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املعكرونة بريئة من زيادة الوزن

زائد؟  وزن  اكت�ساب  ع��دم  اأو  ال���وزن  بخ�سارة  املهتمني  م��ن  اأن���ت  ه��ل 
ذات  الأطعمة  واح��دة من  لي�ست  املعكرونة  اإن  باحثون  يقول  ح�سنا.. 

الكربوهيدرات ال�سارة التي يجب المتناع عنها.
وعلى الرغم من اأن املعكرونة ت�سنع من احلبوب املكررة فاإن الباحثني 
م��وؤ���س��ر جالي�سيمي  ذات  اأن��ه��ا  اأوب����ن(  )ب��ي.اإم.ج��ي��ه  دوري���ة  كتبوا يف 

منخف�س اأي اأنها تطلق اجللوكوز يف الدم تدريجيا ولي�س ب�سرعة.
ارتفاع م�ستويات  ي�ستغرقها  التي  الفرتة  ويقي�س موؤ�سر جالي�سيمي 

ال�سكر يف الدم بعد تناول الطعام.
وحلل الباحثون بيانات 32 جتربة �سابقة قارنت بني تناول املعكرونة 
يف اإطار نظام غذائي يعتمد على اأطعمة اأخرى ذات موؤ�سر جالي�سيمي 
منخف�س مقابل نظام غذائي خال من املعكرونة ويعتمد على اأطعمة 

ذات موؤ�سر جالي�سيمي مرتفع.
عند  ال���وزن  م��ن  م��زي��دا  ف��ق��دوا  امل�ساركني  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
اتباع نظام غذائي قائم على اأطعمة ذات موؤ�سر جالي�سيمي منخف�س 
واأن املعكرونة يف حد ذاتها ل ت�سبب زيادة يف الوزن اأو زيادة يف دهون 

اجل�سم.
بجامعة  تغذية  خبري  وه��و  �سيفنبايرب  ج��ون  الباحثني  كبري  وق���ال 
تورونتو "�سهدنا هجوما حقيقيا على الكربوهيدرات خا�سة مع كثري 

من الأغذية الأ�سا�سية مثل الأرز واخلبز واملعكرونة".
ال�سوؤال..  ه��ذا  على  اإج��اب��ة  على  احل�سول  اأردن���ا  ث��م  "ومن  واأ���س��اف 
اآراء  وبع�س  وم��دون��ات  عناوين  ت�سري  كما  �سلبي  اأث��ر  للمعكرونة  هل 
وعلى  التقليدي  الإع���الم  يف  اأحيانا  جتدها  اأن  ميكن  التي  اخل���رباء 

و�سائل التوا�سل الجتماعي؟"

درا�سة: الن�ساء ل�سن نكديات
ي�سفونهن  ما  وكثريا  للن�ساء  النتقادات  الرجال  من  الكثري  يوجه 
وا�سطرابات  والقلق  التعب  م��ن  امل�ستمرة  وب�سكواهم  ب�النكديات، 
درا�سة  اأثبتته  ال��ذي  الأم���ر  ذل��ك،  م��ن  اأب��ع��د  تبدو  احلقيقة  ال�سهية. 
اأمريكية وحتديدا يف مركز " American clinics" الأمريكي 

يف كاليفورنيا.
حيث قام علماء من املركز باإجراء درا�سة معتمدين فيها على ت�سوير 
الفروق بني  بتحليل  وقاموا  األف �سورة مقطعية،   64 املخ ومقارنة 

مخ الرجل واملراأة.
الرجل يف عدة مناطق  ن�ساطا من  اأك��ر  امل��راأة  اأن مخ  اإىل  ليتو�سلوا 

الأمر الذي يخلق الح�سا�س مب�ساكل التعب وال�سهية والأرق.
فبح�سب الدرا�سة فاإن مخ املراأة اأكر ن�ساطا من مخ الرجل يف ق�سرة 
الف�س الأمامي امل�سوؤول عن الرتكيز و التحكم بردود الأفعال واملزاج، 
وع��اط��ف��ة من  اأك���ر ح�سا�سية  امل����راأة  تعترب  مل���اذا  يف�سر  ال���ذي  الأم���ر 
الرجل. ولحظ عدد من الباحثني قاموا باإعداد درا�سة حول مر�س 
" Business Insider" باأن  األ زهامير مت ن�سرها على موقع 
اإ�سابة بهذا املر�س من الرجال. واأرج��ع الباحثون هذه  اأكر  الن�ساء 

النتائج لن�ساط مخ املراأة الأمر الذي ينعك�س عليها اأحيانا �سلبا.

ميكنك العي�ش يف هذه القلعة براتب جمٍز
ذات  �سغرية  جزيرة  على  تقع  التي  مايكل  �سانت  قلعة  اإدارة  تبحث 
طبيعة �ساحرة عن موظفني جدد ميكنهم الإقامة فيها مقابل راتب 
جيد.  وت�سعى اإدارة القلعة ال�سياحية اإىل توظيف عدد من املوظفني 
اإ�سافة  العام،  يف  دولر   35000 اإىل  براتب يرتاوح بني 30.000 

اإىل توفري اإقامة مريحة لهم داخل القلعة ال�ساحرة.
وتقول الإدارة باأن الواجبات املنوطة باملوظفني اجلدد لن تكون كثرية 
الب�سيطة  امل��ه��ام  وبع�س  لل�سياح  اخل��دم��ات  ت��ق��دمي  على  و�ستقت�سر 

الأخرى. 
350000 زائر كل  ياأمها حوايل  التي  التاريخية  القلعة  باأن  يذكر 
عام، تت�سم باإطاللتها الرائعة على عدد كبري من املناظر الطبيعية 

اخلالبة يف جميع اأنحاء اجلزيرة.
لتقدمي  الإن��رتن��ت  على  موقعها  م��ن  ح��ي��زاً  القلعة  اإدارة  وخ�س�ست 
ال�سابع ع�سر من  اإن باب التقدمي �سيقفل يف �سباح  الطلبات، وقالت 

اأبريل اجلاري، بح�سب �سحيفة ديلي �ستار اأونالين. 
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�ساريل �سابلن... البائ�ش 
الذي اأ�سحك املاليني

قد يكون هو "الأب الروحي لل�سينما العاملية"، الذي ينفرد عن غريه من 
الكوميديانات باأنه اأول من �سنع ال�سحكات يف �سالة ال�سينما من وراء املاآ�سي 
الناطقة  ال�سينما  كانت  وقتما  �سمته،  من  الرغم  على  البائ�سة،  واملواقف 
غري منت�سرة يف فرتة ظهوره، يف فرتة الثالثينيات من القرن املا�سي. نحن 
الذي يحتفل  �سابلن،  نتحدث عن "�سانع ال�سعادة من وراء املاآ�سي" �ساريل 
ال��ي��وم، والذي  129 ع��ام��ا على م��ي��الده، يف مثل ه��ذا  ك��ل حمبيه مب���رور 

�سيظل فنه ملهما للعديد من املبدعني والفنانني حول العامل.
ومل يردد �سابلن واحدة من مقولته ال�سهرية "لكي ت�سحك فعال.. عليك 
اأن مت�سك اأملك وتلهو به"؛ اإذ اأن حياة اأبرز ممثلي ال�سينما ال�سامتة كانت 
مفعمة باملاآ�سي والأه��وال، وهي ما فجرت الكوميديان بداخله، بح�سب ما 
 Chaplin: His Life and" ا�سم  حتمل  التي  امل��ذك��رات  يف  ج��اء 

روبن�سون. ديفيد  للموؤلف   ،"Art
ولد الطفل ت�سارلز �سبن�سر �سابلن يف 16 ني�سان اأبريل عام 1889، لأب ل 
يعلم عنه �سيء، والذي تركه وهو عمر �سغري مع �سقيقه الأكرب "�سيدين"، 
عقلي،  مبر�س  ت�ساب  اأن  قبل  ق�سري،  لوقت  رعايتهما  والدتهما  لتتوىل 
�سابلني  يذهب  بينما  العقلية،  الأم��را���س  م�ست�سفى  اإىل  اإث��ره  على  وت��ودع 

و�سيدين اإىل الإ�سالحية.
�سابلن،  امل��وه��وب  الطفل  موهبة  اجلميع  لح��ظ  املرحلة،  ه��ذه  قبل  ولكن 
على خ�سبة امل�سرح، عندما كان يوؤدي مع والدته بع�س العرو�س امل�سرحية، 

ويلتقط املال من اجلمهور لإعالة والدته، التي هجرها والده.

كهوف ليبيا القدمية 
متعة لال�ستجمام 

مبدينة  اجل��ب��ل��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  اأع����م����اق  يف 
اأ�سحاب ما تبقى  غريان الليبية، ي�سعى 
من الأحوا�س اأو البيوت غري التقليدية، 
املحفورة يف ك��ه��وف، جل��ذب زائ��ري��ن لها 

من الليبيني والأجانب.
وُحفرت هذه البيوت القدمية يف جوانب 
لنحو  بع�سها  ت��اري��خ  وي��رج��ع  اجل���ب���ال، 
ال�سابع  ال��ق��رن  منذ  م�ست  �سنة   400

ع�سر.
��م��م��ت ل��ت��ح��اف��ظ ع��ل��ى احل�����رارة بني  و���سُ
12-23 درجة مئوية طوال العام، حيث 
ال�سيف،  قيظ  يعانون  ل  �سكانها  جتعل 
حيث ت�سل درجة احلرارة اإىل 50درجة 
مئوية، ول زمهرير ال�ستاء الذي تهبط 

فيه درجة احلرارة اإىل ما دون ال�سفر.
الأول  املالك  حفيد  بلحاج  العربي  وقال 
املنزل هذا حو�س  "طبعا احلو�س  للبيت 
عمر بلحاج.. طبعا عمر بلحاج حفر هذا 
املنزل  عمر  طبعا  عام1666م،  امل��ن��زل 
�سنة. طبعا �سكن يف احلو�س هذا   352
واأحفاد  واأح���ف���اده  واأولده  ب��ل��ح��اج  ع��م��ر 

اأحفاده لها اللحظة".

ملاذا الب�سر اأقوى 
عند الفجر والغ�سق؟

الب�سر  اأن  ج��دي��دة  درا���س��ة  وج���دت 
اأف�سل  ب�سكل  الروؤية  ق��ادرون على 

خالل فرتات الغ�سق والفجر.
واك�سف علماء الأع�ساب يف جامعة 
الدماغ  اأن  ف��ران��ك��ف��ورت،  ج��وت��ه يف 
والغ�سق  للفجر  ي�ستعد  الب�سري 
الق�سرة  يف  الراحة  ن�ساط  باإغالق 
حتى  الأوق�����ات،  ه��ذه  يف  الب�سرية 
ي��ت��م��ك��ن م���ن م��ع��اجل��ة الإ�����س����ارات 
ال�سعيفة من اجل�سم ذي الإ�ساءة 

اخلافتة، ب�سكل اأف�سل.
اأن  الأع�����������س�����اب  ع����ل����م����اء  ووج��������د 
امل�ساركني يف الدرا�سة كانوا قادرين 
على روؤية الهدف الذي كان ي�سدر 
�سوداء،  خلفية  على  خافتا  ���س��وءاً 
وليال  ال��ف��ج��ر  ع��ن��د  اأف�����س��ل  ب�سكل 

عند الغ�سق.
نظامنا  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  واأ���س��ارت 
مع  مثايل  ب�سكل  تكيف  الب�سري 
النهار  خ����الل  الإ������س�����اءة  ظ�����روف 
التطور  ي�����س��م��ح  وب���ذل���ك  وال��ل��ي��ل، 
بهذه  بالتنبوؤ  ال��دم��اغ  يف  احلا�سل 
ال���ف���رتات ال��زم��ن��ي��ة واإع������داد نظام 
الروؤية خالل الأوقات التي تتدهور 

فيها جودة الإ�سارات الب�سرية.
الدرا�سة،  يف  امل�سارك  املعد  ويقول 
الدكتور كري�ستيان كيل، من مركز 
جوته:  بجامعة  ال��دم��اغ  ت�سوير 
الغ�سق  ع��ن��د  ال��ق��ي��ادة  ت��ك��ون  "قد 
وال��ف��ج��ر اأ���س��ه��ل مم���ا ن��ع��ت��ق��د لأن 
نظرتنا  لتغيري  اآلية  لديه  الدماغ 
���س��اع��د الب�سر  ل��ل�����س��وء، وه����ذا م���ا 
ال��ق��دام��ى ع��ل��ى ال��ب��ق��اء ع��ل��ى قيد 
خطر  اإدراك  خ����الل  م���ن  احل���ي���اة 

احليوانات املفرت�سة".
الدماغ  اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  وت�����س��ري 
منطقة  تعديل  على  يعمل  اأي�����س��ا 
ال�سمع مما يح�سن هذه احلا�سة يف 

هذه الأوقات اأي�سا.

الك�سف عن تكاليف 
احلماية ملوؤ�س�ش في�سبوك

ي���ب���دو اأن�����ه م���ن اأج�����ل ال���ت���اأك���د من 
في�سبوك  م���وق���ع  م��وؤ���س�����س  مت��ت��ع 
مارك زوكربريغ بدرجة عالية من 
احلماية والأم����ان، ف��اإن��ه لب��د من 

اإنفاق ماليني الدولرات.
ف����ب����ح���������س����ب جل������ن������ة ح����ك����وم����ي����ة 
نفقات  ارت��ف��ع��ت  فقد  متخ�س�سة، 
احل��م��اي��ة الأم��ن��ي��ة مل��وؤ���س�����س موقع 
في�سبوك مارك زوكربرغ من 4.9 
اإىل   2016 ع����ام  دولر  م��ل��ي��ون 
2017، يف وقت  عام  مليون   7.3
على  زوك���رب���ريغ  �سعبية  اأ���س��ب��ح��ت 
ا�ستغالل  ف�سيحة  نتيجة  امل��ح��ك 

بيانات امل�ستخدمني ال�سخ�سية.

هل ميكن اإنقا�ش 5 كغم 
من الوزن يف اأ�سبوع؟

امل��ع��دل الآم���ن لإن��ق��ا���س ال���وزن ه��و بني 
لكن  الأ�سبوع،  كغم يف  و1  غ��رام   500
بع�س الأ�سخا�س يفقدون اأكر من ذلك 
يف بداية رحلة التخ�سي�س، نتيجة التغري 
ال��غ��ذائ��ي. ويف حالة  ال��ن��ظ��ام  ال��ك��ب��ري يف 
فقدان 5 كغم يف اأ�سبوع واحد لن يكون 
ده��ون اجل�سم فقط،  املفقود من  ال��وزن 
واإمنا من املاء وال�سوائل، وهو اأمر غري 
تخ�سي�س  اإىل  ت�سعى  كنت  واإذا  �سحي. 
�سريع، وت�ستهدف اإنقا�س وزنك مبعدل 
اأكر من كغم يف الأ�سبوع ينبغي اأن يكون 
اإ���س��راف طبي، لأن مثل هذا  ذل��ك حتت 

املعّدل ل ينا�سب اجلميع.
اتبع  وزن��ك  لتفقد كغم من  وب�سكل عام 

الإجراءات التالية:
ال�سعرات  اتبع نظام غذائي منخف�س   *

احلرارية.
ال�سريعة  الأك����الت  ع��ن  اب��ت��ع��د مت��ام��اً   *

واملخبوزات اجلاهزة.
* تناول الربوتني اخلايل من الدهون.

التمارين  وم����ار�����س  ك����ث����رياً،  حت�����ّرك   *
الريا�سية ورفع الأوزان.

ال��ك��رب��وه��ي��درات بحيث  * راق����ب ك��م��ي��ة 
الوجبة  يف  غ����رام����اً   20 ع���ن  ت���زي���د  ل 

الرئي�سية.
وال�سكريات،  النتفاخ  م�سببات  جتّنب   *
كرمي،  والآي�����س  الغازية  امل�سروبات  مثل 

واملعلبات.

الغذائي التمثيل  عملية  حت�سني   1-
�سارم،  حمية  لنظام  يخ�سعون  الذين  لالأ�سخا�س  بالن�سبة 
ي�ساعد �سرب املاء على معدة فارغة يف زيادة عملية الأي�س اأو 
اأن زيادة معدل الأي�س  %25، كما  التمثيل الغذائي بن�سبة 

تعني حت�سن اجلهاز اله�سمي.
ويوؤدي �سرب املاء بعد ال�ستيقاظ مبا�سرة اإىل تنقية القولون 

ما ي�سهل امت�سا�س العنا�سر الغذائية.
الأمعاء غ�سل   2-

م��ع��دة خ��اوي��ة يف  امل���اء �سباحا على  ك��وب م��ن  ت��ن��اول  ي�ساعد 
تنظيم عمل اجلهاز اله�سمي وبالتايل تخلي�سه من النفايات 

املرتاكمة بداخلة.
املناعة تعزيز   3-

يعد املاء �سروريا للحفاظ على توازن ال�سوائل باجل�سم، كما 
اأن �سرب املاء على معدة فارغة يعزز من اأداء اجلهاز املناعي 

مما ي�ساعد اجل�سم يف مقاومة العدوى والأمرا�س.
عالج ال�سداع الن�سفي  4-

نق�س  ب�سبب  متكررة  �سداع  نوبات  من  النا�س  معظم  يعاين 
لكافة  الرئي�سي  ال�سبب  ه��و  فاجلفاف  اجل�سم،  يف  ال�سوائل 
اأنواع ال�سداع �سواء كان �سداع ن�سفي اأو غريه، لذا فاإن �سرب 
م��ن ال�سداع  ���س��وف يخل�سك مت��ام��اً  امل���اء على م��ع��دة ف��ارغ��ة 

املزعج.
لل�سهية فاحت   5-

ي�ساعد �سرب املاء على معدة فارغة يف فتح ال�سهية، الأمر الذي 
يجعلك تتناول اأهم وجبة يومية األ وهي وجبة الإفطار.

الب�سرة ن�سارة   6-
ب�سرة  على  احل�����س��ول  على  ال�سباح  يف  امل���اء  ���س��رب  ي�ساعدك 
التي  العيوب  من  وغريها  الداكنة  فالبقع  وم�سرقة،  ن�سرة 
باجل�سم،  ال�سموم  تراكم  عن  ناجتة  تكون  اجللد  على  تظهر 
قبل  امل��اء �سباحاً  ك��وب من  ال��ذي يخل�سك منه  ال�سيء  وه��و 

تناول الطعام.
القولون تطهري   7-

ي�ساعد تناول املاء على معدة خاوية يف تنظيف القولون من 
ال�سموم والنفايات املرتاكمة بداخله مما ي�ساعد اجل�سم على 

امت�سا�س العنا�سر الغذائية املفيدة بكفاءة عالية.
الطاقة زيادة   8-

فعليك  الن�ساط،  وقلة  احل��رك��ة  يف  ب��طء  م��ن  تعاين  كنت  اإذا 
بتناول كوب من املاء �سباحاً لأنها حتفز خاليا الدم احلمراء 
ب�سكل  للج�سم  الأك�سجني  يوفر  اأ�سرع مما  ب�سكل  النمو  على 

جيد ومينحك الطاقة الالزمة.
الوزن اإنقا�س   9-

اأية �سعرات حرارية و�سربها على معدة  املياه على  ل حتتوي 
املاء  �سرب  اأن  كما  لها،  ح�سر  ل  فوائد  للج�سم  يوفر  فارغة 
�سيبقي معدتك ممتلئة و�سيكون لديك  على فرتات متكررة 
رغ��ب��ة اأق���ل يف ت��ن��اول ال��ط��ع��ام، وه���ذا ي�ساعد يف زي���ادة معدل 

الأي�س وحرق ال�سعرات احلرارية ب�سكل اأ�سرع.
ال�سعر �سحة   10-

ت����ن����اول امل����ي����اه ع���ل���ى م����ع����دة ف����ارغ����ة مي���ن���ح ����س���ع���رك جميع 
لأن  �سحي،  ب�سكل  عليه  للمحافظة  الالزمة  #الفيتامينات 

اإ���س��اب��ة اجل�����س��م ب��اجل��ف��اف جتعل 
للتق�سف  وق���اب���ال  ج���اًف���ا  ال�����س��ع��ر 
تبداأ  ب���اأن  ين�سح  ل��ذا  والت�ساقط، 
يومك ب�سرب كمية كافية من املاء 

لرتطيب �سعرك وج�سمك.

متى وكيف يجب �سرب املاء؟
يعد تناول املاء بكمية كافية اأمرا مهما ومفيدا ل�سمان 
العمليات  وت��وازن  لالإن�سان،  والفكري  البدين  الن�ساط 

احليوية املختلفة داخل اجل�سم.
وتعتقد الأغلبية اأن اجلفاف هو فقط تلك احلالة التي 
زمنية  مل��دة  ال�سحراء  يف  �سريه  ج��راء  الإن�����س��ان  ت�سيب 
حالت  يف  يظهر  اأن  ميكن  اجلفاف  خطر  لكن  طويلة. 

امل�سروبات  ت��ن��اول  امل��ث��ال  �سبيل  ع��ل��ى  ي��راف��ق  اإذ  اأخ����رى، 
طولية  ل��ف��رتة  ال��ت��ع��ر���س  اأو  ك��ب��رية،  بكميات  الكحولية 

كاأحد  اأو  ن�ساط بدين مكثف،  اأو ممار�سة  ال�سم�س  لأ�سعة 
اآثار مر�س ال�سكري، اأو ب�سبب الإ�سهال اأو التقيوؤ اأو احلمى. 

ويجب النتباه اإىل هذه احلالت لتعوي�س نق�س املياه.
والبهارات  التوابل  املحتوية على كثري من  املاأكولت  اأن  كما 
تن�سط عمل اجلهاز البويل، ما قد ي�سيب ال�سخ�س بال�سداع 
و�سعوبة التفكري اإذا مل يعو�س ال�سوائل التي يفقدها ب�سرب 

املاء.
كذلك فاإن هناك نقا�سا م�ستمرا ب�ساأن �سرب املاء قبل النوم، 
النوم، لأن ذلك  حيث ين�سح بع�س الأطباء بعدم �سربه قبل 
يوؤدي عند البع�س اإىل تعدد مرات التبول ليال، ما يحمل اآثارا 

�سلبية على ال�سحة، مبا يف ذلك وظائف الدماغ والذاكرة.
اليوم  يف  تناولها  الواجب  امل��اء  كمية  ب�ساأن  العلماء  ويختلف 
ب�سرب  الن�ساء  الأمريكي  الطب  معهد  يو�سي  حيث  الواحد، 
جميع  الكمية  هذه  وت�سمل  لرت،   3.7 والرجال  لرت،   2.7
املواد  ال��ي��وم، وحت��ت��وي  خ��الل  اجل�سم  ت��دخ��ل  ال��ت��ي  ال�سوائل 

الغذائية على %20 من هذه الكمية.
اإجمال، ي�ساعد تناول املاء وفقا حلاجة اجل�سم على حت�سني 

املزاج والأداء الفكري.

فوائد �شرب املاء قبل النوم !
ليرتين  ب��ني  ت����رتاوح  كمية  ب�����س��رب  الأط���ب���اء  ين�سح 

وثالثة ليرتات ل�سالمة اجل�سم، كما اأنهم ي�سددون على 
اأهمية �سرب املاء قبل النوم.

اجل�سم  يكون  النهار،  خ��الل  الكلى:  �سحة  على  -املحافظة 
بو�سعية م�ستقيمة طوال الوقت مما يجعل ال�سوائل تتجمع 
يف اأ�سفل اجل�سم اأي يف ال�ساقني. ولكن عند ال�ستلقاء، ي�سبح 
ال�ساقان مب�ستوى الكلى، وذلك ي�ساعد الكلى على التخل�س 
من املاء وبالتايل من ال�سموم املوجودة يف ال�سوائل املحتب�سة 

داخل اجل�سم.
خالل  فاعل  ب�سكل  احل��راري��ة  ال�سعرات  ح��رق  يف  مل�ساهمة   -

النوم والتخل�س من الوزن الزائد.
- ت�سهيل عمل اجلهاز اله�سمي، ومن ناحية اأخرى فهو مينح 

اجل�سم الطاقة والن�ساط عند ال�ستيقاظ يف اليوم التايل.

