن د�ئ��رة حماكم ر�أ���ض �خليمة ب��اأن �ملدعوة /  غوثلي حممد 
�الأول ال�سمها  �ملقطع  تغيري  �لينا طالبة  تقدمت   ، يو�سف  �سيخ 
حمده   / �لتغيري  بعد  ��سمها  ليكنو  �ىل)ح��م��ده(  )غوثلي(  من 

حممد �سيخ يو�سف - 
و�ن من له م�سلحة يف �العرت��ض �ن يتقدم خلل خم�سة ع�سر 
ر�أ�ض  �ال�سهاد�ت يف حمكمة  �ق��ام ق�سم  تاريخ �الع��لن  يوما من 

�خليمة.
  قا�شي حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية
 عمرو ال�شعيد ابو اخلري

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2016/661  ا�شتئناف جتاري   
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- علي عبد�هلل �سلطان �ملرزوقي �ساحب موؤ�س�سة �ملحيط - حما�سبون وقانونيون - 
ب�سفته و�سيا قانونيا على تركة عطا �هلل ح�سني برتوي 2- الدن حممد علي دوزنده ب�سفتها زوجة �ملتوفى 
عطا �هلل ح�سني برتوي  3- �سهيل عطا �هلل ح�سني برتوي 4- �حمد عطا �هلل ح�سني برتوي 5- حممد عطا 
�هلل ح�سني برتوي 6- حممود عطا �هلل ح�سني برتوي 7- حمد�ن عطا �هلل ح�سني برتوي 8- حامد عطا 
�هلل ح�سني برتوي 9- خالد عطا �هلل ح�سني برتوي 10- مرمي عطا �هلل ح�سني برتوي 11- ثريا عطا �هلل 
ح�سني برتوي 12- فريدة عطا �هلل ح�سني برتوي ، �خل�سم �ملتدخل/  13- علي عبد�هلل �سلطان �ملرزوقي 
ب�سفته  �ل�سويدي  �ل�سويدي مطر  �سعيد مطر  / عبيد غامن  �مل�ستاأنف  �ن  �القامة مبا  - جمهويل حمل 
�ل�سخ�سية وب�سفته مالك فري�ست جروب للتجارة �لعامة وميثله / عبد�هلل مرو�ن عبد�هلل �حمد بخيت 
�ملطرو�سي -  قد ��ستاأنف �لقر�ر/ �حلكم �ل�سادر بالدعوى رقم : 2012/1346 جتاري كلي بتاريخ 2016/5/7 
وحددت لها جل�سه يوم �الربعاء  �ملو�فق 2017/12/6  �ل�ساعة 17.30 م�ساء  بالقاعة رقم ch1.B.8 وعليه 

يقت�سي ح�سوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/626    تظلم جتارى               
�ىل �ملتظلم �سده / 1- �ندرو �ليا�ض   جمهول حمل �القامة مبا �أن �لتظلم /�سركة 
�ليو�سف للتزويد بالوجبات �لغذ�ئية - �ض ذ م م ومديرتها/ عبري نا�سر حممد 
�ملذكور  �لتظلم  �قام عليك  قد   - �ملل  �إبر�هيم  �بر�هيم ح�سن   / �ليو�سف وميثله 
�عله ومو�سوعه تظلم من �لقر�ر �ل�سادر يف �المر على عري�سة  رقم  2017/993  
يوم  جل�سه  لها  وح��ددت    2017/10/15 بتاريخ  �ل�سادر  جت��اري  علىعري�سة  �م��ر 
لذ�   ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �سباحا   8.30 �ل�ساعة   2017/11/26 �ملو�فق  �الحد 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�أو م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �يام على �الأقل ويف حالة تخلفك فاإن 

�حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     
   يف  الدعوى 2017/132    تظلم مدين                

�ملتظلم �سده / 1- علي حممد علي �سادقي   جمهول حمل �القامة  �ىل 
مبا �أن �لتظلم /حممد علي �سادقي - قد �قام عليك �لتظلم �ملذكور �عله 
�ل��دع��وى رق��م  2017/630  �مر  �ل�����س��ادر يف  �ل��ق��ر�ر  ومو�سوعه تظلم م��ن 
علىعري�سة مدين  و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سه يوم �لثلثاء  
لذ�   ch1.B.6 رقم  بالقاعة  �سباحا   11.00 �ل�ساعة   2017/12/5 �ملو�فق 
لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت 
�الأقل  على  �ي��ام  بثلثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �أو  مذكر�ت  من 

ويف حالة تخلفك فاإن �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري 
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2013/1463   تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  م   م  ذ  ���ض   - للمقاوالت  فيكتوريا  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/موؤ�س�سة �لتجهيز�ت �ملتحدة ملو�د �لبناء 
�أق���ام عليك  �مل��ط��رو���س��ي - ق��د  وميثله / �ح��م��د �سيف م��اج��د ب��ن ���س��امل 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك��م   �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �ل��دع��وى 
وعليه  �ملحكمة.   �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )41161( 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 مذكرة اعالن املدعى عليهم بالن�شر

                         �ىل �ملدعي عليه/ �سيلفر كا�ستل الن�ساء�ت - �ض ذ م م   مبا �ن �ملدعي 
عليهم �ملذكورين قد �قامو� عليك �لدعوى �ملذكور �دناه  وحددت لها جل�سة يوم �الحد 

�ملو�فق 2017/11/29 �ل�ساعة 3.00 �سباحا بالقاعة رقم )2( 

لذ� فانت مكلف باحل�سور �و من ميثلك قانونا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �يام على �القل 

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
10955/2017 عمايل جزئي
10952/2017 عمايل جزئي
10954/2017 عمايل جزئي

م
1
2
3

��سم �ملدعي
�جناد كومار ر�جديف ر�م 

نانهاك �ساهاين 
�سري�ض ر�م دودهاناث 

مبلغ �ملطالبة
7999 درهم + 2000   تذكرة �لعودة
7163 درهم + 2000   تذكرة �لعودة
7999 درهم + 2000   تذكرة �لعودة

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 مذكرة  اعالن املدعى عليها بالن�شر    

                       �ىل �ملدعي عليه/ �ي�ض برق للتجارة �لعامة - �ض ذ م م  
نعلنكم باأن �ملدعيني قد �قامو� عليكم �لدعاوي �لعمالية �ملذكورة �أدناه وحددت �ملحكمة 

لها  جل�سة 2017/12/5 يف متام �ل�ساعة �لثامنة و�لن�سف �سباحا 

وكلفتكم �ملحكمة باحل�سور �و من ميثلكم قانونا وعليكم تقدمي ما لديكم من مذكر�ت 
�لر�سوم  �ىل  باال�سافة  �الق���ل  على  �ي���ام  بثلثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و 

و�مل�ساريف ويف حالة تخلفكم �سوف ي�سدر �حلكم مبثابة �حل�سوري.   

ق�شم الق�شايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم �لق�سية
 10232/2017/13 
 10231/2017/13

م
1
2

��سم �ملدعي
 �سكينه ت�ساودهري ب�سري �حمد

�سميتها جايا ر�و 

مبلغ �ملطالبة
80566  درهم + تذكرة �لعودة 
95700  درهم + تذكرة �لعودة

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8229   

�ملنذر / �ملحرتفون ملج�سمات �ملعمارية 
بوكالة �ملحامي / ب�سار عبد�هلل �مل�سايبة 

�ملنذر �ليه / �سركة �ستاندر �ستيل فابريكي�سن - ذ م م - جمهول حمل �القامة 
حيث �ن موكلي يد�ينكم مببلغ وقدره )26.910 درهم( �ستة وع�سرون  �لف وت�سعمائة وع�سرة 
�ملديونية مرت�سدة يف ذمتكم ب�سبب �متناعكم عن  ، وهذه  درهم ، مبوجب تعاملت جتارية 
�سد�د �ملبلغ �مل�ستحقة يف ذمتكم ، على �لرغم من مطالبتنا لكم ب�سد�د هذه �ملديونية �ال �نكم 
�النذ�ر  ه��ذ�  ل��دو�ع��ى  �ال�ستجابة  نرجو  وعليه   ، �الن���ذ�ر  ت��اري��خ  �ل�سد�د حتى  �ىل  ت��ب��ادرو�  مل 
، و�ال  �الن�سر  تاريخ هذ�  �ي��ام من  �سبعة  �ملرت�سد يف ذمتكم خلل  �ملبلغ  �سد�د  ب�سرعة  وذل��ك 
�سوف ن�سطر �ىل ��ست�سد�ر �تخا كافة �الج��ر�ء�ت �لقانونية باال�سافة �ىل حتميلكم �لر�سوم 

و�مل�سروفات مع حفظ كافة حقوق موكلي �الخرى جتاهكم. 
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8123   

�ملنذر / �م بي �م �لعقارية - ذ م م 
�ملنذر �ليه / تيك �آند ميك للإعلنات - �ض ذ م م  - جمهول حمل �القامة 

ير�سل  �ملنذر هذ� �النذ�ر �ىل �ملنذر �ليه النذ�ره ب�سد�د �مل�ستحقات �اليجارية �لغري مدفوعة 
و�ملبالغ جر�ء �لفرتة �لتي تلت �نتهاء �لعقد �ملرت�سدة بذمة �ملنذر �ليه يف خلل 30 يوم 
وهي كالتايل : مبلغ / 7273 / درهم من تاريخ 2017/7/10 ولغاية تاريخ 2017/10/10 
، ��سافة ملا ي�ستحق من بدل �يجار وحتى تاريخ �لتخلية �لفعلي �ملرتتب بذمتكم ، نتجية 
و�ال   ، ل�ساحلكم  قبله  م��ن  و�مل��وؤج��رة  �لعو�سي  خ��ال��د  بناية  يف   )404 )�ل�سقة  ��سغالكم 
�آ�سفني التخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم الخلء �ل�سقة �ملذكورة مع  �سن�سطر 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لر�سوم و�مل�ساريف.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/8124   

�ملنذر / �م بي �م �لعقارية - ذ م م 
�ملنذر �ليه / مطعم �ن خمبز �سويتبريي  - جمهول حمل �القامة 

ير�سل  �ملنذر هذ� �النذ�ر �ىل �ملنذر �ليه النذ�ره ب�سد�د �مل�ستحقات �اليجارية �لغري مدفوعة 
و�ملبالغ جر�ء �لفرتة �لتي تلت �نتهاء �لعقد �ملرت�سدة بذمة �ملنذر �ليه يف خلل 30 يوم 
وهي كالتايل : مبلغ / 9166 / درهم من تاريخ 2017/10/1 ولغاية تاريخ 2017/11/1 ، 
��سافة ملا ي�ستحق من بدل �يجار وحتى تاريخ �لتخلية �لفعلي �ملرتتب بذمتكم ، نتجية 
و�ال   ، ل�ساحلكم  قبله  من  و�مل��وؤج��رة  للبنك   �لعائدة  �لبناية  يف   )402 )�ل�سقة  ��سغالكم 
�آ�سفني التخاذ �الج��ر�ء�ت �لقانونية يف مو�جهتكم الخلء �ل�سقة �ملذكورة مع  �سن�سطر 

حتميلكم كافة ما ينتج عن ذلك من �لر�سوم و�مل�ساريف.  
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/241 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- عمار ممدوح �حمد �ل�سخن  جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/10/17  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/م�سرف 
دبي - �ض م ع بف�سخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك مو�سوع �لدعوى وملحقها ، و�لز�م 
برج  �لكائنة   )6( رقم  �لطابق   )1605 رقم  �ل�سكنية  )�ل�سقة  �لعقار  بت�سليم  عليه  �ملدعي 
من   خايل  �لريا�سية(   دبي  مدينة   )VENETIAN BUILDING( فينيتيان 
�ل�سو�غل ، وحمو �لقيد �لذي فحو�ه )خ�سوع �لعقار لرتتيبات �الجارة �ملنتهية بالتملك 
ل�سالح �ملدعي عليه( و�لزمت �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف ، و�لف درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�ست ما عد ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/232 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1- �سيخ عاطف ريا�ض �سيخ �حمد ريا�ض   جمهول حمل �القامة نعلنكم 
بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ  2017/9/26  يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/

م�سرف دبي - �ض م ع بف�سخ �تفاقية �الجارة �ملنتهية بالتملك مو�سوع �لدعوى وملحقها 
، و�لز�م �ملدعي عليه بت�سليم �لعقار )�ل�سقة �ل�سكنية رقم 1401( �لطابق رقم )14( �لكائنة 
برج فينيتيان )VENETIAN BUILDING( مدينة دبي �لريا�سية(  خايل من  
بالتملك  �ملنتهية  �الج��ارة  �لعقار لرتتيبات  �لذي فحو�ه )خ�سوع  �لقيد  ، وحمو  �ل�سو�غل 
، و�لف درهم مقابل �تعاب  ل�سالح �ملدعي عليه( و�لزمت �ملدعي عليه بالر�سوم و�مل�ساريف 
�ملحاماة ورف�ست ما عد ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/283 عقاري كلي                                                

�ىل �ملحكوم عليه/1-  علي خليفة علي خلفان �لقيزي �لفل�سي - جمهول حمل �القامة 
�ملذكورة  �لدعوى  2017/6/18  يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم 
بان  يعليه  �مل��دع  بالز�م    - �ملحدود  �الو�سط  �ل�سرق  �سي  بي  ����ض  �ت�ض  ل�سالح/بنك  �ع��له 
( مبلغا مقد�ره  �مل��ح��دود  �الو���س��ط  �ل�سرق  �سي  ب��ي  ����ض  �ت�ض  �مل��دع��ي )بنك  للبنك  ي���وؤدي 
و�سبعة  درهم  وت�سعون  ت�سعة  وثمامنائة  �لفا  و�ستون  �ربعة  �ستمائة  دره��م(   664899.97(
، و�لفو�ئد �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة �لق�سائية �حلا�سلة يف  وت�سعون فل�ض 
�ملحاماة.    �تعاب  مقابل  دره��م  �لف  ومبلغ  و�مل�سروفات   ، �ل�سد�د  متام  وحتى   2017/3/23
�لتايل  �ليوم  �عتبار� من  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4730  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لبناء  ملقاوالت  �لبل�سم  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�لفتاح جنيدي عبد�لر�سول  �لتنفيذ/�سيد عبد  �ن طالب  �القامة مبا 
قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ 
�ملنفذ به وقدره )10391( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�ملحكمة.  وعليه فان  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة �ىل مبلغ )948( 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4467  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �لفر�سة �لذهبية ال�سلح �ل�سيار�ت جمهول حمل 
�القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/نظام �لدين عثمان غاين قد �أقام  عليك 
�لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
باال�سافة  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )23706.60(
�ملحكمة  فان  وعليه  �ملحكمة.   ر�سوم خلزينة  دره��م   )1866( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4454  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- ��ض �ر ��ض كون�سرت�ك�سن & �جنينرينغ �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/�مين �ساذيل �حمد فرج وميثله:يو�سف 
�أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة  �ملازمي قد  حممد �بر�هيم عبد�هلل 
دره���م �ىل طالب  وق���دره )136978(  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  ب��دف��ع  و�ل��ز�م��ك  �ع���له 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )10134( درهم ر�سوم خلزينة 
�ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/2621  تنفيذ عمايل 

�القامة  حمل  جمهول  �ملباين  لتنظيف  �ل�سنافر  �سده/1-  �ملنفذ  �ىل 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/�سهيل مياه ح�سن �هلل قد �أقام  عليك �لدعوى 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )8058( 
ف���ان �ملحكمة  �مل��ح��ك��م��ة.  وع��ل��ي��ه  �و خ��زي��ن��ة  �لتنفيذ  دره���م �ىل ط��ال��ب 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4705  تنفيذ عمايل 
�ن  �القامة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  �لومكو  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
�أقام  عليك �لدعوى  طالب �لتنفيذ/جوربريت �سينغ �سورتا �سينغ قد 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )12252( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة �ىل مبلغ )1078( 
درهم ر�سوم خلزينة �ملحكمة.  وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

مليار درهم ر�سيد امل�سرف   322
املركزي بالعملة الأجنبية نهاية اأكتوبر

•• اأبوظبي-وام: 

322 مليار  بالعملة �الأجنبية نحو  �ملركزي  �الإم��ار�ت  بلغ ر�سيد م�سرف 
بزيادة قدرها  و   11% ن�سبته  بنمو  �ملا�سي  �كتوبر  �سهر  نهاية  دره��م مع 
وفقا الأحدث  وذل��ك   2017 �لعام  بد�ية  منذ  تقريبا  دره��م  مليار   31،2
��سول  تت�سمن  وال  �م�����ض.  �مل��رك��زي  �مل�سرف  �أ���س��دره��ا  �لتي  �الإح�����س��اء�ت 
�مل�سرف  ل��دى  �الحتياطي  �سريحة  �الأجنبية  بالعملة  �مل��رك��زي  �مل�سرف 
وحقوق �ل�سحب �خلا�سة لدى �سندوق �لنقد �لدويل. وجاء �لدعم �الأكر 
للزيادة �مل�سجلة يف �الأ�سول �الجنبية للم�سرف �ملركزي بح�سب ما تظهره 
من �الرتفاع �لكبري �لذي �سهدته �الأر�سدة �مل�سرفية و�لود�ئع لدى �لبنوك 
يف �خلارج و�لتي بلغت يف نهاية �كتوبر �ملا�سي 228.7 مليار درهم بارتفاع 
قدره 98.8 مليار درهم منذ بد�ية �لعام �جلاري. �ما على �سعيد ر�سيد 
بلغت  فقد  �ال�ستحقاق  تاريخ  حتى  بها  �ملحتفظ  �الأجنبية  �ملالية  �الأور�ق 
84.4 مليار درهم تقريبا مقارنة مع  �ملا�سي  �أكتوبر  قيمتها خلل �سهر 
152.2 مليار درهم، كذلك فقد بلغ ر�سيد بند �الأ�سول �الأخرى 8.96 
مليار درهم مقارنة مع 8.7 مليار درهم يف نف�ض فرتة �لر�سد . من جانب 
�أخر �أظهرت بيانات �مل�سرف �ملركزي �رتفاع �ل�سيولة يف �ل�سوق �الإمار�تية 
ر�سيدها  �جمايل  وبلغ   ،2017 �لعام  بد�ية  دره��م منذ  مليار   51 بقيمة 
1.467 تريليون درهم يف �كتوبر وذلك نتيجة �لزيادة �مل�سجلة يف �لود�ئع 
�حلكومية من 185.4 مليار درهم يف يناير �ىل 223.2 مليار درهم يف 
درهم  مليار   415.7 �لنقدية من  �مل�سرفية  و�لود�ئع  �كتوبر  �سهر  نهاية 
�ىل 426.9 مليار درهم خلل نف�ض فرتة �لر�سد. ويف ما يخ�ض ر�سيد 
�لود�ئع �سبه �لنقدية فقد بلغت 752.1 مليار درهم يف نهاية �سهر �كتوبر 
�رتفعت  حني  يف   ، يناير  خ��لل  دره��م  مليار   750.3 مع  مقارنة  �ملا�سي 
�لود�ئع �مل�سرفية �لنقدية من 415.7 مليار �ىل 426.9 مليار درهم يف 
نف�ض فرتة �ملقارنة. وتظهر �الإح�سائيات �أرتفاع �لنقد �مل�سدر من 77.2 
مليار درهم �ىل 79.3 مليار درهم يف نهاية �سهر �كتوبر �ملا�سي .�أما �لنقد 
64.2 مليار �ىل  �رتفع من  �لبنوك فقد  ل��دى �جلمهور -خ��ارج  �مل��ت��د�ول 

65.1 مليار درهم خلل فرتة �لر�سد نف�سها.

»اأوفيد« يفتح الطريق اأمام القطاع اخلا�س 
للم�ساركة يف م�ساريع التنمية بال�سلفادور

•• فيينا-وام: 

وحماية  لت�سجيع  �تفاقية  -�أوف��ي��د  �لدولية  للتنمية  �أوب��ك  �سندوق  �أب��رم 
�لقطاع  م�ساركة  �أم��ام  �لطريق  فتحت  �ل�سلفادور،  حكومة  مع  �ال�ستثمار 
حددت  �أن  بعد  وذل��ك  �ملختلفة،  باملجاالت  �لتنموية  �مل�ساريع  يف  �خل��ا���ض 
�التفاقية �جلديدة �الإطار �لعام وقو�عد �مل�ساركة يف �إن�ساء �مل�ساريع �لتنموية 
مبقر  �التفاقية  على  �أوف��ي��د  ع��ام  مدير  �حلرب�ض  �سليمان  وق��ع  �ملختلفة. 
�ل�سلفادور  نيابة عن حكومة  بالتوقيع  �لعا�سمة فيينا، وقام  �ل�سندوق يف 
م��ارت��ي��ن��ي��ز ب��ون��ي��ل وزي����ر �ل�����س��وؤون �خل��ارج��ي��ة، �ل����ذي �أع����رب ع��ن �متنانه 
يف  �خلا�ض  �لقطاع  مل�سروعات  بالن�سبة  �التفاق  �أهمية  و�أك��د  �أوفيد،  لدعم 
�أكد  “مرحلة جديدة.” ومن جانبه  �التفاق ميثل  �أن  �ل�سلفادور، معتر�ً 
�حلرب�ض �أن �سندوق �أوبك للتنمية �لدولية ملتزم بدعم �لدول �ملنخف�سة 
�أوف��ي��د ميول  �أن  و�أو���س��ح  �لفقر،  وط���اأة  م��ن  للتخفيف  �ل��دخ��ل  و�ملتو�سطة 
�مل�ساريع ذ�ت �الولوية �لتي تدعم �لتنمية �مل�ستد�مة يف �لدول �ل�سريكة يف 
قطاعات خمتلفة مثل �لغذ�ء و�لطاقة و�ملياه �لنظيفة و�ل�سرف �ل�سحي 
خطوة  تعد  �الإتفاقية  �أن  �حلرب�ض  و�عتر  و�لتعليم.  �ل�سحية  و�لرعاية 
�أمام  �لفر�سة  توفر  و���س��وف  �ل�سلفادور،  م��ع  �ل�سر�كة  تعزيز  نحو  مهمة 
�لقطاع �خلا�ض للح�سول على �لتمويل من �أوفيد، ما ي�ساعد على تعزيز 
�لتنمية �القت�سادية يف �ل�سلفادور. جدير بالذكر �أن �سندوق �أوبك للتنمية 
و�أمريكا  و�آ�سيا  �أفريقيا  �سريكا يف  بلد�   134 �إىل  �لدولية، قدم متويلت 
�للتينية و�أوروبا بلغ جمموعها �أكرث من 20 مليار دوالر �أمريكي، ��ستفاد 

منها �لقطاعان �لعام و�خلا�ض يف �لدول �مل�ستفيدة.

تنظيم الت�سالت :خارطة طريق هدفها جعل 
الإمارات الأوىل عامليا يف موؤ�سر اخلدمات الذكية 

•• ابوظبي-وام:

حققت �لهيئة �لعامة لتنظيم قطاع �الت�ساالت ��ستحقاقات �قليمية ودولية 
�ل��دول��ة يف قائمة �ل��دول �الأك��رث ت��ط��ور�ً يف جم��ال �الت�ساالت بعد  و�سعت 
 2018 �أعلنت ر�سمياً عن ��ست�سافة �الإم��ار�ت ملوؤمتر �ملندوبني �ملفو�سني 
�أهم �جتماعات �الحتاد �لدويل للت�ساالت، و�ملنا�سبة �لتي يتم فيها �عتماد 
�ل�سيا�سات �لعامة و�ال�سرت�تيجيات �لناظمة لقطاع �الت�ساالت و�ملعلومات 
�لهيئة  يف  �الآيل  �حلا�سب  لطو�رئ  �ال�ستجابة  فريق  وحقق  �لعامل.  ح��ول 
AECert على �ملركز �الأول يف �سرعة  �لعامة لتنظيم قطاع �الت�ساالت 

�ال�ستجابة للحو�دث �الإلكرتونية على م�ستوى �لعامل �الإ�سلمي .
�لعاملية  �ملوؤ�سر�ت  �أهم  �ثنني من  �لعربية  �ل��دول  �الإم��ار�ت  دولة  وت�سدرت 
وتكنولوجيا  �الت�ساالت  �لدول يف قطاع  وتطور  تناف�سية  بقيا�ض  �خلا�سة 
مل��ع��ل��وم��ات، ح��ي��ث ج����اءت يف �مل��رك��ز �خل��ام�����ض ع��امل��ي��اً يف م��وؤ���س��ر �خلدمات 
�حلكومية �الإلكرتونية �لذكية، و�ملركز �ل�ساد�ض و�لع�سرين عاملياً يف موؤ�سر 
�جلاهزية �ل�سبكية . وتقود �لهيئة �لعمل بالتعاون مع �لعديد من �جلهات 
طموحة  وم�ستهدفات  طريق  خارطة  و�سع  مت  وقد  و�خلا�سة.  �حلكومية 
يف  عاملياً  �الأول  �ملركز  �الإم���ار�ت يف  دول��ة  لتكون  �لهيئة  ت�سعى من خللها 
�لع�سر  �ل���دول  و�سمن  �لذكية  �الإل��ك��رتون��ي��ة  �حلكومية  �خل��دم��ات  موؤ�سر 
�أعمال  ر�سميا  �لهيئة  �فتتحت  كما  �ل�سبكية.  �جلاهزية  موؤ�سر  يف  �الأو�ئ��ل 
للأ�سماء  �الإن��رتن��ت  ل�سركة  �آيكان60  �ل�ستني  �ل��ع��ام  �ل���دويل  �الج��ت��م��اع 
و�الأرقام �ملخ�س�سة �آيكان، بح�سور نخبة �مل�سوؤولني و�ملعنيني و�ملتخ�س�سني 
يف جمال �الإنرتنت على �مل�ستوى �لعاملي �لذي بد�أ �أعماله يف مركز �أبو ظبي 
ADNEC با�ست�سافة �لهيئة، من�سة للتفاق على  �لوطني للمعار�ض 
�أ�سماء �لنطاقات، ما يدعم  �ل�سيا�سات و�الإج��ر�ء�ت �لدولية �ملتعلقة بنظام 
توجه �لدولة للنتقال �إىل �مل�ستقبل، و�إنرتنت �الأ�سياء، و�القت�ساد �ملعريف، 
�الإمار�ت  ��سرت�تيجية  دع��م  ع��ن  ف�سل  �الأن��رتن��ت،  م�ستقبل  و��ست�سر�ف 

للذكاء �ال�سطناعي.