-تعزيز الدورة الدموية ويحمي من ت�سّنج الع�سالت خالل 
القلبية  بال�سكتات  الإ���س��اب��ة  م��ن  ه��و يحمي  واأي�����س��اً،  ال��ن��وم. 

وال�سكتات الدماغية.
مثل  ل�سحته  ال�سرورية  العنا�سر  تخزين  على  -امل�ساعدة 

الفيتامينات واملعادن الأ�سا�سية.

الأوقات الأف�شل ل�شرب املاء
ين�سح الأطباء ب�سرب املاء يف ال�سباح الباكر على معدة فارغة، 

واأي�ساً قبل تناول الطعام ب�ساعة وبعده ب�ساعتني.
م��ن امل��ه��م اأي�����س��اً ���س��رب امل���اء ب��ع��د مم��ار���س��ة ال��ري��ا���س��ة، وقبل 
الذهاب اإىل النوم. ومن امل�ستح�سن اي�ساً اأن يتم �سرب املاء مع 

الأطعمة اجلافة لي�ساعد على ه�سمها ب�سهولة.

لهذه الأ�سباب... ا�سربوا 
املاء على معدة خاوية!

يعلم كثري منا اأهمية �شرب كميات منا�شبة من املاء يوميًا للمحافظة على رطوبة اأج�شامنا 
وفوائد عديدة اأخرى، لكن ما ل يعرفه البع�ض اأن تناول املياه على معدة خاوية يتخطى 
حدود ترطيب اجل�شم، واإذابة الدهون وتطهري اجل�شم من ال�شموم وغريها من الفوائد 
معدة  على  �شباحا  املاء  ل�شرب  مذهلة  فوائد   10 يلي  فيما  واإليكم  الأخرى.  املعروفة 

فارغة، ح�شب ما جاء يف موقع "بولد �شكاي" املعني بال�شحة:
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�ش�ؤون حملية

�شمن برنامج النجاح الأكادميي

بالدولة جامعات   7 بـ  وطالبة  طالبًا   240 من  مقدمة  علمية  بحوث   110

جامعة الإمارات تنظم فعالية حياة زايد -الزراعة والبيئة

د�شن معر�ض �شور »زايد اخلري« 

جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ينظم فعالية »يف حب زايد« مبدينة العني

•• العني-الفجر:
ت�صوير-حممد معني:

بجامعة  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية  بكلية  اأم�����س  ���س��ب��اح  ب����داأت 
الذي  الأك��ادمي��ي  النجاح  برنامج  فعاليات  الإم����ارات 
فاطمة  الدكتورة  الأ�ستاذة  باإ�سراف  اجلامعة  تنظمه 
طايل من الكلية اجلامعية مب�ساركة طالبات التقنية 
وجامعة  اأب��وظ��ب��ي  وجامعة  ال�سارقة  وجامعة  العليا 

موردوك وبولتكنك وجامعة اجلزيرة.
على  امل�سرفة  طايل  فاطمة  الدكتورة  من  اإ���س��ارة  ويف 
الربنامج من الكلية اجلامعية بجامعة الإمارات قالت 
اأن برنامج هذا العام الذي يقام للمرة الرابعة يحتوي 
من  مقدمة  العلمية  الأب��ح��اث  من  وع�سرة  مائة  على 

امل�ساركة  باجلامعات  وطالبة  طالبا  واأرب��ع��ون  مائتان 
للطالب  ال��ف��ر���س��ة  يتيح  ال��ربن��ام��ج  اأن  ع��ل��ى  م���وؤك���دة 
اإىل نتائج بحثية  الباحثني بالتوا�سل  والطالبات من 
احل�س  تكوين  بغر  املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  يف  ت�سهم 
املرحلة  من  ابتداء  والطالبات  الطالب  لدى  البحثي 

اجلامعية الأويل وحتى ال�سنة النهائية.
ور����س عمل  ت�سكيل  اأن���ه مت  ال��دك��ت��ورة فاطمة  وق��ال��ت 
ال�سخ�سية  ت��ك��وي��ن  يف  ت�����س��ه��م  متخ�س�سة  ودورات 
اأن نظم التعليم  البحثية لدى هوؤلء الطالب خا�سة 
اأ���س��ا���س��ي ع��ل��ى الطرق  ب�����س��ك��ل  يف اجل���ام���ع���ات ت��ع��ت��م��د 
منها  ي�ستفيد  علمية  نتائج  اإىل  والتو�سل  البحثية 
قطاع املوؤ�س�سات وال�سركات مبجالتها املختلفة اإ�سافة 

اإىل قطاعات املجتمع الأخرى.

من بني الأبحاث التي ت�سمنها الربنامج الذي �سهد 
اقبال من طالب وطالبات اجلامعة بحث حول عادة 
التدخني وكيفية التخل�س منها حيث اأ�سار البحث اإىل 
الإقالع  يف  الرئي�س  العامل  ي�سكل  الذاتي  التحكم  اأن 

عن هذه العادة التي تدمر ال�سحة وتبدد الأموال.
كما قدم بحث عقد من خالله مقارنة بني اجلامعات 
احلكومية التي حت�سل ر�سوم مقابل الدرا�سة واأخرى 
البحث  من  وثبت  باملجان  التعليمية  خدماتها  تقدم 
الدار�سني  ي��ك��ون  ر���س��وم��ا  ال��ت��ي حت�سل  اجل��ام��ع��ات  اأن 
اأك���ر ج��دي��ة يف الن��ت��ه��اء م��ن امل��راح��ل الدرا�سية  ب��ه��ا 
ولكن يقابل ذلك اأحجام البع�س على اللتحاق بهذه 
املجانية  احلكومية  اجلامعات  واأن  خا�سة  اجلامعات 

متوفرة.

ال��ع��ل��وم بحث حول  كما ق��دم ث��الث��ة م��ن ط��الب كلية 
اجل��ي��ن��ات ال���وراث���ي���ة وت���اأث���ري ه����ذا ع��ل��ى حت��دي��د لون 
العينني والب�سرة ، كما قدمت اأربعة من طالبات الإدارة 
والقت�ساد بحث عن النمو القت�سادي والتطور املايل 
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ، كما قدمت طالبتان 
ال�سويدي من  وعزة  املزروعي  �سارة  العلوم هما  بكلية 
كلية العلوم بحث ريا�سي حول تاأثري اجلينات يف ج�سم 
الأوىل  ال�سنة  ق��دم ط��الب وط��ال��ب��ات  .. كما  الإن�����س��ان 

اجلامعية بحث حول مادة املعرفة املعلوماتية .
هذا  يف  الآيل" م�ساحة  "الإن�سان  ل��ل��روب��وت  ك��ان  كما 
ال��ربن��ام��ج ح��ي��ث ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ات ف��اط��م��ة �سعيد – 
ومرمي �سيف  - وفاطمة حممد – و�سما �سامل ورقية 

احلمريي – منوذج لالإن�سان الآيل "الروبوت".

•• العني - الفجر

اأطلقت جامعة الإمارات فعاليات "حياة زايد -الزراعة 
بهدف  املعلومات  تقنية  كلية  مبنى  بهو  يف  والبيئة"، 
ت�سليط ال�سوء على الإجنازات التي حققها ال�سيخ زايد 
بن �سلطان اآل نهيان "طيب اهلل ثراه" يف حماية البيئة 
وتعريف  للدولة  امل�ستدامة  الزراعية  التنمية  وحتقيق 
طلبتها باأهمية التنمية الزراعية واحلفاظ على البيئة 
يف  العميقة  زاي���د  روؤي���ة  م��ن  لال�ستلهام  رائ���د  كنموذج 

الإ�سهام ببناء احل�سارة والإن�سان. 
ا�ستملت الفعاليات معر�س �سور تاريخ الزراعة والبيئة 
يف عهد زايد، ومتحف ال�سيخ زايد والذي �سم جمموعة 
كبرية من ال�سور النادرة والعديد من الأدوات الزراعية 
وال��رتاث��ي��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة وامل�����س��اري��ع، و�سل�سلة 
تطوير  يف  املوؤ�س�س  القائد  م�سرية  عن  املطبوعات  من 
الزراعة اأبرزها " اأطل�س اأ�سناف النخيل"، وجمموعة 

"اهتمام ال�سيخ  من املحا�سرات وعرو�س الفيديو عن 
حتقيق  يف  و���س��اع��دت  اأجن����زت  ال��ت��ي  بالنخيل".  زاي����د 
التنمية الزراعية ال�ساملة.  كما عر�س �سواهد اإعالمية 
اأدوات وعمالت  زاي��د من  ال�سيخ  لتوثيق م�سرية حياة 
جتربة  حتكي  ال��ن��ادرة  املطبوعات  م��ن  وع��دد  و�سحف 
الدكتور  قدم  فيما  الزراعة،  جمال  يف  املوؤ�س�س  القائد 
الزراعي مبركز خدمات  امل�ست�سار  احلو�سني  اإ�سماعيل 
1988 يف ع��ه��د زايد  امل���زارع���ني جت��رب��ت��ه م��ن��ذ ال��ع��ام 
الزمن عن  الفرتة من  تلك  التاريخ يف  على  و�سهادته 
النه�سة الزراعية ال�ساملة لدولة الإمارات. فيما اأطلق 
معهد البتكار املهني –تفكري " مبادرة 100 برنامج 
على  ع��ام   100 م��رور  بذكرى  احتفاء  مهني  تدريبي 
ميالد ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان. �سارك يف هذه 
الفعالية هيئة اأبو ظبي لل�سياحة والثقافة، وجهاز اأبو 
ظبي للرقابة الغذائية، ونادي تراث الإمارات، ومركز 

خدمات املزارعني، ومعهد البتكار املهني – تفكري. 

•• العني - الفجر

نظم جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية يف مقره مبدينة 
العني، ام�س الثالثاء، فعالية خا�سة بعام زايد بعنوان 
"يف حب زايد"، بح�سور �سعادة حمد بن را�سد النيادي 
والإعالمي  ال�سام�سي  رحمة  علي  بن  حممد  و�سعادة 
عبداهلل  بن  وحممد  الكتبي  ح�سريم  بن  �سعيد  �سامل 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر ���س��وؤون امل��زارع��ني وع���دد م��ن قيادات 
بعام  اخلا�سة  اأجندته  �سمن  وذلك  اجلهاز،  وموظفي 
باإجنازات  للتعريف  خاللها  م��ن  ي��ه��دف  وال��ت��ي  زاي���د، 
اآل نهيان  ب��اإذن اهلل ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  املغفور له 
والنه�سة  والبيئة  الزراعة  ثراه يف جمالت  طيب اهلل 
الإن�����س��ان��ي��ة، وا���س��ت��ل��ه��ام ال���درو����س وال��ع��رب م��ن �سريته 
والتطوير،  البناء  لعمليات  مرتكزاً  وجعلها  العطرة 
الوطن  خ��دم��ة  يف  وال���ري���ادة  التميز  لتحقيق  وداف���ع���اً 
وثائقي  فيلٍم  عر�س  الفعالية  خ��الل  ومت  وامل��واط��ن. 
ي�سلط ال�سوء على اأبرز املحطات اخلالدة للمغفور له 
باإذن اهلل، واأهم اإجنازاته التي �ساهمت يف بناء الدولة 
احلديثة وجعلها يف م�ساف الدول املتح�سرة واملتقدمة، 
واأهم مراحل تاأ�سي�س الدولة واإعالن الحتاد وما رافق 

ذلك من جهود عظيمة بذلها الوالد املوؤ�س�س يف �سبيل 
جناح م�سروع الوحدة واإعالن الحتاد، اإ�سافة اإىل دوره 
املحميات  وت�سييد  ب��ال��دول��ة  ال��زراع��ة  قطاع  متكني  يف 

الطبيعية والواحات، وت�سجيع املواطنني على الزراعة 
واإنتاج املحا�سيل املختلفة.

ت��ن��ظ��ي��م ج��ل�����س��ة حوارية  ال��ف��ع��ال��ي��ة  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ومت 

ال�سام�سي  علي  ب��ن  وحم��م��د  ال��ن��ي��ادي  حمد  مب�ساركة 
اأدارها الإعالمي �سامل الكتبي، حتدث خاللها ال�سيوف 
املواقف  واأه���م  ث���راه  زاي���د طيب اهلل  ال�سيخ  ع��ن ح��ي��اة 
له يف حتقيق  املغفور  ودور  التي عا�سروها  والأح���داث 
ال��ط��ف��رة احل�����س��اري��ة والق��ت�����س��ادي��ة والإن�����س��ان��ي��ة التي 
تعي�سها الإم��ارات اليوم، وحر�سه على متكني الإن�سان 
له،  وال���رخ���اء  العي�س  �سبل  ك��اف��ة  وت��وف��ري  الإم���ارات���ي 
واهتمامه يف تطوير قطاع التعليم وال�سحة والرعاية 
على  الإم��ارات��ي  الإن�سان  بقدرة  واإمي��ان��ه  الجتماعية، 

التميز والريادة عربياً وعاملياً.
بعنوان  لل�سور  معر�س  افتتاح  الفعالية  �سهدت  كما 
النادرة  ال�سور  من  ع��دد  على  يحتوي  اخلري"  "زايد 
وال��ت��ي مت��ث��ل حمطات  ث����راه،  اهلل  زاي���د ط��ي��ب  لل�سيخ 
وتد�سينه  املواطنني  مع  ولقاءاته  حياته  من  خمتلفة 
لعدد من امل�ساريع ال�سخمة التي كان لها الأثر الوا�سح 
يف النموذج الفريد الذي و�سلت اإليه الدولة، اإىل جانب 
مكتبة حتوي اأهم الإ�سدارات واملطبوعات التي تتناول 
اأه��م مراحل حياته،  ب��اإذن اهلل، وتوثق  املغفور له  حياة 
بالإ�سافة اإىل بع�س دواوين ال�سعر التي ت�سف �سجايا 

وماآثر زايد اخلري والعطاء.

جمعية املوؤازرة الإماراتية مل�سابي 
ال�سرطان تنظم  حما�سرة خريية

•• العني - الفجر

نظمت جمعية املوؤازرة الإماراتية مل�سابي ال�سرطان حما�سرة خريية على 
م�سرح دار زايد للثقافة الإ�سالمية مبنطة �سعاب الأ�سخر يف العني، حتت 
عنوان " اإتيكيت العمل وتاأثريها يف حياتنا" قدمها امل�ست�سار الدكتور حممد 
املرزوقي اخلبري الدويل يف الربوتوكول، بح�سور ال�سيخ �سامل حممد بن 
ركا�س العامري ع�سو املجل�س الوطني الحتادي �سابقاً رئي�س جمعية املوؤازرة 
الإماراتية مل�سابي ال�سرطان وم�ساركة 350 من موظفي الدوائر وال�سركات 
اإدارة  جمل�س  واأع�ساء  رئي�س  وبح�سور  واخلا�سة،  احلكومية  واملوؤ�س�سات 
 جمعية المارات للمحامني والقانونيني وكوكبة من املتطوعني واملتطوعات.
ع������دة حم�������اور م���ن���ه���ا م���ف���ه���وم الت���ي���ك���ي���ت وعالقته  امل���ح���ا����س���ر  ت����ن����اول 
اليجابية  ال�����س��خ�����س��ي��ة  م��ن��اق�����س��ة  اىل  ا����س���اف���ة  ال���وط���ن���ي���ة،  ب���ال���ه���وي���ة 
امل���الب�������س الوطنية  امل��ح��ا���س��ر  ا���س��ت��ع��ر���س  ك��م��ا  ال�����س��ل��ب��ي��ة،  وال�����س��خ�����س��ي��ة 
الزمالء  ب���ني  ال���ع���الق���ة  وات��ي��ك��ي��ت  ال��ع��م��ل  وامل�����س��اف��ح��ة يف  ل��ل��ج��ن�����س��ني، 
والجتماعات. ال�سبقيات  واتيكيت  امل����دراء،  م��ع  والتعامل   وال��زم��ي��الت، 
اإدارة اجلمعية يف كلمته على  ال�سيخ �سامل بن ركا�س رئي�س جمل�س  واأك��د 
يف  املوؤ�س�سات  م��ن  وللعديد  والأف����راد  للموظفني  املحا�سرات  ه��ذه  اأهمية 
تعمل  اجلمعية  اأن  معترباً  وال��ربوت��وك��ول.  والإتيكيت  الن�ساط  ممار�سة 
والن�سطة  وامل��ب��ادرات  الفعاليات  خ��الل  التوعوية من  ال��ربام��ج  دع��م  على 
املجتمعية، وبالتايل م�ساعدة املر�سى يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي وبعث 

الأمل يف نفو�س افراد ال�سرة .
ويف نهاية املحا�سرة تبادل الدكتور املرزوقي العديد من الأ�سئلة والنقا�سات 
احل�سور  �سهادات  بتوزيع  ركا�س  بن  �سامل  ال�سيخ  ق��ام  ثم  امل�ساركني،  مع 
الع�سوية  د.املرزوقي  املحا�سر  امل�ساركني كما مت منح  الهمم  اأ�سحاب  على 
الفخرية للجمعية املوؤازرة الإماراتية مل�سابي ال�سرطان.  يذكر اأن جمعية 
املوؤازرة الإماراتية مل�سابي ال�سرطان تعمل على تقدمي �سل�سلة حما�سرات 

ومبادرات اجتماعية وخريية على م�ستوى الدولة خالل عام زايد.

ق�سر املويجعي ي�ستعيد
 تقاليد حق الليلة 

•• العني - الفجر

�سارك اأكر من 150 طفاًل يف ور�سة "يوم العائلة" التي اأقيمت يف ق�سر 
املويجعي موؤخراً �سمن الربنامج الثقايف ملنطقة العني الذي تنظمه دائرة 

الثقافة وال�سياحة- اأبوظبي، وذلك احتفاًء ب�"حق الليلة".
�سارك الأطفال مع عائالتهم يف احياء التقاليد املرتبطة بليلة املنت�سف من 
الكرمي، ف�سمموا حقائب  �سعبان، احتفاًء بقرب قدوم �سهر رم�سان  �سهر 
خا�سة باملنا�سبة جلمع احللويات من بيوت اجلريان، م�ستخدمني الأوراق 

والزخارف املختلفة لتزيينها باأ�ساليبهم اخلا�سة. 
يوليو  �سهر حتى  املويجعي مرة كل  العائلة" يف ق�سر  "يوم  ور�سة  وتنظم 
ب��ال��رتاث الإم��ارات��ي وال��رتوي��ج ل��ه، حيث مت  ال��ق��ادم، وتهدف اإىل التوعية 
ا�ستك�ساف  على  وت�سجعهم  الأعمار  خمتلف  لتنا�سب  العمل  ور�س  ت�سميم 

جوانب من تاريخ الدولة وتراثها ب�سكل تفاعلي.
ويعترب ق�سر الويجعي من الوجهات الثقافية الأ�سا�سية يف منطقة العني، 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ولدة  �سهد  ال���ذي  امل��ك��ان  وه��و 
لل�سور  معر�س  على  الق�سر  ويحتوي  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان، 
املبنى  ت��اري��خ  ت�سرد  تفاعلية  رقمية  و�سا�سات  التاريخية،  الفوتوغرافية 
لعمل  نتاجاً  املعر�س  ويعترب  العني.  ملنطقة  الأث���ري  والتاريخ  وقاطنيه، 
مكثف لفريق كبري من املحرتفني، يتكون من علماء اآثار، وخرباء �سيانة 
تاأ�سي�س معر�س  الآث��ار، وموؤرخني، وقييمي معار�س، الذين حر�سوا على 

يوجه حتية للتاريخ ويحفظه لالأجيال القادمة. 

لأعماله الإن�شانية 
اجلالية الهندية يف الإمارات تكرم حممد بن حم 

•• العني – الفجر

اأقامت اجلالية الهندية يف الم��ارات حفل تكرمي لل�سيخ 
عام  اأم��ني  نائب  العامري  بن حم  م�سلم  الدكتور حممد 
الإن�سانية  لأع��م��ال��ه   ، امل��ت��ح��دة  ب����الأمم  اإم�����س��ام  منظمة 
العني.  دان��ات  بفندق  وذلك  املتنوعة  واإ�سهاماته  الدولية 
ح�سر حفل التكرمي رامي�س �سينتال وزير داخلية ولية 
البعثات  امل�����س��وؤول��ني وروؤ���س��اء  م��ن  ال�سابق، وع���دد  ك���ريال 
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الج��ن��ب��ي��ة امل��ع��ت��م��دي��ن ل���دى ال���دول���ة اإىل 
ج��ان��ب ع��دد م��ن رج���ال الأع��م��ال ال��ه��ن��ود واأب��ن��اء اجلالية 
خالل  كلمة  يف  رمي�س  واأ���س��اد  بالدولة.  املقيمة  الهندية 
احل��ف��ل ب��ال��ع��الق��ات ب��ني الإم������ارات وال��ه��ن��د . م���وؤك���دا ان 
بلدين لديهما  الثنائية هي عالقة وثيقة بني  العالقات 
ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  نحو  وتتجهان  متطابقة  روؤى 
ال�سديقني.  البلدين  بني  امل�سرتكة  امل�سالح  يخدم  مبا 
" اأن دولة الإم��ارات تزخر بنماذج رائدة  وا�ساف رامي�س 
يف العمل اخلريي والإن�ساين ولكل منهم ق�سة جناح وهم 

مثال يحتذى به يف تعزيز العطاء يف العامل والرتقاء به 
كما اأن الإمارات باتت حا�سرة بقوة يف جمالت امل�ساعدات 
الإن�سانية وم�ساعدات الإغاثة الطارئة وطويلة الأمد يف 
واملتنامي  الرائد  للدور  نظرا  وان��ه  كافة.  العامل  مناطق 
القيادة يف  به  احتفت  ، فقد  بن حم  الدكتور  لعبه  ال��ذي 
املتنوعة.  واإ�سهاماته  اخلريية  لأعماله  تقديراً   ، الهند 
م�سريا اىل مبادراته التى ت�سهم فى حماربة �سوء التغذية 
ال��ع��امل.  وا���س��ار �سينتال راأي��ن��ا جميعاً مبادرة  واجل��وع يف 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
بتكرمي  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 
 40 مل��دة  ال��ذي خ��دم بديوان �سموه  الدين  العامل حمي 
عاماً حيث اأن هذا التكرمي يدل على نبل وتقدير واحرتام 
القادة يف الدولة للجالية الهندية املقيمة يف الإمارات من 
العامل ال�سغري اإىل رجل الأعمال وعلى كافة امل�ستويات 
البلدين  بني  القائمة  التوا�سل  يعزز ج�سور  الذي  المر 
ال�سديقني. ويف نهاية احلفل مت تكرمي ال�سيخ حممد بن 

حم من قبل اأبناء اجلالية الهندية املقيمة بالدولة.

دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي تختتم 
م�ساركتها يف معر�ش تون�ش الدويل للكتاب

•• اأبوظبي - الفجر

– اأبوظبي  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ������رة  اخ��ت��ت��م��ت 
وقد  للكتاب،  ال���دويل  تون�س  معر�س  يف  م�ساركتها 
عقد م�سروع "كلمة" للرتجمة ثالث ندواته الثقافية 
التي نظمها على هام�س املعر�س. وقد تناولت الندوة 
الّت�سجيع  يف  كلمة  م�سروع  "دور  والأخ���رية  الثالثة 
"كلمة"  �سجله  ال��ذي  النجاح  لتوؤكد  القراءة"،  على 
يف اإحياء حركة الرتجمة يف العامل العربي، واإ�سدار 
ترجمات لقرابة الألف كتاب يف جمالت املعرفة كافة 

عن اأكر من 13 لغة. 
الأكادميي  من  كل  بها  �سارك  التي  ال��ن��دوة  وناق�ست 
الفطنا�سي،  ح��امت  ال��دك��ت��ور  اليو�سفي،  علي  حممد 
ملقية  ال��ق��راءة،  مو�سوع  الوهايبي  املعز  وال��دك��ت��ور 
وكيف  العربي  العامل  يف  ال��ق��راءة  واق��ع  على  ال�سوء 
اأنها مل ت�ستقّر بعُد يف ثقافتنا العربّية كِمرا�س يومّي 
وثابت من ثوابت احلياة، وا�ستقطبت الندوة اهتمام 
التون�سيني  والإع���الم���ي���ني  وامل��ث��ق��ف��ني  الأك���ادم���ي���ني 
وال��ع��رب ال��ذي��ن واك��ب��وه��ا ب���اأع���داد ك��ب��رية، م�سيدين 
ب����دور الإم�������ارات يف ال��ت�����س��ج��ي��ع ع��ل��ى ال���ق���راءة ودعم 
�سناعة الكتاب يف العامل العربي من خالل جملة من 
اإقليمياً  التي جعلتها منارة م�سعة  الثقافية  امل�ساريع 
الإن�سانية  بالعلوم  ال��رائ��د  الهتمام  بف�سل  وعاملياً 
"كلمة"  م�سروع  وياأتي  جوانبها،  مبختلف  واملعرفة 
الف�سل  له  رائ��د  كم�سروع  امل�ساريع،  ه��ذه  مقدمة  يف 
وتقدميها  �سنوياً  واملوؤلفات  الكتب  مئات  ترجمة  يف 
بهدف  الأم  بلغته  لئقه  طبعات  يف  العربي  للقاريء 
ت�سجيعه على املطالعة والقراءة وتنمية ثقافته، اإىل 

جانب حتقيق الروؤية ال�سرتاتيجية لإمارة اأبوظبي 
اأوا�سر  وت��ع��زي��ز  ال��ث��ق��ايف،  امل�سهد  لتطوير  ال��رام��ي��ة 
املنتوج  واإي�����س��ال  الأجنبية،  الن�سر  دور  م��ع  العالقة 

الثقايف يف العامل العربي اإىل املحافل العاملية.
طارحاً  البا�سومي،  �سكري  الإع��الم��ي  ال��ن��دوة  اأدار 
ما جدوى  ت�سمل:  الت�ساوؤلت  بع�س  املتحدثني  على 
القراءة ؟، ماذا نقراأ؟، كيف نقراأ؟. وحتدث الأكادميي 
الرتجمة"  يف  "جتربته  ع��ن  اليو�سفي  حممدعلي 
اإط��الق م�سروع  حالة الرتجمة وواقعها قبل  م��ربزاً 
منها  يعاين  التي  ال�سعوبات  اإىل  واأ���س��ار  "كلمة"، 
املرتجم، واأ�ساد بقيمة واأهمية امل�سروع ودوره الهام يف 

دعم املرتجمني العرب.  
"القراءة  ع��ن  الفطنا�سي  ح���امت  ال��دك��ت��ور  وحت���دث 
عن  ب��احل��دي��ث  م��داخ��ل��ت��ه  وب����داأ  الّن�سر"،  وم��ق��ا���س��د 
ال��ن�����س��ر الإل����ك����رتوين واأه��م��ي��ت��ه يف ال���وق���ت احل���ايل، 
وم�سيداً ببادرة م�سروع "كلمة" يف هذا املجال، والتي 
اإدارة الربامج يف دار الكتب،  اإليها مدير  �سبق واأ�سار 
�سعيد حمدان الطنيجي يف ندوة �سابقة، واأو�سح باأّن 
الن�سر  اإهمال  يعني  ل  الإلكرتوين  بالن�سر  الهتمام 

الورقي، واإمنا ياأتي مكماًل له.
اأما الدكتور املعّز الوهايبي فقد حتدث عن مو�سوع 
دور  م��ربزاً  للكتابة"،  كا�ستئناف  الّلعبّية  "القراءة 
الرتجمة يف �سرب اأغوار الكاتب الأ�سلي والتوغل يف 
اأ�سراره، لتبدو يف بداياتها كنوع من اللعب ي�ساحب 
ل���ذة ال���ق���راءة ق��ب��ل الن���ط���الق يف ال��رتج��م��ة، واأنهى 
ال��وه��اب��ي م��داخ��ل��ت��ه ب��ت��ق��دمي ع���دة ت��ف�����س��ريات لهذه 
النحو  ه��ذا  ت��ب��داأ على  ع��دة  باألعاب  وقارنها  احل��ال��ة، 

ومن ثم تنتقل حلالة من اجلدية واللتزام.
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هاتني  ي��ع��ان��ون  ال���رج���ال  ح��ّت��ى 
اأن  يف  امل�شكلة  تكمن  احل��ال��ت��ني. 
ال�شوء  ي��درك  ل  ال��رج��ال  معظم 
الذي تلحقه عدوى اجلهاز البويل 

باجل�شم. 
لذا �شنخربك بكّل ما عليك معرفته 

ب�شاأن هذه اللتهابات املوؤملة.

الأم��را���س تلحق  م��ن  ع���دداً  ع��ام ي�سمل  )ال����زرق( م�سطلح 
ال�سرر بالع�سب الب�سري، وهو كتلة من الألياف الع�سبية 
تربط ال�سبكية )ن�سيج يتاأثر بال�سوء يغطي اجلهة اخللفية 

من العني( بالدماغ.
يحدث تلف الع�سب الب�سري خلاًل يف عملية نقل الإ�سارات 

الب�سر  ف��ق��دان  اإىل  ي����وؤدي  م��ا  ال���دم���اغ،  اإىل  ال��ب�����س��ري��ة 
والعمى.

يلحق  م��ا  ال��ع��ني،  ارت��ف��اع �سغط  اإىل  )ال����زرق( عموماً  يعود 
التي  امل��ح��ددة  الآل��ي��ات  اأن  اإل  ال��ب�����س��ري.  بالع�سب  ال�����س��رر 
الع�سب  ال�����س��رر يف  ه��ذا  بها  ي��ح��دث 
الب�سري ما زالت غري 
لكّن  وا�����س����ح����ة. 
ب��اح��ث��ني من 
ج����ام����ع����ة 

ماكاري يف اأ�سرتاليا جنحوا يف ت�سليط بع�س ال�سوء عليها.
يوؤدي  الع�سبي  ال�سربني  ُيدعى  بروتيناً  اأن  الفريق  اكت�سف 
��ل يف حالة  ي��ت��ع��طَّ واأن����ه  ال�����س��ب��ك��ي��ة،  اأ���س��ا���س��ي��اً يف ���س��ح��ة  دوراً 
اإىل  اأن اكت�سافهم رمبا يقود  اإىل  )ال��زرق(، واأ�سار الباحثون 
هذا  من  للوقاية  اإليها  احلاجة  باأم�س  نحن  اإ�سرتاتيجيات 

املر�س ومعاجلته.

ال�شربني الع�شبي
يعوق  بروتني  الع�سبي  ال�سربني  اأن  العلماء  اأثبت  اأن  �سبق 
ن�ساط اإنزمي ُيدعى البال�سمني ويحمي اخلاليا الع�سبية 

من ال�سرر الناجم عن هذا الإنزمي.
وزمالوؤه  غوبتا  فيفيك  الدكتور  عمل  الدرا�سة،  يف 
ال�����س��رب��ني الع�سبي  ت���اأث���ر  ك��ي��ف��ي��ة  ع��ل��ى حت��دي��د 

والبال�سمني ب�(الزرق(.
تو�سل الباحثون اإىل اكت�سافاتهم بتحليلهم 
اأ�سحاء  اأ���س��خ��ا���س  م���ن  ���س��ب��ك��ي��ة  خ��الي��ا 
ومر�سى زرق، ف�ساًل عن �سبكيات من 

جرذان تعاين املر�س.
ك�سف التحليل اأن ال�سربني الع�سبي 
الإجهاد  ف��ع��ل جت����اه  ك����رد  ��ل  ي��ت��ع��طَّ
عوامل  عن  ينجم  ال��ذي  التاأك�سدي، 

بيئية كتلوث الهواء.
الإجهاد التاأك�سدي خلل يف التوازن بني 
اإنتاج اأنواع الأوك�سجني التفاعلية )جزيئات 
تلحق ال�سرر ببنى اخلاليا( وبني قدرة اجل�سم 

على الت�سدي لتاأثرياتها املوؤذية.
ال�سربني  اأن  اك��ت�����س��ف��وا  ال��ب��اح��ث��ني  اأن  ال���الف���ت  م���ن 
)الزرق(  مر�سى  �سبكية  خاليا  يف  معطاًل  ك��ان  الع�سبي 
واجل����رذان امل�سابة ب��ه، م��ا منع ه��ذا ال��ربوت��ني م��ن تعطيل 

ن�ساط البال�سمني.
يو�سح الدكتور غوبتا: )يوؤدي ن�ساط الإنزمي املتنامي على 

ز موت  ويعزِّ العني تدريجياً  ن�سيج  تاآكل  اإىل  الطويل  الأم��د 
اخلاليا، م�سبباً التاأثريات ال�سلبية التي ترتبط بالزرق(.

اكت�شافات بالغة الأهمية
الراهن، ولكن ثمة  الوقت  ل�)الزرق( يف  �ساٍف  ما من عالج 

عالجات ت�سهم يف اإبطاء تقدمه يف حال اكت�سف باكراً.
الباب  اكت�سافاتهم  تفتح  ب��اأن  وفريقه  غوبتا  الدكتور  ياأمل 
)الزرق(  من  الوقاية  يف  ت�سهم  جديدة  اإ�سرتاتيجيات  اإزاء 

ومعاجلته.
يذكر الدكتور مهدي م��ريزاي، باحث يف الدرا�سة من ق�سم 
ماكاري:  جامعة  يف  اجلزيئية  احليوية  وال��ع��ل��وم  الكيمياء 
)ل��ط��امل��ا ت�����س��اءل اأط��ب��اء ال��ع��ي��ون وع��ل��م��اء الب�سر ع��ّم��ا يلحق 

ال�سرر بالع�سب الب�سري يف اجلهة اخللفية من العني، هذا 
ال�سرر الذي يرافق غالباً داء الزرق(.

التي  الأه��م��ي��ة،  ال��ب��ال��غ��ة  الك��ت�����س��اف��ات  )ت�����س��اع��دن��ا  ي�سيف: 
والإجابة  املر�س  اآلية  فهم  يف  الدرا�سة،  هذه  اإليها  تو�سلت 

عن �سوؤال مهم حرّي العلماء طوال �سنوات(.
ي��وؤك��د ال��دك��ت��ور غ��وب��ت��ا: )ف��ت��ح��ت ه���ذه ال��درا���س��ة التعاونية 
ح��ول مر�س  بالكامل  ج��دي��داً  خ��ط بحوث  الأج���ل  الطويلة 

)الزرق( �سيوؤدي اإىل اأنواع عالج جديدة(.
اإذا  مما  امل�ستقبلية  ال��درا���س��ات  يف  للتحّقق  الفريق  ط  يخطِّ
ك��ان��ت م�����س��ادات الأك�����س��دة )ج��زي��ئ��ات ت�سهم يف م��ن��ع التلف 
ت�سّكل  التفاعلية(  الأوك�سجني  اأن���واع  ع��ن  الناجم  اخل��ل��وي 

عالجاً فاعاًل ل�)الزرق(.

ل اإىل اإ�شرتاتيجية جديدة لتفادي العمى، ذلك عقب اكت�شافها بروتينًا ُينتج طبيعيًا ويحمي  تو�شك جمموعة من العلماء اأن تتو�شَّ
العني من اأحد اأبرز اأ�شباب العمى: الزرق.

اكت�ساف بروتني طبيعي يحمي العني من العمى

هل تخترب �سعوراً باحلريق حني تتبّول؟ حذار! 
رمبا اأنت م�ساب بعدوى اجلهاز البويل. تنق�سم 
�سيوعاً  الأكر  النوع  اإىل نوعني:  العدوى  هذه 
التي  ال�سفلي  الق�سم  يف  البويل  اجلهاز  ع��دوى 
تبداأ اأ�سفل املثانة وت�سمل جمرى البول. والنوع 
الثاين الأكر تعقيداً عدوى اجلهاز البويل يف 
اأيِّ منطقة بني  الق�سم العلوي، وقد حت�سل يف 

املثانة والكليتني.
ي��ن�����س��وي ال��ت��ه��اب الإح��ل��ي��ل ال��ن��اجت ع��ن عدوى 
ب��ك��ت��ريّي��ة حت��ت م��ظ��ّل��ة ع����دوى اجل��ه��از البويل 
اأمل  اأو  ب��ح��ري��ق  احل��ال��ة  ه���ذه  ت�سعر يف  اأي�����س��اً. 
ن��وَع��ا عدوى  الأط���ّب���اء،  ت��ت��ب��ّول. وبح�سب  ح��ني 
اجل��ه��از ال��ب��ويل وال��ت��ه��اب الإح��ل��ي��ل ح���اّدان جّداً 
وتتجّنب  الأعرا�س  تك�سف  كيف  الرجال.  لدى 

اللتهابات وتت�سّدى لها؟ 

الق�شم  يف  البويل  اجلهاز  عدوى  اأعرا�ض 
ال�شفلي:

اأو  اأمل���اً  ت��ت��ب��ّول، وتخترب  ب��الن��زع��اج ح��ني  ت�سعر 
���س��ع��وراً ب��احل��ري��ق ب��ال��ق��رب م��ن امل��ث��ان��ة. يوؤملك 
اأحياناً اأ�سفل بطنك اأو املنطقة فوق العانة، حيث 
املثانة. ُت�سّنف هذه الأوجاع اأي�ساً �سمن عدوى 
اجلهاز البويل ال�سائع، وت�ستمّر من ثالثة اإىل 
ب��اأمٍل رغم وجود  اأّي��اٍم واأحياناً لن ت�سعر  خم�سة 
عدوى بكتريّية. يكمن احلّل يف تناول امل�ساّدات 

احليوّية التي ي�سفها لك الطبيب.

الق�شم  يف  البويل  اجلهاز  عدوى  اأعرا�ض 
العلوي:

من  العلوي  اجل��زء  املعّقدة  احلالة  ه��ذه  ت�سمل 
التهاب  اإىل  اإج��م��اًل  وت����وؤّدي  ال��ب��ول��ّي��ة  امل�سالك 
احلوي�سة والكلية. يو�سح الأطّباء اأّنك �ستخترب 
حيث  الظهر  يف  واأمل���اً  وم�ساكل  وال���ربد  احل��ّم��ى 
الأع�ساء  باأمٍل يف  �ست�سعر  الكليتان. كذلك  تقع 
اإىل  حتتاج  لذا  خطرًة،  احلالة  هذه  التنا�سلّية. 

امل�ساّدات احليوّية عن طريق احلقن الوريدي.

احلاجة الدائمة اإىل التبّول:
ال��ت��ب��ّول )ع�سر  ب��داي��ة  الأمل: يف  م�����س��در  ح���ّدد 
)ع�سر  منه  الأخ���رية  النقاط  عند  اأم  ال��ت��ب��ّول(، 
التبّول النهائي(؟ اأّما العار�س الآخر فهو حني 
اأحياناً  ذل��ك  ي��رتاف��ق  ال��ع��ادة.  اأك���ر م��ن  تتبّول 
الأطّباء  وي��ح��ّذر  دون��ه.  اأو من  البول  دٍم يف  مع 
اأّن وج���ود ق��ط��رات دٍم يف ال��ب��ول ي���دّل على  م��ن 
امل�ساّدات  ع��ادة  الطبيب  ي�سف  اللتهاب.  ح��ّدة 
الق�سم  ت�سيب  احل��ال��ة  ه���ذه  اأّن  مب��ا  احل��ي��وّي��ة 

ال�سفلي من عدوى اجلهاز البويل.

عدوى  اإىل  ت��وؤّدي  الربو�شتات  يف  م�شاكل 
اجلهاز البويل:

البويل عن م�ساكل مبكرة  تنتج عدوى اجلهاز 
اأو متاأّخرة يف الربو�ستات كالتهاب الأخري جّراء 
عدوى بكتريّية. اإذا كنَت تعاين م�ساكل متزامنة 
اإىل  يف الربو�ستات، ف�ستحتاج، بح�سب الأطّباء، 
ذاته  بحّد  الربو�ستات  لأّن  جل��راح��ة  اخل�سوع 

اجلهاز  ع��دوى  اإىل  وي���وؤّدي  اللتهاب  يف  ي�سهم 
البويل.

ي��ح��ت��اج ال���رج���ال، خ�����س��و���س��اً يف ال�����س��ّت��ي��ن��ات اأو 
جلراحة  اخل�سوع  اإىل  العمر،  من  ال�سبعينات 
الأخ���ري  لأّن  ل��ل��ربو���س��ت��ات  ا���س��ت��ئ�����س��اٍل  اأو  ل��ي��زر 
اإجماًل هو ال�سبب وراء اإ�سابتهم بعدوى اجلهاز 

البويل.

جتّمع  اإىل  ت���وؤّدي  التبّول  يف  ال�شعوبة 
اجلراثيم:

البولّية  امل�سالك  يف  التبّول  يف  ال�سعوبة  ت��وؤّث��ر 
فتجد اإج��م��اًل روا���س��ب يف ال��ب��ول. اأّم���ا ح��ني ل 
بعدوى  ت�����س��اب  ف��ق��د  امل��ث��ان��ة،  اإف�����راغ  ت�ستطيع 
حاّدٍة  حالٍة  اإىل  بدورها  ت��وؤّدي  ثانوّية  بكتريّية 

من عدوى اجلهاز البويل.
 يبقى الرجال الذين جتاوزوا ال�سّتني من العمر 
اأكر عر�سًة لالإ�سابة بهذه العدوى، خ�سو�ساً 

اإذا كان الربو�ستات لديهم مت�سّخماً.

واحل�شاة  الإح��ل��ي��ل  ت�شّيق  م��ن  ان��ت��ب��ه 
الكلوّية:

ب�سيق  اأي�����س��اً  امل��ع��روف  الإح��ل��ي��ل،  ت�سّيق  ينتج 
جمرى البول،

 عن اإ�سابٍة اأو ورٍم. 
ويف معظم احلالت، تخترب اأملاً وانزعاجاً كبرياً 
حني تتبّول. ي�سري ذلك اأي�ساً اإىل وجود ح�ساة 

يف الكليتني، 
عالج،  دون  م��ن  تركتها  واإذا  الأط��ّب��اء.  بح�سب 
البويل.  اجلهاز  بعدوى  الإ�سابة  اإىل  ف�ستوؤّدي 
مّرات  تتبّول  كنَت  اإذا  الطبيب  مراجعة  عليك 

كثرية وبكميات قليلة يرافقها �سعور باحلريق.

فهم التهاب الإحليل:
الإحليل،  التهاب  اإىل  البكتريّية  العدوى  ت��وؤّدي 
اإجماًل  ت�سيب  الأط��ّب��اء  بح�سب  احل��ال��ة  وه��ذه 
اأمرا�ساً  ي��ع��ان��ون  ���س��ّن��اً ح��ني  ال��رج��ال الأ���س��غ��ر 
لدى  وتكون خفيفة   ، اّت�سال جن�سيٍّ ناجتة عن 

البع�س فتنح�سر حّدتها من تلقاء نف�سها.

ن�شائح
قم باخلطوات التالية اإذا �سعرت بحريٍق اأو اأمٍل 

حني تتبّول:
وم�سروبات  ال����رّبي  ال��ت��وت  ع�سري  ا���س��رب   •

احلم�سّيات كالليمون والربتقال، 
ت��خ��ّف��ف الأمل  ب��ه��ا الأط����ّب����اء لأّن���ه���ا  ي��ن�����س��ح  اإذ 

والنزعاج لكّنها ل تق�سي على اجلراثيم. 
لذا راجع طبيبك لي�سف لك امل�ساّدات احليوّية 

الالزمة.
البولّية  والقلوّيات  احليوّية  امل�ساّدات  • تناول 
وامل�����س��ّك��ن��ات مل��ع��اجل��ة ع���دوى اجل��ه��از ال��ب��ويل يف 
هذه  ع��ل��ى  احل�����س��ول  ��ل  ُي��ف�����سّ ال�سفلي.  الق�سم 

الأدوية من ال�سيدلّيات.
كليتيك  ل��ت��ن��ّظ��ف  امل����اء  م��ن  م���زي���داً  • ا���س��رب 
عنك  لتبعد  ال�سوائل  ا�ستهالك  وِزد  والإحليل، 

ال�سعور بالنزعاج.