لتمكني جيل جديد من �ل�سركات �لإمار�تية  يف قطاع �لتكنولوجيا

�سندوق الوطن و مركز »�سراع« يطلقان برنامج »املبتكر الإماراتي«

توفر خدمات �لفح�س وت�سجيل �ملركبات 

»اينوك« تخطط لإن�ساء حمطة مب�ساحة 50 األف مرت مربع  براأ�س اخليمة 
ي��������زد�د �ل���ط���ل���ب ع���ل���ى حم����ط����ات �خل���دم���ة 
مبو�ز�ة  �ملركبات  وت�سجيل  فح�ض  ومر�كز 
دولة  ت�سهده  �لذي  �ملت�سارع  �ل�سكاين  �لنمو 
�الإم������ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة. ون��ت��ط��ل��ع من 
خ���لل ���س��ر�ك��ت��ن��ا م��ع د�ئ����رة �مل�����و�رد �لعامة 
�أك����ر منافذ  �إن�����س��اء  �إىل  ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة  يف 
تعزيز قدرتنا على  بهدف  للتجزئة،  �ينوك 
تقدمي خدمات �أف�سل لعملئنا يف �الإمار�ت 
بدور  بامل�ساهمة  �لتز�منا  وتاأكيد  �ل�سمالية 
�لوطنية  �لتحتية  �لبنى  تطوير  يف  ف��ع��ال 

�لرئي�سية.
و�أو�سح �للو�ء علي بن علو�ن، �لقائد �لعام 
�مل�سروع  ه���ذ�  �إن  �خل��ي��م��ة:  ر�أ�����ض  ل�����س��رط��ة 
�خلدمة  م���ر�ك���ز  ع����دد  زي������ادة  �إىل  ي���ه���دف 
�ملقدمة للجمهور، وتلبية كافة �حتياجاتهم 
توقعاتهم  يفوق  وما  �ملتوقعة  ومتطلباتهم 
�أي�������س���اً، ك��م��ا ي��ع��ت��ر ن��ق��ل��ة ن��وع��ي��ة مميزة 
�لقيادة  ت�����س��ع��ى  �ل��ت��ي  �خل���دم���ات  ج����ودة  يف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر

مع  ب��ال��ت��ع��اون  “�ينوك”  جمموعة  �أع��ل��ن��ت 
ه��ي��ئ��ة �مل�����و�رد �ل��ع��ام��ة ب���ر�أ����ض �خل��ي��م��ة عن 
خططتها لبناء �أكر وجهة جتزئة متكاملة 
�لتز�م  م��ع  تن�سجم  خ��ط��وة  يف  �الإم������ارة،  يف 
خمتلف  يف  ح�����س��وره��ا  بتو�سيع  “�ينوك” 

�أرجاء دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
�سيحمل  �ل���ذي  �جل��دي��د  �مل�����س��روع  و�سيمتد 
على  لل�سيار�ت”  ت�����س��ج��ي��ل  ق��ري��ه   “ ����س��م 
و�سيت�سمن  م��رب��ع،  م��رت  �أل��ف   50 م�ساحة 
يف �لدولة لتقدمي  “ت�سجيل”  �أكر مر�كز 
�إ�سافة  �ملركبات،  وت�سجيل  فح�ض  خدمات 
و�ملنافذ  ب����ال����وق����ود  �ل�����ت�����زود  حم���ط���ة  �إىل 
�لتجارية ليكون بذلك موؤهًل خلدمة �أكرث 

من 1000 مركبة يومياً. 
وبهذه �ملنا�سبة، قال �سيف حميد �لفل�سي، 
“�ينوك”:  ملجموعة  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����ض 

بالتعاون  ر�أ�����ض �خل��ي��م��ة،  ل�����س��رط��ة  �ل��ع��ام��ة 
�مل���و�رد  هيئة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي،  �سريكها  م��ع 
�لعامة، لتحقيقها وتقدمي كل ما هو متميز 
�سيخدم  �مل�����س��روع  ه���ذ�  �أن  ك��م��ا  ل��ع��م��لئ��ه��ا، 
�ملناطق �جلنوبية منها، مما �سي�سهل عليهم 
�سرعة �لو�سول ملحطة “�ينوك” و�النتهاء 
مركباتهم  وجتديد  وترخي�ض  فح�ض  من 

بكل ي�سر و�سهولة.
رئي�ض  �ل����ط����ري،  ج���م���ال  ����س���ع���ادة  و�أو������س�����ح 
جمل�ض �الد�رة، هيئة �ملو�رد �لعامة يف ر�أ�ض 
�خليمة: ن�سهد �ليوم �جناز� كبري� ملجموعة 
�لقيادة  نتعاون مع  �ن  وي�سعدنا  “�ينوك”، 
�لعامة ل�سرطة ر�أ�ض �خليمة يف �طلق هذ� 
�ملركز �ملبتكر �لذي يج�سد �لتز�منا �ملتو��سل 
هذ�  يف  �لعاملية  �ملمار�سات  �ف�سل  بتطبيق 
�لقطاع، و�لذي ير�سخ يف �لوقت ذ�ته مكاننا 
�لتي  �مل�سافة  �لقيمة  ر�ئد خلدمات  كمزود 
ت�سفي مزيد�ً من �لر�حة علي حياة عملئنا 

وتقدمي �أف�سل �خلدمات وفق �أرقي �ملعايري 
�لر�مية  �ملجموعة  روؤي��ة  �إط��ار  ويف  �لعاملي. 
على  عملياتها  يف  �لطاقة  كفاءة  تعزيز  �إىل 
كافة �مل�ستويات، يجري �لتخطيط لرتكيب 
�ألو�ح �لطاقة �ل�سم�سية على �سطحي حمطة 

�خلدمة ومركز ت�سجيل. 
�ملحطة �جلديدة على تطبيق  �ستعتمد  كما 
عدد من �لتقنيات �ملبتكرة �الأخرى لتوفري 
بالديود�ت  �الإن���ارة  مثل  �لطاقة  ��ستهلك 
�لتدفق  ون��ظ��ام   ،LED ل��ل�����س��وء  �ل��ب��اع��ث��ة 
تكييف  ل��ن��ظ��ام   VRF ل��ل��م��رد�ت  �مل��ت��غ��ري 
�إىل  �لهو�ء، �لذي يتحكم يف تدفق �لتريد 
�ل��وح��د�ت �ل��د�خ��ل��ي��ة �مل��ت��ع��ددة، �ل���ذي يوفر 
باأنظمة  مقارنة  باملئة   35 بن�سبة  �لطاقة 
��ستعادة  ن��ظ��ام  �أم����ا  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة.  �ل��ت��ري��د 
�ل��ب��خ��ار ف��ي�����س��رتج��ع �ل��ب��خ��ار �مل��ن��ب��ع��ث من 
تكثيفه  ويعيد  �ل��وق��ود  وخ��ز�ن��ات  م�سخات 
جم��دد�ً ال�ستخد�مه كوقود، وهو قادر على 

وتوجيه �أفكارهم وطاقاتهم دعماً مل�سرية 
و�أو�سح:  �مل�ستقبل.  و�سناعة  �لتنمية 
نحن ملتزمون يف �سندوق �لوطن بدعم 
�ملبتكرين يف جميع �أنحاء �لدولة وتبني 
�أفكارهم �الإبد�عية، من خلل مبادر�تنا 
�لتي قمنا باإطلقها حتى �الآن، مبا فيها 
خليفة  وم��رك��ز  “م�ستقبلنا”  م���ب���ادرة 
�سر�كتنا  خلل  من  و�ليوم  للبتكار”، 
قدرة  �أك��رث  �سنكون  “�سر�ع”  مع مركز 
على �لو�سول �إىل �سريحة �ملبتكرين يف 
وتبني  �ل�سمالية،  و�الإم����ار�ت  �ل�سارقة 
�أف���ك���اره���م وت���ق���دمي �ل���دع���م ل��ه��م حتى 

عالية  ك��ف��اءة  ذ�ت  م�ساريع  �إىل  تتحول 
قالت  جانبها،  وم��ن  عاملية.   وتناف�سية 
�مل����دف����ع، م���دي���رة م���رك���ز �سر�ع  جن����لء 
بالتعاون  �سعد�ء  �الأعمال: نحن  لريادة 
��ستك�ساف  يف  �ل����وط����ن  ����س���ن���دوق  م����ع 
و�لعمل  �ل�����س��اب��ة  �الإم���ار�ت���ي���ة  �مل���و�ه���ب 
طاقاتها  و�إط���لق  مهار�تها  �سقل  على 
خدمة  يف  وت�������س���خ���ريه���ا  �الب����ت����ك����اري����ة 
م�سرية �لتقدم و�لبناء وحتقيق �لتنمية 
�ملذكرة تن�سجم متاماً  �مل�ستد�مة، فهذه 
مع روؤية مركز “�سر�ع” �ال�سرت�تيجية 
�لفاعلة  �ل�سر�كة  تعزيز  �إىل  و�لهادفة 

مع خمتلف �جلهات و�ملوؤ�س�سات لتمكني 
رو�د �الأعمال وتبني �أفكارهم وتطويرها  
لتكون م�ساريع  ت�سكل �لنو�ة �الأ�سا�سية 
يف بناء �قت�ساد معريف متنوع وم�ستد�م  
وتكت�سب  و�لقادمة.   �حلالية  للأجيال 
�سر�كة �سندوق �لوطن مع مركز �سر�ع 
ت�سجيع  يف  �أهد�فه  لدعم  كرى  �أهمية 
�مل�ساريع �ملبتكرة نظر�ً للمكانة �ملرموقة 
كونها  يف  �ل�سارقة  �إم����ارة  حتتلها  �ل��ت��ي 
�سرحاً علمياً وثقافياً بارز�ً على م�ستوى 
�ملنطقة و�لعامل، و�إن�ساءها منطقة حرة 
تكون  لكي  و�البتكار  و�لتقنية  للبحوث 

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أع��ل��ن ���س��ن��دوق �ل���وط���ن  ب��ال��ت��ع��اون مع 
مركز �ل�سارقة لريادة �الأعمال “�سر�ع” 
مهرجان  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ه��ام�����ض  ع��ل��ى 
“�ل�سارقة لريادة �الأعمال” عن �إطلق 
و�لذي  �الإمار�تي”،  “�ملبتكر  ب��رن��ام��ج 
وت�سريع  �الأع���م���ال  ت��ن��م��ي��ة  �إىل  ي��ه��دف 
قطاع �لتكنولوجيا، و�إن�ساء �سركات ذ�ت 

كفاءة عالية فيه. 
وي�ستهدف �لرنامج �ملبدعني و�أ�سحاب 
�إىل جانب  �مل��ب��ت��ك��رة  و�الأف���ك���ار  �ل��ع��ق��ول 
�لتكنولوجيا  جم��االت  يف  �ملتخ�س�سني 
�سيتم  حيث  �ل��دول��ة،  �إم����ار�ت  جميع  يف 
من خلله تبني �الأفكار �ملبتكرة  وغري 
و�مل�ساندة  �ل���دع���م  وت���ق���دمي  �مل�����س��ب��وق��ة 
و�قعية،  م�����س��اري��ع  �إىل  ل��ت��ت��ح��ول  ل��ه��ا 
م�ستويات  �إىل  ل��ل��و���س��ول  وم�ساعدتها 

متقدمة من �لتناف�سية �لعاملية. 
“�ل�سارقة  م��ه��رج��ان  خ��لل  كلمته  ويف 
حممد  ���س��ع��ادة  ق��ال  �الأعمال”،  ل��ري��ادة 
تاج �لدين �لقا�سي، مدير عام �سندوق 
�لوطن: تويل دولة �الإمار�ت �ال�ستثمار 
وحلول  �مل����ت����ط����ورة  �ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  يف 
ت�سعى  حيث  ك��ب��ري�ً،  �هتماماً  �مل�ستقبل 
من خلل توظيف �أحدث �لتقنيات �إىل 
بناء  يف  �لر�سيدة  �لقيادة  روؤي���ة  حتقيق 
�قت�ساد معريف متنوع وم�ستد�م للأجيال 
�الإمار�تي”  “�ملبتكر  وبرنامج  �لقادمة، 
ين�سجم متاماً مع هذه �لتوجهات، حيث 
يوفر بيئة لتحفيز �الإبد�ع وتاأهيل جيل 
من �ملبتكرين ومتكني �لكفاء�ت �ل�سابة 

مقر� خللق �أف�سل �الأفكار و�الخرت�عات 
من  جتارية  م�ساريع  �ىل  �ستحول  �لتي 
خلل برنامج �ملبتكر �المار�تي، وجذب 
عملها  يعتمد  �لتي  �لتجارية  �ل�سركات 

�أ�سا�سا على ��ستخد�م �لتكنولوجيا، 
 و���س��ي��وف��ر ب��رن��ام��ج �مل��ب��ت��ك��ر �الإم���ار�ت���ي 
ورو�د  للمبدعني  تتيح  مثالية  من�سة 
�سبكة  ت��ط��وي��ر  و�مل��ب��ت��ك��ري��ن  �الأع����م����ال 
ع��لق��ات و����س��ع��ة ب��ه��دف ت��ب��ادل �الأفكار 
مبا  �لتعاون  وتعزيز  و�خل��ر�ت  و�الآر�ء 
�مل��ج��ت��م��ع وم�سرية  ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى  ي��ع��ود 

�لتقدم للدولة.
�ل����وط����ن  ومركز  ����س���ن���دوق  و����س���ي���ق���وم 
�سر�ع”  �الأعمال”  ل���ري���ادة  �ل�����س��ارق��ة 
�أف�سل  الخ���ت���ي���ار  م�����س��اب��ق��ات  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
�لدعم  �الخ��رت�ع��ات و�الأف��ك��ار، وتقدمي 
ل��ل��م�����س��ارك��ات �ل���ف���ائ���زة، و���س��ي��ت��م توفري 
م�ساحات لتطوير �الأفكار وحتويلها �إىل 
م�ساريع. كما �سيقومان بتقدمي �لدعم 
�لرتخي�ض  �ج�����ر�ء�ت  وت�سهيل  �مل����ايل، 
وخ�������دم�������ات �ل����ت���������س����وي����ق و�خل������دم������ات 
�سركات  �أب���رز  م��ع  بالتعاون  �الإع��لم��ي��ة 

�الإعلم بالدولة.
و�سيعمل �لطرفان على ت�سهيل م�ساركة 
�الأن�سطة  م���ن  �ل��ع��دي��د  يف   �مل��ب��ت��ك��ري��ن 
و�لفعاليات �ملتميزة و�ملعنية بهذ� �لقطاع، 
كما �سيعملن �أي�ساً على تقدمي خدمات 
�ال�ست�سارة �لقانونية و�الإد�رية، وتنظيم 
ور�ض �لعمل و�لدور�ت �لتدريبية بهدف 
�سقل مهار�ت رو�د �الأعمال و تزويدهم 
�ل��ت��ي متكنهم من  و�مل���ه���ار�ت  ب��امل��ع��ارف 

ت�سري �أعمالهم بنجاح. 

ل���رت من  �أل����ف   20 �إىل  ي�����س��ل  حت��وي��ل م���ا 
لل�سائقني  �ملحطة �جلديدة  �لوقود. وتقدم 
متجر  مثل  �مل��ر�ف��ق  من  متنوعة  جمموعة 
عدد  �إىل  �إ�سافة  ب��رو  و�أوت���و  وبرونتو  زووم 

من �ملطاعم و�ملقاهي. 
�لفحو�سات  بكافة  “ت�سجيل”  وت�سطلع 
ت�سجيل  ال���س��ت��ك��م��ال  �مل��ط��ل��وب��ة  �الإل���ز�م���ي���ة 
وثلث  فرعاً   13 حاليا  ولديها  �ملركبات، 
تتو�جد  �ملركبات  لفح�ض  متنقلة  وح���د�ت 
و�ل�سارقة،  دب�����ي،  يف  خم��ت��ل��ف��ة  م��ن��اط��ق  يف 
وخ��ورف��ك��ان، و�ل���ذي���د، وح��ّت��ا. وج��م��ي��ع هذه 
و�الآليات  �الأج��ه��زة  باأحدث  جمهزة  �لفروع 
هذه  وُت��د�ر  �ل�سيار�ت.  بفح�ض  �ملتخ�س�سة 
�مل���ر�ك���ز و�ل���ف���روع م���ن ِق���َب���ل ك�����و�در خبرية 
�لن�سح  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  وحم����رتف����ة، 
و�مل�سورة �لتقنية الأكرث من مليون متعامل 
�لعربية  �الإم����ار�ت  يف  �ملركبات  �سائقي  م��ن 

�ملتحدة.

اقت�سادية ال�سارقة تختتم برناجما تدريبيا يف كوريا
باالنتماء  �ل�����س��ع��ور  وم��ن��ح��ه��م  و�ل��ع��ام��ل��ني 
وروؤى  م��درو���س��ة  �أه�����د�ف  وف���ق  للموؤ�س�سة 

و��سحة ذكية.
و���س��م��ل �ل��رن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي ع���دة حماور 
وبر�مج �أهمها مفهوم �لقيادة �ال�سرت�تيجية 
�لذكي  �لتحول  ظل  يف  و�لقيادة  و�أهميتها 
�ال�سرت�تيجي  �ل��ق��ائ��د  ���س��م��ات  �إىل  �إ���س��اف��ة 
و�لتحول  للقائد  �لنف�سية  و�لتهيئة  �لذكي 
كما  �ال�سرت�تيجية  �لقيادة  �إىل  �الإد�رة  من 
�ال�سرت�تيجي  �لقائد  مهام  �لرنامج  �سمل 
وط�������رق ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا ومم�����ار������س�����ات �ل���ق���ي���ادة 
�ملعايري  �أح��دث  وفق  �لذكية  �ال�سرت�تيجية 

•• ال�شارقة-وام:
�ختتمت د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقة 
للتدريب  “كايزن”  م��رك��ز  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
جمهورية  يف  ت��دري��ب��ي��اً  ب��رن��اجم��اً  م���وؤخ���ر� 
“�لقيادة  ب���رن���ام���ج  ���س��م��ن  وذل������ك  ك����وري����ا 
�إىل  يهدف  �ل��ذي  �لذكية”  �ال�سرت�تيجية 
��سرت�تيجي  ق��ي��ادي  بفكر  عمل  فريق  بناء 
ذكي وحمفز وحر�سا من �لد�ئرة على رفع 
وتنفيذ� خلطتها  �لقيادية  �لكفاءة  م�ستوى 
�لد�عية �إىل تنمية �ملو�رد �لب�سرية و�لتقنية 

لدى موظفيها.
و���س��ارك يف �ل��رن��ام��ج �ل��ت��دري��ب��ي وف���د �سم 

ت�سعة م�ساركني من مديري �الإد�ر�ت وروؤ�ساء 
من  ��ستفادو�  �ل��د�ئ��رة  يف  و�الأف���رع  �الأق�سام 
و�لتدريب  �لتنموية  �ل��ر�م��ج  م��ن  �لعديد 
�ملمار�سات  �أح���دث  وف��ق  �لعملي  �لتطبيقي 

�لعاملية و�ملناق�سات �لعملية و�مليد�نية.
وجاء �لرنامج بهدف رفع م�ستوى �لكفاءة 
�لقيادية وذلك من خلل بناء فريق يعمل 
ب��ف��ك��ر ق���ي���ادي ����س��رت�ت��ي��ج��ي ذك����ي وحمفز 
�لعمل من خلل  وق��ادر على جتنب �سغط 
�لتخطيط  و�ل���ع���ام���ل���ني  �ل����زم����لء  ك�����س��ب 
حت�سني  �ىل  ..�إ�سافة  �مل�سبق  �ال�سرت�تيجي 
ن��ت��ائ��ج �ل��ع��م��ل م���ن خ����لل ك�����س��ب �لزملء 

وحتديات  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي  للقائد  �ل��ع��امل��ي��ة 
بيئة �لعمل.

كما �سمل �لرنامج تنفيذ عدد من �لزيار�ت 
���س��ام�����س��وجن ديليت  �مل���و�ق���ع م��ن��ه��ا  ل��ب��ع�����ض 
وم�سنع �أمازون با�سفيك وزيارة مركز �سيول 
�الإم����ار�ت يف  دول��ة  و�سفارة  �الأع��م��ال  الإد�رة 
جمهورية كوريا وم�سنع يودو�سن ومعر�ض 
�إيفرالند  �سام�سوجن  حديقة  وزي���ارة  هوما 

و�ملدينة �لذكية ومركز �الت�سال د��سان.
و�أك������د ����س���ع���ادة ���س��ل��ط��ان ع���ب���د�هلل ب���ن هده 
�ل�سويدي رئي�ض د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
�لر�مج  ه��ذه  ت��وف��ري مثل  �أن  �ل�����س��ارق��ة  يف 

�ساحب  توجيهات  �سمن  يندرج  �لتدريبية 
حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ  �ل�سمو 
�ل��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و �مل��ج��ل�����ض �الأع���ل���ى حاكم 
و�إدخالهم  �لب�سرية  �مل��و�رد  بتنمية  �ل�سارقة 
يف بر�مج تخ�س�سية وقيادية وذلك لتطوير 
�إ�سافة  وقدر�تهم،  و�إمكانياتهم  مهار�تهم 
للد�ئرة  �ال���س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �ل��ت��ط��ل��ع��ات  �إىل 
�لتناف�سية  م�ستوى  لرفع  �لر�مية  و�لروؤية 
�الإنتاجية  م��ن  ع��ال��ي��ة  م�ستويات  وحت��ق��ي��ق 
و�لتحول �لذكي من خلل تطوير وتاأهيل 
�ملو�رد �لب�سرية بالد�ئرة باعتبارهم �لرثوة 

�لتي يقوم عليها م�ستقبل �أي موؤ�س�سة.
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املال والأعمال

وزير التجارة اخلارجية الإكوادوري 
يزور �سركة الإمارات العاملية للأملنيوم

•• جبل علي-الفجر:

��ستقبل �لدكتور علي حممد �لزرعوين، نائب �لرئي�ض �لتنفيذي للعمليات 
�ل�سركة يف جبل علي معايل  �لعاملية للأملنيوم يف مقر  �الإم��ار�ت  يف �سركة 
�ملهند�ض بابلو كامبانا وزير �لتجارة �خلارجية يف جمهورية �الإكو�دور ومت 
من خلل هذ� �الجتماع عر�ض خر�ت �سركة �الإمار�ت �لعاملية للأملنيوم يف 

�سناعة �الأملنيوم وكذلك �خلطط �ال�سرت�تيجية �مل�ستقبلية. 
وقد �أبدى �جلانب �الإكو�دوري �إعجابه مبا و�سلت �إليه �سناعة �الأملنيوم يف 
دولة �الإمار�ت ومت �التفاق على �لعمل يف تبادل �خلر�ت يف هذه �ل�سناعة. 
جبل  يف  �الأملنيوم  م�سهر  �إىل  ميد�نية  بزيارة  �الإك���و�دوري  �لوفد  ق��ام  كما 

علي.

جمارك راأ�س اخليمة ت�سرح 
الإعفاءات اجلمركية لعملئها

•• راأ�س اخليمة –الفجر

�جلمركية  و�الإج���ر�ء�ت  �ل�سيا�سات  ق�سم  مدير  �جل��ادي  علي  �آمنة  تر�أ�ست 
�الإعفاء�ت  �لتن�سيقي مع متعاملي  �الجتماع  ر�أ�ض �خليمة  بد�ئرة جمارك 
�لدبلوما�سية و�لع�سكرية، و�لذي عقد بد�ئرة �جلمارك بح�سور �أخ�سائي 

�الإعفاء�ت �جلمركية �ل�سيدة منى حممد �ل�سميلي وعدد من �ملتعاملني.
�لدورية  �لد�ئرة على عقد هذه �الجتماعات  �آمنة �جل��ادي حر�ض  و�أك��دت 
بتجربة  و�الرت��ق��اء  �خل��دم��ات  تقدمي  يف  للتميز  منها  �سعيا  عملئها  م��ع 
�ملتعاملني و�لتاأكيد على �ل�سفافية بني �لد�ئرة وعملئها فيما يخ�ض جودة 

�خلدمات �ملقدمة لهم. 
وذكرت �أنه جرى خلل �الجتماع مناق�سة عدد من �مللحظات و�ملقرتحات 
�سبيل  يف  �أف�سل،  ب�سكل  �خلدمات  وت�سهيل  لتطوير  �لعملء  قدمها  �لتي 

تخلي�ض �ملعاملت �خلا�سة بهم. 
�مل�ستند�ت  ت�ستوجب تقدمي  �لتي  �الإج���ر�ء�ت  ��ستعر��ض عدد من  كما مت  

�ملطلوبة لتخلي�ض و�عتماد معاملتهم �لدبلوما�سية و�لع�سكرية. 
�إرف���اق رم��ز �ملن�سق  وذك���رت �ن��ه مت خ��لل �الج��ت��م��اع �لتاأكيد على ���س��رورة 
ومت  �جلمركية  �الإع��ف��اء�ت  ب��اأن��و�ع  وتعريفهم  �ل��دف��ع  �إي�سال  يف  �ل�سحيح 
�أن����و�ع �الع���ف���اء�ت رم��ز خ��ا���ض ب��ه يف ن��ظ��ام ظبي  تو�سيح �أن لكل ن��وع م��ن 
�الإلكرتوين كاالإعفاء �لدبلوما�سي �لذي يرمز له بالرمز 15 بينما �الإعفاء 

�لع�سكري يرمز له بالرمز 36.

مليون درهم ت�سرفات العقارات يف دبي  980
•• دبي -وام:

حققت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��سي و�الأم��لك يف دبي �كرث من 
980 مليون درهم حيث �سهدت �لد�ئرة �م�ض ت�سجيل 166 مبايعة بقيمة 
389 مليون درهم منها 28 مبايعة للأر��سي بقيمة 222 مليون درهم و 

138 مبايعة لل�سقق و �لفلل بقيمة 167 مليون درهم.
وقد جاءت �أهم مبايعات �الأر��سي بقيمة 47 مليون درهم يف منطقة نخلة 
تليها  �ملركا�ض  منطقة  يف  دره��م  مليون   30 بقيمة  مبايعة  تليها  جمري� 

مبايعة بقيمة 16 مليون درهم يف منطقة �ل�سطوة.
�إذ �سجلت  2 �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات  وقد ت�سدرت منطقة �ليفرة 
 5 9 مليني درهم وتلتها منطقة �جل��د�ف بت�سجيلها  6 مبايعات بقيمة 
2 مبايعة  57 مليون درهم وثالثة يف �ل�سطوة بت�سجيلها  مبايعات بقيمة 

بقيمة 28 مليون درهم.
بقيمة  مبايعة  ج��اءت  فقد  �لفلل  و  �ل�سقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  فيما  �أم��ا 
30 مليون درهم مبنطقة �ملركا�ض كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 7 
6 مليني  �أخ��ري� مبايعة بقيمة  مليني دره��م يف منطقة نخلة جمري� و 

درهم يف منطقة برج خليفة.
مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  �ملناطق  �لتجاري  �خلليج  منطقة  ت�سدرت  وق��د 
وتلتها  دره���م  مليون   33 بقيمة  مبايعة   22 �سجلت  �إذ  �لفلل  و  �ل�سقق 
درهم  مليون   15 بقيمة  مبايعة  بت�سجيلها20  �لثالثة  �حلبية  منطقة 

وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها 10 مبايعات بقيمة 28 مليون درهم.
و�سجلت �لرهونات قيمة قدرها 591 مليون درهم منها 31 رهن �أر��ض 
بقيمة 541 مليون درهم و 42 رهن فلل و�سقق بقيمة 50 مليون درهم 
و كان �أهمها مبنطقة �لنهدة �لثانية بقيمة 145 مليون درهم و�أخرى يف 

منطقة و�دي �ل�سفا 7 بقيمة 114 مليون درهم.

جمل�س اإدارة »الحتادية لل�سرائب« يناق�س الت�سريعات ال�سريبية يف الدولة

انطلق فعاليات امللتقى ال�سنوي الـ 15 ملجال�س الأعمال يف اأبوظبي

�ملعرفة  ع��ل��ى  ق���ائ���م  �ق��ت�����س��اد  وت��اأ���س��ي�����ض 
�أف�سل للأجيال  لبناء م�ستقبل  و�لتقنية 

�ملقبلة .
�ل�سنوي ملجال�ض  �مللتقى  �أن  �سعادته  و�أكد 
�الأع���م���ال ي��ع��ت��ر حم��ط��ة ه��ام��ة وفر�سة 
و�مل�سوؤولني  �الأعمال  رج��ال  �أم��ام  متميزة 
�سبل  ل���ت���ج���دي���د  م�����ن ج����ه����ات خم���ت���ل���ف���ة 
ن�ساأت  �لتي  �لعلقات  وتوطيد  �لتو��سل 
�ملا�سية،  �الأع������و�م  م���دى  ع��ل��ى  وت���ط���ورت 
جديدة  ع��لق��ات  لبناء  فر�سة  �أن��ه��ا  كما 
وتبادل �ملعلومات و�لتعرف على �خلر�ت 
�ملختلفة ومناق�سة �إمكانية تنفيذ م�ساريع 
�لتي  �لتنموية  �خلطط  �إط��ار  يف  جديدة 

تتبناها وتطرحها حكومتنا �لر�سيدة.
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  �أن  �سعادته  وذك��ر 
�أنه  �حل��دث على  ه��ذ�  �إىل  تنظر  �أبوظبي 

�إىل  �ل��ر�م��ي��ة  و�ل�سبل  �لو�سائل  �أه��م  م��ن 
�ل��ب��ل��د�ن �ملختلفة  ب��ني  �ل���رو�ب���ط  ت��ق��وي��ة 
م��ن جهة ودع���م �ل��ع��لق��ات �مل��ت��ب��ادل��ة بني 
�لقطاعات �القت�سادية ودو�ئر �الأعمال يف 

تلك �لدول من جهة �أخرى.
و�أك������د ���س��ع��ادة م���دي���ر ع����ام غ���رف���ة جت���ارة 
و�سناعة �أبوظبي على دعم و�إجناح �أعمال 
و�أن�سطة جمال�ض رجال �الأعمال يف �إمارة 
�أبوظبي وتر�سيخ �ل�سر�كة بني �لقطاعني 
لتحقيق  �الإم���������ارة  يف  و�خل����ا�����ض  �ل����ع����ام 
قيادتنا  وتوجيهات  وط��م��وح��ات  تطلعات 
�لر�سيدة للو�سول �إىل �لتنمية �مل�ستد�مة 
�الإمار�ت  دول��ة  ل�سعب  �لرغيدة  و�حل��ي��اة 

�لعربية �ملتحدة.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق���ال ج��م��ال �أب����و ب��ك��ر رئي�ض 
جمل�ض �لعمل �لفل�سطيني:” �إننا �سعد�ء 

جمل�ض  �سريكنا  مع  �مللتقى  ه��ذ�  بتنظيم 
�ل��ع��م��ل �ل��ك��ن��دي، وك��ل��ن��ا �أم����ل ب����اأن يكون 
يف  ومتقدمة  جديدة  خطوة  �مللتقى  ه��ذ� 
جمال�سنا  ب��ني  و�لتكامل  �لعمل  م�سرية 
�لتعاون  لتعزيز  �للقاء  هذ�  حت�سر  �لتي 
م�سرية  يف  هامة  لبنة  لنكون  بيننا  فيما 
�أبوظبي  ت�سهدها  �لتي  و�لتطور  �لتنمية 

ودولة �الإمار�ت عموما .
على  �ل�����س��وء  �سلط  ق��د  �مللتقى  �أن  وذك���ر 
�لتي  و�ال�ستثمارية  �القت�سادية  �لفر�ض 
وم�����س��اه��م��ة جمال�ض  �أب���وظ���ب���ي  ت��وف��ره��ا 
�الأعمال يف �أبوظبي بالنه�سة �القت�سادية 
�مل�ستقبلية  وتطلعاتها  �الإم����ار�ت  ل��دول��ة 
وخ�سو�سا خلل �لعام �ملقبل �لذي �أعلنته 
�لقيادة �لر�سيدة يف دولة �الإمار�ت “ عام 
ز�يد “ ، معربا عن �أمله باأن يكون �مللتقى 

•• ابوظبي-وام:

�نطلقت فعاليات �مللتقى �ل�سنوي �خلام�ض 
�أبوظبي  يف  �الأع�����م�����ال  مل��ج��ال�����ض  ع�����س��ر 
غ��رف��ة جت����ارة و�سناعة  ن��ظ��م��ت��ه  و�ل�����ذي 
�الأعمال  جمل�سي  مع  بالتعاون  �أبوظبي 
فندق  يف  وذل���ك  و�ل��ك��ن��دي،  �لفل�سطيني 
ج��م��ري� �أب�����ر�ج �الحت�����اد، وب��ح�����س��ور عدد 
جمال�ض  وممثلي  �ل�سخ�سيات  كبار  م��ن 

�الأعمال بالدولة ورجال �الأعمال.
�ملهريي مدير  �سعادة حممد هلل  وقال 
ع���ام غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة �أب��وظ��ب��ي يف 
�م�ض  �مللتقى  الأعمال  �الفتتاحية  �لكلمة 
�ن جم��ال�����ض �الأع���م���ال �ل��ع��ام��ل��ة يف �إم���ارة 
�أب��وظ��ب��ي لعبت دور� حم��وري��ا وه��ام��ا من 
تنفيذ  يف  �ل�سركات  من  �أع�سائها  خ��لل 
�لنه�سة  وحت���ق���ي���ق  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م�������س���اري���ع 
يف  و�لعمر�نية  و�الجتماعية  �القت�سادية 
�أبوظبي �القت�سادية  روؤي��ة  �الإم��ارة ودعم 
�لدخل  م�����س��ادر  تنويع  �إىل  ت��ه��دف  �ل��ت��ي 

�إي��ج��اب��ي��ة خلل  ن��ت��ائ��ج  وم���ا يحققه م��ن 
�ل��ف��رتة �مل��ق��ب��ل��ة �إ���س��اف��ة ج��دي��دة وهامة 
ملتقى  م��ن  �ل�سابقة  �ل���دور�ت  حققته  مل��ا 

جمال�ض �الأعمال يف �أبوظبي .
وم����ن ج��ان��ب��ه �أع�����رب ج���ري���ج���وري زغبي 
رئي�ض جمل�ض �لعمل �لكندي عن تقديره 
لتنظيم هذ� �حلدث بالتعاون مع جمل�ض 
�مللتقى  �أن  مو�سحا  �لفل�سطيني  �لعمل 
و�اللتقاء  للجتماع  هامة  فر�سة  ي�سكل 
حتت مظلة غرفة جتارة و�سناعة �أبوظبي 
�القت�سادية  �ل���ف���ر����ض  خم��ت��ل��ف  ل��ب��ح��ث 
�مل�سرتك  �لتعاون  ، وتعزيز  و�ال�ستثمارية 
خا�سة  و�مل�ستثمرين،  �الأعمال  رجال  بني 
�قت�سادية  وج���ه���ة  ت��ع��ت��ر  �أب���وظ���ب���ي  �أن 
جمموعة  وحتت�سن  ه��ام��ة،  و��ستثمارية 
م��ن �ل��ف��ر���ض �ال���س��ت��ث��م��اري��ة �ل��ت��ي ميكن 
�لعمل بها، وتوفر �خلدمات و�لت�سهيلت 
�ل���ت���ي متكنهم  و�مل�����س��ت��ث��م��ري��ن  ل��ل��ع��م��لء 
ودولة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �أعمالهم  �إط���لق  م��ن 

�الإمار�ت.

»اأدنوك « تعلن النطاق ال�سعري ل�سهم »اأدنوك للتوزيع« الأحد املقبل 
•• اأبوظبي-وام:

�لوطنية  �أبوظبي  ب��رتول  �سركة  �أعلنت 
“�أدنوك” طرحها �أ�سهم �سركة “�أدنوك 
“�لبناء  عملية  خ���لل  “ م��ن  ل��ل��ت��وزي��ع 

عن  �الإع������لن  ���س��ي��ت��م  ح��ي��ث  �ل�سعري” 
�ل���ن���ط���اق �ل�������س���ع���ري ل��ل�����س��ه��م ي�����وم 26 
وو�سائل  �ل�سحف  يف  �جل����اري  ن��وف��م��ر 

�الإعلم �ملحلية.
�أع��ل��ن��ت عزمها طرح  �أدن����وك ق��د  وك��ان��ت 

 10% ن�سبة  ع��ن  تقل  ال  �أق��ل��ي��ة  ح�سة 
 - للتوزيع”  “�أدنوك  �سركة  �أ�سهم  من 
�ملنتجات  وت��وزي��ع  لت�سويق  �سركة  �أك��ر 
يف  بالتجزئة  �لبيع  ومتاجر  �لبرتولية 
دولة �الإمار�ت- للكتتاب �لعام يف �سوق 

�أبوظبي للأور�ق �ملالية .
يخ�سع  �مل���ق���رتح  �الك��ت��ت��اب  �أن  م���وؤك���دة 
�ل�سرورية  �مل��و�ف��ق��ات  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����س��ول 
و�سوق  و�ل�سلع  �ملالية  �الأور�ق  هيئة  من 
و�ل�سلطات  �مل��ال��ي��ة  ل������لأور�ق  �أب��وظ��ب��ي 

�ملعنية كافة يف �لدولة.
وق����ال حم��م��د �ل��ه��ا���س��م��ي م��دي��ر وحدة 
�ال�ستثمار للمجموعة �إن ما مت �الإعلن 
�ال�سمية  �ل��ق��ي��م��ة  ه���ي  �الآن  ح��ت��ى  ع��ن��ه 
�لقيمة  ل��ي�����س��ت  وه�����ي  ف���ق���ط  ل��ل�����س��ه��م 
�ل�سوقية ل�سهم �سركة “ �أدنوك للتوزيع 
�لبناء  ع��م��ل��ي��ة  ع��ن��ه��ا  ���س��ت�����س��ف��ر  �ل��ت��ي   “
�لتي  �لقيمة  تعك�ض  وكذلك ال  �ل�سعري 
يف  �ل�سهم  لهذ�  تد�ولها  �أو  بيعها  �سيتم 

�سوق �أبوظبي للأور�ق �ملالية ومت �تخاذ 
لتمكني  �ال�سمية  �لقيمة  قر�ر تخفي�ض 
�أكر عدد من �مل�ستثمرين يف �لدولة من 
�مل�ساركة يف هذ� �الكتتاب �ملتميز الأ�سهم 

“�أدنوك للتوزيع«.
�لقيمة  ع��ل��ى  �أب��ق��ي��ن��ا  �إذ�  �أن����ه  و�أ�����س����اف 
�ال�سمية لل�سهم بقيمة درهم فاإن �لقيمة 
�ل�سوقية لل�سهم �لو�حد - و�لتي �ستكون 
 - للمكتتبني  �ل�سهم  بيع  ل�سعر  �الأ�سا�ض 
�ستكون من �أعلى �الأ�سعار على �الإطلق 
�سلبا  يوؤثر  قد  مما  �ملحلية  �الأ���س��و�ق  يف 
�مل�ساركة  م��ن  �مل�ستثمرين  م��ق��درة  على 
ولذلك  �ل���ت���اري���خ���ي  �الك���ت���ت���اب  ه����ذ�  يف 
 8 �إىل  �ال���س��م��ي��ة  �ل��ق��ي��م��ة  تخفي�ض  مت 
�ل�سوقية  �لقيمة  يعك�ض  وه��ذ� ال  فلو�ض 
هذ�  �أ�سعاف  تكون  �أن  و�ملتوقع  لل�سهم 
للتوزيع  “ �أدن���وك  ربحية  بحكم  �لرقم 
�لكبرية و�ل��ت��ي مت �الإف�����س��اح عنها يف   “

ن�سرة �الكتتاب.

موؤمتر  ت�ست�سيف  دبــى 
ــة  ــي ــدول ــة ال ــي ــع ــم اجل
للموؤمترات والجتماعات 

•• دبى -وام:

�ل�سنوي  �مل�����وؤمت�����ر  دب������ي  ت�����س��ت�����س��ي��ف 
�لدولية  للجمعية  و�خلم�سني  �ل�سابع 
للموؤمتر�ت و�الجتماعات يف �لفرتة من 
11 حتى 14 نوفمر 2018 يف مركز 
دورة  �ختتام  بعد  �لعاملي  �لتجاري  دب��ي 

هذ� �لعام يف بر�غ. 
وي�����س��ت��ق��ط��ب �حل�������دث جم���م���وع���ة من 
�خلر�ء من جميع �أنحاء �لعامل ملناق�سة 
�لتي  �لو�عدة  و�لفر�ض  �لتحّديات  �أه��م 

تتيحها فعاليات �الأعمال.
لدب����ي  �لر�س������مي  �لوف������د  وت�س�����لم 
خ��������������������لل �حلفل  �مل���وؤمت���ر  �مل�������س���ارك يف 
15 نوفمر  �أقي�������م يوم  �خلتامي �لذي 
�جلاري يف بر�غ ر�سمياً مهّمة ��ست�سافة 

�حلدث.

ين�سجم  مبا  ي�ستهدفها  �لتي  و�لفئات 
�أعلى معايري  مع حر�سنا على تطبيق 
ب���االإج���ر�ء�ت  يتعلق  م��ا  يف  �ل�����س��ف��اف��ي��ة 
�سموه  ومتنى  �لدولة”.  يف  �ل�سريبية 
�ل��ت��وف��ي��ق و�ل�������س���د�د الأع�����س��اء جمل�ض 
�ملهام  �إجن���از  يف  �لهيئة  وف��ري��ق  �الإد�رة 
�ملنوطة بهم لتطبيق م�ساريع �ل�سر�ئب 
معايل   .. �الجتماع  ح�سر  �ل��دول��ة.  يف 
�لدولة  وزي��ر  �لطاير  حميد  ب��ن  عبيد 
ل��ل�����س��وؤون �مل��ال��ي��ة ن��ائ��ب رئ��ي�����ض جمل�ض 
لل�سر�ئب  �الحت����ادي����ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  �إد�رة 

و�أع�ساء جمل�ض �الإد�رة.

•• دبي -وام:

�الحتادية  �لهيئة  �إد�رة  جمل�ض  ناق�ض 
�لذي  �ل��ث��ال��ث  �جتماعه  يف  لل�سر�ئب 
بن  حمد�ن  �ل�سيخ  �سمو  برئا�سة  عقد 
وزير  دبي  نائب حاكم  �آل مكتوم  ر��سد 
ب��دب��ي ..  �مل��ال��ي��ة  �مل��ال��ي��ة يف م��ق��ر وز�رة 
بالت�سريعات  �ملتعلقة  �مل�ستجد�ت  �آخ��ر 
تطبيق  وم�سروع  �لدولة  يف  �ل�سريبية 
نظام ��سرتد�د �ل�سريبة لل�سياح �إ�سافة 
�لعلمة  ن��ظ��ام  ت��ط��ب��ي��ق  م�����س��روع  �إىل 
تعمل  �لتي  �لتبغ  �ملميزة على منتجات 

�سد�د  و�إثبات  �لتبغ  تتبع منتجات  على 
�ل�سريبة �مل�ستحقة عنها. 

و��ستعر�ض �ملجل�ض م�ستجد�ت �مل�ساريع 
حققتها  �ل��ت��ي  و�الإجن��������از�ت  �ل��ق��ائ��م��ة 
�ل��ه��ي��ئ��ة �الحت���ادي���ة ل��ل�����س��ر�ئ��ب يف هذ� 
�عتماد  �جل��ل�����س��ة  خ����لل  ومت  �مل���ج���ال 
لل�سنو�ت  للهيئة  �مل��ق��رتح��ة  �مل��ي��ز�ن��ي��ة 
2018-2021 وجدول �ل�سلحيات 
�مل���ال���ي���ة و�الإد�ري�������������ة وت�����س��ك��ي��ل جلنة 
لنظام  وف��ق��ا  فيها  و�مل��خ��اط��ر  �لتدقيق 
�حلكومة  يف  �الإد�ر�ت  جمال�ض  حوكمة 

�الحتادية.

ر��سد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�سيخ  �سمو  وق���ال 
موعد  ق���رب  وم���ع  �ل���ي���وم  ن�ستكمل   “
�مل�سافة  �لقيمة  �سريبة  نظام  تطبيق 
ت�سهيل  �ساأنها  م��ن  �لتي  �ال���س��ت��ع��د�د�ت 
�لقيمة  ل�����س��ري��ب��ة  �ل�����س��رك��ات  �م��ت��ث��ال 
�مل�����س��اف��ة وت��و���س��ي��ح خم��ت��ل��ف �الأم�����ور 
�إط��ار حر�سنا  �ملرتتبة عليها وذل��ك يف 
على تطبيق نظام �سريبي فاعل يحقق 
رفد  �ملتمثلة يف  �ال�سرت�تيجية  �أهد�فه 
مب�سادر  �الحت��ادي��ة  �حلكومة  �إي���ر�د�ت 
دخ���ل �إ���س��اف��ي��ة وج���دي���دة مت��ك��ن��ه��ا من 
ب��ث��ب��ات ن��ح��و ت��ط��وي��ر خدمات  �ل�����س��ري 

ف��ائ��ق��ة �جل������ودة حت��ق��ق ����س���ع���ادة �أف�����ر�د 
و�سر�ئحهم  فئاتهم  مبختلف  �ملجتمع 
حتتية  بنية  يف  �ال���س��ت��ث��م��ار  وم��و����س��ل��ة 
م�ستقبل  �سناعة  يف  �لتطلعات  تلبي 

�أف�سل للأجيال �لقادمة.« 
و�أ�ساف “ بات �لهيكل �لتنظيمي لنظام 
حزمة  م��ع  �الأرك����ان  مكتمل  �ل�سر�ئب 
و�لتنظيمية  �لت�سريعية  �ل��ق��ر�ر�ت  من 
موؤخر�  �ل��وزر�ء  جمل�ض  �أ�سدرها  �لتي 
�لتي  �لق�سايا  بحث  �إىل  �ليوم  ون�سعى 
م�ستوى  حت�سني  يف  ت�ساهم  �أن  ميكن 
�ل�سريبي  �ل���ن���ظ���ام  ب��اأه��م��ي��ة  �ل���وع���ي 

دبي ت�ست�سيف معر�س املطارات مايو 2018
منتدى قادة مطار�ت �لعامل �لذي ينظمه 
�آ���س��ي��ا و�مل��ح��ي��ط �ل���ه���ادئ للطري�ن  م��رك��ز 
�لطري�ن.  يف  �ل��ن�����س��اء  وم���وؤمت���ر  “كابا” 
و�سيقدم منتدى مر�قبة �حلركة �جلوية 
معر�ساً  �الأوىل  للمرة  تنظيمه  يتم  �لذي 
قطاع  يف  للمهنيني  خم�س�سني  وموؤمتر�ً 
�إد�رة �حلركة �جلوية، وهو موجه ل�سانعي 
�لقر�ر رفيعي �مل�ستوى من مزودي خدمات 
�ملدين،  �لطري�ن  �مللحة �جلوية وهيئات 
و�لقو�ت  �ل���ط���ري�ن  و���س��رك��ات  و�مل���ط���ار�ت 

�لع�سكرية.
وي��ن��ط��وي م���وؤمت���ر ���س��لم��ة �ل���ط���ري�ن يف 
�ل�����س��رق �الأو����س���ط ع��ل��ى م��وؤمت��ر ومعر�ض 
كبار  ��ست�سافة  فيهما  ي��ت��م  خم�س�سني 
�أم���ن �مل��ط��ار�ت يف  �إد�ر�ت  �مل�����س��وؤول��ني م��ن 
�ملنطقة وت�سهيل عقد ما يزيد على 1000 

•• دبي-وام:

�أكد �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل مكتوم 
رئي�ض هيئة دبي للطري�ن �لرئي�ض �الأعلى 
�سناعة  �ن  �الإم�������ار�ت  ط����ري�ن  مل��ج��م��وع��ة 
ت�سهد  �الأو������س�����ط  �ل�������س���رق  يف  �ل����ط����ري�ن 
�أعلى  �ملنطقة  ت�سجيل  م��ع  طيبة  �أوق���ات���اً 
ث��اين م��ع��دل من��و يف �ل��ع��امل جلهة حركة 
عمليات  يف  م�����س��ت��م��رة  وه���ي  �مل�����س��اف��ري��ن، 
تقدر  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ث  وب��ر�م��ج  �لتو�سيع 
قيمتها بنحو عدة مليار�ت من �لدوالر�ت 
�الأمريكية. وقال �سموه �� يف معر�ض تعليقه 
�ملطار�ت  م��ع��ر���ض  دب���ي  ����س��ت�����س��اف��ة  ع��ل��ى 
مايو  و9   7 ب����ني  �ل����ف����رتة  يف   2018
�إدخال  تتابع  �ملنطقة  مطار�ت  �إن   �� �ملقبل 
�بتكار�ت وتكنولوجيات جديدة يف م�سعى 
عاملية  كمر�كز  مكانتها  على  للمحافظة 
�ملتز�يدة من  �الأع��د�د  رئي�سية و��ستقطاب 
�لطويلة،  �ل����رح����لت  ع��ل��ى  �مل�����س��اف��ري��ن 

�لتي  �لوجهات  �ختيار  باإمكانهم  و�لذين 
يكيفون م�سار رحلتهم وفقاً لها.