عدوى اجلهاز البويل والتهاب الإحليل.. معظم الرجال ل يدرك م�ساوءه
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العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اإعادة اإعالن بالن�شر 

يف الدعوى احلقوقية 2018/47  مدين جزئي
املدعية / وكالة ال�سرق لل�سفريات وال�سياحة 

اىل املدعي عليه / راجي�س كينادي جون �سانثو بن جون �سانثو�سا 
قد اقامت املدعية الدعوى احلقوقية 2018/47 مدين جزئي 

وطلبت فيها احلكم بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 372735 درهم 
مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع 12% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى 

متام ال�سداد والزام املدعي عليه بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة. 
مما يقت�سي ح�سورك اىل اإدارة الدعوى براأ�س اخليمة يوم الثالثاء 2018/4/24 م 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا او ار�سال وكيل عنك يف الوقت املحدد. 
حرر بتاريخ : 2018/4/17 

 اإدارة الدعوى 

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 634
باك�ستاين    ، عبدالرحمن  حاجي  الرحمن  جميب  ال�سيد/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
ال�سيد   اىل  وذلك    %100 البالغة  ح�سته  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  يرغب  اجلن�سية 
عرفان اهلل خان �سريت خان - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة با�سم )دار املجاز 
 )749519( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  امل�سلحة(  النجارة  ملقاولت 

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 637
كنان ثودوكايل - هندي  اجلن�سية يرغب يف  ال�سيد/ جمال  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ا�سد نعم �سديقي نعيم 
احل�سن �سديقي - باك�ستاين اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )كافترييا ال�سيوف( تاأ�س�ست 
باإمارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم )524020( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية 

بال�سارقة  تعديالت اخرى : ل يوجد. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 639
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ خليفه مبارك ن�سري حممد الرويحي ، اإماراتي  اجلن�سية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  يف الرخ�سة امل�سماة / مطعم �سباب 
املدينة ، مبوجب رخ�سة )725699( وذلك لل�سيد / �سرف الدين ببانويل كايالكاندي - هندي 
اجلن�سية  تعديالت اخرى : مت تنازل مالك الرخ�سة ال�سابق ل�ساحبها احلايل ، ومت تغيري 

ال�سكل القانوين للرخ�سة من )موؤ�س�سة فردية(  اإىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
  اعالن

املرجع : 636
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/  جانك �سردار - افغان�ستان اجلن�سية ، يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )100%( يف ال�سركة )طريق ابو�سغارة 
ملقاولت النجارة امل�سلحة( مبوجب الرخ�سة رقم )741186( وذلك اىل ال�سيد/ 

تاج حممد نور حممد - افغان�ستان اجلن�سية
املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة   وعمالبن�س 
2013 يف �سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم 
ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن  اليه بعد  امل�سار  الت�سديق  على الجراء 

لديه اي  اعرتا�س على ذلك عليه اتباع ال�سبل القانوين حيال ذلك. 
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 638
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سهيل هورمونغ ح�سني - بنغالدي�س  اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  ح�سة اىل ال�سيد/ حممد �سونام الدين 
عبداملطلب - بنغالدي�س اجلن�سية يف الرخ�سة  التجارية : بيت احلياة للخياطة والتطريز 

- ترخي�س رقم )610205(  تعديالت اخرى : تنازل �ساحب الرخ�سة لخر. 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان 
الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه 

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

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعـــــــالن 

 املرجع  2018/248  ك.ع.ت
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
�سلطان را�سد حميد ا�سد النعيمي ، اجلن�سية : الإم��ارات - طلب الت�سديق علي 
اجلاهزة(  املالب�س  لتجارة  )ا�سات  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمرر 
 29519 امل��ل��ف   رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�سة 
ابراهيم  امنه عبيد  ال�سيدة/  اىل  وامل�سجل لدى غرفة جت��ارة و�سناعة عجمان  
مهدي ال علي - اجلن�سية : الإمارات -  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

 اعـــــــالن 
املرجع  2018/247  ك.ع.ت

تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
�سلطان را�سد حميد ا�سد النعيمي ، اجلن�سية : الإم��ارات - طلب الت�سديق علي 
حمرر يت�سمن : تنازل املحل التجاري با�سم )ام كلثوم لتجارة املالب�س اجلاهزة( 
 18428 امل��ل��ف   رق��م  حت��ت  عجمان  يف  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  م��ن  واملرخ�سة 
ابراهيم  امنه عبيد  ال�سيدة/  اىل  وامل�سجل لدى غرفة جت��ارة و�سناعة عجمان  
مهدي ال علي - اجلن�سية : الإمارات - ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان 
انق�ساء  بعد  امل��ذك��ور  املحرر  يف  ال�ساأن  ذوي  التوقيعات  على  بالت�سديق  �سيقوم 

ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية االقت�شادية- عجمان

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

الكاتب العدل- عجمان

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 يف الق�شية رقم 2017/571 جتاري جزئي - ابوظبي     

دعوة اىل املرفوعة �سده موؤ�س�سة الأ�سطورة للمقاولت وال�سيانة 
العامة واخل�سم املدخل مازن يو�سف مكارم نعلمكم باأنه مت حتديد 
الرمثان للنجارة  املرفوعة من  جل�سة اخلربة واملعاينة بالدعوى 
امل�سلمة وال�سباغ يف موقع امل�سروع يوم ال�سبت املوافق 2018/4/21 
ال�ساعة العا�سرة �سباحا والتي يتوجب عليكم ح�سورها م�سطحبني 

معكم الوثائق التي تخ�س الدعوى     
هاتف اخلبري / املهند�س �شليم الوند 
  050-7921696  

اإعالن اإجتمــاع اخلبـــرة 

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعـــــــالن       

 : خ��ورف��ك��ان   والت�سديقات-  ال��ع��دل  الكاتب  ب���ادارة  ال��ع��دل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم 
ال�سيد/ �سندية را�سد �سامل الظنني اجلن�سية ، الإمارات ،   وطلبا الت�سديق على 
والر�سيات  التك�سية  ملقاولت  امل��رام  التجاري  ال�سم  )تنازل(  يف  يت�سمن  حمرر 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 550708 
بتاريخ 2007/3/4 دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان.   اىل ال�سيد/ كور�سيد 
جا�سو خان خان ، اجلن�سية : الهند - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف 
املذكور  املحرر  ال�ساأن يف  ذوي  توقيعات  بالت�سديق على  �سيقوم  مدينة خورفكان 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2018/1/2453 

رقم  وكالة  ال�سعود مبوجب  ابو  �سفيق  م - وميثلها / حممد  م  ذ  �س  للعقارات  الزاجل   : املنذر 
املحرر )2014/1/164695( وميثله / رجاء ادري�سي ت�سويل مبوجب وكالة م�سدقة 

املنذر اليه : الثالثية ملقاولت البناء - �س ذ م م 
عنوانه / �سكن  عمال 5 غرف + 1 ا�ستوديو جممع دبي لال�ستثمار رقم الر�س 597-680 

للعقار )�سكن عمال 5 غرف + 1  التام  اليه ب�سرورة الخ��الء  املنذر  املنذر /  : - ينذر  املو�سوع 
ا�ستوديو جممع دبي لال�ستثمار( و�سداد قيمة اليجار امل�ستحقة ، بال�سافة اىل فاتورة الكهرباء 
وامل��اء وذلك كله يف مدة اق�ساها �سهر من تاريخ ن�سر هذا الن��ذار وال �سي�سطر املنذر لتخاذ 
وم�ساريف  اليجارية  القيمة  كامل  ب�سداد  املطالبة  يف  حقه  حتفظ  التي  القانونية  الج��رءات 
الكهرباء واملياه مبا يف ذلك اللجوء اىل ال�سلطات املخت�سة واجلهات الق�سائية حلفظ حقوقه 

وحتميل املنذر اليه بكافة ر�سوم وم�ساريف التقا�سي مبا فيها اتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/1053  جتاري جزئي 
ان  م م  جمهول حمل القامة مبا  ذ  تيك�سول - �س  �ستار  املدعي عليه / 1- ويلي  اىل 
املدعي/ ار تي ا�س لتاأجري معدات البناء - ذ م م وميثله / جو�سلني �سبلي خري اهلل - 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام ال�سركة املدعي عليها ب�سداد مبلغ  قد 
القانونية  الفائدة  ايجار معدات مع  بدلت  بذمتها مقابل  املرت�سد  درهم   47.333.33
التام  ال�سداد  وحتى   2017/5/22 بتاريخ  احلا�سل  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع 
والر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة بحكم م�سمول بالنفاذ املعجل بغري كفالة.   
بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2018/4/24 امل��واف��ق   ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.12

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/2426  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-اكيوريت تامي للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول 
اأقام عليك  حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة ليوجن التجارية - قد 
الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ )448.000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة  9% من تاريخ ال�ستحقاق 
وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  2018/4/25  
اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���س   9.30 ال�ساعة 
م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  من ميثلك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/420  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1- �سركة ايكويتي انرتنا�سيونال - ذ م م  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �سركة الوحدانية للتجارة العامة - �س ذ م م وميثله / ابراهيم علي 
املو�سى احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ وقدره )636.000 دولر امريكي( او ما يعادله / 2.334.120 
ال�سداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  القانونية  الفائدة  مع  اإم��ارات��ي  دره��م 
التام والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء  املوافق  
2018/5/1  ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/243  جتاري جزئي              

م  م  ذ  املوؤجرة - �س  الركاب باحلافالت  املدعي عليه / 1- كويك رودوي��ز لنقل  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�س�سة بن را�سد للنقليات واملقاولت العامة 
- وميثله/ �سوق حم�سن بدر الكثريي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   81.630( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام 
ال��ت��ام.  وح��ددت لها  ال�سداد  املحاماة والفائدة  9% من تاريخ  رف��ع الدعوى وحتى 
 Ch1.C.13 جل�سة يوم الثنني  املوافق  2018/4/30  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
بالدعوى  رقم  2018/14  تعيني خربة عقاري - دبي 

املتنازع �سده الأول : ا�س ام هولدينجز ليمتد 
املتنازع �سده الثاين : لينك جلوبال ليمتد 

املتنازع �سده الثالث : ارون ناريندر �ساند ميهرا ميهرا 
املتنازع �سده الرابع : بي كيه اف حما�سبون قانونيون 

العنوان : جمهول حمل القامة 
نحيطم علما انه مت انتدابنا خبري ح�سابي بالق�سية اعاله واملرفوعة �سدكم من املتنازعة / فالكن 
�سيتي اوف وندورز - �س ذ م م  - وعليه فانتم مكلفون او من ميثلكم قانونا بح�سور اجتماع اخلربة 
واملقرر عقده يوم الثالثاء  املوافق 2018/4/24   ال�ساعة 12 ظهرا  وذلك مبقر مكتبنا يف )دبي - �سارع 
ابوبكر ال�سديق - مكز حمر عني - البوابة 4 - الطابق 5BG - 5( يرجى احل�سور باملوعد واملكان 
فان  احل�سور  عن  تخلفكم  حال  يف  باأنه  علما  بالدعوى  لدفاعكم  املوؤيدة  امل�ستندات  واح�سار  املحدد 

اخلربة �ستبا�سر اعمالها وفقا لل�سالحيات املخولة لها قانون. 
لال�ستف�سار ب : 6317417 050

اخلبري احل�شابي 
ناهد ر�شاد        

اعالن بالن�شر
 للح�شور اأمام  اخلربة 

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/4154  جتاري  جزئي 
مبا  القامة  حمل  جمهول  جرج�س  �سليب  جرج�س  �سرين  عليه/1-  املدعي  اىل 
ان املدعي/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال اهلل حممد 
غامن نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/1/28  يف الدعوى 
املذكورة اعاله ل�سالح/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( بالزام املدعي عليها 
الف ومائتي واثنني وخم�سني  املدعي مبلغ )واحد وثالثني  توؤدي للم�سرف  بان 
درهم واربعة وت�سعني فل�سا( والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/27  جتاري  جزئي 

امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ط���ارق ر�سيد حممد ر�سيد ق���ودرى ق���ودرى جم��ه��ول حمل  اىل 
القامة مبا ان املدعي/م�سرف الهالل )�سركة م�ساهمة عامة( وميثله:نا�سر مال 
اهلل حممد غامن نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/2/7  
عامة(  م�ساهمة  )���س��رك��ة  ال��ه��الل  ل�سالح/م�سرف  اع���اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف 
بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ )مائة و�سبعة وع�سرين الف 
وثالثمائة وثمانية وع�سرين درهم وت�سعة وع�سرين فل�سا( والزمته بامل�سروفات 
ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/3225  جتاري  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- �سركة احمد �سريف للتجارة العامة ذ.م.م 2- حممد ر�سا عبدالرحمن 
بتاريخ  امل��ن��ع��ق��دة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب���ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  ���س��ريف 
م�ساهمة  )�سركة  ال�سالمي  دبي  ل�سالح/بنك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/1/15
ر�سا  حممد   -2 ذ.م.م  العامة  للتجارة  �سريف  احمد  )�سركة  عليهما  املدعي  بالزام  عامة( 
ال�سالمي  دب��ي  )بنك  للمدعي  ي��وؤدي��ا  ب��ان  بينهما  فيما  بالت�سامن  �سريف(  عبدالرحمن 
)�سركة م�ساهمة عامة( مبلغ وقدره )78.303.96( درهم والزمتهما بالر�سوم وامل�ساريف 
وخم�سمائة درهم اتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/941  جتاري جزئي

حممد  امني  كا�سف   -2 ذ.م.م  الفنية  للخدمات  الم��ني  الف�سل  عليه/1-  املدعي  اىل 
ال��ه��واء ذ.م.م  ب��رو لتجارة مكيفات  امل��دع��ي/ك��ول  ام��ني جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان 
ومي��ث��ل��ه:ع��ب��دال��رح��م��ن ع��م��ر ع��ب��داهلل خم��ري ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى ومو�سوعها 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م   )199645( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام وتثبيت حجز 
حتفظي رقم:2018/130 جتاري.وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س املوافق:2018/4/26 
اأو من ميثلك  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا   ch.1.C.13:بالقاعة ال�ساعة:08:30�س 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل . 
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/944  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  �سحارى المارات الدولية للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ فينيك�س كونكريت برودكت�س فرع من وايف ال�سناعية 
�س.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )6.415.80( درهم والر�سوم وامل�ساريف واتعاب 
املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة 
 Ch 1.C.12 بالقاعة  ال�ساعة 8.30 �س  امل��واف��ق  2018/4/22    ي��وم الح��د 
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
اأي��ام على الأق��ل ويف حالة  مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/879  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  الف�سل المني للخدمات الفنية ذ.م.م 2- كا�سف امني حممد 
امني جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ ايه دي �سي لنظمة الطاقة �س.ذ.م.م 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  خم��ري  ع��ب��داهلل  عمر  وميثله:عبدالرحمن 
املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�سامن والت�سامم مببلغ وقدره )116015( درهم 
وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من   %9 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  والر�سوم 
ال�سداد التام. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2018/5/2   ال�ساعة 8.30 �س 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك  Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور  بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/641  جتاري جزئي
�سيد  علي  �سيد  �سادق   -2 للتجارة  الم���ارات  اف��اق  موؤ�س�سة    -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمزة �سيد ح�سن جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك �سادرات ايران )الفرع 
عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  الرئي�سي( 
بالتكافل والت�سامن )1.2( مببلغ وقدره )115832.41( درهم والر�سوم وامل�ساريف 
ال�ستحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  التفاقية  التاأخريية  والفائدة  املحاماة  واتعاب 
ال�ساعة  املوافق  2018/4/22    الح��د  يوم  لها جل�سة  التام. وح��ددت  ال�سداد  وحتى 
8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/75  جتاري جزئي
الق��ام��ة مبا  �سفيه 2- عبدالرحمن عياد جمهول حمل  / 1-  جم��وه��رات  املدعي عليه  اىل 
جاندهي  راج��ي�����س  م��دي��ره��ا/اإدي��ت��ي��ا  وميثلها  م.د.م.�������س  دامي��ون��د  اأزور  ���س��رك��ة  امل��دع��ي/  ان 
املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  العطار  حم�سن  ال�سيد  ح�سني  وميثله:رو�سة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )42.591.85( دولر امريكي او ما يعادله بالدرهم الماراتي 
من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م   )156.312.09( وق��دره  مبلغ 
   2018/4/22 املوافق   الح��د  يوم  جل�سة  لها  وح��ددت  التام.  ال�سداد  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ 
ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch 1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• تغطية : رم�صان عطا

الن�سخة  ف���ع���ال���ي���ات  ام�������س  ان��ط��ل��ق��ت 
�سكيب  ���س��ي��ت��ي  م��ع��ر���س  م���ن   12 ال����� 
لل�سركات  اأبوابه  يفتح  الذي  اأبوظبي، 
مميز  جمهور  مع  بالتوا�سل  الراغبة 
وكبار  ال���ع���ق���اري���ن  امل�����س��ت��ث��م��ري��ن  م���ن 

ال�سخ�سيات العاملني يف القطاع.
وي�����س��ه��د امل��ع��ر���س ح�����س��ورا ق��وي��ا من 
ك��ب��ار امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ن م��ن داخل 
�سركة  فيهم  مب��ن  وخ��ارج��ه��ا  ال��دول��ة 
الدار العقارية، بلوم القاب�سة واإمكان 
العقارية، وامل�ساركني بهدف ا�ستعرا�س 
اجلمهور  واإط���الع  م�ساريعهم  اأح���دث 

على امل�ساريع امل�ستقبلية.
اأبوظبي،  �سكيب  �سيتي  معر�س  ويقام 
اأبريل  امل�ستمر حتى يوم اخلمي�س 19 
للمعار�س،  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف 
�ساحب  م�����ن  ك����رمي����ة  رع�����اي�����ة  حت�����ت 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة. وتطلق هيئة اأبوظبي 
الواحة  لالإ�سكان م�سروع منوذج فيال 
يف  ت�سميمها  ي�سهم  والتي  امل�ستدامة، 
بن�سبة  الكهرباء  ال�ستهالك يف  تقليل 
ت�سل اىل%70، وتقليل انبعاث ثاين 

اأك�سيد الكربون، وخف�س احلرارة.
العامري،  نخريات  حمد  �سعادة  واأك��د 
لالإ�سكان،  اأبوظبي  لهيئة  العام  املدير 
توجيهات  ترجمة  على  الهيئة  حر�س 
امل�سكن  ت��وف��ري  ال��ر���س��ي��دة يف  ال��ق��ي��ادة 
املنا�سب، حتقيقاً لأهداف خطة اأبوظبي 
والتي  الإجتماعية  التنمية  جم��ال  يف 
حت��ر���س ع��ل��ى ت��وف��ري امل�����س��ك��ن املالئم 
م�ستدام.  ن��ظ��ام  ظ���ل  يف  ل��ل��م��واط��ن��ني 
لالإ�سكان  اأب���وظ���ب���ي  ه��ي��ئ��ة  اإن  وق�����ال 
جممعات  توفري  على  كذلك  حتر�س 
ب��ن��ي��ة حتية  ذات  م�����س��ت��دام��ة،  ���س��ك��ن��ي��ة 
اخلدمات  بجميع  وم����زودة  م��ت��ط��ورة، 
الإماراتية، ويف  الأ�سرة  التي حتتاجها 
جميع مناطق اإمارة اأبوظبي. واأ�ساف 
تتعاون  ل��الإ���س��ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأن 
احلكومية  اجلهات  جميع  مع  وتن�سق 
اأف�سل  اأج���ل ت��ق��دمي  اأب��وظ��ب��ي م��ن  يف 
والت�سهيل  الإم���ارات،  لأبناء  اخلدمات 
اأم����وره����م، وتقدمي  وت��ي�����س��ري  ع��ل��ي��ه��م 
وتعزيز  للمتعاملني،  نوعية  خ��دم��ات 
هذه  عن  ور�ساهم  �سعادتهم  م�ستوى 
اخلدمات. واأ�سار اإىل اأن هيئة اأبوظبي 

يف  م�ساركتها  خ���الل  تتيح  ل��الإ���س��ك��ان 
منوذج  اأبوظبي  �سكيب  �سيتي  معر�س 
التي  الواحة،  فيال  امل�ستدامة،  الفيال 
مع  ي��ت��واف��ق  ال���ذي  بت�سميمها  تتميز 
متطلبات ال�ستدامة لفئات اللوؤلوؤتني 
حتقق  وال���ت���ي  لآىلء  واأرب�������ع  وث�����الث 
املرونة الالزمة وتتما�سى مع خمتلف 
امل��واط��ن��ة، وتتميز  الأ���س��ر  اح��ت��ي��اج��ات 
تقليدية  بتفا�سيل  احل��دي��ث  بنمطها 
وي�سهم  الإم��ارات��ي��ة،  البيئة  اإىل  تعود 
ال�ستهالك  تقليل  يف  الفيال  ت�سميم 
اىل70%،  ت�سل  بن�سبة  الكهرباء  يف 
الكربون،  اأك�سيد  ثاين  انبعاث  وتقليل 
كما يعمل هذا الت�سميم امل�ستدام على 
الفيال  مت��ت��ل��ك  اإذ  احل�������رارة،  خ��ف�����س 
 40% اإىل  ت�����س��ل  م�����س��اءة  م�����س��اح��ة 
الف�سل  وي��ع��ود  ال��ط��اب��ق،  م�ساحة  م��ن 
ن��واف��ذ عميقة  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  يف ذل��ك 
و�سرفات  مب�����س��رب��ي��ة  ون���واف���ذ  ك��ا���س��ف��ة 
م�سممة يف فجوات ولذلك فاإن جميع 
مبظالت  مغطاه  الزجاجية  امل�ساحات 
بغ�س النظر عن اجتاه قطعة الأر�س 
ف��الح حممد  اأك��د معايل  و  م�ستقباًل. 
التخطيط  دائ�����رة  رئ��ي�����س  الأح���ب���اب���ي 
ت�سريحات  يف  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين 
احلدث  ه��ذا  اأهمية  املنا�سبة  بهذه  ل��ه 
وقال: تعد م�ساركتنا يف فعاليات �سيتي 
من  ن�����س��ع��ى  ف��ر���س��ة   2018 ���س��ك��ي��ب 
مع  التعاون  ع��الق��ات  لتعزيز  خاللها 
جميع الأطراف املعنيني و�سركائنا مبا 
والتجارب  تبادل اخلربات  ميكننا من 
معهم من خالل اإبراز م�ستوى التطور 

الذي متكنا من حتقيقه.
اأ�ساف: ت�سكل م�ساركتنا يف معر�س  و 
���س��ي��ت��ي ���س��ك��ي��ب ف��ر���س��ة ن���ق���رتب فيها 
على  ون��ط��ل��ع��ه  اجل���م���ه���ور  اإىل  اأك������ر 
هذا  وميكننا  املتاحة.  اخل��دم��ات  باقة 
املوعد ال�سنوي من اإطالع زوارنا على 
خمتلف اخلدمات التي تقدمها والتي 
اإ�سعاد اجلميع  اإىل  ن�سعى من خاللها 
م��ن خ���الل ق��ي��ا���س م���دى ر���س��اه��م عن 
اأجهزة  با�ستخدام  املقدم�ة  اخل��دم��ات 

قيا�س خم�س�سة لذلك.
باأنه  �سكيب  �سيتي  معر�س  و���س��ف  و   
ت�����س��ت��ع��ر���س فيها  ت��ف��اع��ل��ي�����ة  م��ن�����س��ة 
التي  اللكرتوني�ة  خدماتها  ال��دائ��رة 
بالإ�ساف�ة  امل��ت��ع��ام��ل��ني  جت��رب��ة  ت��ع��زز 
ال�ستثمارية  امل�����س��اري��ع  ع���ر����س  اإىل 
يف  م�ساهمتها  تعك�س  التي  والتنموية 

يف  الفنية  اللوحة  عن  بالك�سف  فخره 
اإط��ار ع��ام زاي��د قائاًل: نحن على ثقة 
م��ن الأث����ر الإي��ج��اب��ي ال���ذي �سيرتكه 
�سيتي �سكيب،  الفني لدى زوار  العمل 
الن�سب  ه��ذا  ببناء  فخر  بكل  و�سنقوم 
داون  رمي  م�سروع   قلب  يف  التذكاري 
ت����اون يف ج���زي���رة ال����رمي ل��ت��ك��ون على 

مراأى جميع �سكان العا�سمة.
لالإ�ستثمار  طموح  �سركة  ت�ستعر�س   ،
اأبوظبي  �سكيب  �سيتي  معر�س  خ��الل 
تاون  داون  رمي  ال��ع��ق��اري  م�����س��روع��ه��ا 
وم�سروع هورايزون تاورز الذي اأعلنت 
اإجنازه موؤخراً.  وقد اأعلنت طموح على 
هام�س فعاليات �سيتي �سكيب اأبوظبي 
وا�ستئجار  ل�سراء  الت�سجيل  ب��اب  فتح 
»هورايزون  داخ��ل  ال�سكنية  ال��وح��دات 
تاورز« �سمن م�سروع مدينة الأ�سواء، 
والتي تتاألف من غرفة اإىل ثالثة غرف 
ال���ربج���ان جمموعة  ن����وم، وي��ح��ت�����س��ن 
الراحة،  وو���س��ائ��ل  امل��راف��ق  م��ن  وا�سعة 
التجارية،  امل���ح���الت  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
ريا�سية،  و���س��ال��ة  لل�سباحة،  وح��م��ام 
اليوغا.    مت���اري���ن  مل��م��ار���س��ة  وم��ن��ط��ق��ة 
الرئي�س  ���س��ع��ف��ار،  ب���ن  اأح���م���د  وق�����ال 
التنفيذي ل�«اإمباور«: » يف ظل الطفرة 
العقارية التي ت�سهدها دولة الإمارات 
والبيئة اخل�سبة التي توفرها الدولة 
العقاريني،  واملطورين  للم�ستثمرين 
تزويد  اإىل  م��ل��ح��ة  احل��اج��ة  اأ���س��ب��ح��ت 
املناطق  تربيد  باأنظمة  امل�ساريع  ه��ذه 
ال�سديقة للبيئة، والتي تتميز مبعايري 
بال�ستدامة  تتميز  عالية  ج���ودة  ذات 
الدولة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م���ع  وت��ن�����س��ج��م 
عاملياً  الأق���ل  لت�سبح  مكانتها  لتعزيز 
يف الب�سمة الكربونية، وروؤية الإمارات 
2021 يف اأن تكون الدولة من اأف�سل 

دول العامل بحلول 2021«.
تعد  التي  املناطق،  تربيد  تطبيق  ومت 
واح����دة م��ن م�����س��رع��ات ك��ف��اءة الطاقة 
لالأمم املتحدة، يف العديد من م�ساريع 
ال��ت��ط��وي��ر ال��ع��ق��اري ال��ك��ربى يف دولة 
ال���ذي يعك�س مدى  الأم����ر  الإم������ارات، 
القطاع.  ه����ذا  يف  احل���ا����س���ل  ال���ت���ق���دم 
وتوفر خدمات تربيد املناطق العديد 
التربيد  بتقنيات  مقارنة  الفوائد  من 
املكتظة  املناطق  يف  وخا�سة  التقليدية 
امل��رت��ف��ع على  ال��ط��ل��ب  ذات  ب��ال�����س��ك��ان 
انخفا�س  بينها  م��ن  ال���ه���واء،  تكييف 
الفعالة  والإدارة  البيئة  على  التاأثري 

الرامية  اأبوظبي  اأه��داف خطة  تنفيذ 
اإىل حتقيق التنمية امل�ستدامة.

التنفيذي  املدير  العولقي،  وقال معن 
»الدار  �سركة  يف  التجارية  للعمليات 
�سيتي  م��ع��ر���س  ي��ع��ت��رب  ال���ع���ق���اري���ة«: 
الرئي�سية  من�ستنا  اأب��وظ��ب��ي  �سكيب 
لنا  يتيح  م�����س��اري��ع��ن��ا.  نخبة  لإط����الق 
التطورات  اأح��دث  ا�ستعرا�س  املعر�س 
وامل�ستثمرين  ال����زوار  اه��ت��م��ام  وج���ذب 
وال���ع���م���الء وخ������رباء ال�����س��ن��اع��ة على 
الرائد،  اإطالق م�سروعنا  ال�سواء. مع 
ال��غ��دي��ر، ن��ت��ط��ل��ع ق��دم��ا ل��ث��الث��ة اأي���ام 
م���زدح���م���ة م����ن امل���ب���ي���ع���ات وال���ت���ع���ارف 
وتقوم  وال���س��ت��ع��را���س��ات«.  واملناق�سات 
بلوم القاب�سة، التي اإىل جانب ك�سفها 
امل�ساريع  م���ن  ع���ن جم��م��وع��ة  ال��ن��ق��اب 
با�ستعرا�س  ال���س��ت��خ��دام��ات،  امل��ت��ع��ددة 
ب���ل���وم هايت�س  م��ث��ل  ق��ائ��م��ة  م�����س��اري��ع 
وبلوم تورز يف دبي، وب��ارك يو و�سوهو 
�سامح  اأب���وظ���ب���ي.  وع���ل���ق  ���س��ك��وي��ر يف 
مهتدي، الرئي�س التنفيذي ل�سرة بلوم 
املعر�س  يف  م�ساركتهم  على  القاب�سة، 
�سكيب  ���س��ي��ت��ي  ت���واج���دن���ا يف  ق���ائ���ال:  
اأبوظبي 2018 يوؤكد مدى اهتمامنا 
ب�سوق العقارات املحلي، كما ي�ساهم يف 
تعزيز ح�سورنا على الأ�سواق الدولية 
الرئي�سية.   واأ�ساف: يوفر لنا معر�س 
للتوا�سل  �سكيب من�سة مثالية  �سيتي 
مبا�سرة مع امل�سرتين من داخل الدولة 
وخارجها املهتمني بعرو�سنا املختلفة. 
اأي�سا ملقابلة امل�ستثمرين  نتطلع قدما 

�سكنية  وح�������دات  ف��ي��ه��ا  ت���ط���رح  ال���ت���ي 
اأن  مف�ساًل  فلاًل،  ولي�س  للمواطنني، 
�سعر الوحدة ال�سكنية يبداأ من 289 
اأن ال�سركة طرحت  األ��ف دره��م. وب��نّي 
�ست  على  للغاية  مي�سرة  ���س��داد  ط��رق 
اأوىل،  دفعة   10% �سداد  مع  �سنوات، 
اأنه  اإىل  لفتاً  ا�ستالم،  دفعة  و15% 
ل ت��وج��د ات��ف��اق��ات م��ع ب��ن��وك لتمويل 
املي�سرة  ال�سداد  ال�سراء، نظراً خلطط 
التي ل حتتاج اإىل متويالت كبرية من 
»دي�سرتكت  اأن  �سالح  وذك��ر  البنوك. 
ت�سم  م��راح��ل  اأرب���ع  يت�سمن   »200
املراحل  طرح  �سيتم  فيما  مبنى،   28
ت���ب���اع���اً خالل  امل�������س���روع  ال���ث���الث���ة يف 
اأحمد  ق��ال  جهته  من  املقبلة.  الفرتة 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  اخل�سيبي، 
التطوير  اأح��دث �سركات  اإح��دى  اإرادة، 
تاأ�س�ست  ال��ع��ق��اري يف الإم����ارات وال��ت��ي 
على  مب�ساريعها  وت��رك��ز   2016 ع��ام 
اإمارة ال�سارقة: يف دورة هذا العام من 
املعر�س، نقوم باإطالق املرحلة الثانية 
قليلة  اأ�سهر  بعد  اجل��ادة،  م�سروع  من 
�سبتمرب  يف  امل�سروع  عن  الإع���الن  من 
نعر�سه  مب���ا  م��ت��ح��م�����س��ون   .2017
ال��ث��ان��ي��ة م��ن ه���ذا امل�سروع  يف امل��رح��ل��ة 
باأنه  نعتقد  �سيء  ببناء  نقوم  ال��رائ��ع؛ 
�سيحظى باهتمام �سباب املجتمع، �سواء 
اأكانوا طالب اأو موظفون جدد اأو حتى 
اأعرب  متزوجون حديثا.  ومن جانبه 
جمل�س  رئي�س  احل��م��ادي،  ن��ادر  �سعادة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار عن  ط��م��وح  ���س��رك��ة  اإدارة 

حول  معهم  التطورات  اآخ��ر  وم�ساركة 
�سري العمليات يف م�ساريعنا. 

وقال وليد الهندي، الرئي�س التنفيذي 
ن��ح��ن  فخورون   : »اإم����ك����ان«  ل�����س��رك��ة 
ب��ال��ت��ق��دم ال�����ذي حت�����رزه ال�����س��رك��ة يف 
م�ساريعها املحلية واخلارجية. نحن ل 
نبني املنازل واملكاتب فح�سب، بل نعمل 
متكاملة  ج��دي��دة  عقلية  ت�سكيل  على 
ال��ع��ق��ارات. وت�سهم  ت��ط��وي��ر  يف جم���ال 
م�ساريعنا بلم�سات فريدة يف الت�سميم، 
وتقدم  واجل����ودة،  املحيطة  والأج�����واء 
اإ�سافة اإىل منط حياة ال�سكان يف املدن 
باأن  واث��ق��ون  ون��ح��ن  حتت�سنها.  ال��ت��ي 
هذه امل�ساريع �ستكون حمطاً لالإهتمام 
ل  وجهة  و�ست�سبح  اكتمالها،  مبجرد 
ال�سكان  احتياجات  تلبية  يف  لها  مثيل 
واأماكن العمل لدعم جمتمعات ن�سيطة 
فاعلة، وناب�سة باحلياة، تتميز ببيئتها 

الإبداعية ووعيها الجتماعي.
البحرية  اجل���راف���ات  ���س��رك��ة  واأك��م��ل��ت 
ال����وط����ن����ي����ة ل���ل���ه���ن���د����س���ة وامل������ق������اولت 
من  ه��ك��ت��ارات  �ستة  ح���وايل  ا�ست�سالح 
ميكرز  يف  العام  لال�ستخدام  الأرا�سي 
الذي  الرئي�سي  امل�����س��روع  دي�����س��رتك��ت، 
على  ال���رمي  ج��زي��رة  يف  تخطيطه  مت 

م�ساحة تبلغ 18 هكتاراً. 
وح�سب اجلدول املقرر، �ستبداأ الأعمال 
خالل  »ب��ي��ك�����س��ل«  مل�����س��روع  التمهيدية 
2018؛  ال���ث���اين م���ن ع����ام  ال��ن�����س��ف 
ح���ي���ث ���س��ت�����س��ت��م��ل ع���ل���ى و����س���ع 700 
املبا�سرة،  اخلطية  ال��دع��ائ��م  م��ن  م��رت 

 180 اإىل  حجمها  ي�سل  وح��ف��ري��ات 
األ��ف مرت مكعب، مع اأك��ر من 900 
دعامة دائمة. وقال الرئي�س التنفيذي 
ل�سركة »واحة الزاوية«، خلدون �سالح، 

مبنا�سبة �سيتي �سكيب 
ط���رح م�����س��روع ج��دي��د ا���س��م��ه »م�سك« 
�ستوديوهات  من  تتاألف  بنايات  ي�سم 
و�سالة،  وغ��رف��ت��ني  و���س��ال��ة  وغ���رف���ة 
ال��دف��ع��ات املي�سرة  احل���دث و ه��و ع��ل��ى 
جميع  تنا�سب  دره���م   1500 ب��واق��ع 

الفئات مبميزات خمتلفة للم�سروع.
ال�����س��رك��ة طرحت  اإن  ���س��ال��ح  واأ����س���اف 
اأطلق  التي  الأوىل  املرحلة  �سهور  من 
من  وتتكون  للبيع،  »ع��ود«  ا�سم  عليها 
وحدة  �سبعة مباٍن �سكنية ت�سم 600 
ا�ستوديو،  ف��ئ��ة  م��ن  وجت���اري���ة  �سكنية 
ف�ساًل  و�سالة،  ن��وم  وغرفتي  وغرفة، 
التجارية،  ال����وح����دات  م���ن  ع����دد  ع���ن 
خ�سراء  وم�ساحات  خدمية،  وم��راف��ق 
ومراكز  وم���دار����س،  ب��امل�����س��روع،  حتيط 

طبية، ومنتجع �سحراوي.
واأو�سح اأن ال�سركة باعت 200 وحدة 
تقريباً يف امل�سروع قبل فتح باب البيع 
اإجمايل  م��ق��دراً  ال��ي��وم،  ر�سمي  ب�سكل 

املبيعات ب�100 مليون درهم.
الأعمال  �ستبداأ  ال�سركة  اأن  اإىل  واأ�سار 
الإن�سائية للمرحلة الأوىل يف الن�سف 
و�سيتم  ال���ع���ام اجل������اري،  م���ن  ال���ث���اين 
توقيع  م��ن  ���س��ه��راً   36 ب��ع��د  الت�سليم 

العقود مع امل�سرتين.
امل��رة الأوىل  اأن ه��ذه ه��ي  واأك���د �سالح 

مل�سادر التربيد على م�ستوى املنطقة.
املناطق  ت��ربي��د  اأن  ���س��ع��ف��ار  ب��ن  واأك����د 
العقارية  للم�ساريع  املثايل  احل��ل  هي 
اجلديدة، وم�ساريع التطوير العقاري 
احلديثة،  ال��ت��ق��ن��ي��ات  ت�����س��ت��خ��دم  ال��ت��ي 
بيئية  منافع  م��ع  اخل��دم��ة  تقدمها  مل��ا 
واقت�سادية كربى.  م�سرياً اإىل اإدراك 
امل��ط��وري��ن ال��ع��ق��اري��ني لأه��م��ي��ة تبني 
خدمة تربيد املناطق والوفورات التي 
كافة  على  مل�ساريعهم  حتققها  ���س��وف 

امل�ستويات.
اأفاد خليفة ال�سيباين مدير عام �سركة 

تالل العقارية اأن ال�سركة متكنت
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  اأع���م���ال  اإجن�����از  م���ن   
يف م�����س��روع ت���الل ال��ع��ق��اري يف اإم����ارة 
ال�سركة  ان  م���و����س���ح���ا  ال���������س����ارق����ة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذ ح�سب  ب����اأع����م����ال  ال���ت���زم���ت 
 امل����خ����ط����ط واجل�������������دول امل�����ح�����ددي�����ن.
بتطوير  ق���ام���ت  ال�����س��رك��ة  اأن  وذك�����ر 
الرا�سي  من  مربع  قدم  مليون   24
اأر������س   ق��ط��ع��ة   1855 ت�����س��م  ال���ت���ي 
ن�سمة. ال��������ف   70 ل�����ع�����دد   ت���ت�������س���ع 
ال�سارقة  حكومة  مع  بال�سراكة  وا�ساد 
يف تنفيذ امل�سروع حيث ت�سعى حكومة 
ع�سرية  م�����دن  خ���ل���ق  اىل  ال�������س���ارق���ة 
متطورة تتوفر بها اخلدمات واملرافق، 
ال�����س��ارق��ة عملت  ح��وم��ة  اأن  م��و���س��ح��ا 
والت�سريعات  ال��ق��وان��ني  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى 
ي�سهده  ال���ذي  ال��ت��ط��ور  ي��واك��ب  ب�سكل 
الإم�������������ارة. ال�����ع�����ق�����اري يف   ال�����ق�����ط�����اع 
9 مباين يف  بناء  اأجن��زن��ا  اإننا  وق���ال:« 
 33 بناء  على  و�سنعمل  تالل  م�سروع 
املقبلة  ال���ف���رتة  اأخ�����رى خ����الل  ب��ن��اي��ة 
و���س��ي��ج��ري ق��ري��ب��ا ع���ر����س ال���وح���دات 
للبيع. امل��ن��ج��زة  امل���ب���اين  يف   ال�����س��ك��ن��ي��ة 
واأو�سح ان التكلفة ال�ستثمارية مل�سروع 
 تالل قد بلغت 2.4 مليار درهم اماراتي.
لكافة  ال�سماح  ع��ن  ال�سيباين  واأع��ل��ن 
م�سروعها  يف  ب��ال��ت��م��ل��ك  اجل��ن�����س��ي��ات 
اإم��ارة ال�سارقة وعن  »مدينة تالل« يف 
 البدء بتطبيق قوانني التملك اجلديدة.
وذكر  ال�سيباين اأن القوانني اجلديدة 
الدولة  مل��واط��ن��ي  احل���ر  التملك  تتيح 
ودول جمل�س التعاون اخلليجي وكافة 
املقيمني  م���ن  ال��ع��رب��ي��ة،  اجل��ن�����س��ي��ات 
حني  يف  ال��دول��ة،  يف  املقيمني  غ��ري  اأو 
الأجنبية  للجن�سيات  ال��ت��م��ل��ك  ي��ح��ق 
دون  للتجديد،  قابلة  �سنة   100 مل��دة 

ا�سرتاط الإقامة يف الدولة.

انطالق الن�شخة ال�� 12من �شيتي �شكيب اأبوظبي

املعر�ش العقاري الأكرب يف العا�سمة الإماراتية يوا�سل دوره كاأبرز الفعاليات اجلاذبة لكبار املطورين

خليفة ال�سيباين: اأجنزنا بناء 9 مباين يف م�سروع تالل و�سنعمل على بناء 33 بناية اخرى خالل الفرتة املقبلة

تربيد  ���ش��ع��ف��ار:  ب���ن  اأح���م���د 
امل��ن��اط��ق ه���ي احل����ل امل��ث��ايل 
اجلديدة،  العقارية  للم�شاريع 
وم�شاريع التطوير العقاري التي 
احلديثة التقنيات  ت�شتخدم 

نتطلع  م���ه���ت���دي:  ����ش���ام���ح 
ق����دم����ا اأي���������ش����ا مل��ق��اب��ل��ة 
اآخر  وم�شاركة  امل�شتثمرين 
�شري  ح��ول  معهم  ال��ت��ط��ورات 
م�����ش��اري��ع��ن��ا يف  ال��ع��م��ل��ي��ات 

ن���������������ادر احل���������م���������ادي:
ال��ت�����ش��ج��ي��ل  ب������اب   ف���ت���ح 
ل�����������ش�����راء وا����ش���ت���ئ���ج���ار 
ال�������وح�������دات ال�����ش��ك��ن��ي��ة 
داخ���ل »ه���وراي���زون ت���اورز«

اح����م����د اخل�����ش��ي��ب��ي:
 ن���ق���وم ب���ب���ن���اء ���ش��يء

ب��اه��ت��م��ام  ���ش��ي��ح��ظ��ى   
�شواء  املجتمع،  �شباب 
م��وظ��ف��ون اأو  ط�����الب 

ول��������ي��������د ال�������ه�������ن�������دي: 
التمهيدية  الأعمال  �شتبداأ 
مل�����������ش�����روع »ب���ي���ك�������ش���ل«

 خ�����الل ال��ن�����ش��ف ال���ث���اين 
2018 ع��������������ام  م����������ن 
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املال والأعمال

اإيداعات درهم  مليار   55.8
 نقدية لدى » املركزي « يف 3 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

 55.8 امل��رك��زي  اإج��م��ايل الإي��داع��ات النقدية ل��دى م�سرف الإم���ارات  بلغ 
.. فيما و�سلت قيمة  ال��ع��ام اجل���اري  الأول م��ن  ال��رب��ع  مليار دره��م خ��الل 

ال�سحوبات اإىل 55.095 مليار درهم.
وا�ستنادا اإىل الأرقام التي اأ�سدرها امل�سرف املركزي ام�س.. فقد مال �سلوك 
املتعاملني لدى اجلهاز امل�سريف يف الدولة نحو الإيداع بنحو 700 مليون 

درهم.
 55.781 اإىل نحو  وتف�سيال.. و�سلت قيمة الإيداعات بالعملة الورقية 

مليار درهم.. فيما بلغت بالعملة املعدنية 23 مليون درهم.
مليار   19.104  - املا�سي  مار�س  �سهر  خ��الل   - بلغت  الإي��داع��ات  وكانت 
درهم بنمو ن�سبته 25.6 يف املائة مقارنة مع �سهر فرباير.. يف حني ل زال 
�سهر يناير من العام 2018 الأكر ن�ساطا يف حركة الإيداعات والتي بلغت 

قيمتها 21.5 مليار درهم.
اأما على جانب ال�سحوبات.. فقد بلغت قيمتها خالل �سهر مار�س 19.530 
الذي  نوفمرب  �سهر  مع  مقارنة  املائة  يف   19.7 ن�سبته  بنمو  دره��م  مليار 
ال�سحوبات  حركة  حيث  من  ن�ساطا  الأك��ر  مار�س  �سهر  يعد  فيما  �سبق.. 

خالل الربع الأول من العام اجلاري.
وعادة ما تعك�س حركة الإيداعات وال�سحوبات املنفذة بني اجلهاز امل�سريف 
فرتة  خالل  عام  ب�سكل  الوطني  القت�ساد  ي�سهده  الذي  الن�ساط  م�ستوى 
معينة علما باأن كافة املوؤ�سرات املتوفرة حتى الآن ت�سري اإىل ن�سب منو جيدة 

يف غالبية القطاعات التي ت�سكل الرافد الرئي�س لالقت�ساد الوطني.

موانئ دبي العاملية نظمت منتدى العمالء
مليار درهم حجم جتارة ال�سيارات   39.5
وقطع الغيار يف املنطقة احلرة جلبل علي

•• دبي-الفجر: 

علي  جلبل  احل��رة  واملنطقة  الإم���ارات  اإقليم  العاملية-  دب��ي  موانئ  نظمت 
الغيار بح�سور عدد  وقطع  ال�سيارات  لقطاع  العمالء  منتدى  “جافزا” 
من كبار امل�سوؤولني وقادة �سناعة ال�سيارات، حيث مت مناق�سة اأهم الفر�س 
ال�ستثمارية ال�سخمة املتوقعة خالل الفرتة املقبلة وكيفية توحيد اجلهود 
بني موانئ دبي العاملية وعمالئها لقتنا�س هذه الفر�س املجدية اقت�سادياً 

يف �سوق منطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا الذي يزخر بفر�س واعدة.
 ،2017 يف  درهم  39.5مليار  اإىل  وو�سلت جتارة هذا القطاع يف جافزا 
وهو ما يثبت جمدداً اأهمية جافزا يف منو وازدهار هذه ال�سناعة ب�سفتها 
ملنطقة  اللوج�ستية  واخل��دم��ات  ال��ت��ج��ارة  وم��رك��ز  ال��رائ��دة  احل��رة  املنطقة 

ال�سرق الأو�سط واأفريقيا.
والرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم  بن  اأحمد  �سلطان  ق��ال  وباملنا�سبة 

التنفيذي ملجموعة موانئ دبي العاملية: 
» اإن النمو امللحوظ لقطاع ال�سيارات يوؤكد على مكانة دبي باعتبارها املركز 
اللوج�ستي الأف�سل لقطاع ال�سيارات يف املنطقة. كما اأن البنية التحتية يف 
الإمارة تعترب عامال اأ�سا�سيا  يف جذب قطاع مثل ال�سيارات والذي يعتمد 
على �سل�سلة التوريد ال�سريعة، وهو ما تدركه موانئ دبي العاملية حيث تقدم 
ت�سهيالت وخدمات فريدة لل�سركات ما جعل هذا القطاع جزءا ل يتجزاأ من 

ق�سة جناح موانئ دبي العاملية نتيجة لثقة عمالئنا يف ما نقدمه لهم«.
قاعدة  املائة من  يف   11 والنقل ميثل  ال�سيارات  اأن قطاع  �سليم  بن  واأك��د 
عمالء جافزا، حيث حتت�سن 546 �سركة يف هذا القطاع من 62 دولة مبا 
يف ذلك عدد من ال�سركات املدرجة على قائمة فورت�سن 500 العاملية، كما 

يعمل حوايل 8،200 موظف يف هذا القطاع. 
ياأتي  املنتدى  ه��ذا  اأن  اإىل  العاملية  دب��ي  موانئ  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ���س��ار 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  مع  ان�سجاماً 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” بت�سهيل 
ممار�سة اأعمال ال�سركات يف جافزا والتعرف على احتياجاتها مبا يعزز من 
ثقة امل�ستثمرين يف اقت�ساد الإمارة وير�سخ مكانتها مركزاً عاملياً لالأعمال.

ويعد ميناء جبل علي املحور الرئي�سي يف املنطقة ملناولة ب�سائع الدحرجة 
بفعل قربه من اأكرب الأ�سواق النا�سئة يف العامل، حيث ا�ستطاع امليناء مناولة 

ما يقرب من 1.1 مليون مركبة يف 2017.
بدوره اأكد حممد املعلم املدير التنفيذي واملدير العام ملوانئ دبي العاملية- 
اإقليم الإمارات واملدير التنفيذي جلافزا على اأهمية منوذج ميناء جبل علي 
واملنطقة احلرة يف تقدمي خدمات متكاملة لقطاع ال�سيارات وقطع الغيار 
لي�سبح هذا النموذج الأكر فعالية على ال�سعيد القليمي مدعوماً بربط 

لوج�ستي متعدد.
الركائز  م��ن  العمالء  م��ع  امل�ستمر  واحل���وار  الب��ت��ك��ار  اأن  اإىل  املعلم  ولفت 
اىل  ال��رام��ي��ة  الإم����ارات  العاملية-  دب��ي  م��وان��ئ  ا�سرتاتيجية  يف  الأ�سا�سية 

احلفاظ  على موقعها الريادي. 
180 خط �سحن بحري  واأكد املعلم باأن ميناء جبل علي يخدم اأكر من 
ويوفر اأكر من 80 خدمة اأ�سبوعية، ما يجعله البوابة الرئي�سية لالإمارات 
دبي  موانئ  تعمل  كما  الأو���س��ع،  واملنطقة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  ودول 
ا�ستك�ساف  ل�سركات جافزا  يتيح  العامل وهو ما  40 دولة حول  العاملية يف 

فر�س جديدة يف هذه الأ�سواق.
اأو�سع  ب�سكل  النفتاح  �سرورة  على  املنتدى  امل�ساركة يف  ال�سركات  واجمعت 
على الأ�سواق النا�سئة يف اأفريقيا واآ�سيا ملا تقدمه من فر�س واعدة لتنمية 
بني  و�سل  كحلقة  اجلغرايف  الدولة  موقع  ظل  يف  �سادراتها  قيمة  وزي��ادة 
واجلمركية  ال��ت��ج��اري��ة  الت�سهيالت  ع��ن  ف�����س��اًل  وامل�����س��ت��وردي��ن  امل�سنعني 
التعامل مع �سل�سلة  القادرة على  املتطورة  اللوج�ستية واملوانئ  والإمكانات 

توريد هذه ال�سناعة ال�سخمة.