مطار�ت  �أن  �أح��م��د  �ل�سيخ  �سمو  و�أ���س��اف 
�لتكنولوجيات  �أحدث  �ملنطقة ت�ستثمر يف 
و�ملفاهيم لكي تبقى يف مناأى عن �ملناف�سة، 
تكنولوجيا  ب����اأح����دث  ذل����ك  ت��ع��ل��ق  ����س���و�ء 
مناولة  �أو  �مل�سافرين  جتارب  �أو  �لتدقيق، 
تنعك�ض  و���س��وف  �ل��روب��وت��ات  ع��ر  �الأمتعة 
ت�سهدها  �ل��ت��ي  �اليجابية  �ملعطيات  ه��ذه 
�مل���ن���ط���ق���ة خلل  �ل�����ط�����ري�ن يف  ����س���ن���اع���ة 

فعاليات معر�ض �ملطار�ت 2018.
من  ع�����س��رة  �ل��ث��ام��ن��ة  �ل�����دورة  و�ست�ستمل 
معر�ض �ملطار�ت على حدثني يتم تنظيمها 
�مل���ع���ر����ض وه���م���ا منتدى  ب���ال���ت���ز�م���ن م���ع 
مر�قبة �حلركة �جلوية و�سلمة �ملطار�ت 
يف �ل�����س��رق �الأو����س���ط وذل����ك �إ���س��اف��ة �إىل 

يف  �لعار�سني  م��ع  م�سبقاً  من�سق  �جتماع 
جم��ال �أم��ن �مل��ط��ار�ت. وم��ن �ملتوقع لهذ� 
يف  ن��وع��ه  م��ن  �الأ���س��خ��م  �ل�سنوي  �ملعر�ض 
و�حد  �سقف  حت��ت  ي�ستقطب  �أن  �ل��ع��امل 
ما يزيد على 300 عار�ض من �أكرث من 
90 بلد�ً وذلك لعر�ض منتجاتهم �ملبتكرة 
�أبرز  �أمام  �للعبة وذلك  �لتي تغري قو�عد 
�ل�سرق  يف  �لطري�ن  �سناعة  قر�ر  �سانعي 
�آ�سيا  وجنوب  �إفريقيا،  و�سمال  �الأو���س��ط، 
هائًل. وي�ستمد  وهي مناطق ت�سهد منو�ً 
�لدولية  �مل��ن��ظ��م��ة  م���ن  دع���م���ه  �مل���ع���ر����ض 
ل��ل��ط��ري�ن �مل����دين، وه��ي��ئ��ة دب���ي للطري�ن 
�لطري�ن  مل�ساريع  دب��ي  وموؤ�س�سة  �مل���دين 
�لهند�سية وموؤ�س�سة مطار�ت دبي، ووكالة 
ونقابة  �جل�����وي  ل��ل�����س��ف��ر  �ل��وط��ن��ي��ة  دب����ي 
�لنقل  لوج�ستيات  وجم��م��وع��ة  �مل��ق��اول��ني 

�ل��ب��ح��ري و�ل�����س��ح��ن. وي��ق��ام ه��ذ� �ملعر�ض 
م�ساحة  على  �الأع��م��ال  لت�سبيك  �ل��ف��ري��د 
عر�ض تبلغ 10،860 مرت� مربعا �سمن 
و�ملعار�ض  للموؤمتر�ت  �ل��دويل  دبي  مركز 
م����ع ت����وق����ع م�������س���ارك���ة �أك�������ر م����ن خ���لل 
�الأجنحة �لوطنية لكل من �أملانيا وفرن�سا 
و�سوي�سر�  و�إي��ط��ال��ي��ا  �مل��ت��ح��دة  و�مل��م��ل��ك��ة 
�سركة  وتثق  و�ل�سني.  �ملتحدة  و�لواليات 
�ملنظمة  للمعار�ض  �الأو���س��ط  �ل�سرق  ري��د 
تتوقع  حيث  جم���دد�ً  بنجاحه  للمعر�ض 
%10، وبيع حيز  بن�سبة تربو على  منو�ً 
�ل��ع��ر���ض ب��ال��ك��ام��ل. وق���ال د�ن��ي��ال قري�ض، 
ريد  �سركة  يف  �مل��ع��ار���ض  جمموعة  م��دي��ر 
�ن منطقة  ل��ل��م��ع��ار���ض  �الأو����س���ط  �ل�����س��رق 
��ستثنائياً  من��و�ً  �سجلت  �الأو���س��ط  �ل�سرق 
�ال�ستثمار�ت  وجل��ه��ة  �مل�����س��اف��ري��ن  جل��ه��ة 
�هتماماً  ول��د  ما  وه��و  �لتحتية،  �لبنية  يف 
ه���ائ���ًل م���ن ق��ب��ل �ل��لع��ب��ني �ل��ع��امل��ي��ني يف 

قطاع �لطري�ن.
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املال والأعمال

تعقد 6 جل�سات متخ�س�سة على مد�ر يومني مب�ساركة خرب�ء و�سركات وهيئات عاملية

»القمة العاملية للتمكني القت�سادي للمراأة« ت�ستعر�س اآفاق منو املراأة يف 16 قطاع اقت�سادي حيوي

�ملتز�يدة  �ل��ع��امل  ح��اج��ة  تفر�سها 
لعب  و�إمكانية  �لنظيفة،  للطاقة 

�ملر�أة دور�ً جوهرياً فيها.
ياأتي ذلك يف وقت ت�سع �ملزيد من 
�ل�سركات �لكبرية م�سوؤولية تلبية 
�ال�ستد�مة على مورديها،  معايري 
�ملمار�سات  لهذه  �تباعهم  وتربط 
�ل�سر�ئية،  �سيا�ساتها  يف  باإدر�جهم 
ويتيح  �ال�ستهلكية،  وممار�ساتها 
ل�ساحبات  �إ���س��اف��ي��ة  ف��ر���س��اً  ذل���ك 
�مل�����س��اري��ع ل��ي�����س��ب��ح��ن م������ورد�ت يف 
�لطاقة  قطاع  يف  �لقيمة  �سل�سل 
�سريعاً  �م��ت��ث��ل��ن  م���ا  �إذ�  �ل���ع���امل���ي، 

للت�سريعات يف هذ� �ل�سياق.
�ملتحدثني  ق���ائ���م���ة  وت���ت�������س���م���ن 
و�مل�ساركني �ملقرتحني يف �جلل�سة، 
�سركات  ك�����رى  م����ن  م�������س���ارك���ني 
�لطاقة، و�ملكاتب �لتابعة للمنظمة 
باالإ�سافة  للمر�أة،  �ملتحدة  �الأمم 
و�ساحبات  �الأع���م���ال  ر�ئ����د�ت  �إىل 
�لناجحات  م��ن  م�����س��اري��ع جت��اري��ة 

و�ملتميز�ت يف قطاع �لطاقة.
�ل���ي���وم �الأول  �أم�����ا ث����اين ج��ل�����س��ات 
متكاملة  روؤي��ة  فتقدم  �ملتخ�س�سة 
ح����ول دور �مل������ر�أة وم�����س��ارك��ت��ه��ا يف 
جماالت �الإعلم و�لت�سويق و�إد�رة 
�سانعات  ب�����س��ف��ت��ه��ن  �ل��ف��ع��ال��ي��ات، 

حقيقيات للنجاح فيها.
عنو�ن  حت����ت  �جل��ل�����س��ة  وت���غ���ط���ي 
و�لت�سويق”  �الع����لم  “�سانعات 
�لتي  �الأن�������س���ط���ة  م����ن  جم���م���وع���ة 

•• ال�شارقة-الفجر:

للرتقاء  من���اء  م��وؤ���س�����س��ة  �أع��ل��ن��ت 
�الأوىل  �ل��دورة  فعاليات  �أن  باملر�أة 
للتمكني  �ل��ع��امل��ي��ة  “�لقمة  م���ن 
�القت�سادي للمر�أة”، �لتي تنظمها 
بال�سر�كة  �الأوىل  للمرة  �ملوؤ�س�سة 
للمر�أة،  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  هيئة  م��ع 
ي��وم��ي 4 و5 دي�����س��م��ر �مل��ق��ب��ل يف 
�ست�سم  �ل�����س��ارق��ة،  �إك�����س��ب��و  م��رك��ز 
متخ�س�سة،  نقا�سية  جل�سات  �ست 
ي���������س����ارك ف���ي���ه���ا جم����م����وع����ة من 
و�لهيئات  و�ل�سركات  �ملتخ�س�سني 
�مل��ح��ل��ي��ة و�ل��ع��امل��ي��ة، ت��ت��ن��اول �آف���اق 
 16 �مل����ر�أة يف  �أم���ام  �مل��ت��اح��ة  �لنمو 
رئي�ساً،  �قت�سادياً  وقطاعاً  جم��ااًل 
�القت�سادية  �لفر�ض  تو�سيح  مع 

�لكامنة فيها.
�لقمة  م��ن  �الأوىل  �ل����دورة  وت��ق��ام 
�القت�سادي  ل��ل��ت��م��ك��ني  �ل���ع���امل���ي���ة 
�ساحب  رع�����اي�����ة  حت�����ت  ل����ل����م����ر�أة 
�ل��دك��ت��ور �سلطان  �ل�����س��ي��خ  �ل�����س��م��و 
ع�سو  �ل���ق���ا����س���م���ي،  حم���م���د  ب�����ن 
�ل�سارقة،  ح��اك��م  �الأع��ل��ى  �ملجل�ض 
جو�هر  �ل�سيخة  �سمو  وق��ري��ن��ت��ه، 
رئي�سة  �ل��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د  ب��ن��ت 
باملر�أة،  ل��لرت��ق��اء  من���اء  م��وؤ���س�����س��ة 
للمبادرة  �ل����ف����خ����ري  و�ل������ر�ع������ي 
�مل������ر�أة، لتحقيق  �ل��ع��امل��ي��ة الإدم�����اج 
�مل�ستد�مة”  �ل��ت��ن��م��ي��ة  “�أهد�ف 
ب�ساأن �لتمكني �القت�سادي للمر�أة 
تبنتها  �لتي   ،2030 ع��ام  بحلول 
�ملتحدة  ل���لأمم  �ل��ع��ام��ة  �جلمعية 
وت�ستعر�ض   .2015 �سبتمر  يف 
�لقوة  �أوج�������ه  �ل�������س���ت  �جل���ل�������س���ات 
�مل����ر�أة يف كل  و�ل��ق�����س��ور يف متكني 
جمال على حدة، مع و�سع حلول 
يف  مب�ساهمتها  للرتقاء  متكاملة 
خلل  م��ن  �الق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
�ملجاالت  هذه  يف  ح�سورها  تعزيز 
�لطاقة،  ت�����س��م��ل:  �ل���ت���ي  �ل�16، 
و�الإعلم،  �لبيئية،  و�ال���س��ت��د�م��ة 
�لفع�ليات،  و�إد�رة  و�لت�سويق، 

�للوجي�ستية،  و�خلدمات  و�لنقل، 
تغطيتها  �سيتم  و�ل��ت��ي  و�ل�سفر، 
�ل����ي����وم  ����س���م���ن  ج����ل���������س����ات   3 يف 
تكنولوجيا  �إىل  باالإ�سافة  �الأول، 
و�الأمن  و�الت�ساالت  �ملعلومات، 
و�لعلوم،  �ل�سحة،  �ملعلوماتي، 
�ملدن،  وتخطيط  و�ل����ري����ا�����س����ة، 
و�لتخطيط  �لتحتية،  و�لبنية 
تناولها  �سيتم  و�ل��ت��ي  �لعمر�ين، 
يف  �ملتبقية  �ل��ث��لث  �جل��ل�����س��ات  يف 
�ليوم �لثاين. وقالت رمي بن كرم، 
للرتقاء  من����اء  م��وؤ���س�����س��ة  م���دي���ر 
ب�سرياً  �مل��ر�أة م��ورد�ً  باملر�أة: تعتر 
يف  ف��اع��ًل  تنموياً  وحم��رك��اً  مهماً 
وب��ات��ت ق�سية تكافوؤ  �ل��ي��وم،  ع��امل 
�ل��ف��ر���ض ب��ني �مل����ر�أة و�ل��رج��ل من 
�لتي  �القت�سادية،  �لق�سايا  �أه���م 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى حتقيقها  ����س���اأن  م���ن 
�الإجمايل  �لنات�������ج  �لنمو يف  زيادة 
للدول، وتعزي������ز مناخات �الأعمال، 
�الجتماعي  �لرفاه  م�ستوى  ورفع 

�ملتاأت����ي من زي����ادة دخل �الأ�سرة.
و�أ�سافت: ت�سعى �لقمة من خلل 
�ل�ست،  �مل��ت��خ�����س�����س��ة  ج��ل�����س��ات��ه��ا 
�جلل�سات  ج��ان��ب  �إىل  تنظم  �ل��ت��ي 
�لعمل على مد�ر  �لرئي�سة وور���ض 
يومني، �إىل ��ستعر��ض و�قع �ملر�أة 
بعناية،  �خ���رتن���اه���ا  جم�����االت  يف 
�القت�ساد  ع��امل  يف  �الأب����رز  تعتر 
بالتحليل  ت���ن���اق�������ض  �إذ  �ل�����ي�����وم، 
�الإمكانات �لهائلة �لتي حتظى بها 
�ملر�أة فيها، و�سبل �قتنا�ض �لفر�ض 
�سمن هذه �ملجاالت، و�لتغلب على 
بهدف  تفر�سها،  �لتي  �لتحديات 
�ملبا�سر  ودوره��ا  م�ساهمتها  تعزيز 

فيها.
وتابعت: للو�سول �إىل هذه �لغاية، 
فاإنه من �ل�سروري تغيري �لنظرة 
بع�ض  يف  ����س���ائ���دة  الت�������ز�ل  �ل���ت���ي 
�مل����ر�أة  دور  �إز�ء  و�ل�����دول  �مل��ن��اط��ق 
و�القت�ساد  ع���م���وم���اً،  �حل���ي���اة  يف 
خ�������س���و����س���اً، و�ل���ع���م���ل ب���ج���د على 
يف  �جلن�سني  ب��ني  �ل��ت��ك��اف��وؤ  تعزيز 

ب��ي��ئ��ات �ل��ع��م��ل و�أي���ن���م���ا ك����ان ذلك 
جمتمعات  �إىل  و����س���واًل  مم��ك��ن��اً، 
توؤمن بالقوة �القت�سادية �لهائلة 
�لكامنة ور�ء �لن�ساء، و�لتي التز�ل 
غري م�ستغلة كما ينبغي يف �لكثري 

من �لدول حول �لعامل.
و�أكدت بن كرم �أن تعزيز م�ساركة 
�لطاقة،  م��ث��ل  ق��ط��اع��ات  �مل����ر�أة يف 
و�ال�������س������ت������د�م������ة، و�ل���ت���خ���ط���ي���ط 
ي�سرع  �أن  ���س��اأن��ه  م���ن  �ل���ع���م���ر�ين، 
من خطى �لعامل يف تبني معايري 
من  لها  مب��ا  �الأخ�����س��ر،  �القت�ساد 
�لبيئة  يف  مبا�سرة  �إي��ج��اب��ي��ة  �آث���ار 
�الآالف من فر�ض  وتوفري  و�ملناخ 
�أن دخول  ك��م��ا  �ل��ع��م��ل �جل���دي���دة، 
تكنولوجيا  م��ث��ل  جم����االت  �مل�����ر�أة 
و�لعلوم  و�الت�����س��االت  �مل��ع��ل��وم��ات 
ويدعم  جديدة،  �بتكار�ت  �سيوفر 
عد�  �لقطاعات،  �ستى  يف  �لتطور 
�القت�سادي  �لنمو  �إ�سهامه يف  عن 
بع�ض  ف��ق��ط  وه���ذه  ك��ب��ري،  ب�سكل 
�أن جننيها  �ل��ت��ي مي��ك��ن  �ل��ف��و�ئ��د 
�مل������ر�أة يف خمتلف  م��ك��ّن��ا  ح����ال  يف 

�ملجاالت.
�ليوم �لأول

�الأول  �ل���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  ت��ت�����س��م��ن 
للتمكني  �ل��ع��امل��ي��ة  “�لقمة  م���ن 
جل�سات   3 للمر�أة”،  �القت�سادي 
�الأوىل  ت���ت���ع���ل���ق  م���ت���خ�������س�������س���ة، 
مب�ساركة �ملر�أة يف قطاعي �لطاقة 
�ملر�أة  �إذ تعد  �لبيئية،  و�ال�ستد�مة 
قطاعات  يف  �مل��غ��ي��ب  “�حلا�سر 
�للذين يوفر�ن  �لطاقة و�لبيئة”، 
لر�ئد�ت  �ل��ن��م��و  ���س��ري��ع��ة  ف��ر���س��اً 
�ل�سركات  ل��ت��اأ���س��ي�����ض  �الأع�����م�����ال 
و�الأعمال، فوفقاً لتقدير�ت وكالة 
م�ساهمة  بلغت  �لدولية،  �لطاقة 
�لعاملي  �ملزيج  �ملتجددة يف  �لطاقة 
�لعام  يف   13.2% نحو  للطاقة 
ترتفع  �أن  �مل��رج��ح  وم��ن   ،2012
 26% �إىل  ب��ال�����س��ع��ف  �ل��ن�����س��ب��ة 
بحلول 2020، ما ي�سلط �ل�سوء 
على حجم �لفر�ض �ل�سخمة �لتي 

يجعلها  ما  �الأخ���رى،  و�ل�سناعات 
لكل  ����س��رت�ت��ي��ج��ي��ة  �أه���م���ي���ة  ذ�ت 
و�مل�ساريع  �الأع���م���ال  ر�ئ�����د�ت  م��ن 
�لباب  وي���ف���ت���ح  م����ع����اً،  �ل���ت���ج���اري���ة 
�أم���ام���ه���ن ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ب���ق���وة، من 
ت��اأ���س��ي�����ض م�����س��اري��ع تلبي  خ����لل 

معايري �ال�ستد�مة �لبيئية.
تقرير  ي�سري  �مل��ث��ال،  �سبيل  وعلى 
ووتر  “بر�ي�ض  �سركة  ع��ن  ���س��ادر 
قطاع  �أن  �إىل  كوبرز”  ه���او����ض 
ومنطقة  �خلليج  دول  يف  �ل��ط��رق 
�الأو����س���ط م��ر���س��ح للنمو  �ل�����س��رق 
ما  �ل���ف���رتة  يف   116% ب��ن�����س��ب��ة 
لي�سل  و2025،   2014 ب���ني 
مليار   31 م��ن  �أك���رث  �إىل  حجمه 
دره������م(  م���ل���ي���ار   114( دوالر 
يدل  م���ا  وه����و   ،2025 ب��ح��ل��ول 
ع��ل��ى ح��ج��م �ل��ف��ر���ض �ل��ت��ي يزخر 
�لفرعية  �ل���ق���ط���اع���ات  �أح�����د  ب��ه��ا 
�لتابعة لقطاعي �لنقل و�خلدمات 

�للوج�ستية.
�أهمية  �مل�����س��ارك��ون  و�سي�ستعر�ض 
ب��امل��ه��ار�ت �حلديثة  �مل����ر�أة  ت��زوي��د 
�لقطاعات  ه������ذه  يف  �مل���ط���ل���وب���ة 
مل�ساعدتها على �ملناف�سة و�قتنا�ض 
وحتقيق  �ملتاحة  �مل�ساريع  �أف�سل 

�لنمو على �أر�سية ثابتة.
 

�ليوم �لثاين
جل�ساته  �ل���ث���اين  �ل���ي���وم  ي�����س��ت��ه��ل 
�مل��ت��خ�����س�����س��ة، ب��ج��ل�����س��ة ح���ول دور 
تكنولوجيا  جم������ايل  يف  �مل����������ر�أة 
�مل��ع��ل��وم��ات، و�الت�����س��االت و�الأم���ن 
ممثلو  فيها  ي�����س��ارك  �ملعلوماتي، 
�ملجال  ك��رى وخ��ر�ء يف  �سركات 
�أعمال، يناق�سون  �لتقني ور�ئد�ت 
�لناجحة  �ل���ت���ج���ارب  م����ن  ع�������دد�ً 
�لف�ساء  يف  �ل��ق��ي��ادي��ات  لل�سيد�ت 
�لعامل  ي��ط��ورن  �ل��ل��و�ت��ي  �لتقني، 
و�سبل  �ب���ت���ك���ار�ت���ه���ن،  خ����لل  م���ن 

متكني �ملر�أة يف هذين �ملجالني.
“�لتكنولوجيا  ج��ل�����س��ة  وت���ه���دف 
�البد�ع”  حمركات  و�الت�����س��االت: 

�ل�سركات  �أغ��ل��ب��ي��ة  ل��ه��ا  تخ�س�ض 
�حلكومية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �ل���ك���رى، 
جمال  يف  ك��ب��رية  نفقات  و�لعاملية 
�مل�سرتيات، وتعاين �ملر�أة من نق�ض 
مثل  ف��ئ��ات��ه��ا،  ببع�ض  �لتمثيل  يف 
�ملو�سيقي، يف حني تعاين  �لتاأليف 
ببع�سها  �لتمثيل  يف  �ل��زي��ادة  م��ن 
وتقدميه،  �لطعام  كاإعد�د  �الآخ��ر، 
�الحتياجات  �جلل�سة  تتناول  كما 
�ملختلفة لكبار �مل�ستهلكني، وب�سكل 
خا�ض يف �ملناطق �لتي حتتوي على 
�ملورد�ت،  �لن�ساء  من  كبري  تركيز 
ت�����و�زن حقيقي  �إح������د�ث  وك��ي��ف��ي��ة 
�لعاملة  �مل��ر�أة  على  بالفائدة  يعود 

و�ساحبة �مل�سروع.
وي�سارك يف �جلل�سة م�سوؤولون من 
�سركات �الإع��لم �لكرى، وخر�ء 
يف ���س��ل���س��ل �ل���ت���وري���د، ور�ئ������د�ت 
�أعمال ناجحات يف �ملجاالت �لثلث 
يف  �ملتخ�س�سة  �جلل�سات  �آخ��ر  ويف 
خر�ء  ي�ستعر�ض  �الأول،  �ل��ي��وم 
�ملمار�سات  �أف�سل  ومتخ�س�سون 
�لنقل  جم������االت  يف  �ل�������س���ر�ئ���ي���ة، 
و�ل�سفر،  �للوجي�ستية  و�خلدمات 
و����س���ب���ل �ل���ت���ف���اع���ل م�����ع ر�ئ��������د�ت 
�الأعمال، �للتي تناق�ض جمموعة 
م���ن���ه���ن جت���ارب���ه���ن �ل���ن���اج���ح���ة يف 
�حل�����س��ول ع��ل��ى ع���ق���ود �ل��ع��م��ل يف 
�حتكار  يغلب  �لتي  �مل��ج��االت  ه��ذه 

�لذكور لها.
حيوية  “قطاعات  جل�سة  وت�سلط 
حم����ت����ك����رة: �ل���ن���ق���ل و�خل�����دم�����ات 
�ل�سوء  و�ل�سفر”  �ل��ل��وج�����س��ت��ي��ة 
حتتاج  �لتي  �ل�سناعات  و�ق��ع  على 
روؤو�ض �أمو�ل مرتفعة، مثل �لنقل 
و�ل�سفر،  �للوجي�ستية  و�خلدمات 
�لتي غالباً تعاين قلة متثيل �ملر�أة 
فيها، وكيفية تعزيز وجودها فيها، 
�لتدريجي  �الت�����س��اع  م��ع  ال���س��ي��م��ا 
يف ق����اع����دة �ل���ن�������س���اء �مل���������ورد�ت يف 
خدمات �الأعمال �لتجارية �ملتعلقة 
�ل��ت��ي ت�سكل  �ل���ث���لث،  ب��امل��ج��االت 
�لقطاعات  حقًل م�سرتكاً جلميع 

وب�سكل  �مل�������س���ارك���ات،  �إل����ه����ام  �إىل 
خا�ض ر�ئد�ت �الأعمال، ال�ستخد�م 
�ل���ت���ق���ن���ي���ة ل���ت���ن���م���ي���ة �أع����م����ال����ه����ن، 
باالإ�سافة  با�ستمر�ر،  وحتديثها 
�لتطبيقات  �أف�سل  ��ستك�ساف  �إىل 
�أم���ن �مل��ع��ل��وم��ات، وتتبع  يف جم��ال 

�سل�سل �لتوريد ور�سدها.
و�ستكون مو��سيع �لعلوم و�ل�سحة 
و�لريا�سة عناوين بارزة يف جل�سة 
�ملتخ�س�سة �لثانية بعنو�ن “�لعلوم 
�إذ  �آفاق”،  و�ل��ري��ا���س��ة:  و�ل�سحة 
يتناول �خلر�ء وممثلو �ل�سركات 
�ملجاالت  هذه  يف  �لعاملة  �لكرى 
�أهمية  �الأعمال،  ور�ئ��د�ت  �لثلثة 
�ل�سحية  و�ل���رع���اي���ة  �الب���ت���ك���ار�ت 
�ملخ�س�سة  �لريا�سية  و�لفعاليات 
ف���ر����ض  ت�����وف�����ري  يف  ل����ل���������س����ي����د�ت 
ل�سيد�ت  م���غ���ري���ة  �����س���ت���ث���م���اري���ة 
ور�ئ��د�ت �الأع��م��ال، �إذ حتظى هذه 
�ملجاالت باالهتمام ب�سكل كبري يف 
و�سمال  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة 
ه���ذه �جلل�سة  وت�����س��ل��ط  �أف��ري��ق��ي��ا. 
�ل�سوء على �القت�ساد �لقائم على 
�لبنية  يف  و�ال���س��ت��ث��م��ار  �ل��رع��اي��ة، 
وقطاع  �الج���ت���م���اع���ي���ة،  �ل��ت��ح��ت��ي��ة 
�لتاأمني  ذل����ك  يف  مب���ا  �ل�����س��ح��ة، 
�لتقاعد، كقطاع  و�أنظمة  �ل�سحي 
متنامية  ق��اع��دة  ذي  ��سرت�تيجي 
�ل���ت���وري���د ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات �لتي  م���ن 

ترت�أ�سها �لن�ساء.
جل�ساتها  �ل�����ق�����م�����ة  وت����خ����ت����ت����م 
�ملتخ�س�سة، بجل�سة بعنو�ن “مدن 
تركز  متو�زنة القت�ساد متكافئ” 
ع���ل���ى جم������االت ت��خ��ط��ي��ط �مل�����دن، 
و�لتخطيط  �ل��ت��ح��ت��ي��ة،  و�ل��ب��ن��ي��ة 
�ل���ع���م���ر�ين، و�ل�����دور �ل����ذي ميكن 
�قتنا�ض  يف  ت��ل��ع��ب��ه  �أن  ل���ل���م���ر�أة 
ع���و�ئ���د  ذ�ت  ح���ي���وي���ة  م�������س���اري���ع 
�ملر�أة  و�ق��ع  وي�سري  فيها.  مرتفعة 
�أن��ه��ا تعاين  يف ه��ذه �مل��ج��االت �إىل 
�مليادين  يف  �لتمثيل  يف  نق�ض  من 
�لتحتية،  �لبنية  بتطوير  �ملت�سلة 
مب�����ا يف ذل������ك ت���خ���ط���ي���ط �مل������دن، 
و�لبناء، و�لهند�سة �ملعمارية، على 
�لرغم من �أن جمموعة كبرية من 
�ل�سر�ئية  و�الأنظمة  �ال�ستثمار�ت 
يف  ت�ستهدف  �لعالية  �لقيمة  ذ�ت 

�مليادين،  ه��ذه  م��ن �حل���االت  كثري 
م��ن خ��لل تعزيز �ل�����س��ر�ك��ات بني 

�لقطاعني �لعام و�خلا�ض.
�أهمية  �جل���ل�������س���ة  وت�������س���ت���ع���ر����ض 
فيما  للم�ساءلة،  �آليات  ��ستحد�ث 
�جلن�سني  ب���ني  ب��ال��ت��ك��اف��وؤ  ي��ت��ع��ل��ق 
�لقطاعات،  �مل��ر�أة يف هذه  ومتكني 
ودور هذه �الآليات يف توفري فر�ض 
جمال  يف  �إيجابية  ونتائج  ك��ب��رية 
�الأعمال،  وري�����ادة  �مل�����ر�أة  ت��وظ��ي��ف 
�ال�ستثمار�ت  �أن  �إىل  �الإ���س��ارة  م��ع 
بني  �لتكافوؤ  منظور  ت��ر�ع��ي  �لتي 
�لتحتية،  �ل��ب��ن��ي��ة  يف  �جل��ن�����س��ني 
و�لهند�سة  �مل��������دن،  ك��ت��خ��ط��ي��ط 
�مل��ع��م��اري��ة، لها ب��ال��غ �الأث���ر يف منو 
ت�ساعد  �أن  وميكنها  �مل�����ر�أة،  دخ���ل 
�ل��زم��ن��ي �لذي  �ل���ع���بء  ت��ق��ل��ي��ل  يف 
على  )ك��احل�����س��ول  �مل����ر�أة  تتحمله 
بالرعاية  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �خل�����دم�����ات 
عامة  �أم��اك��ن  وت��وف��ري  �ل�سحية( 
�ملتحدثني  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م  �آم���ن���ة. 
�جلل�سة  يف  للم�ساركة  �ملر�سحني 
�لعامة  �مل��وؤ���س�����س��ات  ع���ن  مم��ث��ل��ني 
�لتنمية  وم�������س���ارف  و�خل���ا����س���ة، 
�ل��ت��ي ت�ستثمر  م��ت��ع��ددة �الأط����ر�ف 
يف م�ساريع �لبنية �لتحتية، �إ�سافة 
�حلكومات  ع���ن  م�������س���وؤول���ني  �إىل 
جمموعة  ع���ن  ف�����س��ًل  �مل��ح��ل��ي��ة، 
�لناجحات  �الأع���م���ال  ر�ئ����د�ت  م��ن 
�ملعمارية،  ه��ن��د���س��ة  جم�����االت  يف 
�لبنية  وتطوير  �مل��دن،  وتخطيط 
“�لقمة  �أن  �إىل  ي�����س��ار  �ل��ت��ح��ت��ي��ة. 
�القت�سادي  ل��ل��ت��م��ك��ني  �ل���ع���امل���ي���ة 
من  ف��ري��د�ً  ح��دث��اً  تعد  للمر�أة”، 
نوعه يعقد للمرة �الأوىل، ويظهر 
بني  و�مل��ه��م  �لكبري  �لتعاون  حجم 
باملر�أة  ل��لرت��ق��اء  من���اء  م��وؤ���س�����س��ة 
للمر�أة،  �مل���ت���ح���دة  �الأمم  وه��ي��ئ��ة 
ل��ل��ع��م��ل م���ع���اً حل�����س��د ك���ل �جلهود 
ومتكينها  �مل���ر�أة  لدعم  و�ل��ط��اق��ات 
�ق��ت�����س��ادي��اً، وذل����ك يف �إط�����ار دعم 
�ملوؤ�س�سة للرنامج �لعاملي “تكافوؤ 
�الأعمال”،  ل�����ر�ئ�����د�ت  �ل���ف���ر����ض 
�إىل  حملياً  تطبيقه  يهدف  �ل��ذي 
�سمان تكافوؤ �لفر�ض بني �لرجل 
و�مل��ر�أة يف جمال ريادة �الأعمال يف 

�ل�سارقة، و�الإمار�ت.
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/11075  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-بافري�ض �ند ديك�ض لتجارة مو�د �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /جونى ميخائيل بيطار قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )97599 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�سكوى:MB178010013AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
لها جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2017/12/5 �ل�ساعة 08.30 �ض مبكتب �لقا�سي لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9122  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-فن �ل�سحر�ء لل�سياحة �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  د�يف  �ج���اي  /باالفيبني  �مل��دع��ي  �ن  مب��ا 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   39449( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
  MB177125783AE:2000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى(
�ض   08.30 �ل�����س��اع��ة   2017/12/5 �مل��و�ف��ق  �ل��ث��لث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت 
بالقاعة:ch1.A.5 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7361  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�دو�رد ديل كروز بارلي�ض جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�أقام عليك �لدعوى  �ملدعي /جيه بي �ل كوموديتي كون�سالتينغ م.د.م.���ض قد 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )107500 درهم( و�لز�مه 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  �ملناف�سة  ع��دم  ب�سرط  بااللتز�م 
لذ�   ch1.A.2:بالقاعة �ض   08.30 �ل�ساعة   2017/11/28 �ملو�فق  �لثلثاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2783  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات  توما�ض  هان�ض  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف    2017/8/16 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة 
�لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/بري�سيل ديتاباالن �سابيتوال بالز�م �ملدعى عليها 
باأن توؤدي للمدعي مبلغ )83670( درهم وبتذكرة �لعودة �ىل موطنها على �لدرجة 
�ل�سياحية عينا �و قيمتها وقت تنفيذ �حلكم نقد� ما مل تلتحق بخدم رب عمل �خر 
و�لزمت �ملدعي عليها باملنا�سب من �مل�سروفات و�عفت �ملدعية من ن�سيبها منها. 
حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2673  عمايل  جزئي 
حمل  جمهول  �����ض.ذ.م.م  �لعامة  للتجارة  �الطل�ض  جبال  ع��ل��ي��ه/1-  �ملحكوم  �ىل 
يف    2017/7/24 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة 
توؤدي  ب��اأن  عليها  �ملدعى  ب��ال��ز�م  ماليكوفا  ل�سالح/زيفا  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى 
للمدعية مبلغ )109900( درهم وتذكرة �لعودة �ىل موطنها �و قيمتها نقد�ما مل 
باملنا�سب من  و�لزمتها  �خر  �لتحقت بخدمة �ساحب عمل  �لتنفيذ قد  تكن وقت 
طلبات.  من  ذل��ك  ع��د�  ما  ورف�ست  فيها  ن�سيبها  من  �ملدعية  و�عفت  �مل�سروفات 
حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/09145/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : �سركة قطع �لغيار �لعاملية - ذ م م  

 مبا �أن �ملدعي : هنا عبيد حممد �حللو ، ومرمي عبيد حممد عبد�هلل �حللو   
قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/09145/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

�خلء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �سد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/1/1 وحتى 
2017/10/31 فرت�سد بذمته مبلغ 66.666 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره بال�سد�د �و 

�الإخلء يف 6 مار�ض 2017 
 2017/1/1 من  للفرتة  �يجارية  كقيمة  مبلغ  عليه  �ملدعى  بذمة  تر�سد  �نه   - مالية  مطالبة 

وحتى 2017/10/31 و رغم �خطاره يف 6 مار�ض 2017  ميتنع عن �ل�سد�د.
 �ثبات علقة �يجارية - حيث �ن عقد �اليجار ينتهي بتاريخ 2017/12/31 ومت جتديده تلقائيا 

�سنويا ملدة �سنة حتى 2016/12/31 
 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعي عليه باد�ء ما ي�ستجد من قيمة �يجارية وحتى تاريخ �الخلء �لفعلي 

مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 
�ملو�فق  �لثلثاء  يوم  بجل�سة  للح�سور  بالن�سر  �علنكم  �إع��ادة  �لق�سائية  �للجنة  وق��ررت 
2017/11/28 �ل�ساعة 2.30م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �لثالثة( بالد�ئرة �الإبتد�ئية 
بتق�سري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثلثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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    اإعادة  اعالن ح�شور املدعي عليه بالن�شر 

يف الدعوى 02/09203/2017 / جتاري 
�ىل �ملدعى عليه : بلنتي �ند ��سو�سييت ميدل �ي�ست �نك 

 مبا �أن �ملدعي : تيكوم لل�ستثمار�ت منطقة حرة -  ذ م م   
 قد �أقام �سدكم �لدعوى 02/09203/2017 /جتاري �يجار�ت �مام �ملركز بطلب �لز�مكم بالتايل

�خلء عقار - �ن �ملدعى عليه ميتنع عن �سد�د �الأجرة للماأجور للفرتة من 2017/5/26 
وحتى 2017/10/26 فرت�سد بذمته مبلغ 28188 درهم وميتنع عن �سد�ده رغم �خطاره 

بال�سد�د �و �الإخلء يف 2017/9/19    
مطالبة مالية - �نه تر�سد بذمة �ملدعى عليه مبلغ كقيمة �يجارية للفرتة من 2017/5/26 

وحتى 2017/10/26 و رغم �خطاره يف 2017/9/19  ميتنع عن �ل�سد�د.
�لز�م بت�سليم م�ستند�ت - �ن �مل�ستاجر هو �مللزم بقيمة ��ستهلك �لكهرباء و�ملياه والبد من 

تطهري �ملاأجور من تلك �الإلتز�مات ليمكن �عادة �الإنتفاع به
مطالبة مالية - ما ي�ستجد من قيمة �يجارية حتى متام �الخلء �لفعلي 

 مطالبة مالية- �لز�م �ملدعى عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى 
�ملو�فق  �إع��ادة �علنكم بالن�سر للح�سور بجل�سة يوم �لثلثاء   وقررت �للجنة �لق�سائية  
2017/12/5  �ل�ساعة 2.30م �مام �للجنة �لق�سائية )�للجنة �الوىل( بالد�ئرة �الإبتد�ئية 
بتق�سري مدة  �أمر  وقد   ، �لدعوى  لنظر  �الإيجارية  �ملنازعات  و�ملنعقدة مبقر مركز ف�ض 
قانونا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  �لن�سر.  تاريخ  من  �ي��ام  ثلثة  �ىل  �مل�سافة 

وتقدمي ما لديكم من دفاع وم�ستند�ت 

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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  اعالن الئحة تنفيذ رقم 04/06329/2017 / جتاري     
ال�شادر يف الدعوى رقم 02/07116/2017   جتاري   - ايجارات بالن�شر

�ىل �ملنفذ �سده :  1- جكونو�ض لتجارة �لفر�ء - �ض ذ م م 
و�ليا�ض جكونو�ض  - جمهول حمل �القامة    

حيث تقدم طالب �لتنفيذ :  �ل�سويب للعقار�ت - �ض ذ م م 
�ل�سادر ل�ساحله يف �لدعوى �ملذكورة �عله و�لقا�سي باالتي:

1- �لز�م �ملدعي عليه باخلء �لعني �ملوؤجرة وت�سليمها للمدعي خالية من �ل�سو�غل 
ل��ل��ف��رتة من  ب����دل �الي����ج����ار  ب�������س���د�د م��ب��ل��غ وق������دره )25.000 دره������م(  �مل���دع���ي ع��ل��ي��ه��م  �ل������ز�م   -2
و�ملياه  �لكهرباء  هيئة  من  ذم��ة  ب��ر�ءة  بتقدمي   �سده  �ملنفذ  و�ل���ز�م   2017/7/31 و�إىل   2017/4/1 

3- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د مبلغ  1000 درهم قيمة كغر�مة لل�سيكات �ملرجتعة 
4- �لز�م �ملدعي عليه ب�سد�د ما قيد ي�ستجد من �جرة حتى تاريخ �الخلء �لفعلي و�لتام 

2-�لز�م �ملدعي عليه بر�سوم وم�ساريف �لدعوى. 
لذلك نعلمكم �نكم مكلفون بتنفيذ هذ� �حلكم خلل خم�سة ع�سر يوم من تاريخ �لن�سر ويف حال 
�متناعكم عن �لتنفيذ خلل �ملهلة �ملبينة �سوف يتم �تخاذ �الجر�ء�ت �لقانونية �ملنا�سب لتنفيذه  - 
ملحظة / �سيتم �إغلق ملف �لتنفيذ تلقائيا حال عدم ت�سليم �فادة �الإعلن بالن�سر خلل ع�سرة 

�يام من تاريخ ��ستلمه وفقا للقر�ر رقم 21 ل�سنة 2017(
 ادارة تنفيذ االحكام

مركز ف�س املنازعات االيجارية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/4550  تنفيذ عمايل 
����ض.ذ.م.م  �الل��ك��رتون��ي��ات  لتجارة  �ل��ع��ايل  �لنجم  ���س��ده/1-  �ملنفذ  �ىل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/بيجو نيلجنار� كوجنى 
بالو قد �أقام  عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع 
خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )60450( وق��دره  به  �ملنفذ  �ملبلغ 
�ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )4429( مبلغ  �ىل  باال�سافة  �ملحكمة 
وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم 

�اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4522  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- �ساهد رم�سان للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
قد  ��سلم  حممد  �سفدر  �لتنفيذ/حممد  طالب  �ن  مبا  �القامة  حمل 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  
�ملحكمة  �و خزينة  �لتنفيذ  دره��م �ىل طالب  وق��دره )6002(  به  �ملنفذ 
�ملحكمة.  وعليه فان  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة �ىل مبلغ )705( 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4540  تنفيذ عمايل 

�ىل �ملنفذ �سده/1- ح�سن �سودري للعمال �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
�لتنفيذ/�ح�سن �الهي حممد �سديق قد  حمل �القامة مبا �ن طالب 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��له  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  
�ملنفذ به وقدره )10034( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 
�ملحكمة.  وعليه فان  ر�سوم خلزينة  دره��م  باال�سافة �ىل مبلغ )899( 
�اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
    يف الدعوى رقم 2017/4538  تنفيذ عمايل 

���ض.ذ.م.م جمهول حمل  �ملكاتب  �ملتحدة النظمة  �ملنفذ �سده/1-  �ىل 
�أقام   ق��د  علي  منري  �لرحمن  �لتنفيذ/ميز�ن  طالب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
به وقدره )7567( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة باال�سافة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )759( مبلغ  �ىل 
بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2016/1657  ا�شتئناف عمايل    
�ىل �مل�ستاأنف �سده/ 1- موؤ�س�سة عامل تو��سل لتقنية �ملعلومات  جمهول 
حمل �القامة مبا �ن �مل�ستاأنف / �دفان�سوفت �ض.ذ.م.م وميثله:عبد�لرحمن 
�ل�سادر  �حلكم  ��ستاأنف/  ق��د  �لنعيمي   �ل�سرهان  عبد�لرحمن  حممد 

بالدعوى رقم 2016/1858 عمايل جزئي بتاريخ:2016/9/28     
 10.00 �ل�ساعة   2017/12/18 �مل��و�ف��ق  �الث��ن��ني   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  �و  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/883  ا�شتئناف عمايل    

مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �لعبد   خالد  حممد   -1 �سده/  �مل�ستاأنف  �ىل 
�ملحامية/ مبالكتها  ممثلة  للمحاماة  �ل�سيويف  موؤ�س�سة   / �مل�ستاأنف  �ن 

�لباي�ض   ح�سن  �سامل  وميثله:حنان  �ل�سميلي  �لبي�ض  ح�سن  �سامل  حنان 
ق��د ����س��ت��اأن��ف/ �حل��ك��م �ل�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م 2016/5373 ع��م��ايل جزئي 
بتاريخ:2017/4/25 وحددت لها جل�سه يوم �لثلثاء  �ملو�فق 2017/12/12 
�ل�ساعة 10.00 �سباحا  بالقاعة رقم ch2.D.18 وعليه يقت�سي ح�سوركم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
        يف الدعوى رقم 2017/470 تنفيذ عقاري

�ىل �ملنفذ �سده/1- تر�ي بلنيت �نرتنا�سيونال �ض.م.ح  جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/ح�سني دوري�ض عبد�للطيف �خلوري

وميثله:ح�سني علي عبد�لرحمن لوتاه.
قررت حمكمة دبي �البتد�ئية بتاريخ:2017/11/6 �خطاركم ب�سد�د �ملبلغ �ملنفذ 
به وقدره )255704.89( درهم خلل �سهر من تاريخ �لتبليغ و�ال بيع �لوحد�ت 
��سم  �لر�بعة  �حلبيبة  منطقة   304 �الر����ض  رق��م  رق��������م:1012-212-513-213 
�ملبنى:ELITE7 و�لعائدة لكم بطريق �ملز�يدة وفقا ملقت�سيات ن�ض �ملادة 295 

من قانون �الجر�ء�ت �ملدنية.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3497 تنفيذ جتاري  
حمل  جمهول  �مل��ح��دودة  �لقاب�سة  لل�ستثمار�ت  ت��ي  ���س��ده/1-ت��ي  �ملنفذ  �ىل 
ذ.م.م  لل�ستثمار  �لقاب�سة  تعمري  �لتنفيذ/�سركة  ط��ال��ب  �ن  مب��ا  �الق��ام��ة 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �جلرمن  �بر�هيم  ��سماعيل  وميثله:علي 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )42952( درهم �ىل طالب 
�لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة 2- ببطلن حكم �لتحكيم مو�سوع �لدعوى �ل�سادر 
بتاريخ:2016/3/17 يف �لدعوى رقم:47 ل�سنة 2014 من مركز �بوظبي للتوفيق 
�لتنفيذية بحقك يف حالة  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة  فان  و�لتحكيم.وعليه 

عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3588 تنفيذ جتاري  
كوريا  �جنيليبار�مبيل   -2 ���ض.ذ.م.م  للتجارة  �وي��ل  �سده/1-بر�يت  �ملنفذ  �ىل 
كو�سى بهيليب عن نف�سه وب�سفته �ملدير �ملخول بالتوقيع ل�سركة بر�يت �ويل 
طالب  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �مل�سرفية  للت�سهيلت  و�سامن  وكفيل 
�لتنفيذ/بنك �بوظبي �لوطني وميثله:نو�ل ز�يد �ساملني ظبيك �حلو�سني قد 
به  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �عله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  �أق��ام عليك 
وقدره )1148890.20( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان 
بالقر�ر  �اللتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �الج��ر�ء�ت  �ستبا�سر  �ملحكمة 

�ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1484 تنفيذ مدين  
�ىل �ملنفذ �سده/1-حممد رفيق وحيد بخ�ض جمهول حمل �القامة مبا 
�لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  عبد�لغفار  غفار  زي��ب  �لتنفيذ/�ساه  طالب  �ن 
�لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )32752( 
درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر 
�الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 

15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2527 تنفيذ جتاري  
�ك�سنتيال ميدي�ست  ���ض.ذ.م.م 2- �سركة  ت��د�ول مي  �ملنفذ �سده/1-�سركة  �ىل 
لل�ستثمار �ض.ذ.م.م 3- �سركة �ك�سنتيال ميدي�ست للو�ساطة �لتجارية �ض.ذ.م.م 
جمهول حمل �القامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/��سماء �حمد �لنادي ح�سن قد �أقام 
عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
�ملحكمة  ف��ان  .وعليه  �ملحكمة  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م   )175738(
�ملذكور  بالقر�ر  �اللتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �الج���ر�ء�ت  �ستبا�سر 

خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3545 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1-بدر �حمد علي عبيد �ملناعي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�سرف �المار�ت �ال�سلمي �ض.م.ع وميثله:جابر 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �ل�سلمي  ر��سد  جابر  حممد  ر��سد 
�ملذكورة �عله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )604085( درهم �ىل 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت 
�لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/640  تظلم جتاري
�ن  �الق��ام��ة مب��ا  بنا�سالي�ض جم��ه��ول حم��ل  بي�سو  / 1-رون��ي��ل  ���س��ده  �ملتظلم  �ىل 
�ملتظلم / بنك �م �لقيوين �لوطني �ض.م.ع وميثله:عبد�هلل حمد عبد�هلل عمر�ن 
من  تظلم  ومو�سوعه  �ع��له  �ملذكور  �لتظلم  عليكم  �أق��ام  قد  �ل�سام�سي  �لعمر�ن 
�لقر�ر �ل�سادر يف �لدعوى رقم 1091/2017 منع من �ل�سفر و�لر�سوم و�مل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/11/26   �ل�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : 
Ch 1.B.6  لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/141  تظلم مدين
مبا  �الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �حمد  ميتال  ف��اد�ك��اي��ل  1-ب�سري   / �سده  �ملتظلم  �ىل 
علي  �ل�سيد/عبد�لعزيز حممد  مالكها  للعقار�ت وميثلها  / �جلمريي  �ملتظلم  �ن 
�لقر�ر  م��ن  تظلم  ومو�سوعه  �ع��له  �مل��ذك��ور  �لتظلم  عليكم  �أق���ام  ق��د  �ملطرو�سي 
يوم  جل�سة  لها  وح���ددت  م��دين.   2017/690 رق��م  عري�سة  على  �الم��ر  يف  �ل�سادر 
Ch 1.B.6  لذ�  �لثلثاء �ملو�فق 2017/12/12   �ل�ساعة 11.00 �ض بالقاعة : 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 
�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/3411 تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �سده/1-علء �لدين قطب علي حممد �حمد جمهول حمل 
�أقام  قد  ح�سان  �ل�س�ستاوى  كمال  �لتنفيذ/هاين  طالب  �ن  مبا  �القامة 
�ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
به وقدره )23491( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة .وعليه 
فان �ملحكمة �ستبا�سر �الجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �اللتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/418  اأمر اأداء
�ىل �ملدعي عليه / 1- ��سمعيل حممد فريوز جمهول حمل �القامة

مبا �ن �ملدعي/عامر يو�سف خو�جه حممد يو�سف .
�البتد�ئية  دب�����ي  حم��ك��م��ة  ق������ررت  ف���ق���د  �أد�ء  �أم������ر  �����س���ت�������س���د�ر  ط���ل���ب 
درهم   )510000( مبلغ  ب�سد�د  عليه  �ملدعي  �إل���ز�م  ب��ت��اري��خ:2017/10/8 

للمدعي و�لر�سوم و�مل�ساريف . 
ولكم �حلق يف �لتظلم من �الأم��ر خلل 15 يوم من �ليوم �لتايل لن�سر 

هذ� �العلن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/2025  جتاري كلي
�ىل �ملدعي عليه / 1-عامر حممد علي �جل�سمي �ملعيني جمهول حمل �القامة 
�أق��ام عليك �لدعوى ومو�سوعها  مبا �ن �ملدعي/ م�سرف �لهلل ���ض.م.ع  قد 
و�لر�سوم  دره���م   )717.749.48( وق���دره  مببلغ  عليه  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  
وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/12/20 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.E.22
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1457 جتاري كلي

�ىل �ملحكوم عليه/1- ��ض �يه ��ض للحفلت )موؤ�س�سة فردية( 2- �سيف �سلطان في�سل م�سعل 
�ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �الق��ام��ة  حمل  جمهول  �سامن   - �ل��ع��دو�ن 
�ال�سلمي  �الم���ار�ت  م�سرف  ل�سالح/  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/10/19 بتاريخ 
�ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا للم�سرف �ملدعي مبلغ وقدره )630.363.92( درهم 
ف�سل عن فائدة تاخريية بو�قع 9% �سنويا تبد� من تاريخ:2017/6/24 وحتى متام �ل�سد�د 
�حل�سوري  مبثابة  حكما  �ملحاماة.   �تعاب  مقابل  درهم  �لف  ومبلغ  �مل�سروفات  و�لز�مكما 
لن�سر هذ� �الع��لن �سدر  �لتايل  �ليوم  �عتبار� من  قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2141  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه /�ليد� جلوبال للمقاوالت و�لديكور �لد�خلي �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي/�وروم للت�سميم �لد�خلي �ض.ذ.م.م وميثله:حممد �سالح حممد 
�حمد �لهاجري قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ 
وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من   %12 �لقانونيه  و�لفائدة  دره��م   )1.137.360.24( وق��دره 
�ل�سد�د �لتام مع �لز�م �ملدعي عليها بالر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة. وحددت لها 
Ch1.B.8 لذ�  جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/11/27  �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/1482  جتاري كلي