حامد بن زايد يفتتح فعاليات » �سيتي �سكيب اأبوظبي « يف دورته الـ 12

القطاع  املوؤثرة يف  الق�سايا  اأهم  ملناق�سة 
العقاري يف الدولة واملنطقة.

املو�سوعات  ع���ددا م��ن  امل��وؤمت��ر  ون��اق�����س 
ال�سطناعي  ال����ذك����اء  وم��ن��ه��ا  ال���ه���ام���ة 
وال���ب���ل���وك ت�����س��ني واإن�����رتن�����ت الأ����س���ي���اء 
وال����س���ت���ث���م���ار يف اأب���وظ���ب���ي والإ����س���ك���ان 

املي�سر.
على  الثالث  للعام  املعر�س  وي�ست�سيف 
“ حوارات �سيتي �سكيب  التوايل فعالية 
ال�سناعة  خل��رباء  اأر�سية  توفر  التي   “
امل�ستثمرين  وب����ني  ب��ي��ن��ه��م  ل��ل��ت��وا���س��ل 
التي  املو�سوعات  �سملت  واخلرباء حيث 
القطاع  يف  الإب����داع  الفعالية  ت�سمنتها 

العقاري والثقة بال�سوق.

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات 
امل�سلحة .. افتتح �سمو ال�سيخ حامد بن 
عهد  ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
ال�12 من  ال�����دورة  ام�����س-   - اأب��وظ��ب��ي 
معر�س “ �سيتي �سكيب اأبوظبي 2018 
“ الذي يقام يف مركز اأبوظبي الوطني 
غد  ح��ت��ى  اأع��م��ال��ه  وت�ستمر  ل��ل��م��ع��ار���س 

اخلمي�س.
وق����ام ���س��م��وه ب��ج��ول��ة ���س��م��ل��ت ع����ددا من 
امل��ع��ر���س الذي  امل�����س��ارك��ة يف  الأج��ن��ح��ة 

ي�ستقطب اأكر من 100 عار�س حملي 
ودويل.. حيث رافق �سموه خالل اجلولة 
اخلييلي  خمي�س  مغري  الدكتور  معايل 
من  وع��دد  املجتمع  تنمية  دائ���رة  رئي�س 

امل�سوؤولني.
واط����ل����ع ����س���م���وه خ������الل اجل����ول����ة على 
تطرحها  التي  امل�سروعات  يف  التطورات 
املعر�س  يف  امل�ساركة  الوطنية  الأجنحة 
العمراين  ومنها جناح دائرة التخطيط 
وال����ب����ل����دي����ات وج����ن����اح ه���ي���ئ���ة اأب���وظ���ب���ي 
ال�سركات  اإىل  اإ����س���اف���ة  ل���الإ����س���ك���ان.. 
الوطنية املختلفة ومنها الدار العقارية 

و بلوم واإمكان.
اآل  زاي��د  ب��ن  ال�سيخ حامد  �سمو  واأب���دى 

الوا�سعة  امل�ساركة  بحجم  اإعجابه  نهيان 
يف املعر�س وم�ستوى التنظيم .. موؤكدا 
ال��دول��ة ي�سهد  ال��ع��ق��اري يف  ال��ق��ط��اع  اأن 
ودعم  متابعة  ظ��ل  وازده�����ارا يف  ت��ط��ورا 

م�ستمر من قيادة الدولة الر�سيدة.
كبار  من  قويا  ح�سورا  املعر�س  وي�سهد 
الدولة  داخ���ل  م��ن  العقارين  امل��ط��وري��ن 
وخ���ارج���ه���ا ب���ه���دف ا���س��ت��ع��را���س اأح����دث 
م�����س��اري��ع��ه��م واإط��������الع اجل���م���ه���ور على 

امل�ساريع امل�ستقبلية.
امل��دي��ر التنفيذي  ال��ع��ول��ق��ي  وق���ال م��ع��ن 
ل��ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ت��ج��اري��ة يف ���س��رك��ة ال����دار 
�سكيب  ���س��ي��ت��ي  م��ع��ر���س  اإن  ال���ع���ق���اري���ة 
الرئي�سية  امل��ن�����س��ة  ي��ع��ت��رب  اأب����وظ����ب����ي 

ا�ستعرا�س  يتيح  امل�ساريع حيث  لإطالق 
الزوار  اهتمام  التطورات وج��ذب  اأح��دث 
وامل�ستثمرين والعمالء وخرباء ال�سناعة 

على ال�سواء.
من جانبه .. اأكد �سامح مهتدي الرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����س��رك��ة ب��ل��وم ال��ق��اب�����س��ة اأن 
�سكيب  ���س��ي��ت��ي  م���ع���ر����س  يف  ال���ت���واج���د 
الهتمام  م��دى  يوؤكد   2018 اأبوظبي 
ب�����س��وق ال��ع��ق��ارات امل��ح��ل��ي ك��م��ا ي�سهم يف 
الدولية  ب���الأ����س���واق  احل�����س��ور  ت��ع��زي��ز 

الرئي�سية.
وعقد على هام�س املعر�س موؤمتر �سيتي 
من  نخبة  جمع  ال���ذي  اأب��وظ��ب��ي  �سكيب 
العقاريني  واخل�����رباء  امل��ت��ح��دث��ني  ك��ب��ار 

•• اأبوظبي-وام: 

ا���س��ت��ع��ر���س��ت ���س��رك��ة ال���ق���درة ال��ع��ق��اري��ة ال����ذراع 
ال���ع���ق���اري ل�����س��رك��ة ال����ق����درة ال��ق��اب�����س��ة خالل 
اأبوظبي  �سكيب  �سيتي  م��ع��ر���س  يف  م�ساركتها 
2018 نخبة متميزة من م�ساريعها التطويرية 
اأبوظبي  مدينة  يف  ب��اي  م��ن��ارة  وه��ي  امل�ستقبلية 

وبراري عني الفاي�سة يف منطقة العني.
رئي�س جمل�س  الدرعي  ثعلوب  بن  وق��ال حممد 
يف  امل�����س��ارك��ة  اإن  القاب�سة  ال��ق��درة  ���س��رك��ة  اإدارة 
امل���ع���ر����س ت����اأت����ي ان���ط���الق���ا م����ن احل����ر�����س على 
التي  ال��وط��ن��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  اإجن����اح  يف  امل�ساهمة 
ت�سهم يف اإبراز ال�سورة احل�سارية املتميزة لإمارة 

اأبوظبي واملكانة العمرانية الراقية التي و�سلت 
اإىل  اإ�سافة  العاملي..  امل�ستوى  اإليها الإمارة على 
باإمارة  والتنمية  التطوير  عملية  يف  امل�ساهمة 
فعالة  ا�سرتاتيجية  اعتماد  خ��الل  من  اأبوظبي 
ا�ستثمارية  م�����س��روع��ات  يف  وال���دخ���ول  لل�سركة 

تطويرية هامة مبجالت متعددة.
رئي�س  خ��وري  يو�سف  خليفة  ق��ال   .. جانبه  من 
جمل�س اإدارة �سركة القدرة العقارية اإن معر�س 
يف  ف��ارق��ة  عالمة  اأ�سبح  اأبوظبي  �سكيب  �سيتي 
جمال التطوير العقاري املحلي والعاملي.. موؤكدا 
اأن القدرة العقارية تعمل على اإجناز م�سروعات 
املعايري  تواكب  اجل��ودة  عالية  مبعايري  �سخمة 

العاملية.

القدرة العقارية ت�سارك يف �سيتي �سكيب 

غرفة دبي تطلق ن�سخة حمدثة من عالمة غرفة دبي للم�سوؤولية الجتماعية
•• دبي-الفجر:

يف اإط��ار جهودها لإب��راز ري��ادة �سركات املنطقة يف جمال 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات وال���س��ت��دام��ة يف 
و�سناعة  جتارة  غرفة  اأطلقت  عملها،  واأماكن  ن�ساطاتها 
للم�سوؤولية  دب��ي  غرفة  عالمة  من  حمدثة  ن�سخة  دب��ي 
الج��ت��م��اع��ي��ة ل��ل��م��وؤ���س�����س��ات واأع���ل���ن���ت ع���ن ف��ئ��ة جديدة 
اأقيم ام�س يف مقر  لل�سركات الرائدة، وذلك خالل حفٍل 
غرفة دبي بديرة. وح�سر احلفل �سعادة ه�سام ال�سرياوي، 
وح�سٍد  دب��ي  غرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب 
م��ن اأ���س��ح��اب ال�����س��رك��ات احل��ا���س��ل��ة ع��ل��ى ع��الم��ة غرفة 
اإىل  بالإ�سافة  للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية  دبي 
اأ�سحاب ال�سركات املختلفة يف الإمارة والراغبة بالتعرف 
اأكر على العالمة يف حلتها اجلديدة ومميزاتها وفئتها 

اجلديدة لل�سركات الرائدة. 
اأرب���ع���ة جمالت  ع��ل��ى  امل��ح��دث��ة  ال��ع��الم��ة بحلتها  وت��رك��ز 
واملجتمع  والبيئة  وال�����س��وق  العمل  م��ك��ان  وه��ي  رئي�سية 
املحلي، حيث اأجريت عدة حت�سينات على العالمة لت�سمل 
وعوامل  التقييم،  نقاط  لحت�ساب  جديد  معياري  نظام 

امل�سوؤولية  ومم��ار���س��ات  ���س��ي��ا���س��ات  ق���وة  لتقييم  م��ط��ورة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  للتقييم  ج��دي��دة  ومعايري  الجتماعية، 

نظام اإلكرتوين جديد لتقدمي الطلبات والتقييم.
ال��ف��ئ��ة اجل��دي��دة للعالمة بهدف  ال��غ��رف��ة  ك��م��ا واأط��ل��ق��ت 
ت�سيري وحوكمة  اأنظمة  ا�ستخدام  ال�سركات على  ت�سجيع 
فعالة بالإ�سافة اإىل اإ�سراك العديد من اأ�سحاب امل�سلحة 
ا�سرتاتيجيات  لتح�سني  امل�ستمرة  اجل��ه��ود  يف  املعنيني 
ال�سركات  قيا�س  فقط  ولي�س  الج��ت��م��اع��ي��ة،  امل�����س��وؤول��ي��ة 
لأن�سطتها املتعلقة بامل�سوؤولية الجتماعية. وتعك�س الفئة 
اجلديدة للعالمة حتولها من كونها ممار�سة اإدارية اإىل 
اأداة اإدارية ا�سرتاتيجية متكن ال�سركات من اتخاذ قرارات 

جيدة ومدرو�سة.
املحدثة  الن�سخة  على  ال�����س��رياوي  ه�سام  ���س��ع��ادة  واأث��ن��ى 
للموؤ�س�سات،  الجتماعية  للم�سوؤولية  دبي  غرفة  لعالمة 
امل�سوؤولية  اأداء  ق��ي��ا���س  اإىل  ���س��ت��ه��دف  اأن��ه��ا  اإىل  م�����س��رياً 
ال�سركات  اأن�سطة  تاأثري  وتقييم  لل�سركات،  الجتماعية 
يف جمال امل�سوؤولية الجتماعية، بالإ�سافة اإىل ا�ستخدام 
يف  املعنيني  امل�سلحة  اأ�سحاب  واإ���س��راك  متطورة،  اأنظمة 

رحلة امل�سوؤولية الجتماعية لل�سركات اخلا�سة بهم.

�ستجذب  للعالمة  املحدثة  الن�سخة  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
العديد من ال�سركات و�سرتفع م�ستوى الوعي بامل�سوؤولية 
الأعمال  ال�سركات وجمتمع  الجتماعية ومعايريها بني 
يف دبي، داعياً ال�سركات يف دبي اإىل التقدم بطلب للح�سول 
على العالمة وال�ستفادة من املزايا التي توفرها الن�سخة 

اجلديدة واملحدثة للعالمة.
عالمة   309 مبنح  قامت  الغرفة  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
اإىل ال�سركات منذ اإطالق املبادرة يف عام 2010، موؤكداً 

على اأهمية العالمة يف م�ساعدة ال�سركات على التاأكد من 
فعالية ممار�ساتها امل�سوؤولة، لفتاً كذلك اإىل اأن ما مييز 
للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية  دب��ي  غرفة  عالمة 
مل�ساعدة  الأو���س��ط  ال�����س��رق  يف  متطور  ب��رن��ام��ج  اأول  اأن��ه��ا 

ال�سركات على التاأكد من فعالية ممار�ساتها امل�سوؤولة.
وب���اب ال��ت��ق��دم بطلب احل�����س��ول على ع��الم��ة غ��رف��ة دبي 
جميع  اأم��ام  مفتوح  للموؤ�س�سات  الجتماعية  للم�سوؤولية 
ال�سركات واملوؤ�س�سات بغ�س النظر عن نوعها اأو حجمها اأو 
اأو تخ�س�ساتها. كما وميكن لل�سركات احلا�سلة  قطاعها 
ع��ل��ى ال��ع��الم��ة يف ن�����س��خ��ت��ه��ا ال�����س��اب��ق��ة ل��ت��ق��دمي الطلب 

للح�سول على العالمة يف ن�سختها املحدثة.
ويعترب مركز اأخ��الق��ي��ات الأع��م��ال ال��ذي مت اإط��الق��ه يف 
الأقدم  امل��رك��ز   2004 ع��ام  دب��ي  غ��رف��ة جت���ارة و�سناعة 
ل��دوره البارز  والأه���م من نوعه يف دول��ة الإم���ارات نظراً 
امل�����س��وؤول��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة لالأعمال.   مل��ف��ه��وم  ال��رتوي��ج  يف 
ويقوم املركز الذي احتفل خالل العام 2014 بالذكرى 
على  دب���ي  غ��رف��ة  اأع�����س��اء  بت�سجيع  لتاأ�سي�سه،  ال��ع��ا���س��رة 
تطبيق ممار�سات الأعمال امل�سوؤولة التي ت�ساهم يف تعزيز 

اأداء موؤ�س�ساتهم وقدراتهم التناف�سية.
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املال والأعمال

 هيئة �سياحة لوزان ال�سوي�سرية 
ت�سارك يف �سوق ال�سفر العربي 2018

•• لوزان-الفجر: 

ت�سارك هيئة �سياحة لوزان ، يف معر�س �سوق ال�سفر العربي 2018 بدبي خالل 
ال�سياحية  للمنتجات  ال��رتوي��ج  بهدف  اجل��اري  ابريل   25 –  22 من  الفرتة 
ملدينة لوزان ال�سوي�سرية من خالل �سركائها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي 
لوزان  بهيئة  اخلليجي  التعاون  دول جمل�س  اأ���س��واق  ل��وزر، مدير  وال��رت  وق��ال 
لل�سياحة ان هذه امل�ساركة تهدف لتعزيز املنتج ال�سياحي ال�سوي�سري، والتعريف 
مبدينة لوزان ال�سوي�سرية، وطرح باقات جلذب مواطني دول جمل�س التعاون 
اخلليجي واملقيمني فيها لزيارة هذه املدينة الأوروبية .  واأكد ان دولة المارات 
لهيئة  ال�سياحية  الأ�سواق  اأهم  من  تعترب  عمان  و�سلطنة  والكويت  وال�سعودية 
لوزان ، م�سرياً اىل النمو الكبري يف اأعداد ال�سياح من هذه الدول والذي ارتفع 
بن�سبة %11 العام املا�سي. وذكر انه يتطلع لبرام املزيد  من التفاقيات مع 
كبار منّظمي الرحالت ال�سياحية ووكالت ال�سفر يف عدد من الدول اخلليجية 
، وتزويدهم بباقات �سياحية عديدة ومتنّوعة لزيارة مدينة لوزان. واأعرب عن 
اأعداد  زي��ادة  اإىل  نتطّلع  حيث  مثمراً،  القادم  ال�سيف  مو�سم  يكون  اأن  يف  اأمله 
لوزان،  مدينة  لزيارة  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول  من  القادمني  ال�سيوف 
خا�سة واأن �سهر رم�سان لهذا العام �سيحّل قبل بدء مو�سم ال�سياحة ال�سيفية.

درهم �سيكات  مليار   351.13
تداولتها البنوك يف 3 اأ�سهر

•• اأبوظبي-وام:

بلغ عدد ال�سيكات التي جرى التعامل معها عرب نظام الإمارات ملقا�سة ال�سيكات 
7.168 مليون �سيك خالل ال�سهور الثالثة الأوىل من العام اجلاري.. و�سلت 
قيمتها اإىل 351.13 مليار درهم طبقا لأحدث اإح�ساءات م�سرف الإمارات 
مار�س  نهاية  وح��ت��ى  يناير  منذ  امل��رجت��ع��ة  ال�سيكات  قيمة  وو���س��ل  امل��رك��زي. 
املا�سي 15.72 مليار درهم ت�سكل 4.3 يف املائة فقط من القيمة الإجمالية 
الإجمايل  العدد  من  املائة  يف  لل�سيكات املنفذة خالل هذه الفرتة ونحو 4.5 
من  الأول  الربع  يف  �سورها  با�ستخدام  املقا�سة  نظام  دخلت  التي  لل�سيكات 
العام اجلاري. وعلى امل�ستوى ال�سهري .. بلغت ح�سة ال�سيكات املرجتعة عرب 
نظام مقا�سة الإمارات 4.3 يف املائة وبقيمة 5.58 مليار درهم من اإجمايل 
قيمة ال�سيكات التي جرت مقا�ستها خالل �سهر مار�س والبالغة 124.074 
مليار درهم وهي الن�سبة نف�سها امل�سجلة يف فرباير املا�سي.. فيما بلغت 4.5 
الأك��رب من حيث  الن�ساط  املا�سي  مار�س  �سهر  و�سجل  يناير.  املائة خالل  يف 
قيمة ال�سيكات املتداولة.. فيما جاء �سهر يناير 2018 باملرتبة الثانية بقيمة 

درهم يف فرباير. مليار   109.35 ونحو  درهم  مليار   117.7

جمل�ش العمل الفل�سطيني يف ابوظبي ينظم 
ندوة حول افاق ال�ستثمار يف �سربيا

•• اأبوظبي- الفجر:

يف  ال�ستثمار  اآف��اق  بعنوان  ن��دوة  ابوظبي  يف  الفل�سطيني  العمل  جمل�س  نظم 
اأب��وظ��ب��ي. وح�سر  ج��م��ه��وري��ة �سربيا وذل���ك يف مبنى غ��رف��ة جت���ارة و���س��ن��اع��ة 
المارات  دول��ة  لدى  �سربيا  �سفارة  باأعمال  القائم  بري�سيت�س  ميلو�س  الندوة 
بالإمارات.  والعرب  الفل�سطينيني  العمال  رج��ال  من  وع��دد  املتحدة  العربية 
ابوظبي:  يف  الفل�سطيني  العمل  جمل�س  رئي�س  بكر  اب��و  جمال  املهند�س  وق��ال 
ي�سعدنا �سمن الفعاليات التي ينظمها املجل�س يف ابوظبي ان ننظم هذه الندوة 
ل�ستعرا�س فر�س ال�ستثمار وجمالت العمل القت�سادي يف جمهورية �سربيا 
التي تتمتع بالعديد من املزايا اأمام امل�ستثمرين ورجال العمال ، ودفع عجلة 
بري�سيت�س  ميلو�س  قال  جهته  ومن  ال�سربية.  ال�سركات  مع  امل�سرتك  التعاون 
املتحدة:” تتمتع  العربية  الم���ارات  دول��ة  ل��دى  �سربيا  �سفارة  باأعمال  القائم 
القطاعات  خمتلف  يف  ال�ستثمارية  الفر�س  م��ن  بالعديد  �سربيا  جمهورية 
ال�ستثمارية ، حيث حتت�سن �سربيا العديد من مكاتب وم�سانع �سركات عاملية 
الهامة«.  امل��ج��الت  من  وغريها  والغذائي  والتكنولوجي  ال�سناعي  املجال  يف 
حيث  الم���ارات  دول��ة  م��ع  قوية  اقت�سادية  بعالقات  �سربيا  ترتبط  واأ���س��اف: 
اهمها  متنوعة  قطاعات  يف  ال���دولرات  مليارات  الإماراتية  ال�سركات  ت�ستثمر 
ل�سركة  زراعية  وم�ساريع   ، املائية  بلغراد  واجهة  العقاري عرب م�سروع  القطاع 
اىل  ا�سافة  �سربيا،  يف  امل�سريف  القطاع  الول  ابوظبي  بنك  دخ��ول  و  الظاهرة 
ال�سراكة ال�سرتاتيجية عرب ا�ستحواذ �سركة الحتاد للطريان على ن�سبة 49% 
من �سركة الطريان ال�سربية. وافاد اأن م�سروع واجهة بلغراد البحرية �سيجري 
�سكيب  �سيتي  فعاليات معر�س  ت�سارك يف  التي  هيلز  ايجل  �سركة  عر�سه عرب 
ابوظبي  2018، كما �سي�سارك وفد كبري من الهيئات ال�سياحية يف �سربيا يف 

فعاليات �سوق ال�سفر العربي الذي �سيقام يف دبي يف 21 ابريل اجلاري. 