�ن  �ملري جمهول حمل �القامة مبا  �سعيد  �سعيد عبد�لرحيم  �ملدعي عليه /علي  �ىل 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  حممود  نبيل  وميثله:�جني  �نيب  �ملدعي/خالد 
ملكية  بنقل  �مل�سفي  و�ل���ز�م  وت�سفيتها  �الوىل  عليها  �ملدعي  لل�سركة  م�سفي  تعيني 
�ملدعي  و�ل��ز�م  �لعمومية  �جلمعية  �جتماع  ملح�سر  ��ستناد�  �ملدعي  با�سم  باجا  �لقارب 
عليهم �لثاين و�لثالث �لر�سوم و�مل�ساريف و�التعاب. وحددت لها جل�سة يوم �خلمي�ض 
مكلف  ف��اأن��ت  ل���ذ�   Ch2.E.22 ب��ال��ق��اع��ة  ���ض   9.30 �ل�����س��اع��ة    2017/12/7 �مل��و�ف��ق 
�و م�ستند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�سور 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2502  مدين جزئي

�القامة  حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  لل�سر�فه  /�لنفي�ض  عليه  �ملدعي  �ىل 
مبا �ن �ملدعي/حجت �له ح�سمت �له �رجمندي قد �أقام عليك �لدعوى 
�ملدعي عليها مببلغ وقدره )53663( درهم  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/12/4  
�ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch2.D.18 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت 

للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2443  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كل�سيك ديل لتجارة �لهو�تف �ملتحركة �ض.ذ.م.م وميثلها حممد 
�مل��دع��ي/ بلو  حممد ع��ب��د�هلل ج��ودة م�سري �جلن�سية جمهول حم��ل �الق��ام��ة مب��ا �ن 
رينج لتجارة �اللكرتونيات �ض.ذ.م.م وميثلها/حممد علي حممد علي  قد �أقام عليك 
�لدعوى ومو�سوعها بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )115100( 
درهم و�لفائدة �لقانونية بو�قع 9% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د �لتام مع �لز�مها 
�ملو�فق  �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء  بالر�سوم و�مل�ساريف ومقابل 
�أو  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�ساعة   2017/12/6
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2585  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-هارجيند�ر �سينغ �سارميند�ر �سينغ جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/ ما�سيانا للنقل �لري �لعام ���ض.ذ.م.م  قد �أقام عليك �لدعوى 
فولفو   F12 ن��وع  من  �ل�سيارة  ب��رد  عليه  �ملدعي  مطالبة  دع��وى  ومو�سوعها 
- قاطرة - �بي�ض - �سنة �ل�سنع 1990 - و�لبالغ قيمتها خم�سون �لف درهم.  
وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 2017/12/13 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch2.D.17
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/577  مدين كلي

�ن  مبا  �القامة  حمل  جمهول  �ليا�سي  بوح�سني  �حمد  علي  1-عثمان   / عليه  �ملدعي  �ىل 
�مل��دع��ي/ �ب��وب��ك��ر حم��م��د ب���لل ف���رج �مل���رزوق���ي وميثله:عائ�سة ر����س��د حم��م��د ع��ب��ا���ض علي 
�لطنيجي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �لز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 
�لز�م  �ملادي �لذي حلق باملدعي  �لتعوي�ض عن �ل�سرر  وقدره )850000( درهم على �سبيل 
و�لز�مه  �ل�سد�د  �لق�سائية حتى متام  �ملطالبة  تاريخ  �لقانونية من  بالفائدة  �ملدعي عليه 
�ملو�فق  �الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  �مل��ح��ام��اة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�سروفات  بالر�سوم 
2017/11/27 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch1.C.15 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3379  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /علي فرزند عبد�الحمد 2- �سركة �سهيل �ل�سباغ للتجارة �لعامة - ذ م 
م  جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/بنك �بوظبي �لتجاري  �ض.م.ع وميثله:عبد�هلل 
حمد عبد�هلل عمر�ن �لعمر�ن �ل�سام�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة 
بالز�م �ملدعي عليهم مببلغ وقدره )397.164.66( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب 
�ملحاماة و�لفائدة �لقانونية من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم 
بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/12/10  �ل�ساعة 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3467  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /�سركة بتلرز للتنظيف على �لبخار وخدمات �لغ�سيل ذ.م.م جمهول 
عبد�هلل  حممد  ح�سن  وميثله:�حمد  م.م.ح  تريد  �ملدعي/فري  �ن  مبا  �الق��ام��ة  حمل 
�ملازمي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها مببلغ وقدره 
)25260( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة 
�ملعجل بل كفالة. وح��ددت لها  بالنفاذ  �لتام و�سمول �حلكم  �ل�سد�د  �لق�سائية وحتى 
جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/12/11  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.12 لذ� 
فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 

م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3693  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /حممد �حمد ح�سن حممد �ملرزوقي جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/بنك دبي �ال�سلمي )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال 
�ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  �لدعوى ومو�سوعها  �أق��ام عليك  قد  �هلل حممد غامن 
عليه مببلغ وقدره )208.739( درهم مبا يعادل كمية:83.495.60 كيلو جر�م 
�مل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة يوم  �ل�سكر و�ل��ر���س��وم و�مل�����س��اري��ف و�ت��ع��اب  م��ن 
لذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �ل�ساعة 8.30 �ض  �ملو�فق 2017/12/13   �الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/3607  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه /جمموعة ماكفادن �لعاملية للمقاوالت �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/م�سنع �المار�ت �لدويل للطابوق و�النرتلوك  وميثلها مديرها/ح�سن 
�لدعوى  عليك  �أق���ام  ق��د  حممود  نبيل  وميثله:�جني  �لزعابي  �لعلكيم  ح�سن  �حمد 
و�لر�سوم  دره��م   )316.270( وق��دره  مببلغ  عليها  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها 
و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ رفع �لدعوى وحتى �ل�سد�د �لتام 
�ملو�فق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت  كفالة.  ب��ل  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم  و�سمول 
�أو  Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور  2017/12/6  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3755  جتاري جزئي

ذروجناناباري   -2 �����ض.ذ.م.م  �لفنية  للخدمات   3 �ر  /ب���اري  عليه  �مل��دع��ي  �ىل 
باملانى جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/�لو�دي للنقليات �ض.ذ.م.م قد �أقام 
عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة برد �ملعد�ت �لثقيله �و بدفع قيمتها بو�قع 
)230000 درهم( و�لز�مهم مت�سامنني بالر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة 
 Ch1.C.14 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة  �ملو�فق 2017/12/13   يوم �الربعاء 
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/694 جتاري جزئي
�ال�سلم حاجي  �سر�ج  2- حممد  �ملعدنية  للمقاوالت  �سر�ج  عليه/1- حممد  �ملدعي  �ىل 
�سركة  )ف��رع من  �ستيل  �ي�ست  �مل��دع��ي/ف��ار  �ن  �الق��ام��ة مبا  �لدين جمهول حمل  نا�سر 
بان  نعلنكم  �مل��ط��وع  حممد  ح�سن  وميثله:عبد�لرحمن  �����ض.ذ.م.م(  �لتجارية  فار�ي�ست 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/7/26 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/ 
عليهما  �ملدعي  بالز�م  ����ض.ذ.م.م(  �لتجارية  فار�ي�ست  �سركة  من  )ف��رع  �ستيل  �ي�ست  ف��ار 
مت�سامنني بان يوؤديا �ىل �ملدعية مبلغ )234253( درهما وفائدة 9% من تاريخ ��ستحقاق 
كل �سيك على حدة وحتى �ل�سد�د �لتام و�لزمتهما بالر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثلثمائة 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة ورف�ست ماز�د على ذلك من طلبات.  حكما مبثابة �حل�سوري 
قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر 

با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2049 جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- �دفينجر �سيتي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م 2- حممد نياز باين ماجنلور 
جاينار )كفيل �سخ�سي �دفينجر �سيتي للتجارة �لعامة �ض.ذ.م.م ( جمهول حمل �القامة 
مبا �ن �ملدعي/م�سرف �لهلل �ض.م.ع وميثله:خليفة يو�سف حممد علي بن عمري نعلنكم 
�عله  �مل��ذك��ورة  �لدعوى  يف   2017/8/23 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان 
ل�سالح/ م�سرف �لهلل �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهما بالت�سامن و�لتكافل بان يوؤديا �ىل 
�ملدعي مبلغ وقدره )481.162.13( درهم و�لزمتهما بر�سوم �لدعوى وم�سروفاتها ومبلغ 
خم�سمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1842 جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه/1- �سركة �لنخبة ملقاوالت �لبناء ذ.م.م جمهول حمل �القامة مبا �ن 
�ملدعي/فينيك�ض كونكريت برودكت�ض - فرع من و�يف �ل�سناعية �ض.ذ.م.م وميثله:روكز 
 2017/7/11 ب��ت��اري��خ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  حبيقه  ج���ورج 
و�يف  م��ن  ف��رع   - برودكت�ض  كونكريت  فينيك�ض  ل�سالح/  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف 
درهم   )60912( مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  عليها  �ملدعي  ب��ال��ز�م  ����ض.ذ.م.م  �ل�سناعية 
يف:2017/5/23  �لق�سائية  �ملطالبة  تاريخ  من  �سنويا   %9 بو�قع  �لقانونية  و�لفائدة 
وحتى �ل�سد�د �لتام ف�سل عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل �تعاب 
خلل  لل�ستئناف  قابل  �حل�سوري  مبثابة  حكما  �ل��ن��ف��اذ.   طلب  ورف�ست  �ملحاماة 
ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

�ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3536  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سامل �الميل جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/ حممد 
خان باركزي وميثله:ح�سن علي مطر �لريامي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه  مببلغ وقدره )465.000( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
�لتام.  وح��ددت لها  �ل�سد�د  �ملحاماة و�لفائدة 12% من �ال�ستحقاق وحتى  و�تعاب 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم �الثنني �ملو�فق 2017/11/27 �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ� 
حالة  ويف  �الأق��ل  على  �أي��ام  بثلثة  �جلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستند�ت  �و  م��ذك��ر�ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3466  جتاري جزئي
�ن  �الق��ام��ة مبا  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  1-نيلي للت�ساالت   / عليه  �ملدعي  �ىل 
ومو�سوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د  �لتجارية   �ل��ق��رن  جديد  موؤ�س�سة  �مل��دع��ي/ 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها  مببلغ وقدره )126623( درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف 
و�لفائدة 40000 درهم حتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة.  
بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة   2017/12/6 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3476  جتاري جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة  �لد�خلي  للديكور  �ملدعي عليه / 1-�ملحيط  �ىل 
�أق��ام عليك �لدعوى  ����ض.ذ.م.م  قد  �لبناء  مبا �ن �ملدعي/ �الن�ساف لتجارة م��و�د 
ومو�سوعها �ملطالبة  مببلغ وقدره )86228( درهم و�لفائدة و�لر�سوم و�مل�ساريف.  
بالقاعة  ���ض   8.30 �ل�ساعة   2017/12/10 �مل��و�ف��ق  �الح��د  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
�أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور 
ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/1585 جتاري جزئي
�ىل �ملحكوم عليه/1- بريناديت �كيونو كروز جمهول حمل �القامة نعلنكم بان 
�ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/9/25 يف �لدعوى �ملذكورة �عله 
ل�سالح/ م�سرف �لهلل )�سركة م�ساهمة عامة( بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي 
للم�سرف �ملدعي مبلغ )ت�سعة و�سبعني �لف ومائتي و�ستة وثمانني درهم وثلثة 
ع�سر فل�سا( و�لزمتها بامل�سروفات ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل 
لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1212 جتاري جزئي

�القامة  �سلقامى جمهول حمل  �لد�خلي طه  �يهاب  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�ستها �ملنعقدة بتاريخ 2017/6/8 يف �لدعوى 
بالز�م  عامة(  م�ساهمة  )�سركة  �لهلل  م�سرف  ل�سالح/  �ع��له  �مل��ذك��ورة 
درهم(ف�سل   47048.07( مبلغ  �ملدعي  للم�سرف  ت��وؤدي  ب��ان  عليه  �ملدعي 
عن �لر�سوم و�مل�ساريف ومبلغ ثلثمائة درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما 
مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم 
�لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ر��سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/2145 جتاري جزئي
حممد  خالد   -2 فردية  موؤ�س�سة   - �لعاملية  للتجارة  �خلليجية  �ملجموعة  عليه/1-  �ملحكوم  �ىل 
�بر�هيم �ملدفع �حلارثي - �سامن - مالك �ملوؤ�س�سة جمهول حمل �القامة نعلنكم بان �ملحكمة 
م�سرف  ل�سالح/  �ع��له  �مل��ذك��ورة  �ل��دع��وى  يف   2017/10/11 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
 - �لعاملية  للتجارة  �خلليجية  )�ملجموعة  عليهما  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  ����ض.م.ع  �ال�سلمي  �الم���ار�ت 
موؤ�س�سة فردية 2- خالد حممد �بر�هيم �ملدفع �حلارثي - �سامن - مالك �ملوؤ�س�سة( بالت�سامن 
فيما بينهما بان يوؤدي للمدعي )م�سرف �المار�ت �ال�سلمي �ض.م.ع( مبلغ وقدره )416.836( 
درهم و�لغر�مة �لتاخريية بو�قع 9% م��ن:2017/6/17 وحتى متام �ل�سد�د و�لزمتهما بالر�سوم 
و�مل�ساريف وخم�سمائة درهم �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل 
�ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �الع��لن  ه��ذ�  لن�سر  �لتايل  �ليوم  من  �عتبار�  يوما  ثلثني 

حممد بن ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2587  مدين جزئي

�ىل �ملدعي عليه /ر�ئد حممود عبد�حلميد �لفار 2- علء خالد �بر�هيم نز�ل 
جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/حممد يون�ض عبد�لعزيز قد �أقام عليك 
 )120000( وق��دره  مببلغ  عليهم  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�سوعها  �لدعوى 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف. وحددت لها جل�سة يوم �الحد �ملو�فق 2017/12/10  
من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.B.10 بالقاعة  �ض   8.30 �ل�ساعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة 

قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2017/3477  جتاري جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-�سركة علي �سعيد للمكيفات �ملركزية ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي/ �الن�����س��اف ل��ت��ج��ارة م���و�د �ل��ب��ن��اء ������ض.ذ.م.م  ق��د �أق���ام عليك �لدعوى 
ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها ب�سد�د مبلغ وقدره )24949( درهم للمدعية 
�ملدعي عليها  و�ل��ز�م  �ل�سد�د  تاريخ �ال�ستحقاق حتى متام  �لقانونية 9% من  و�لفائدة 
�ل�ساعة   2017/12/18 �ملو�فق  �الثنني  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  و�مل�ساريف.   بالر�سوم 
قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  �ض   8.30
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2043  جتاري كلي

�ىل �ملدعي عليه / 1-د�ن��ا ��سعد �سليم حممد �لعامري جمهول حمل �القامة مبا �ن 
���ض.م.ع وميثله:جابر ر��سد حممد جابر ر��سد  �ملدعي/ م�سرف �الم��ار�ت �ال�سلمي 
�ل�سلمي  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي 
تاخريية  بغر�مة  �ل��ز�م��ه  مع  دره��م   )1.553.358.87( وق��دره  �جمايل  مبلغ  للمدعي 
ب��و�ق��ع 9% وذل���ك �ع��ت��ب��ار� م��ن ت��اري��خ �مل��ط��ال��ب��ة وح��ت��ى �ل�����س��د�د �ل��ت��ام وحتميله كافة 
�ملو�فق  �الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  �ملحاماة.   �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم 
2017/12/20 �ل�ساعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/2471 جتاري جزئي

�القامة  حمل  جمهول  كونهيمار�كار  �سرييات  عبد�لغفور  عليه/1-  �ملدعي  �ىل 
بجل�ستها  �ملحكمة حكمت  بان  نعلنكم  فاليافيتيل  �ملدعي/في�سل عبد�هلل  �ن  مبا 
�ملنعقدة بتاريخ 2017/11/9 يف �لدعوى �ملذكورة �عله ل�سالح/ في�سل عبد�هلل 
�لفائدة بو�قع 9% من  ب��اد�ء مبلغ )40.000( مع  �ملدعي عليه  بالز�م  فاليافيتيل 
مبثابة  حكما  بامل�ساريف.   �ل��ز�م��ه  مع  �ل�سد�د  مت��ام  وحتى  ت���اري���خ:2017/7/18 
�حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر 
�آل  �سعيد  بن  ر��سد  بن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  �الع��لن  ه��ذ� 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1406 جتاري كلي

- موؤ�س�سة  �ل�سيار�ت  و�سمكرة  مليكانيك و�سبغ  �لذهبي  �لن�سر  ور�سة  �ملحكوم عليه/1-  �ىل 
�ملوؤ�س�سة جمهول حمل  �لعدو�ن - �سامن - مالك  �سلطان في�سل م�سعل  فردية 2- �سيف 
�لدعوى  يف   2017/10/19 بتاريخ  �ملنعقدة  بجل�ستها  حكمت  �ملحكمة  ب��ان  نعلنكم  �القامة 
�ملذكورة �عله ل�سالح/ م�سرف �المار�ت �ال�سلمي �ض.م.ع بالز�م �ملدعي عليهما بان يوؤديا 
�ملدعي مبلغ وقدره )712.117.29( درهم ف�سل عن فائدة تاخريية بو�قع %9  للم�سرف 
ت��اري��خ:2017/6/17 وحتى متام �ل�سد�د و�لز�مكما �مل�سروفات ومبلغ �لف  �سنويا تبد� من 
درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�سوري قابل لل�ستئناف خلل ثلثني يوما 
�ل�سيخ حممد بن  �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�سر هذ� �العلن �سدر با�سم �ساحب �ل�سمو 

ر��سد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/11211  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جنمة �كر للخدمات �لفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
مب��ا �ن �مل��دع��ي /ع���ادل ن��اج��ي زك��ي �ل��زي��ات ق��د �أق���ام عليك �ل��دع��وى ومو�سوعها 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16100 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�سكوى:MB178439491AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
بالقاعة  م�����س��اء�   15.00 �ل�ساعة   2017/11/29 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9543  عمايل جزئي
�ىل �ملدعي عليه / 1-جر�ند فور�ض ملقاوالت �لبناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل �القامة 
ومو�سوعها  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد  �سورجيت الل  /كولديب الل  �ملدعي  �ن  مبا 
�ملطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )21187 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
�ل�سكوى:MB177147523AE  وحددت  رقم  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  درهم( 
بالقاعة  ���ض   08.30 �ل�����س��اع��ة   2017/11/28 �مل���و�ف���ق  �ل��ث��لث��اء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا 
ch1.A.1 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/10265  عمايل جزئي

�ىل �ملدعي عليه / 1-كائنات للخدمات �لكهروميكانيكية �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
�القامة مبا �ن �ملدعي /علي جان جان حممد قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها 
مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   17174( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  �ملطالبة 
  MB177870467AE:1000 درهم( و�لر�سوم و�مل�ساريف رقم �ل�سكوى(
م�ساء�   15.00 �ل�ساعة   2017/12/6 �مل��و�ف��ق  �الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.2 لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3414  جتاري جزئي

�ملدعي/  �ن  �القامة مبا  ���ض.ذ.م.م جمهول حمل  للمقاوالت  �ملدعي عليه / 1-�سمان  �ىل 
�سركة م�سانع �ال�سباغ �لوطنية �ملحدودة �ض.ذ.م.م وميثله:علي ��سماعيل �بر�هيم �جلرمن  
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليها  مببلغ وقدره )95.660( 
درهم و�لر�سوم و�مل�ساريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�سد�د 
و�سم ملف  �ملحاماة  �تعاب  ومقابل  و�مل�ساريف  �لر�سوم  كافة  عليها  �ملدعي  وت�سمني  �لتام 
�لنز�ع �ملحال من ق�سم �لت�سويات �لودية للمنازعات.  وحددت لها جل�سة يوم �الربعاء �ملو�فق 
�أو من  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  8.30 �ض  �ل�ساعة   2017/12/6
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12181 بتاريخ 2017/11/23   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3611  جتاري جزئي

�ىل �ملدعي عليه /منريح�سني كاظمي والية �ساه جمهول حمل �القامة مبا �ن �ملدعي/
�لعمر�ن  ع��م��ر�ن  ع��ب��د�هلل  حمد  ومي��ث��ل��ه:ع��ب��د�هلل  �����ض.م.ع  �ل��وط��ن��ي  �لقيوين  �م  بنك 
�ل�سام�سي قد �أقام عليك �لدعوى ومو�سوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره 
�سهريا   %2.49 و�لفائدة  �ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�ساريف  و�لر�سوم  دره��م   )13.924.24(
من:2011/12/20 وحتى �ل�سد�د �لتام و�سمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل بل كفالة. وحددت 
 Ch1.C.13 لها جل�سة يوم �لثلثاء �ملو�فق 2017/11/28  �ل�ساعة 8.30 �ض بالقاعة
لذ� فاأنت مكلف باحل�سور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت 

�و م�ستند�ت للمحكمة قبل �جلل�سة بثلثة �أيام على �الأقل  . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



ثقافة وفن�ن

30
ور�س عمل لثلثة من �أ�سهر �مل�سورين �لعامليني 

»اك�سبوجر2017« يقّدم اأ�سرار الإ�ساءة يف ال�سور الحرتافية

�لور�سة  ر�ي��ن��ج��ر،  �آالن  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �مل�سور  ق��ّدم  وتف�سيًل، 
فيها  تطرق  �لتلقائي«،  �لو�سع  م��ن  »�خل���روج  بعنو�ن  �الأوىل 
�إىل �إبر�ز �الأ�سا�سيات �خلا�سة بالو�سول �إىل لقطات �حرت�فية 
وذلك من خلل �العتماد على �حل�ّض �الإبد�عي وتطويع �ملعد�ت 
فوتوغر�فية  لقطات  �إىل  للو�سول  للم�سور  �ل��لزم��ة  و�مل���و�د 

�إبد�عية.  
م�سور  ك��ل  على  يجب  �ل��ت��ي  �الأ�سا�سيات  �أه���م  ر�ينجر  وو���س��ع 
حمرتف �أن ي�ستعني بها يف كل خطوة يخطوها اللتقاط �ل�سور، 
حيث ت�سمنت �حل�ّض، �لذي �عتره �أول �سرط للح�سول على 
و�ل��ت��ج��رب��ة، على  و�ل��ت��دري��ب  و���س��ورة جمالية الف��ت��ة،  م�ساهد 
�عتبار �أنها من �أهم �الأ�سا�سيات �خلا�سة للو�سول �إىل �لت�سوير 
�الحرت�يف، الفتاً �إىل �أن �لتدريب و�لتجريب يتيحان للم�سور 
ظ����روف ع���دة وم���و�ق���ف ك��ث��رية حت��ت��م ع��ل��ي��ه ���س��ب��ط كامريته 

ومعد�ته وو�سعيته الأخذ �سورة بجودة عالية. 
وقال: »يجب على �مل�سور �أن يتحلى باالإ�سر�ر، موؤكد�ً �أن �إ�سر�ر 
�مل�سور وعزميته على �لتقاط حلظة �أو موقف معيناً هو �لذي 

يقوده الأخذ �سور جديدة ومميزة ونادرة. »
�لثانية  �ل��ور���س��ة  يف  هاوكينز  كولني  �مل�سور  ق��ّدم  جانبه،  م��ن 
�أهم  �ال���س��ت��ودي��و«  يف  �الإ���س��اءة  »�أ�سا�سيات  بعنو�ن  ج���اءت  �ل��ت��ي 
�لطرق و�الأ�ساليب �ملّتبعة للو�سول �إىل م�ستويات �إ�ساءة جيدة 
ومنا�سبة يف �ملو�قع �خلا�سة بالت�سوير، باعتبار �أن �ملوقع يجب 
�حل�سول  من  �مل�سور  متّكن  ملئمة  �سوئية  ببيئة  يتمتع  �أن 
�إىل �أن �ل�سوء عن�سر رئي�سي يف  على �أف�سل �للقطات، م�سري�ً 
�ل�سورة، وال ميكن �حل�سول على �سورة مميزة من دون �ملعرفة 

�لكاملة بامكانيات �الإ�ساءة وح�سا�سيتها.
و��ستعر�ض هاوكينز �أهم �ملعد�ت �للزمة لل�ستخد�م يف مو�قع 

وما هي  �ل�سحيح،  بال�سكل  منها  �ال�ستفادة  وكيفية  �لت�سوير، 
بها،  يتقّيد  �أن  �مل�����س��ور  على  يجب  �ل��ت��ي  �ل�����س��روري��ة  �مل��ع��اي��ري 
ويعتمد عليها للو�سول �إىل ت�سوير �سوئي �حرت�يف، �إىل جانب 
تقدمي �سروحات خا�سة برتكيب �أجهزة �ل�سوء لتجنب �لكثافة 

�ل�سوئية �لتي ميكن لها �أن تت�سبب ب�سرر لل�سور. 
�ل�سورة  �الإ���س��اءة يف  ي��رى  �ل��ذي  �مل�سّور �جليد هو  �أن  و�عتر 
قبل �أن يلتقطها، يف و�سف يدل على �أن عني �مل�سور هي �لتي 
–بح�سب  فالعني  �ل��ك��ام��ري�،  عد�سة  ولي�ض  �ل�����س��ورة،  تلتقط 
يف  غاية  �سور  على  للح�سول  �الأ�سا�سي  �ملعيار  هي   – و�سفه 
ير�عي  �أن  �الب��د�ع و�جلمال، ويجب على كل م�سور حمرتف 

خيار�ت �الإ�ساءة �ل�سحيحة يف مو�قع �لت�سوير ب�سكل عام. 
ف��ري��دم��ان، ور���س��ة ثالثة متقدمة،  �مل�سور ري��ك  ق��ّدم  وب���دوره، 
�ملو�قع«، وذلك من  »�الإ�ساءة يف  �أبعاد  ��ستعر��ض  �إىل  تطرقت 

فيها  �لتلعب  ميكن  �لتي  �ل�سوئية  �مل�سادر  ��ستخد�م  خلل 
من خلل بع�ض �خلدع و�ملعد�ت �لتي ميكن �أن تفي بالغر�ض، 

وهي لي�ست ثابتة ب�سكل كامل، بل متحركة.
وت��وىل فريدمان، �ىل مهمة قيا�ض �الإ���س��اءة من خ��لل جهاز 
»�لفل�ض« �خل��ارج منه على  �ل�سوء  خا�ض يعمل على ت�سليط 
�أن يحدثه يف  �ل��ذي ميكن  �لتاأثري  م��دى  ليقي�ض  �سطح معتم 
وت�سليطها  �خلا�سة،  �ل�سوئية  باملن�سات  �لتحكم  ثم  �لعتمة، 
بال�سكل �مللئم، وو�سعها بالزو�يا �مللئمة لها كي ال ينتج خلل 

ما يف �ل�سورة، �إن مل يكن �ل�سوء �ل�ساقط يف مكانه. 
�أمام �حل�سور  ونّفذ فريدمان خلل �لور�سة تطبيقات عملية 
باال�ستعانة بعار�سة، ليتمكن من مر�عاة تدرجات �الإ�ساءة يف 
بعد  ليقدم  �ل�سا�سات،  على  �لنتائج  وم�ستعر�ساً  حّية،  لقطات 
لل�سوء،  �لعاك�سة  �الأغطية  با�ستخد�م  معنية  �سروحات  ذل��ك 

و�لو�سول �إىل �سوء ملئم ميكن �أن يتخذ مكانه �ل�سحيح يف 
�ل�سورة من دون �أن يوؤثر يف درجات �للون ويعّر�ض �للقطة �إىل 

�لتلف.
�لت�سويرية  �الأمن������اط  ع���ن  �الب���ت���ع���اد  �إىل  ف���ري���دم���ان  ودع�����ا   
�لتقليدية، وهي ت�سليط �الإ�ساءة ب�سكل مبا�سر على �لوجه ملا 

له من تاأثري�ت �سلبية على جودة �ل�سورة. 
دورته  يف  »�ك�سبوجر«  للت�سوير  �ل��دويل  �ملهرجان  وي�ستقطب 
�مل�����س��وري��ن و�مل��ت��ح��دث��ني �لعامليني  �ل��ث��ان��ي��ة ن��خ��ب��ة م���ن ك��ب��ار 
مل�����س��ارك��ة جت��ارب��ه��م وع���ر����ض خ��ر�ت��ه��م، وي�ستمل  و�مل��ح��ل��ي��ني 
�ل�سارقة  يف  تقام  وخارجياً  د�خلياً  معر�ساً   27 على  �ملهرجان 
35 ور�سة عمل، و25  �إىل جانب  عاملياً،  32 م�سور�ً  ل�  ودب��ي 
ندوة وحما�سرة، تك�سف جميعها عن �لقدرة �ملذهلة لل�سورة يف 

جتاوز �للغات و�حلدود.

�حتفاًء بالذكرى �لعا�سرة لإطلقها 

دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي تنظم معر�سًا لروائع م�سابقة الإمارات للت�سوير الفوتوغرايف 

قدمها �مل�سور �لعاملي برينت �ستريتون �سمن جمموعته �لفوتوغر�فية

»اك�سبوجر  2017« يروي معاناة احليوانات وق�سوة �سائدي اجللود والعاج 

•• اأبوظبي- الفجر

تنظم د�ئرة �لثقافة و�ل�سياحة – �أبوظبي، �ملعر�ض 
�ال���س��ت��ع��ادي »10 ���س��ن��و�ت م��ن م�����س��اب��ق��ة �الإم�����ار�ت 
على  عقد  مب��رور  �حتفاًء  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف«  للت�سوير 
نوفمر   27 من  وذلك  �لدولية،  �ل�سنوية  �مل�سابقة 
31 مار�ض من �لعام �ملقبل يف منارة  �حلايل وحتى 

�ل�سعديات. 

�الأعمال  م��ن  خم��ت��ارة  جم��م��وع��ة  �مل��ع��ر���ض  ي�ستعيد 
�ملا�سية  �ل�����دور�ت  �مل�����س��ارك��ات يف  و�أف�����س��ل  �ل��ف��ائ��زة 
�ساهمت  ح��ي��ث  »ع�����س��رة«،  ثيمة  حت��ت  �مل�سابقة  م��ن 
�مل�سابقة على مدى ع�سرة �أعو�م على تطوير جمتمع 
�مل�سورين يف �الإمار�ت، وعززت من مكانتها با�ستقبال 
�مل�ساركات من كل دول �لعامل برعاية �الحتاد �لدويل 
�جلمعية  و�عتماد  )فياب(،  �لفوتوغر�يف  للت�سوير 
من  وبرتخي�ض  �لفوتوغر�يف،  للت�سوير  �الأمريكية 

�حتاد �مل�سورين �لدوليني. 
د�ئرة  ع��ام  مدير  غبا�ض،  �سعيد  �سيف  �سعادة  وق��ال 
م�سابقة  �سكلت  – �أب��وظ��ب��ي:  و�ل�����س��ي��اح��ة  �ل��ث��ق��اف��ة 
مهمة  من�سة  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  للت�سوير  �الإم������ار�ت 
عن  ك�سفت  ف��ق��د  �ل��ع��امل،  ح���ول  �لت�سوير  مل��ح��رتيف 
�لفن  ه��ذ�  توظيف  ع��ر  للتعبري  مذهلة  �مكانيات 
وحتديد مو�سوعات �إن�سانية تلم�ض �لنفو�ض، فقد 
و�لتاأمل  �لتوقف  ت�ستحق  �أ�سيلة  �أع��م��ال  عنها  نتج 
بها مر�ر�ً وذلك بالتفاعل مع م�سامني عميقة من 
�حتفاًء  �ل��رو�ئ��ع  ه��ذه  ن�ستعيد  نحن  وه��ا  يومياتنا. 
نتو�سع  قادمة  ملرحلة  �مل�سابقة وحت�سري�ً  مبنجز�ت 

فيها يف دعم جمتمع �مل�سورين.
وينق�سم �ملعر�ض �إىل ق�سمني رئي�سيني، �الأول بعنو�ن 
»حت��ت �ل�����س��وء«، ت��ق��دم فيه �أع��م��ااًل الأف�����س��ل ع�سرة 
م�سورين من �الإم��ار�ت و�لعامل تعك�ض �لعديد من 
�ملجاالت ومن بينها �لطبيعة و�حلياة �لرية و�سور 
�لوجوه و�الأ�سخا�ض و�لريا�سة و�حلركة و�ل�سحافة 
و�لتجريد و�ل�سور �أحادية �للون و�مللونة و�لتقريبية 
�لق�سم  هذ�  ي�سم  كما  و�ل�سفر،  �لطبيعية  و�ملناظر 
�سور  �سل�سلة  وه���ي  ب��ورت��ف��ول��ي��و  جم��م��وع��ات   10
�لثاين  �لق�سم  �أم��ا  10 �سور.  �إىل   7 مرت�بطة من 
»ع���ر �ل���زم���ن«  فيت�سمن �أف�����س��ل �ل�����س��ور �ل��ت��ي مت 
�ختيارها من �لدور�ت �ل�سابقة �لتي حققت معايري 

و�سروط �مل�سابقة. 
و�لف�سول  �لعمل  ل��ور���ض  ب��رن��ام��ج  �مل��ع��ار���ض  ي��ر�ف��ق 

مد�ر  على  ت��ق��ام  و�مل�����س��اري��ع  و�مل�����س��اب��ق��ات  �لتعليمية 
�لت�سوير  لفن  �ملخ�س�سة  للم�ساحة  ت��ع��زي��ز�ً  �ل��ع��ام 
�لثقافة  د�ئ��������رة  �أط���ل���ق���ت���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل����ف����وت����وغ����ر�يف 
�سمن  �ل�سعديات،  منارة  يف  �أبوظبي   – و�ل�سياحة 
�مل�سورين  ملجتمع  حتتية  بنية  لتطوير  ج��ه��وده��ا 

�لفوتوغر�فيني يف �أبوظبي. 
�مل�ساحبة للمعر�ض  �أوىل �جلل�سات �حلو�رية  وتبد�أ 
يوم �الفتتاح 27 نوفمر �حلايل حتت عنو�ن »حتت 
�ل�سوء« لعر�ض جتارب خا�سة للم�سورين �لفائزين 
من �الإمار�ت يليه نقا�ض مفتوح مع �سبعة م�سورين 
�ل�سابقة  �ل��دور�ت  �إمار�تيني فازو� يف  فوتوغر�فيني 
�لتالية  �حل��و�ري��ة  �جلل�سة  تقام  فيما  �جل��ائ��زة.  من 
تاريخ 17يناير �لقادم، حتت عنو�ن »رحلت يف عامل 
�لت�سوير �لفوتوغر�يف« ي�سارك فيها كل من �مل�سور 
حممد عرفان �آ�سف للحديث عن متيز جتربه على 
�مل�ستوى �لدويل، وعبا�ض كاباديا للحديث عن �سور 

�ل�سفر بعنو�ن »من ليو� �إىل الد�خ«.
وكانت م�سابقة �الإمار�ت للت�سوير �لفوتوغر�يف قد 
�نطلقت عام 2006، وكانت �مل�ساركات يف �لدورتني 
�لدولة  م��و�ط��ن��ي  على  مقت�سرة  و�ل��ث��ان��ي��ة،  �الأوىل 
فقط. ثم بد�أت من دورتها �لثالثة قبول �مل�ساركات 
�لتعاون،  جمل�ض  دول  مو�طني  من  �مل�سورين  من 
حتى بد�أت �مل�سابقة منذ دورتها �لر�بعة، يف ��ستقبال 
�أو  �مل�����س��ارك��ات م��ن جميع �مل�����س��وري��ن ���س��و�ء حم��ل��ي��اً 

�إقليمياً وعاملياً. 

•• ال�شارقة-الفجر:

حكاية  �ستريتون  برينت  �لعاملي  �مل�سور  روى  �سورة   15 من  باأكرث 
�لرية،  �حل��ي��ون��ات  على  و�جل��ل��ود  �ل��ع��اج  جمع  يف  �ل�سيادين  ق�سوة 
و��سعاً ق�سة عذ�بتهم وقتلهم يف �الأدغال �أمام زو�ر �ملهرجان �لدويل 
 25 حتى  �ل�����س��ارق��ة  �ك�سبو  يف  ي��ق��ام  �ل���ذي  »�ك�����س��ب��وج��ر«،  للت�سوير 

نوفمر �جلاري.
وج�سدت �سور » برينت �ستريتن« –�مل�سور �ل�سهري يف توثيق �حلياة 
�أط��ب��اء بيطريني رت��ق �جلروح  �ل��ري��ة،  م�ساهد م��وؤث��رة يف حماولة 
وح�سيتهم  و�سلت  �لذين  �لقرون  �سائدو  بها  ت�سبب  �لتي  �لعميقة 
لقطع وجه وحيد �لقرن با�ستخد�م �لفاأ�ض، لينتقل بعد ذلك �مل�سور 
�إىل م�سهد �أكرث تاثري�ً ووجعاً يظهر فيه وحيد �لقرن �الأ�سود ميتاً يف 

حممية هلوهلوي �أمغولوزي جيم، يف جنوب �أفريقيا.
ماأخوذة  م�ساهد  �مل�سورة،  جمموعته  �سمن  �ستريتن  برينت  ونقل 
ب��اي، جمهورية  دز�نغا  �لتي وقعت يف  �لفيلة �جلماعية  من مذبحة 
�لعاج  من  �أط��ن��ان   4 حتمل  ح��اوي��ات  تظهر  �لتي  �لو�سطى،  �أفريقيا 
توغو  �سادرها مكتب �جلمارك يف  وقد  قانوين،  ب�سكل غري  �ملاأخوذ 

2014، م��ن م��ي��ن��اوؤه��ا �جل��دي��د يف ل��وم��ي« ت���وغ���و«، وقد  يف ي��ن��اي��ر 
�أبر�ج �ملر�قبة يف  �رتكب هذه �ملجزرة متمردو �سيليكا �لذين ت�سلقو� 
�لفيلة  �ل�سهرية يف دز�نغاباي وقتلو�  �لغابات  �لفيلة يف  مكان جتمع 

باالأ�سلحة �الآلية.
وعر�ض �مل�سور لقطات خمتلفة تك�سف كيفية ��ستخد�م قرن وحيد 
�لقرن يف �سكل غري قانوين، يف م�سهد المر�أة فيتنامية ثرية تطحن 
�لقرن د�خل منزلها بينما يبت�سم �لتاجر �لذي باع لها �لقرن، وهي 
ت�ستخدمه يف ت�سنيع دو�ء قدمي يف فيتنام ليجني من ور�ء ت�سنيعه 
�أخ�سائية نحت  �إىل �سورة يظهر فيها  لينتقل بعدها  �أم��واًل طائلة، 
�إىل   �أزه��ار �لبوذية على �لعاج، لتبيعه بتكلفة ت�سل  وهي حتفر رمز 

بالتجزئة. للبيع  �أمريكي  دوالر  �ألف   400
جلمهورية  �للإن�سانية  �للقطات  م��ن  جمموعة  �مل�����س��ور  ق��دم  كما 
�لكونغوليون  �لغابات يف  يقوم حر��ض  �لدميقر�طية، حيث  �لكونغو 
�عتقلو�  وقد  �لفحم،  الإنتاج  م�سروعة  غري  منطقة  على  غ��ارة  ب�سن 
ممن  �ل�سر�عات  ب�سبب  �لنازحة  �ملجتمعات  من  �لفقر�ء  من  ع��دد�ً 
�إنتاج �لفحم  �أ�سحاب �لنفوذ �حلقيقيني �ملتخفني ور�ء  ي�ستخدمهم 

يف �ملنطقة.
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•• ال�شارقة-الفجر:

ينظمه  �لذي  »�إك�سبوجر«  للت�سوير  �لدويل  �ملهرجان  فتح 
مناق�سة  �أم��ام  �لباب  �ل�سارقة،  حلكومة  �لإعلمي  �ملكتب 
و�سرورة  للم�سور  �ل��لزم��ة  �ل�سرورية  �لتقنية  �أهمية 
�لعناية بها على م�ستوى �سبط �لإ�ساءة للح�سول على لقطة 
ور�س عمل متخ�س�سة  وذلك من خلل  متميزة،  �حرت�فية 
قّدمها ثلثة من �أبرز �مل�سورين �لفوتوغر�فيني يف �لعامل. 
وجاء �ملعر�س �لذي �نطلقت فعالياته �سباح �ليوم �لأربعاء، 
�إك�سبو  مركز  يف  �جل���اري،  نوفمرب  من   25 حتى  وي�ستمر 

�ل�سارقة، يف ن�سخته �لثانية حتت �سعار »ق�س�ُس ملهمة«. 
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جنوم )حبة كاراميل( يتابعون الت�سوير
كار�ميل(  )حبة  فيلم  جن��وم  يتابع 
ت�����س��وي��ره يف م��ن��اط��ق خم��ت��ل��ف��ة يف 
ع��ر���س��ه يف  ينطلق  �أن  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان، 
�ساالت �ل�سينما �للبنانية و�لعربية 

�بتد�ًء من 21 دي�سمر �ملقبل.
 Eagle ����س���رك���ة  ن�������س���رت  وك����ان����ت 

للعمل،  �ملنتجة   Films
قبل  ل��ه  �الأول  �لت�سويقي  �الإع���لن 
�ساعة   24 خ�����لل  وح���ق���ق  �أي���������ام، 
ن�����س��ب��ة م�����س��اه��دة م��رت��ف��ع��ة، و�حتل 
�مل��رت��ب��ة �خل��ام�����س��ة ع��ل��ى ق��ائ��م��ة �ل���

 Trending videos
ك���اأك���رث �ل��ف��ي��دي��وه��ات ت�����د�واًل عر 

)يوتيوب(.
كذلك ن�سرت �ل�سركة �ملنتجة �ملل�سق 
و��سعاً  �نت�سار�ً  فحقق  للعمل  �الأول 
�لتو��سل  م���و�ق���ع  ���س��ف��ح��ات  ع���ر 
�لفيلم  �أن  ُي����ذك����ر  �الج���ت���م���اع���ي. 
�لذي  )كار�ميل(  مل�سل�سل  ��ستكمال 
�لفائت  �سهر رم�سان  عر�ض خلل 

وحقق �لنجاح.

زياد برجي يح�سر 
لإ�سدار اأغنية جديدة

����س���ارك �ل���ف���ن���ان �ل��ل��ب��ن��اين زي�����اد برجي 
�لتي  �لتح�سري�ت  ومتابعيه  ج��م��ه��وره 
جديدة،  �أغنية  الإ���س��د�ر  حالياً  يجريها 
��ستوديو  د�خ����ل  م���ن  ل���ه  ����س���ورة  ف��ن�����س��ر 
�ل��ت�����س��ج��ي��ل ع����ر ���س��ف��ح��ت��ه  ع���ل���ى �أح����د 
مو�قع �لتو��سل �الجتماعي وعّلق عليها 
بالقول: )يف �الأ�ستوديو �أعمل على �أغنية 

جديدة، �ست�سدر قريباً، ترقبو�(.
م�سل�سل  يف  ي�سارك  برجي  �أن  �إىل  ي�سار 
)بلحظة( �لذي ُيعر�ض حالياً، وهو من 
كتابة ندين جابر و�إخر�ج �أ�سامة �حلمد، 
وي�ساركه �لبطولة �ملمثلون، كارمن لّب�ض، 
ورو�ن  خليفة،  و�سينتيا  ح���ّد�د،  ويو�سف 
و�إل�سا  م�سمو�سي،  وجم���دي  ط��ح��ط��وح، 
زغيب، ونيكوال مزهر، ونتا�سا �سوفاين، 
�أنطونيو�ض،  وفيفيان  �سديد،  �أبو  وهيام 
وو�سام  �سحاب،  ومّي  ��سطو�ين،  وفي�سل 
�سعد، ونبيل ع�ّساف، وعماد فغايل، ورندة 

ح�سمي، و�سو�هم.

)و�سع  يف  دورك  حول  �لفعل  ردود  كانت  كيف   •
�أمني(؟

ٌي��ح��ق��ق �لعمل  �أن  ل��ل��غ��اي��ة. ت��وق��ع��ت  - ك��ان��ت ج��ي��دة 
�لقدر.  بهذ�  لي�ض  ولكن  �لنجاح،  هذ�  و�ل�سخ�سية 
�أهم  �أحد  و�أعتره  �ملطحونة  �ملكافحة  �الأم  ج�سدت 
وهي  �لفني،  م�سو�ري  ط��و�ل  قدمتها  �لتي  �أدو�ري 
رد  لكن  ك��ث��ري�ً.  و�أره��ق��ت��ن��ي  فنياً  ُم��غ��ري��ة  �سخ�سية 
كذلك  �أ���س��ع��دين،  و�ل�سخ�سية  �لعمل  ح��ول  �لفعل 
وجمدي  �سعد  عمرو  من  كل  مع  بالتعاون  �سعدت 

�أحمد علي.
زيزو(؟ )عائلة  عن  • ماذ� 

وه��و ميثِّل  �لعمل،  دوري يف  ت�سوير  �نتهيت من   -
�مل�ساكل  �مل�سل�سل  يتناول  �لكوميديا.  �إىل  ع��ودت��ي 
�الج��ت��م��اع��ي��ة يف �إط����ار ك��وم��ي��دي م��ن خ���لل عائلة 
م�سرية تتعر�ض الأزمات عدة. �أ�سارك �لبطولة مع 
كل من �أ�سرف عبد �لباقي، ون�سرين �أمني، ولطفي 
لبيب، و�سريين، ورج��اء �جل��د�وي، و�أحمد حلوة. 
ي��ت��وىل �ل��ت��األ��ي��ف حم��م��د ن��ب��وي و�الإخ�����ر�ج �سريين 
�الأيام  �لعر�ض خ��لل  يبد�أ  �أن  �ملنتظر  وم��ن  ع��ادل، 

. dmc ملقبلة على قناة�
و�لدور؟ �لعمل  على  مو�فقتك  �سبب  • ما 

- �لعمل مكتوب ب�سكل جيد، يتناول �مل�ساكل �ليومية 
ب�سكل كوميدي من دون �إ�سفاف، كذلك ي�سكِّل عودة 
يل لتقدمي �الأعمال �لكوميدية بعد غياب، خ�سو�ساً 
�أم��ن��ي( من  ك��ان )و���س��ع  �آخ��ر عمل �ساركت فيه  �أن 
عليها  غلبت  مكافحة  م�سرية  �أم  �سخ�سية  خ��لل 

�لرت�جيديا. 
كنت �أبحث عن �الختلف وهو ما وجدته بامل�ساركة 

يف عمل كوميدي �الآن.
خماطرة  ُيعتر  �أال  غامن  عل  �أم  دور  • جت�سيدك 

�أو غري مقنع للجمهور؟
- ال �أهتم مب�ساألة �ل�سن وباأن �أظهر �أماً لزميلة 

من �سني �أو �أ�سغر ب�سنو�ت قليلة. �ديت من 
�سنو�ت دور و�لدة �أحمد �ل�سقا كذلك خالد 
و�أن  �لعمل جيد�ً،  �أن يكون  �ملهم  �سرحان. 
�إيّل.  �إ�سافة  �أج�سده  �ل��ذي  �ل���دور  ل  ي�سكِّ
عمرية  مرحلة  �أج�سد  �أن  �أف�سل  كذلك 
�أ�سغر،  �أج�سد مرحلة  �أن  على  �أكر مني 
�الأ�سغر  �مل��رح��ل��ة  يف  �خل��ط��ورة  تكمن  �إذ 
�أما �ملرحلة  �أن ال يتقبلها �جلمهور.  ويف 

�الأكر �أو دور �الأم عموماً فل ي�سغلني.
على  �ل��ن��ا���ض  ف��ع��ل  رد  وج����دت  • ك��ي��ف 

)طعم �حلياة(؟
- حّقق �لعمل جناحاً طيباً، وو�سل �إىل 
�جلمهور ب�سكل جيد، كذلك دوري فيه 

��ستح�سان  ون���ال  ك��ان مم��ي��ز�ً، 
�جل������م������ه������ور. 

ول�����ك�����ن 

�جتهد  �أن��ه  رغ��م  �ساموزين  على  بالهجوم  فوجئت 
جيد  ب�سكل  وجن��ح  عليه،  جديد�ً  دور�ً  وق��دم  كثري�ً 
�لنقد  ه��ذ�  �لتمثيل.عموماً،  يف  خ��رت��ه  قلة  رغ��م 
�أن �لعمل لفت �النتباه وتابعه كثريون �سو�ء  يعني 

�تفقو� �أو �ختلفو� معه.
منه؟ �لثاين  �جلزء  عن  • ماذ� 

د  - نبد�أ بت�سوير �جلزء �لثاين قريباً، لكن مل نحدِّ
�لقنو�ت  م��ع  �لتعاقد�ت  ب�سبب  رمب��ا  بعد،  م��وع��د�ً 
لكن  �لعمل.  �أب��ط��ال  مو�عيد  تن�سيق  �أو  �لف�سائية 

ع��م��وم��اً، �جل���زء �ل��ث��اين ق��ائ��م وه��و م��ن 60 
ح��ل��ق��ة م��ن��ف�����س��ل��ة م��ت�����س��ل��ة، تدور 

�لق�سة يف ثلث حلقات، من 
�سبحي  �أح��م��د  ت��األ��ي��ف 

و�إخ���������������������ر�ج ع���ب���د 
ح�ساد،  �ل���ع���زي���ز 

وب����������ط����������ول����������ة 
ع������ل غ������امن، 

و�ساموزين، 
و�أح�������م�������د 

ه�������ارون، 

و�ساندي.
�أيها  و�لكوميديا،  و�ل��رت�ج��ي��دي��ا  �ل�سر  قدمت   •

�الأقرب �إليك؟
م�سو�ري  و�إىل  �إيّل  ُت�سيف  �لتي  �جليدة  �الأدو�ر   -
�أو  دور  �أي  تقدمي  مانع من  وال  �أف�سلها،  �لتي  هي 
ثيمة در�مية، وهو ما حر�ست عليه خلل م�سريتي 
حيث قدمت �ل�سخ�سيات كافة: �ل�سر يف )�لع�سيان 
و�لعائلة و�لنا�ض(، و�لرت�جيدي يف )�سوق �لع�سر(، 
�لر�ق�سة  دور  حتى  كوميدية.  �أدو�ر�ً  �أدي��ت  كذلك 
�مل��ع��ت��زل��ة وك��ث��رية �ل��ع��لق��ات �إمن���ا م��ن دون 
م�سو�ري  بد�ية  فمن  �بتذ�ل، 
�ب�����ت�����ع�����د ع�������ن �الإغ��������������ر�ء 

�ل�سريح.
قلة  ����س���ب���ب  م�����ا   •
�أع���������م���������ال���������ك يف 
�ل���������������ف���������������رتة 

�ل�سابقة؟
ل�ست   -
جة  بحا
ىل  �إ

ت��ق��دمي �أي ع��م��ل مل��ج��رد �حل�����س��ور. جت����اوزت هذه 
وتاريخاً  ��سماً  و�سنعت  طويلة  �سنو�ت  من  �ملرحلة 
يل يجب �أن نحافظ عليهما من خلل �مل�ساركة يف 
�أج��ده غري  �أو �العتذ�ر عما  �أعمال جيدة ومتميزة 
�ل�سابقة  �ل��ف��رتة  م��ا ح���دث. يف  م��ن��ا���س��ب يل، وه���و 
ينا�سبني  ال  ما  فرف�ست  ِع��دة  �أعمال  علّي  ُعر�ست 

و�ساركت يف �جليد منها فح�سب.
�الأعمال  يف  �لُعمري  للت�سنيف  تقييمك  هو  • ما 

�لدر�مية؟
�مل�سل�سلت  تتناوله  ما  مع  خ�سو�ساً  جيد،  �أم��ر   -
من عنف و�إرهاب وبلطجة. من �لطبيعي �أن تناق�ض 
�لدر�ما �أهم �لق�سايا على �ل�ساحة و�أن تكون �أقرب 
ت��ن��اول هذه  عند  �الن��ت��ب��اه  لكن يجب  �ل��و�ق��ع،  �إىل 
�الأمور كي ال نكون �سبباً يف �نت�سارها �أكرث وتقليد 
�الأطفال و�ل�سباب لها. لذ� ال بد من وجود ت�سنيف 
عمري ورقابة لي�ض بغر�ض �ملنع �أو �لتقييد، بل من 

�أجل �لتنظيم و�لتوجيه.
�ل�ستات(؟ )عنر  برنامج  عن  • ماذ� 

ق��ن��اة ف�سائية  ع��ل��ى  �ل�����س��ا���س��ة  �إىل  ق��ري��ب��اً  ي��ع��ود   -
�أخرى،

و�لطبية  �الإن�سانية  تقدمي خدماته  يو��سل   حيث 
يناق�ض  كذلك  �ل��ق��ادرة،  وغ��ري  �الإن�سانية  للحاالت 
م�����س��اك��ل �مل�������ر�أة وق�����س��اي��ا �ج��ت��م��اع��ي��ة م���ن خلل 
�لر�مج  ع���ن  خم��ت��ل��ف  �إط������ار  ويف  م��ت��خ�����س�����س��ني، 

�الأخرى.
فنياً؟ برناجماً  تقدمي  مل  • ملاذ� 

وال  ومنت�سرة،  م��وج��ودة  �لفنية  �ل��ر�م��ج   -
جديد فيها الأقدمه، ولكن �أبحث عن 
دور يف ق�سايا �ملر�أة و�ملجتمع، دور 
ل �إ�سافة �إيّل و�إىل �لنا�ض.  ي�سكِّ
�أو  �مل�����س��اك��ل  �أ���س��ه��م يف ح��ل  �أن 
بالن�سبة  �أه��م  مر�سى  ع��لج 
ب�����ذل جم���ه���ود يف  م����ن  �إيل 
ت��ق��دمي ب��رن��ام��ج خ��ف��ي��ف ال 

فائدة منه.
نهال  ج����دي����د  ه����و  •ما 

عنر يف �مل�سرح؟
�أخ�������ري�ً من  - )�ن��ت��ه��ي��ن��ا 
)�لعيال  م�سرحية  عر�ض 
مع  باالإ�سكندرية  تك�سب( 
ب�سيوين،  ن�����دى  م����ن  ك����ل 

وماهر �سليم، 
ومونيا،  �إدري���������ض،  ور����س���ا 
ت��األ��ي��ف و�أ���س��ع��ار رب��ي��ع فرج 
و�إخ�������ر�ج ع����ادل ع��ي��د ومن 
ز�ي�����د. و�الآن  �إن���ت���اج حم��ي��ي 
م�سرح  ع���ل���ى  ع����ر�����ض  ل������دي 
�ل��دول��ة مل �أح�����س��م ر�أي����ي فيه 
و�أحر�ض  �مل�سرح  �أع�سق  ب��ع��د(. 
ع��ل��ى �ل��ع��م��ل ف��ي��ه م��ن وق���ت �إىل 
�لدولة  م�����س��رح  �سيما  ال  �آخ����ر، 
ل��ك��ن �الأمر  ي���ق���اوم.  �ل���ذي ال 
�إىل تفكري وترتيب،  يحتاج 
�الن�سغال  م��ع  خ�سو�ساً 
وت�سوير  ب��ال��رن��ام��ج 

عمل در�مي طويل.

ل�ست بحاجة �إىل تقدمي �أي عمل ملجرد �حل�سور

نهال عنرب: اأبحث عن دور يف ق�سايا املراأة واملجتمع

من  حالة  عنرب  نهال  �مل�سرية  �لفنانة  تعي�س 
�لن�ساط �لفني بعد غياب طويل، �إذ ت�سارك يف 
وت�سور  �لباقي،  عبد  �أ�سرف  مع  كوميدي  عمل 
�ل�ستات،  عنرب  �جلديد  برناجمها  من  حلقات 
كذلك ت�ستعد لت�سوير �جلزء �لثاين من )طعم 

�حلياة(.
 عن جديدها يف �لدر�ما و�مل�سرح كان معها هذ� 

�حلو�ر. 

عفوية مرييام فار�س 
ب�سكل عفوي والفت، ن�سرت مرييام فار�ض مقطع فيديو لها خلل �إحيائها 
�لفنانة  و�أرف��ق��ت  وف��رح��ة.  ر�ق�����س��ًة  �سابقاً، وه��ي مت�سي  �حل��ف��لت  �إح���دى 
�للبنانية �لفيديو بتعليق ت�ساأل فيه جمهورها: )من منكم ي�ستقبل نهاية 
�الإعجابات  عليها  فانهمرت  �أي��ادي��ك��م(.  �رف��ع��و�  �لطريقة،  بهذه  �الأ���س��ب��وع 
و�لتعليقات �ملازحة، و�أكدت �الأكرثية �أنها تنتظر نهاية �الأ�سبوع لل�ستمتاع 

باأوقات �سعيدة.
يف  جل��ر�ح��ة  خ�سوعها  �إىل  �أدى  حل��ادث  �سابقاً  تعر�ست  م��ريي��ام  �أّن  يذكر 
�ساقها وعلى �أثرها �ألغت �لتز�ماتها مدة �سهر تقريباً. وبعد �سفائها، و�كبت 

جمهورها بجديدها.
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فارق بني جروح الليل والنهار 
�إذ� حدثت خلل  �أكر  �أن �جلروح تلتئم ب�سرعة  �إىل  �أ�سارت در��سة حديثة 

�لنهار منها �إذ� حدثت ليًل.
كما وجدت �لدر��سة �لتي ن�سرتها هيئة �الإذ�عة �لريطانية �ليوم �خلمي�ض 
)9 نوفمر 2017(، �أن �حلروق �لتي حتدث ليًل ت�ستغرق 28 يوًما يف 

�ملتو�سط لل�سفاء. �أما �إذ� حدثت يف �لنهار فت�ستغرق نحو 17 يوًما فقط.
�الأحياء  لعلم  �مل��ت��ح��دة  �ململكة  خمتر  يف  �لعلمي  �ل��ف��ري��ق  �أع�����س��اء  وق���ال 
�ساهدوه يف  �ل��ذي  �لفرق  بهذ�  ذهلو�  �إنهم  �لدر��سة؛  �أع��د  �ل��ذي  �جلزيئية 

نف�سه. �مل�سدر  وفق  باحلروق،  �إ�سابة  حالة   118
�ل�ساعة  عمل  طريقة  خ��لل  م��ن  و�لنهار  �لليل  ت��اأث��ري  �ل��در����س��ة  و�سرحت 

�لبيولوجية د�خل كل خلية ب�سرية يف ج�سم �الإن�سان على مد�ر 24 �ساعة.
وُن�سر �لبحث يف دورية علوم �لطب معتمًد� على فح�ض 118 حالة يف �أحد 
�أن  و�أظهر  �لريطانية،  �لوطنية  �ل�سحة  ملنظمة  �لتابعة  �حل��روق  مر�كز 
متو�سط فرق يبلغ 11 يوًما يف مدة �ل�سفاء بني �الإ�سابات �لتي وقعت يف 

�لنهار عن تلك �لتي وقعت يف �لليل.

الفحو�س الطبية الإلزامية لطفلِك
من  �سنو�ت  �ست  �أول  خ��لل  �إل��ز�م��ي��ة  طبية  لفحو�ض  �الأط��ف��ال  يخ�سع    
ُتطلَب عند �ال�ستباه  �لتي  �لفحو�ض  �ملجموعة عن  حياتهم وتختلف هذه 

يف �أمر��ض حمددة.
يجري طبيب عام �أو طبيب �أطفال �لفحو�ض �الإلز�مية �لتي ت�سمح مبر�قبة 
تطوره  عن  ف�سًل  �جلمجمة...(  وحميط  و�ل��وزن،  )�لقامة،  �لطفل  منو 
�لفحو�ض  ت�سمح  �للقاحات.  وج��دول  �لغذ�ئي  ونظامه  و�حلركي  �لنف�سي 
�سمعية  �أو  ب�سرية  )م�ساكل  علج  �إىل  حتتاج  ��سطر�بات  �أي  بك�سف  �أي�ساً 
�أو ع�سبية �أو حركية �أو نف�سية...(. وملا كان �ملوعد �لطبي يدوم 30 دقيقة، 
�لطفل  �سلوك  �لطبيب عن  تتكلمي مع  كي  �لفر�سة  ت�ستغلي  �أن  فيمكنك 

وعاد�ته �لغذ�ئية وم�ساكله �حلركية.
منذ  �لطفل  �سجل  ت�سمل  �ل��ت��ي  �ل�سحية  بطاقته  ق��ّدم��ي  م��وع��د،  ك��ل  يف 
�ل�سجل  بهذ�  �حتفظي  �للزمة.  �لطبية  �ملعلومات  لتدوين  ذلك  والدت��ه، 
الأنه �سي�سمح لك مبر�قبة و�سعه �ل�سحي حتى �سن �لر�سد. ميكن ��ستعمال 

�لبطاقة �ل�سحية �أي�ساً لتحديد جدول �للقاحات �ملرتقبة.
يتلقى �لطفل خلل �ل�سنة �الأوىل من حياته جمموعة لقاحات ُتعتر بالغة 
�لفرتة  يف  و�لفريو�سية.  �ملعدية  �الأم��ر����ض  بع�ض  من  للحتماء  �الأهمية 
�الأخرية، علت �أ�سو�ت تعار�ض �للقاحات وتدعو �إىل تقلي�ض �أعد�دها لكن 
�إلز�مياً،  �للقاحات  بع�ض  يبقى  ذلك  مع  بالكامل.  عنها  �لتخلي  دون  من 
�الأوىل بني يف  �للقاحات  �الأطفال. حت�سل  و�سلل  و�لكز�ز  �خلناق  �سيما  ال 
ثم  �ل�ساد�سة،  قبل عمر  تتكرر  ثم  ع�سر،  و�حل��ادي  و�لر�بع  �لثاين  �الأ�سهر 
على  �للحقة  �للقاحات  ترتكز  ع�سرة.  و�لثالثة  ع�سرة  �حلادية  عمر  بني 

تو�سيات �لطبيب وو�سع كل طفل.
تبقى  باأنها  علماً  �الخ��ت��ي��اري��ة  باللقاحات  الئ��ح��ة  ت��رز  �آخ���ر،  �سعيد  على 
�ل�سدري  �خلناق  لقاحات  بينها  �لطفل، من  �إىل �سحة  بالن�سبة  �سرورية 
�حلاالت،  بع�ض  يف  و�حل��م��ري�ء...  و�لنكاف  و�حل�سبة  �لرئوية  و�مل��ك��ور�ت 
يو�سي �لطبيب بلقاحات �سد �ل�سل و�لزكام �ملو�سمي وحتى �لتهاب �لكبد 
)ب(. �أخري�ً، يبقى �أ�سلوب �حلياة �أ�سا�سياً ل�سمان منو �لطفل ب�سكل �سليم 

الأن جهاز مناعته �سيكون �مل�سوؤول عن حمايته من م�سببات �الأمر��ض.

�لعامل؟ يف  بركان  • �أعلى 
باأمريكا  ب��رك��ان كوتوباك�ض يف �الإك����و�دور  �ل��ع��امل ه��و  ب��رك��ان يف  �أع��ل��ى 
يليه بركان مونالو� و�رتفاعه  5900 مرت�ً  �رتفاعه  �جلنوبية ويبلغ 

حو�يل 4500 مرت�ً .. فركان فيزوف 1186 مرت�ً .
: �لعامل  �أنهار  • �أطول 

�أط��ول �الأن��ه��ار يف �لعامل هو نهر ) �الأم���ازون ( �ل��ذي ي�سب يف جنوب 
�الأطلنطي ، ونهر �لنيل �لذي ي�سب يف �لبحر �الأبي�ض �ملتو�سط ، ومت 
ينبوع  وه��و   1953 ع��ام  يف  لنهر�الأمازون  �حلقيقي  �مل�سدر  �كت�ساف 
به يف جنوب  �أ�سمه )هوركو( وقد مت قيا�ض طول هذ� �لنهر حتى م�سّ
�الأطلنطي عام 1969 .. فبلغ 4007 ميًل = 6448 كم .. �أما طول 

نهر �لنيل فقد بلغ حو�ىل 4145 ميًل .. حو�ىل 6670 كم .
: �لعامل  �أنهار  • �أق�سر 

�ملتحدة  بالواليات  لينكولني  ( يف مدينة  �الأنهار هو ) نهر دي  �أق�سر 
�الأمريكية .

م   1785 �سنة  �لفرن�سي  با�سكال  بليز  هو  �حلا�سبة  �الآلة  خمرتع  �أن  تعلم  • هل 
من  كغ   0.45 وزن  يحدثه  ما  يعادل  �نفجار  من  �لبرتول  من  ليرت   0.47 يحدثه  ما  �أن  تعلم  • هل 

�لديناميت
�أطنان  ثلثة  ي�سبح  متاما  ي�سد�أ  �أن  بعد  �حلديد  من  �لطن  وزن  �أن  تعلم  • هل 

حاد  �سلح  �أي  من  �أف�سل  تكون  و  قطع  كاأد�ة  ت�ستخدم  �أن  ميكن  �ملياه  �أن  تعلم  • هل 
�لثالث  �ل�سف  يف  وه��و  �مل��ت��و�ل��ت��ة�ل��ع��ددي��ة  �بتكر  ق��د  نيوتن  �إ���س��ح��اق  �ل��ري��ا���س��ي  �ل��ع��امل  �أن  تعلم  ه��ل   •

�الإبتد�ئي
دقائق0  8 يف  �الأر�ض  �إىل  ي�سل  �ل�سم�ض  �سوء  �أن  تعلم  • هل 

يرت�وح  �لنا�ض  من  باملائة   95 و�أن  درجة   130 ذكائه  حا�سل  يتجاوز  �ملوهوب  �ل�سخ�ض  �أن  تعلم  • هل 
70- درجة و�لبله ما بني   50 �أما �ملغّفلني فيرت�وح ذكائهم ما بني  130درجة   - 70 حا�سل ذكائهم بني 

درجة  20 عن  ذكائه  درجة  تقل  �لذي  �ملعتوه  و�أخري�  درجة   50  -  20
�ساخن م�سروب  به  و�سع  �إذ�  فيما  �لرقيق  �لكاأ�ض  من  �أكرث  للك�سر  معر�ض  �ل�سميك  �لكاأ�ض  �أن  تعلم  • هل 

بها  ت��دور  �لتي  �ل�سرعة  ب�سبب  وذل��ك  ثانية  و8  دقائق   7 من  �أك��رث  ي�ستمر  ال  �لك�سوف  �أن  تعلم  هل   •
�الأر�ض حول �ل�سم�ض 

حو�يل  و�سعت  ما  "ب" �إذ�  فيتامني  من  حمتو�ها  ثلثي  يعادل  ما  تفقد  �حلليب  زجاجة  �أن  تعلم  • هل 
�ساعتني يف �سوء �لنهار

�ل�ساخن �ملاء  من  �أخف  هو  �لبارد  �ملاء  �أن  تعلم  • هل 

الن�سر الطماع 
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فو�ئد �جلبنة لكبار �ل�سن
علمية  در��سة  ك�سف 
عن �أن تناول �جلبنة 
ي��������ق��������وى �جل������ه������از 
�ل�سن  لكبار  �ملناعى 
وذل��ك الأن��ه��ا حاملة 
�حلميدة  للبكترييا 

بروبيوتيك. 
نتائج  �أظ��ه��رت  ك��م��ا 
�ل�������در���������س�������ة �ل����ت����ى 
�أعمار  على  �أج��ري��ت 
ت��رت�وح ما بني 70 
�أن  ���س��ن��و�ت  و103 

تناول هذ� �ل�سنف من �جلبنة �حلامل لتلك �لبكترييا ي�ساعد على معاجلة 
�لتغري�ت �ملرتبطة بالتقدم فى �لعمر فى نظام �ملناعة. 

تناول  �أن  وفريقه  �لدر��سة  ق��اد  �ل��ذى  �إبر�هيم  فندى  �لدكتور  ف�سر  كما 
�مل�ساكل  معاجلة  ف��ى  ي�ساهم  يومياً  �لبكترييا  على  �ح��ت��وت  �لتى  �جلبنة 
�ملتعلقة بتدهور نظام �ملناعة �لناجم عن �لتقدم فى �لعمر وهى �ملرحلة �لتى 
يعجز فيها �جل�سم عن مقاومة �خلليا �ل�سرطانية وال ي�ستجيب للقاحات 
و�اللتهابات و�لتى تظهر على �سكل ��سطر�بات و�أمر��ض و�لتهابات مزمنة 

و�أمر��ض �سرطانية.

�سامت«  »قاتل  �أن��ه  �إال  �لفورية  للطاقة  �ل�سكر م�سدر ممتاز  �أن  من  �لرغم  ىل 
هذه  �أه���م  �إل��ي��ك  للج�سم.  و�الأ����س���ر�ر  �ل�سحية  �حل���االت  م��ن  ع��دي��د  يف  لت�سببه 

�الأ�سر�ر و�ملخاطر:
-�لدهون يف �لدم. يتكّون �سكر �ملائدة من �جللوكوز �لذي حتتاجه كل خلية يف 
ويخ�سع  �جل�سم  خليا  حتتاجه  ال  �ل��ذي  و�لفركتوز  للطاقة،  كم�سدر  �جل�سم 
عند  ال�ستخد�مه  جليكوجني  �إىل  فيتحول  �لكبد  طريق  عن  �لغذ�ئي  للتمثيل 
�حلاجة. لكن زيادة م�ستويات �لفركتوز ت�سكل عبئاً على �لكبد، وتوؤدي �إىل كميات 

غري طبيعية من �لدهون على �لكبد وزيادة �لدهون يف �لدم.
�الأن�سولني،  يزيد مقاومة  �لفركتوز  �أن  �لدر��سات  �أثبتت  �الأن�سولني.  - مقاومة 
وهي حالة ال ت�ستجيب فيها �خلليا للأن�سولني ما ي�سبب �رتفاع م�ستوى �ل�سكر 

يف �لدم، وينُتج عن ذلك ��سطر�بات خمتلفة منها مر�ض �ل�سكري من �لنوع2. 
-دهون �لكبد. يزيد ��ستهلك �لفركتوز من خماطر تر�كم �لدهون على �لكبد.

مع  للتعامل  للأن�سولني  �جل�سم  �إنتاج  زي��ادة  �أن  �لدر��سات  �أظهرت  -�ل�سرطان. 
بانت�سار  ب��دوره  يرتبط  �لذي   IGF �لنمو  بزيادة عامل  ترتبط  �لدم  �ل�سكر يف 
�خلليا �ل�سرطانية، كما يتد�خل ذلك �لعامل مع �نت�سار خليا �سرطان �لثدي.

�لطاقة،  على  �لفم  بكرتيا  منه  حت�سل  ه��ام  م�سدر  �ل�سكر  للأ�سنان.  �أ���س��ر�ر   -
فيزد�د �إنتاجها الأحما�ض �ل�سكر �لتي تهاجم مينا �الأ�سنان م�سببة �لت�سو�ض.

-�ل�سعر�ت �حلر�رية. كل غر�م من �ل�سكر يزّود �جل�سم ب� 3.94 �سعرة حر�رية، 
يف �لوقت �لذي ال يحتوي فيه على �أية مغذيات �أخ��رى، لذلك يزيد تناوله من 
تر�كم �ل�سعر�ت �حلر�رية دون فائدة. يف حني عند تناول �لفو�كه يح�سل �جل�سم 

على �سكر �لفاكهة وعلى مغذيات �أخرى.
�ل�سكر  من  كثري  على  �ملحلة  و�لع�سائر  �لغازية  �مل�سروبات  حتتوي  -�ل�سمنة. 

ويوؤدي تناولها بانتظام �ل�سمنة و�لوزن �لز�ئد.
�مل��خ��در�ت، حيث يحّفز  �إدم���ان  �الإدم���ان مثل  �ل�سكر نوعاً من  ي�سبب  -�الإدم����ان. 
�ل�سكر �إنتاج مادة �لدوبامني يف �لدماغ، ومع مرور �لوقت ت�سعب �ل�سيطرة على 

�لرغبة يف �أكل �حللويات و�ل�سكريات.
باأمر��ض  �الإ�سابة  �ل�سكر من خماطر  ��ستهلك  يزيد  و�لكلى.  �لقلب  -�أمر��ض 
�لقلب، ويوؤثر على وظائف �لكلى ب�سبب �مل�ساعفات �لتي تنتج عن كرثة ��ستهلكه 
ومتلزمة  �لنوع2  م��ن  �ل�سكري  وم��ر���ض  �ل���دم،  �سغط  و�رت��ف��اع  �ل�سمنة  مثل: 

�لتمثيل �لغذ�ئي.
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جنيفر غارنر خلل ح�سورها عر�س فيلم "قبائل بالو�س فريدي�س" يف م�سرح ر�ي كورتزمان يف لو�س �أجنلو�س. )� ف ب(

�لغابة لكنه مل يوفق و�ثناء  �ل�سماء وف��وق  �لن�سر للبحث عن فري�سة يطعم بها �سغاره و�خ��ذ يطري يف  خرج 
طري�نه فوق �لبحر الحظ �الأ�سماك وهي تقفز يف �ملاء وقد ملعت �لو�نها �جلميلة يف بريق جميل �غرى عيناه 
باأن يجرب �ليوم تناول �لغذ�ء من حلم �الأ�سماك وبالفعل ويف حركة بارعة و��ستد�رة جميلة �نق�ض �لن�سر من 
على علو �ساهق على �إحدى �الأ�سماك و�ن�سب فيها خمالبه وطار �إىل ع�ض �سغاره وهو �سعيد مل ي�سبع �ل�سغار 
�الأ�سماك  ملح �حدى  �لهو�ء حتى  �لن�سر م�سرعا و�خذ جولة يف  �ل�سمك فطار  �الأب بوجبة �خرى من  وطالبا 
فاأنق�ض عليها وعاد بها الأطفالة لكنهم �ي�سا مل ي�سبعو� فكرر �ل�سيد للمرة �لثالثة حتى �سبع �جلميع ..نام 
�ل�سغار وبعد �ن ��ستيقظو� طالبو� �الأب بالطعام و�علنو� رغبتهم تناول وجبة من �ل�سمك �جلميل فخرج �الأب 
الح�سار �لطعام .. فطار حتى ر�أى �سمكة تلعب وتقفز مع زميلتها فرحة و�سعيدة ،لكنة نظر �ليها وقال �نها 
�سغرية ولن تكفي �طفايل و�خذ يطري للبحث عن �خرى كبرية حتى ر�أها �سمكة كبرية رمادية �للون قوية 
تقفز وتنط فتدفع �ملياه للآعلى وكاأنه موجا غا�سب فرح وقال لنف�سه هذه �ل�سمكة �ستكفيهم ولن �عود لل�سيد 
مرة ثانيه �ليوم ود�ر يف �لهو�ء و�ندفع بقوة يف �أجتاه �ل�سمكة و�ن�سب خمالبه فيها .. لكنه مل يرتفع بها .. بل 
�ختفى لفرتة ،ثم ظهر �لن�سر وهو يحاول �لطري�ن لكن ما ظهر منه جناحاه ور�أ�سه فقط وغط�ض مرة �خرى 
يف �ملاء، ثم خرج مندفعا من �ملاء لكنه مل يطر فقد كانت �ل�سمك �لقوية ذكية فاأم�سكت باأرجل �لن�سريف فمها 
والأنها ثقيلة مل ي�ستطع �ن يطريبها .. وبعد حلظات �سوهدت �ل�سمكة وهي تقفز ويف فمها �لن�سر �جلبار تقفز 
به وتعود للماء ثم تخرخ لتقفز وتعود للماء وكاأنها تلعب به و��ستمر �حلال هكذ� لفرتة حتى �ختفت �ل�سمكة يف 
�ملاء ومل تظهر مرة ثانية بل �لذي ظهر هو �لن�سر�لطماع لكنه ظهر بدون �رجل وك�سرت جناحاه و�ختفى ر�أ�سه 
وعندما طفا على �سطح �ملاء جاء من ي�سحبه مرة ثانية لعمق �لبحر فعرفت �نه قد ��سبح �سيد� ل�سكان �لبحر 

الأول و�خر مرة يف حياته بعد �ن كان هو �سيادهم .