املجل�ض يعتمد ا�شرتاتيجية متطورة لتعزيز تناف�شية اأع�شائه

% منو يف اإجمايل ع�سوية جمل�ش �سيدات اأعمال دبي مع نهاية الربع الأول لعام 2018  15.7

•• دبي-الفجر:

اأعمال دبي عن منو  �سيدات   ك�سف جمل�س 
الربع  نهاية  مع  لأع�سائه  الإجمايل  العدد 
 ،15.7% بن�سبة  احل��ايل  العام  من  الأول 
املجل�س  اع�������س���اء  ع�����دد  ب���ذل���ك  ب���ل���غ  ح���ي���ث 
يعك�س  ح��ال��ي��اً مم��ا  684 ع�سو  الإج��م��ايل 
للمجل�س  الن�سمام  على  املتزايد  الإق��ب��ال 
وال�ستفادة من خدماته، والدور الهام الذي 
يلعبه املجل�س يف دعم املراأة العاملة، وتعزيز 

تناف�سيتها يف �سوق العمل.
املن�سمني  الأع�������س���اء اجل����دد  ع���دد  و���س��ج��ل 
مع   27.4% ب��ن�����س��ب��ة  من������واً  ل��ل��م��ج��ل�����س 
خالل  للمجل�س  جديد  ع�سو   93 ان�سمام 
الربع الأول من العام احلايل مقارنًة ب� 73 
ع�سواً جديداً خالل نف�س الفرتة من العام 

 .2017
امل�����س��ارك��ني يف  اأن ع���دد  امل��ج��ل�����س اإىل  ول��ف��ت 
الأول  الربع  خالل  املتنوعة  وندواته  ور�سه 
بنمو  م�ساركة   522 بلغ  احل��ايل  العام  من 
امل�ساركني  ب��ع��دد  م��ق��ارن��ة   2.8% بن�سبة 
العام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  وور�����س  ن����دوات  يف 
ور�س  عدد  اأن  بالعتبار  الأخ��ذ  مع  املا�سي، 
من  الأول  الربع  خالل  نظمت  التي  العمل 
العام 2018 بلغ 16 ور�سة وندوة، اأي اأقل 
بحوايل 5 ور�س تدريبية مقارنة بعددها يف 
2017، مما يعك�س  العام  الربع الأول من 

الور�س  وب��رام��ج  موا�سيع  اختيار  يف  ج���ودًة 
التدريبية لتتالءم مع متطلبات واحتياجات 
الأع�ساء، الأمر الذي اأثر يف جذب املزيد من 
الربع  و�سهد  املجل�س.  لفعاليات  امل�ساركني 
اإط����الق جمل�س  ال��ع��ام اجل����اري،  الأول م��ن 
�سيدات اأعمال دبي مبادرة نوعية م�ستوحاة 
من قيم واإرث املغفور له الوالد �سمو ال�سيخ 
مع  بالتزامن  نهيان،  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د 
ع���ام زاي�����د، وه���ي ب��رن��ام��ج اإر�����س����ادي يحمل 
متميزة  اإ���س��اف��ة  لي�سكل  زايد”  “روح  ا�سم 
ال��ربن��ام��ج عرب  وي��وف��ر  الأع���م���ال.  ل�سيدات 
�سراكات ا�سرتاتيجية مع عدد من ال�سركات 
املرموقني  واملخت�سني  واخل��رباء  الرئي�سية 
يف جمتمع الأعمال، روؤى متقدمة وخربات 
متخ�س�سة يف خمتلف املجالت والقطاعات 
التميز  ع��ل��ى  الأع����م����ال  ����س���ي���دات  مل�����س��اع��دة 
اآخر  الأع���م���ال، وم��واك��ب��ة  والإب�����داع يف بيئة 
الأعمال،  ع��امل  وامل�����س��ت��ج��دات يف  امل��ت��غ��ريات 
وت�سخريها خلدمة الأهداف التي تعزز دور 

املراأة الإماراتية يف م�سرية منو الوطن.
واع���ت���ربت ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ورة رج���اء القرق، 
رئي�س جمل�س �سيدات اأعمال دبي اإن املجل�س 
ا�سرتاتيجية   2018 ال��ع��ام  خ��الل  اعتمد 
م���ت���ط���ورة ت�����س��ت��ه��دف الرت�����ق�����اء مب���ه���ارات 
مفاهيم  ون�سر  املجل�س،  اأع�����س��اء  وخ���ربات 
احلكومة  ب��ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا  ت���ن���ادي  ومم���ار����س���ات 
والبتكار  ال���س��ت��دام��ة  واأب���رزه���ا  ال��ر���س��ي��دة 

والتميز و�سعادة املتعاملني وغريها، معتربًة 
اإيجابية  ال��ع��ام  م��ن  الأول  ال��رب��ع  نتائج  اأن 
الهام الذي يلعبه  وم�سجعة، وتعك�س الدور 
اأ�سا�سي  اأعمال دبي كمرجع  جمل�س �سيدات 

ل�سيدات الأعمال يف الإمارة.
�سيدات  جمل�س  يف  اإننا  القرق:”  واأ�سافت 
ب���ال���روؤي���ة احلكيمة  ن�����س��ت��ن��ري  دب����ي  اأع���م���ال 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
رئي�س  ال���دول���ة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم،  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( الذي 
اأ���س��ب��اب النجاح  هياأ ل��ل��م��راأة الإم��ارات��ي��ة ك��ل 
املجتمع  ب��ن��اء  يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  دوره����ا  لتلعب 
املجل�س  يف  واإن��ن��ا  دول��ت��ن��ا.  اقت�ساد  وتنمية 
ال��وط��ن من  ه��ذا  رد جميل  م�سممون على 
خ���الل ا���س��ت��غ��الل ك��ل ال��و���س��ائ��ل ال��ت��ي تنمي 
قدرات ومهارات املراأة العاملة، وجتعل منها 
املنظومة  وتعزيز  تطوير  يف  اأ�سا�سياً  رك��ن��اً 

القت�سادية لإمارة دبي.«
ان�سمام  زايد”  “روح  ب��رن��ام��ج  �سهد  وق���د 
اأكر من 18 �سيدة اأعمال ميثلن قطاعات 
متنوعة ت�سمل التجارة والتجزئة واخلدمات 
املعلومات  وت���ق���ن���ي���ة  وال����ع����ق����ارات  امل���ال���ي���ة 
وال�سياحة والت�سويق، حيث يتوقع مع انتهاء 
الربنامج؛ الذي يعترب الأول من نوعه على 
م�ستوى املنطقة؛ ا�ستفادة امل�ساركات فيه من 
خرباتهن  �ستنمي  التي  وامل��ع��ارف  التجارب 
على  قدراتهن  وت��ط��ور  مواهبهن،  وت�سقل 

ويتميز  وامل��ه��ن��ي.  ال�سخ�سي  ال�����س��ع��ي��دي��ن 
وخبرياً  م���وج���ه���اً   16 ب���وج���ود  ال���ربن���ام���ج 
امل�ستوى  مرموقاً ميثلون �سخ�سيات رفيعة 
من �سركات متعددة اجلن�سيات ومعروفة يف 
املنطقة مما يعطي للربنامج قيمًة يف جودة 
مع  �سي�ساركونها  التي  واخل��ربات  املوجهني 

امل�ساركات يف الربنامج.
ومتيزت ور�س العمل التدريبية والفعاليات 
التي نظمها املجل�س خالل الربع الأول من 
على  وتركيزها  موا�سيعها،  بتنوع   2018
كل ما هو م�ستجد ومبتكر يف بيئة الأعمال 
وي�ساعدهن  الأع�ساء،  احتياجات  يلبي  مبا 
بيئة  يف  واملناف�سية  اأعمالهن،  تطوير  على 
باحليوية  تتميز  وال��ت��ي  دب���ي  يف  الأع���م���ال 

والتنوع والبتكار.
فعاليات  غ��ط��ت��ه��ا  ال��ت��ي  امل��وا���س��ع  و���س��م��ل��ت 
يف  ال���روح  وتثقيف  ال��ق��راءة  اأهمية  املجل�س 
ودور  الأع����م����ال،  رائ�����دة  �سخ�سية  ت��ط��وي��ر 
الرتويج  ا�سرتاتيجية  يف  الرقمي  الت�سويق 
لتعزيز  ب��ه  وال�ستعانة  ل��الأع��م��ال،  ال��ن��اج��ح 
الربحية والإنتاجية، واأهمية امللكية الفكرية 
يف حماية الأعمال و�سمان ا�ستدامة منوها، 
وكيفية اإدارة البتكار وو�سع ا�سرتاتيجياته 
وت��ر���س��ي��خ مم��ار���س��ات��ه وت�����س��خ��ريه��ا خلدمة 
اإىل مناق�سة  بالإ�سافة  املوؤ�س�سية،  الأه��داف 
املزايا القيادية ل�سيدات الأعمال الناجحات، 
مع  ال�سخ�سية  الأه����داف  م��واءم��ة  وكيفية 

ممار�سات  وت��ع��زي��ز  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  الأه�������داف 
�سملت  كما  الأع��م��ال.  قطاع  يف  ال�ستدامة 
نظمها  ال��ت��ي  التدريبية  ال��ور���س  موا�سيع 
العقود  ت�سكله  ال��ذي  ال��دور  اأهمية  املجل�س 
قانونية  ب��ط��ري��ق��ة  و���س��ي��اغ��ت��ه��ا  امل��ك��ت��وب��ة، 
الواجبات  وحت��دد  احل��ق��وق،  ت�سمن  �سليمة 
ت�سليط  اإىل  بالإ�سافة  املتعاقدة،  لالأطراف 
ال�����س��وء ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال���ت���وازن ب��ني احلياة 
ال�سخ�سية واملهنية مبا ي�سمن حياة �سعيدة 
ومناق�سة  الأع���م���ال،  ل�����س��ي��دات  وم�����س��ت��دام��ة 
م�����ه�����ارات اخل����ط����اب����ة ال����ع����ام����ة وال���ت���ح���دث 
ال�سركات،  اأع���م���ال  ت�����س��ي��ري  يف  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
اأع��م��ال ج��دي��دة، يف حني  ون�سجها لعالقات 
ناق�ست ندوة اأخرى �سريبة القيمة امل�سافة 
على  املجل�س  اأع�ساء  ي�ساعد  و�سروطها مبا 
مواجهة  وكيفية  ومتطلباته،  القانون  فهم 
ال��ت��ح��دي��ات الق��ت�����س��ادي��ة احل��ال��ي��ة وتفادي 
وا�ستقبل  الق���ت�������س���ادي.  الإع�������س���ار  ح����الت 
امل��ج��ل�����س ث���الث وف����ود زائ����رة مت��ث��ل قيادات 
الوفد  اأب��رزه��ا  العامل  ن�سائية ح��ول  ري��ادي��ة 
الأمريكيات  الأع��م��ال  رائ��دات  من  الن�سائي 
من ولية ميت�سغان، حيث جرى البحث يف 
تاأ�سي�س �سراكات م�سرتكة، وتبادل للخربات 
مع  الأع��م��ال،  ع��امل  يف  الن�سائية  والتجارب 
جناح املجل�س يف اإبراز اأهمية دبي يف امل�سهد 
العاملية  وم��ك��ان��ت��ه��ا  ال���ع���امل���ي،  الق���ت�������س���ادي 

كوجهة متميزة لالأعمال. 

خالل »جولة املقارنة املعيارية لكايزن«

ال�سارقة متنح الكفاءات الب�سرية فر�سة التعرف على اأ�سرار جناح ال�سركات اليابانية 
•• ال�صارقة-الفجر:

وال�سركات  احلكومية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  تعتمد 
حدوث  خاللها  م��ن  ت�ستبق  ا�سرتاتيجيات  اخل��ا���س��ة، 
الأزمات، وتعزز من كفاءة العمل، وذلك بال�ستفادة من 
اأف�سل املمار�سات الإدارية العاملية، وو�سائل التكنولوجيا 
تاأهيل  يف  ت�سهم  اإيجابية  بنتائج  ي��ع��ود  مب��ا  احل��دي��ث��ة، 
العمل  بيئة  تعزيز  على  ق���ادرة  مبدعة  ب�سرية  ك���وادر 

والرتقاء بها نحو الأف�سل.
وحت��ق��ي��ق��اً مل��ث��ل ه���ذه ال���س��رتات��ي��ج��ات ال��ن��اج��ح��ة التي 
اإىل تطوير القدرات،  اإم��ارة ال�سارقة  تتما�سى مع �سعي 
ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية، مبا ين�سجم مع اخلطط 
احلكومية  املوؤ�س�سات  ملختلف  التطويرية  امل�ستقبلية 
وال�سركات اخلا�سة يف الإمارة، فقد  جلاأت ال�سارقة اإىل 
اأف�سل ال�سبل والربامج التي من �ساأنها حتقيق  انتهاج 

اأهداف النمو والتطوير امل�ستمر.
املتكامل  التدريبي  العاملي  “كايزن”  برنامج  وي�سكل 
“ال�سارقة  اأط��ل��ق��ت��ه  ال���ذي  امل�����س��ت��م��ر،  امل��ه��ن��ي  للتطوير 
م��ع معهد  ب��ال��ت��ع��اون   ، – تطوير”  ال��ق��درات  لتطوير 
اأف�سل  اأح��د  م��رة،  لأول  ال�سارقة  يف  العاملي،  “كايزن” 
ال���ربام���ج وامل���م���ار����س���ات ال���ت���ي حت��ق��ق اأه������داف الإم�����ارة 
ال��ت��ط��وي��ري��ة يف ه����ذا امل���ج���ال. وان��ط��ل��ق ال���ربن���ام���ج يف 
الب�سرية  الكفاءات  من   16 مب�ساركة  النظري،  جانبه 
لالإدارة  التدريبي  الربنامج  عنوان  حمل  م�سار  �سمن 
الر�سيقة، واأقيم يف غرفة جتارة و�سناعة ال�سارقة، اأما 
اإىل مدينة ناجويا  اجلانب العملي فا�ستمل على زيارة 
اليابانية، حتت عنوان “جولة املقارنة املعيارية لكايزن«. 
و�سملت اجلولة كاًل من م�سنع تويوتا لل�سيارات الذي 
ومركز  تويوتا،  ومتحف  ث���واين،  اأرب���ع  ك��ل  �سيارة  ينتج 
املوؤمترات، ومركز بلدية ناغويا، وقلعة ناغويا، وم�سنع 

توكاي �سيني لالإلكرتونيات، ومتحف وم�سنع جي بي 
اأ�س، حيث تعرف من خاللها امل�ساركون على الأ�ساليب 
اإىل  بالإ�سافة  اليابانية،  امل�سانع  تتبناها  التي  املبتكرة 
الحتكاك املبا�سر بالتجارب الناجحة التي يعود الف�سل 
فيها اإىل تطبيق مبادئ “كايزن«. وهدفت اجلولة اإىل 
يّتبعها برنامج  التي  الأ�ساليب  باأبرز  امل�ساركني  تعريف 
ا�سرتاتيجيات  وتبني  الوقت،  هدر  تقليل  يف  “كايزن” 
الأعمال،  امل�ستمر يف  التطور  جديدة ومبتكرة لتحقيق 
والتعرف ب�سكل خا�س على نظام اإنتاج �سيارات تويوتا، 
مراحل  خمتلف  يف  وتطبيقها  املختلفة  كايزن  واأدوات 
لال�ستفادة  وامل�ستدامة  ال�سحيحة  والطريقة  العمل، 

منها.

عبد اهلل ال�شحي: اهتمام باأدق التفا�شيل
يف  ال��ربجم��ي��ات  تطوير  رئي�س  ال�سحي،  اهلل  عبد  ق��ال 
امل�ساركني  واأح���د  ال�سارقة،  لإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
التقينا  ت��وي��وت��ا،  م�سنع  زي��ارت��ن��ا  “خالل  اجل��ول��ة:  يف 
الأفكار  اأب��رز  اأمامنا  ال��ذي عر�س  اجل��ودة،  اإدارة  مدير 
“كايزن”،  ب��رن��ام��ج  ت��ط��ب��ي��ق  والب���ت���ك���ارات م���ن خ���الل 
العمل،  اإج�����راءات  اخت�سار  ط��رق  اإىل  ك��ذل��ك  وتعرفنا 
كبري يف  ب�سكل  ت��وؤث��ر  التي  التفا�سيل  ب���اأدق  واله��ت��م��ام 
تتطلع  ال��ذي  النجاح  وحتقق  الإنتاجية،  وج��ودة  زي��ادة 
ب�سكل  توظيفها  مت  اإذا  وال�����س��رك��ات،  امل��وؤ���س�����س��ات  اإل��ي��ه 

�سحيح«.

عمر عفانة: النظافة اأنقذت م�شنعًا من 
الإفال�ض!

واأ�سار عمر عفانة، املدير العام يف �سركة فا�ست ملقاولت 
البناء، اإىل اأن اجلولة كانت مهمة جداً، وخ�سو�ساً زيارة 
م�سنع توكاي �سيني لالإلكرتونيات، الذي كانت النظافة 

اأرباح  الإفال�س وحتقيق  اإنقاذه من  الرئي�س يف  ال�سبب 
واملمنهجة  الدقيقة  النظافة  لطريقة  ن��ظ��راً  ك��ب��رية، 
الفرتا�سي  العمر  اإطالة  اإىل  اأدت  والتي  اتبعها،  التي 
للمعدات والآلت من �ستة اأعوام اإىل 30 عاماً، ما اأدى 

اإىل تقليل امل�ساريف وزيادة الأرباح«.

�شارة املدفع: زيارة غنية باملعلومات 
امل��دف��ع، مدير ق�سم احل�سابات يف  ���س��ارة  اأك���دت  ب��دوره��ا 
يف  متكاماًل  كان  الربنامج  اأن  ال��دويل،  ال�سارقة  مطار 
غنية  كانت  الزيارة  واأن  والعملية،  النظرية  املرحلتني 
باملعلومات التي من �ساأن تطبيقها الرتقاء بالأعمال يف 
اإمارة ال�سارقة، بالإ�سافة اإىل املمار�سة الفعلية للبحث 
عن الأخطاء قبل وقوعها جتنباً لرتاجع جودة العمل، 
واأخذ الإجراءات الحرتازية، التي تقلل من هدر الوقت 

وترتقي ببيئة العمل«.

عبد اهلل ال�شام�شي: تقليل الهدر مفتاح النجاح
قال عبد اهلل ال�سام�سي، رئي�س وحدة التطوير واملتابعة 
“اطلعنا من خالل هذا الربنامج  ال�سارقة:  يف �سرطة 
كما  املطبقة،  والأن��ظ��م��ة  امل��م��ار���س��ات  م��ن  ال��ع��دي��د  على 
التي  البتكارية  املمار�سات  تطبيق  كيفية  اإىل  تعرفنا 
امل�ستمر،  للتح�سني  “كايزن”  نظرية  ح��ول  تتمحور 
هذه  فهم  ب��ه��ا،  قمنا  ال��ت��ي  ال��زي��ارات  خ��الل  وا�ستطعنا 
النظرية التي ترى اأن كل عمل ينفذ يحتوي على هدر 
القيمة  تنتج  ال��ه��در،  ه��ذا  وبتقليل  م��ع��ن��وي،  اأو  م���ادي 
من  امل�ستفيد  ه��و  العميل  وي��ك��ون  ل��الأع��م��ال،  امل�سافة 

نتائجها«.
دينا الناخي: “كايزن” للعمل واحلياة 

ال�شخ�شية
الناخي، مدير اجلودة والتميز  من ناحيتها قالت دينا 

والتطوير  ل��ال���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  امل��وؤ���س�����س��ي يف 
)�سروق(: منذ و�سولنا اإىل اليابان مل�سنا تاأثري نظرية 
الكوادر  ا�ستقبال  طريقة  خ��الل  م��ن  وذل��ك  “كايزن” 
ال��ع��ام��ل��ة يف امل��ط��ار ل���ل���زوار، وك��ذل��ك ال��رتت��ي��ب املتقن 
ل�سفوف موظفي اجلمارك، وخالل الزيارات التي قمنا 
بها اأدركنا اأن حتقيق النجاح يكمن يف اإجراء التح�سني 
الب�سيط كل يوم، واأن تغيري اأفكار املوظفني جتاه العمل 
يتطلب ���س��رباً واأ���س��ال��ي��ب اب��ت��ك��اري��ة ت��ك��ون ح��اف��زاً لهم، 
برنامج  اإمكانية تطبيق  الآن  ندرك متاماً  اأننا  والأه��م 
حياتنا  يف  ب��ل  فح�سب  العمل  بيئة  يف  لي�س  “كايزن” 

ال�سخ�سية.
وميثل برنامج “كايزن” اأحد اأهم الربامج التي ترفع 
على  وتلهمهم   قدراتهم،  وتنمي  العاملني،  كفاءة  من 
تطوير  طريق  يف  واملبتكرة  الريادية  الأ�ساليب  ابتكار 
الأع���م���ال مب��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ط��اع��ني احل��ك��وم��ي واخلا�س 
على حد ال�سواء، �سريطة اللتزام باملعايري والأ�ساليب 
والتي اأثبتت جناحها  التي ينتهجها برنامج “كايزن”، 
التي  وامل��وؤ���س�����س��ات  وال�����س��رك��ات  امل�سانع  م��ن  ال��ع��دي��د  يف 

طبقتها. 
العام  يف  تاأ�س�ست  ال��ق��درات  لتطوير  ال�سارقة  اأن  ُيذكر 
2005، حتت مظلة موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة 
حاكم  ال�سمو  �ساحب  قرينة  تراأ�سها  التي  واملبتكرين، 
القا�سمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة، 
الذين  ال�سباب  من  ع�سو   800 من  اأك��ر  ت�سم  حيث 
ي�سهمون بتحقيق اأهدافها من خالل اأفكارهم، وروؤاهم، 
ومبادراتهم،  اأن�����س��ط��ت��ه��م،  ع��ن  ف�����س��اًل  وم��ق��رتح��ات��ه��م، 
للقادة”  ال�سارقة  “برنامج  وجنح  التطوعي،  وعملهم 
الذي اأطلقته بتخريج 380 �ساباً قيادياً من املواطنني 
الإم��ارات��ي��ني ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 25 و35 

عاماً.
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رقم  القطعة   - الثانية  ال�سناعية  القوز   - دبي   : وعنوانها   - البحرية  لالأغذية  الوروب��ي��ة   / ال�سادة   : اليها  املنذر 
)352-365( �سكن العمال - اأمام جراند �سيتي مول - �س ب : 23105 - غرفة رقم )5-6-7-8( - الإم��ارات العربية 

املتحدة - ت : 0556249992 
يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة جتديد عقد ايجار املنتهي يف )2017/9/30م( و�سداد بدل اليجار عن الفرتة من 
)2017/10/1م( وحتى تاريخ الخالء التام وذلك يف حالة عدم التجديد ، وذلك خالل فرتة اق�ساها )30( يوما من 
تاريخ ن�سر هذه الإعالن ، ويف حالة عدم جتديد عقد اليجار فان املنذر �سوف تقوم باتخاذ كافة الجراءات القانونية 
املتبعة يف هذا ال�ساأن والتي حتفظ لها حقوقها القانونية كاملة دون نق�سان ، مبا فيها اللجوء اىل الق�ساء وعمل 
كل ما يلزم يف هذا اخل�سو�س مبا يف ذلك املطالبة بالتعوي�س بالعطل وال�سرر واتعاب املحاماة وحتميلكم لكافة 

الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2018/2464 

املنذر : دانة عبداهلل ابراهيم عبداهلل اخلياط - اإماراتية اجلن�سية  العنوان : اإمارة دبي - جمريا )1( - �سارع ال�ساطئ 
- فيال رقم 198 ، هاتف رقم : 3421583-04  بوكالة املحامي / �سالح العبيديل 

�سد املنذر اليه : رافع ناظم حمزة - العنوان : بور�سعيد - مكتب 107 - ملك ال�سيخ حممد بن ح�سر ال مكتوم ، اإمارة 
Rafea79@hotmail.com  دبي ، هاتف رقم : 971504073340+ الربيد اللكرتوين

املو�سوع : �سداد قيمة �سيك 
نفيدكم علما باأننا املمثل القانوين لل�سيدة / دانة عبداهلل ابراهيم اخلياط ولدينا تعليمات وا�سحة من موكلتنا باإر�سال 
هذا الإخطار القانوين بالتفا�سيل الآتية: - بناء على عقد اتفاق بني املخطرة واملخطر اليه يف تاريخ 2017/1/12  مت 
التعاقد على تنظيم حفلة زفاف وكافة ترتيباتها مبقابل مايل قدره 60.000 درهم )�ستون الف درهم( ت�سدد مبوجب 
�سيك موؤرخ بتاريخ 2017/1/30 برقم ال�سيك 7300001 م�سحوب على بنك الإمارات ال�سالمي  لذلك : فاإننا مبوجب 
ال�سيك مبلغ 60.000 درهم )�ستون الف درهم( يف موعد اق�ساه  وكالتنا عن املخطرة نخطركم ب�سرورة �سداد قيمة 
خم�سة )5( ايام عمل من تاريخ ا�ستالمكم لهذا النذار وال فاأن موكلنا �سيكون م�سطرا لت�سجيل دعوى مدنية واتخاذ 

كافة الجراءات القانونية التي حتفظ حقوقها وحتميلكم كافة الر�سوم والتعاب املرتتبة علي ذلك. 
الكاتب العدل

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/554  جتاري كلي               
ي��ازدي  جمهويل حمل  �سادات  ي��زدي 3-ح�سن  اىل املدعي عليه / 1- دليب راه���ولن  2-كيان �سعادات 
القامة مبا ان املدعي/ بنك الفجرية الوطني عن نف�سه وب�سفته وكيال عن 1 بنك اخلليج التجاري 
)اخلليجي( �س م ق  2 البنك العربي املتحد  �س م ع  3 بنك دبي ال�سالمي �س م ع  4 م�سرف عجمان 
6 بنك اخلليجي فرن�سا �س م وميثله / حبيب حممد  ع  م  ال�سارقة ال�سالمي  �س  ع  5 م�سرف  م  �س 
بالت�سامن  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد    - املال  �سريف عبداهلل 
والتكافل فيما بينهما بان يوؤدوا للمدعي مبلغ وقدره 740.472.559/93 درهم )�سبعمائة واربعني مليونا 
والفائدة  فل�سا(  وت�سعون  وثالثة  درهما  وخم�سون  وت�سعة  وخم�سمائة  الفا  و�سبعون  واثنني  واربعمائة 
بواقع 12% من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد.    وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/5/3  
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �س   9.30 ال�ساعة 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.

رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/981  تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- داكان كي�سور راتيالل جمهول حمل القامة مبا 
يو�سف حممد ح�سن   / م وميثله  م  ذ  �س  التنفيذ/داما�س  ان طالب 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - البحر  حممد 
 )28566733.11( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  بالت�سامن  والزامكم 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1056  جتاري جزئي              

م 2-كوداليل  م  ذ   - والفواكه  اأب��و حمود للخ�سروات  املدعي عليه / 1- حمل  اىل 
جعفر حممد  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ �سركة اخلليج للتمويل - �س 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�سوعها  م خ وميثله / ابراهيم ح�سن ابراهيم املال - قد 
 144.489.92( وق���دره  مببلغ  والت�سامن  بالتكافل  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�سداد والزام  التمام  املطالبة وحتى  تاريخ  القانونية   12% من  درهم( والفائدة 
امل��ح��ام��اة. وح���ددت لها جل�سة يوم  ب��ال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب  امل��دع��ي عليهم 
Ch1.c.13 لذا فاأنت  اخلمي�س املوافق  2018/5/3  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 يف الدعوى رقم 2018/152  املدين جزئي عجمان 

املدعي /  م�سرف عجمان - �س م ع وميثله / بن �سويدان للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
noushad@binsouwaidan.ae / marwa@ binsouwaidan.ae : بريد اإلكرتوين

املدعي عليه /  ريا�س احمد حممد احمد  
 بال�سارة اىل انتدابي كخبريا م�سرفيا من قبل حمكمة عجمان  الحتادية البتدائية )الدائرة اجلزئية 
الثانية(  يف الدعوى رقم 2018/152  مدين جزئي واملقامة �سدكم من م�سرف عجمان )�س م ع ( ،  اأود 
دعوتكم حل�سور اإجتماع اخلربة املقررة انعقاده يوم اخلمي�س املوافق 2018/4/19 يف متام ال�ساعة 1.30 
ظهرا  مبقر  م�سرف عجمان )�س م ع ( فرع عجمان - املنطقة احلرة - �سارع امليناء - مبنى ج - الدور 13  
-عجمان.  وعليكم اح�سار كل ما لديكم من اوراق وم�ستندات متعلقة بالدعوى اعاله.   اخلبري امل�سريف / 

اإلهامي عديل عبداللطيف �سيد اأحمد - هاتف نقال : 0506556905 
اخلبري امل�شريف / اإلهامي عديل عبداللطيف �شيد اأحمد

   )م�شجل لدى وزارة العدل(  قيد رقم 562 

حتديد موعد اإجتماع اخلربة 
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

 مذكرة اإعالن مدعي عليه  بالن�شر
�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 

يف الدعوى رقم 2018/2148 الدائرة اجلزئية الرابعة  
اىل املدعى عليه / �سوبرماركت ميكي 

حيث ان املدعي / الهيئة العامة لل�سوؤون ال�سالمية والوقاف  الدعوى رقم 2018/2148 جزئي 
قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله ويطالبك فيها :  

الزام املدعي بان يوؤدي للمدعي قمية اليجارية بواقع 65000 درهم من تاريخ 2017/1/1 حتى تاريخ الخالء الفعلي 
وت�سليم العني للمدعية خاليا من اية �سواغر  - الزام املدعي عليه باخالء العني الوحدة رقم s007  الكائن ببناية 
الزام   - للمدعية   وت�سليمها  �سواغل  اية  ال�سارقة خاليا من  باإمارة  ال�سهويهني  ابو  ( مبنطقة   181 رقم  )العروبة 
املدعي عليها بتقدمي براءة بذمة من هيئة كهربا ومياه ال�سارقة عن الوحدة رقم s007  الكائن ببناية العروبة رقم 

181 مبنطقة ابو ال�سوييهني باإمارة ال�سارقة للمدعية.  مع الزامه بالر�سوم وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة. 
اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية ، مكتب 5 وذلك بتاريخ  لذلك يقت�سي ح�سورك امام مكتب 
2018/4/24   وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم 

ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم اتخاذ الجراءات القانونية يف غيابكم.

مكتب اإدارة الدعوى 

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 مذكرة اعادة اإعالن مدعي عليه  بالن�شر

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/1168 الدائرة اجلزئية 4  

اىل املدعى عليه / �سعيد انور ويل داد �ساه - باك�ستاين اجلن�سية 
حيث ان املدعي / موؤ�س�سة اجرة ال�سارقة - �س ذ م م يف الدعوى رقم 2018/1168 جزئي   

قد اقام عليك الدعوى املذكورة رقمها اعاله ويطالبك فيها :  
الزام املدعي عليه بان يوؤدي اىل املدعي مبلغ درهم  20.808.39 درهم مع الفائدة القانونية 

بواقع 5% من تاريخ قيد الدعوى وحتى تاريخ ال�سداد 
والزام املدعي عليه بامل�ساريف والر�سوم ومقابل اتعاب املحاماة. 

لذلك يقت�سي ح�سورك امام مكتب اإدارة الدعوى مبحكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
، قاعة رقم 5 بتاريخ 2018/5/2 وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات 
، ويف حال تخلفكم عن احل�سور او عدم ار�سال وكيل عنكم يف الوقت املحدد و�سيتم اتخاذ 

الجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى 

     االمارات العربية املتحدة 

وزارة العدل
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

 تبليغ حكم بالن�شر
يف الدعوى رقم 2017/154 جتاري )جزئي(    

اإم���ارة عجمان - طريق   / ���س��ردان حممد ط���ارق خ��ان  ع��اق��ب ط���ارق  املحكوم عليه : حممد  اىل 
الكورني�س - فيال رقم 20 - بجانب عجمان لولو ماركت - هاتف رقم : 0558040156 

نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2017/4/19 م 
قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 

ل�سالح : �سناء للمياة املعدنية - �س ذ م م  
بالتايل : حكمت املحكمة :- بالزام املدعي عليه ان يوؤدي للمدعية مبلغ 34013.50 درهم )اربعة 
وثالثون الف وثالثة ع�سر درهم وخم�سون فل�سا( وفائدة قانونية بواقع  5% من تاريخ املطالبة 
احلا�سل يف 2017/1/12 حتى ال�سداد التام ، والزمته الر�سوم وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل 

اتعاب املحاماة ورف�ست ما جاوز ذلك من طلبات. 
حكما قابال لال�ستئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل لعالنك بهذا التبليغ

حرر بتاريخ : 2017/4/30 
مكتب ادارة الدعوى       

االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

انذار عديل  بالن�شر
 رقم 2018/2463 

املنذرين : ورثة املتوفى / حممد �ساحي املهريي 
املنذر اليه : علي عبداهلل دروي�س الدروي�س 

اإعالن  تاريخ  �سهر من   12 ملنحه مهلة وقدرها  اليه  املنذر  اىل  املاثل  العديل  الن��ذار  املنذرين  يوجه 
النذار املاثل لخالء املاأجور )حمل 3( ملك املنذرين منطقة عود ميثاء - دبي وذلك لرغبة مالك 
العقار ا�ستعادة الوحدة لال�ستخدام اخلا�س ويطالبون املنذر اليه اخالء  العني فور انتهاء املدة امل�سار 
اليها مع اإح�سار �سهادة براءة الذمة للمياه والكهرباء و�سداد القيمة اليجارية حتى تاريخ الخالء 
الفعلي ويخطر املنذرين املنذر اليه باأنه يف حالة عدم ال�ستجابة خالل الأجل املمنوح �سيقوم املنذرين 
اليه  املنذر  اليجارية وحتميل  بالقيمة  واملطالبة  الخ��الء  القانونية لطلب  الج��راءات  كافة  باتخاذ 
بالزيادة  اإخ��ط��ار  مبثابة  هو  املاثل  الن���ذار  ب��اأن  اليه  املنذر  املنذرين  يخطر  كما  وامل�ساريف  الر�سوم 
اإخطار  بل  بالتجديد  اخطار  يعترب  ول   2018/12/31 العقد يف  لنتهاء  لحقة  لأي فرتة  اليجارية 

باإحت�ساب القيمة اليجارية طبقا للزيادة القانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

انذار عديل  بالن�شر
رقم 2462 /2018 

املنذران : 1-�سركة الف�سول اخل�سراء للتجارة العامة - �س ذ م م 
2- فيهوندان  بارامالينجام - اجلن�سية �سري لنكا 

ال�سخ�سية وب�سفته ممثل  ، ب�سفته  تاكوردا�س باجراين  : ليخراج  اليه  املنذر 
ومدير �سركة / تي �سويرتام واولده �س ذ م م 

لذلك : ينذر املنذران الوىل والثاين بتنفيذ بنود هذا وذلك خالل ثالثة ايام 
من تاريخ هذا الن��ذار وتنفيذ ما جاء ببنوده امل�سار ب�سدر الن��ذار وال �سوف 
لقت�ساء  ال��الزم��ة  القانونية  الج���راءات  كافة  لتخاذ  الوىل  امل��ن��ذرة  ت�سطر 

حقوقها من املنذر اليه. 
الكاتب العدل

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/11677  عمايل جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- �سهم الف�ساء ل�سيانة املباين والديكور - �س ذ م م  جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/2/15  يف 
الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/عاطف احمد عطيه املالح بحكمت املحكمة مبثابة 
ت�سعة  دره��م  ت��وؤدي للمدعي مبلغ 89133  ب��اأن  املدعي عليها  بالزام   -: احل�سوري 
وثمانون الف ومائة وثالثة وثالثون درهما وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما 
يقابلها نقدا ما مل يكن قد التحق بخدمة �ساحب عمل اآخر والزمتها امل�سروفات.  
حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم 
التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/409  ا�شتئناف تظلم جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد من�سور حممد  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل 
حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي - قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر 
يوم  لها جل�سه  وح���ددت  تظلم جت���اري    2017/525  : رق��م  ب��ال��دع��وى 
رقم  بالقاعة  م�����س��اءا   17.30 ال�ساعة   2018/5/16 امل��واف��ق  الرب���ع���اء  
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/410  ا�شتئناف تظلم جتاري

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- منريح�سني كاظمي ولية �ساه  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف / بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / 
عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي - قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/625 تظلم جتاري - وحددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  املوافق 2018/5/16  يوم الربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/412  ا�شتئناف تظلم جتاري

ب��ن��ا���س��ال��ي�����س  جم��ه��ول حمل  امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- رون��ي��ل بي�سو  اىل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / 
عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي - قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/640 تظلم جتاري  وحددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  املوافق 2018/5/16  يوم الربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
مذكرة اعالن بالن�شر

يف  الدعوى 2018/26  ا�شتئناف تظلم جتاري
اىل امل�����س��ت��اأن��ف ���س��ده/ 1- ع��ل��ي ع��ب��داهلل م����اك����اراين   جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان امل�ستاأنف /بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / 
عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�سام�سي - قد ا�ستاأنف احلكم 
ال�سادر بالدعوى رقم : 2017/619 تظلم جتاري  وحددت لها جل�سه 
بالقاعة رقم  ال�ساعة 17.30 م�ساءا  املوافق 2018/5/16  يوم الربعاء  
ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2017/1848  ا�شتئناف عمايل    

م   م  ذ  �س   - الفنية  للخدمات  ال�سبلي  نيو   -1 �سده/  امل�ستاأنف  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان امل�ستاأنف /نظم احل�سني �سليم مول   
عمايل   2017/8194 رق��م   بالدعوى  ال�سادر  احلكم  ا�ستاأنف    ق��د 
جزئي بتاريخ 2017/9/26    وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س  املوافق 
 ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة    2018/5/3
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�سي ح�سوركم 

�ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن اأمر اأداء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2018/118   امر اداء    

البلو�سي  جمهول حمل  ف��الح ح�سني  ن��واف    -1 امل��دع��ى عليه:  اىل 
رحمه  عبدالرحمن  �سامل  خلفان  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
  - العامري  الناوري  عي�سى  حممد  عبدالرحمن   / وميثله  البلو�سي 
بتاريخ   البتدائية  دبي  ق��ررت حمكمة  فقد  اداء  امر  ا�ست�سدار  طلب 
للمدعي  دره��م   174000 مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعى  ال��زام    2018/3/8
والر�سوم وامل�ساريف. ولكم احلق يف التظلم من المر خالل 15 يوم 

من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.   
رئي�س الق�شم         

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر
                                يف الطعن 2018/153  طعن جتاري   

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/ كارل مانغريد كونكيل وميثله / �سمري حليم كنعان   
جمهول  بنك    ت�سارترد  �ستاندرد  �سده/1-  املطعون  باعالن 
حمل القامة. نعلنكم بان الطاعن اقام عليكم الطعن املذكورة 
وذلك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�سور  عليكم  ويتوجب  اع��اله 

للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/514  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-بدر بن عو�س بن عبداهلل احلربي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ يو�سف علي هجول البدر وميثله / عبداهلل حممد ر�سول علي 
الهرمودي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  ا�سدار المر بالزام املطلوب 
يوؤدي للطالب مبلغا وقدره )21.300.000( درهم )واحد وع�سرون  بان  �سده 
الف درهم( والر�سوم وامل�ساريف.   وحددت لها جل�سة يوم  مليون وثالثمائة 
لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  9.30 �س  ال�ساعة    2018/4/23 املوافق   الثنني  
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 
 يف  الدعوى 2018/3359  عمايل جزئي 

جمهول  م   م  ذ  ���س   - احل��را���س��ة  خل��دم��ات  ت�سينتان   -1  / ع��ل��ي��ه  امل��دع��ي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / �سنا اهلل خ���ان ط���ارق ح��ي��اة خ���ان -  ق��د اأقام 
 20031( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
ال�سكوى)MB990337502AE( وحددت لها جل�سة يوم الحد  املوافق 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch2.E.22  : بالقاعة  ���س   8.30 ال�ساعة    2018/4/29
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2045  عمايل جزئي             

اىل امل��دع��ي عليه /1-م��ط��ع��م اأب���و رب��ي��ع ج��ران��د - ���س ذ م م  جم��ه��ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي / اح��م��د ���س��ع��ي��د حم��م��د خ���ال���د   ق���د اأق�����ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )15950 
دره����م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الحد  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB180878656AE(ال�سكوى
املوافق 2018/5/20  ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة : Ch1.A.2  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1114  جتاري جزئي              

حمل  جمهول  ال��ع��امل   �سم�س  حممد  ا�سالم  �سهيد  1-حممد   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي/ �ستيلو لتجارة املالب�س اجلاهزة وميثله / عبداهلل مروان 
عبداهلل احمد بخيت املطرو�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام 
املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   5.582( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
والفائدة 12% من تاريخ ال�ستحقاق  وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة يوم 
الثالثاء  املوافق  2018/5/1  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/1265  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ما�س خلدمات احلرا�سة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مب��ا ان امل��دع��ي / حم��م��د ع��م��ر ا���س��ح��اق ج��وج��رال حم��م��د ا���س��ح��اق جوجرال 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
)21064 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�سوم وامل�ساريف رقم 
اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB180574401AE.وحددت 
املوافق 2018/5/3 ال�ساعة 09.30 �س بالقاعة:ch1.B.10  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2543  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ج����ول����دن ل���ك ل��ل��ت��ج��ارة ال��ع��ام��ة ��������س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي / حممد ار���س��اد حممد ع��زي��ز ق��د اأق���ام عليك 
ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق���دره���ا )26442 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000( دره����م وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف رقم 
الثالثاء  ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  ال�سكوى:MB180249587AE.وحددت 
املوافق 2018/5/1 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2774  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ماي فيلي كافيه )فرع( جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
/ حممد ا�سغر حاجي اهلل وا�سايا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )12808 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  ال�سكوى:MB180825525AE.وحددت  رقم  وامل�ساريف  والر�سوم 
  ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/4/24 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/4154  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي عليه / 1-ك��وي��ك اك�����س خل��دم��ات نقل ال��وث��ائ��ق �����س.ذ.م.م جمهول 
حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / ب��ا���س��م ف��ت��ح��ي ح�����س��ن ال�����س��ي��د ق��د اأق����ام عليك 
امل��ط��ال��ب��ة مب�����س��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )14488  ال����دع����وى وم��و���س��وع��ه��ا 
وامل�������س���اري���ف رقم  وال���ر����س���وم  دره�����م  ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000(  وت����ذك����رة  دره������م( 
املوافق  الربعاء  يوم  جل�سة  لها  ال�سكوى:MB181643981AE.وحددت 
2018/4/25 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة:ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
م�ستندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2647  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جيت وي للمقاولني �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي / خور�سيد احمد عبدالعزيز قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )13510 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم 
لها  ال�سكوى:mb181050329ae.وحددت  رق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم 
  ch1.A.2:جل�سة يوم الثالثاء املوافق 2018/4/24 ال�ساعة 08.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/9243  عمايل  جزئي 

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م   الفنية  للخدمات  �سرتنث  �سوبر  عليه/1-  امل��دع��ي  اىل 
املحكمة حكمت  ب��ان  نعلنكم  ج��ان  خ��وازا مري  املدعي/نيك رحمن  ان  القامة مبا 
ل�سالح/نيك  اع��اله  املذكورة  الدعوى  يف    2018/1/30 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها 
ت���وؤدي للمدعية مبلغ )8359(  ب��اأن  امل��دع��ى عليها  ب��ال��زام  رحمن خ���وازا م��ري ج��ان 
عمل  �ساحب  بخدمة  يلتحق  مل  ما  نقدا  او  عينا  لوطنه  ال��ع��ودة  وبتذكرة  دره��م 
اخر وباملنا�سب من الر�سوم وامل�ساريف واعفت املدعي منها ورف�ست عدا ذلك من 
طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2018/964  تنفيذ عمايل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  �سباركو للخدمات  املنفذ �سده/1-  اىل 
ح�سني  ط��ال��ب  ج��اجن��وا  ح�سني  التنفيذ/خالد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  جاجنوا  قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )46160( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )3452( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2018/791 تنفيذ جتاري
�������س.ذ.م.م جم��ه��ول حمل  احل��ف��الت  لتنظيم  ان  ان  �����س����ده/1-ان  امل��ن��ف��ذ  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د  �����س.ذ.م.م  للنقليات  التنفيذ/ال�سراح  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
اليجار  عقد  ف�سخ   -2 املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )6616(
املوؤرخ يف:2015/12/29 وبالزام املدعي عليها بان ترد وت�سلم للمدعية ال�سيارة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  بامل�سروفات  والزمتها  به  و�سفا  واملبينة  العقد  مو�سوع 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/3274  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سكاي بونفوياج لل�سياحة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي / انطونيو جيل فيالر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )19190 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
والر�سوم وامل�ساريف  رقم ال�سكوى:MB181414525AE  وحددت لها 
 ch1.B.10:جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/29   ال�ساعة 9.30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/13443  عمايل جزئي

املعار�س جمهول حمل  لتنظيم  انرتنا�سونال  1-روي��ال جي�ست   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي / بريتوكان جيتا�سيو ا�سيفا قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )16018 درهم( وتذكرة عوده مببلغ وقدره )1800 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم:AE990552164MB  وحددت 
 ch1.A.2:لها جل�سة يوم الحد املوافق 2018/4/29 ال�ساعة 10.00 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/464  مدين جزئي
اىل املدعي عليه / 1-  حممد عدنان خان ن�سر اهلل خان جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ الطاف ح�سني مريزا خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مببلغ وقدره )36500( درهم والفائدة والر�سوم وامل�ساريف. وحددت 
 Ch لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2018/4/24   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة
D.17.2 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/127  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  �سانيو كتا �سينغ بهارات برتاب جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/بهارات براتاب ماهيندرا براتاب قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )1.756.193.50( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام  ال�سداد  وحتى  الق�سائية  املطالبة  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  املحاماة  وات��ع��اب 
والر�سوم وامل�ساريف والتعاب. وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق  2018/4/25   
ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة Ch 1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/140  عقاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-  حممد علي �سعيد م�سطفوى كا�سانى جمهول حمل القامة 
عبدالرحمن  عبداهلل  وميثله:حمدان  ليمتد  بروبرتيز  الدين  املدعي/فخر  ان  مبا 
علي الهرمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي 
والر�سوم  دره���م   )602.03565( وق���دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  وال����زام  عليه  وامل��دع��ي 
لها  وح��ددت  كفالة.  املعجل بال  بالنفاذ  و�سمول احلكم  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
 Ch 1.B.8 جل�سة يوم الربعاء املوافق  2018/4/25   ال�ساعة 11.00 �س بالقاعة
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك 

فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2018/418 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/1-  حممد حنيف كل ر�سيد  جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/عبداحلليم �سمد موله  قد اأقام عليك الدعوى 
ب��ه وقدره  امل��ن��ف��ذ  امل��ب��ل��غ  ب��دف��ع  وال���زام���ك  اع���اله  امل���ذك���ورة  التنفيذية 
فان  .وعليه  املحكمة   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )21124(
اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2018/1  تظلم عمايل 

اىل املحكوم عليه/1- المارات الوطنيه للنقل البحري واجلوي جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 2018/3/27  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/
بعدم  احل�����س��وري  مبثابة  املحكمة  بحكمت  قانونيون  م�ست�سارون  حم��ام��ون  ال��دول��ي��ة  احل��ق��وق 
اخت�سا�سها نوعيا بنظر التظلم واحالته بحالته اىل الدائرة العمالية اجلزئية م�سدرة المر 
املتظلم منه وعلى مكتب ادارة الدعوى حتديد جل�سة امام تلك الدائرة لنظر التظلم واعتربت 
املتظلم �سدها بذلك احلكم  املتظلمة اعالن  النطق باحلكم مبثابة اعالنا للمتظلمة به وعلى 
بالن�سر وابقت الف�سل يف امل�ساريف . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/128  ا�شتئناف جتاري    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- حممد خمتار عبدالباقي �سعيب جمهول حمل 
اأقا جاهد برى وميثله:ابراهيم  القامة مبا ان امل�ستاأنف / كرمي مريزا 
حممد احمد حممد القا�سم  قد ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى 
ب��ت��اري��خ:2018/1/28  وح��ددت لها جل�سه  رق��م 2017/1194 جت��اري كلي 
رقم  بالقاعة  �سباحا    10.00 ال�ساعة   2018/4/23 املوافق  الثنني   ي��وم 
ch2.D.17 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/18  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- فوك�س فاليو ملقاولت البناء - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جاويد اقبال فرزند علي   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )14459( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 1232 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/437  تنفيذ عمايل 
م   جمهول  م  ذ  ���س   - العامة  للتجارة  ���س��ده/1- موناركي  املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جهونا ماري ريد دميانو   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5960( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 718 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1054   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- �سمارت يونيون للتجارة العامة  جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة ليكبني - �س ذ م م وميثله / 
را�سد �سيف �سعيد �سيف الزبادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )20001910( 
املحكمة  املحكمة.  وعليه فان  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/1175   تنفيذ جتاري  
احمد عزيز   �سبري 2-اهلل و�ساية  �سري خان حممد  املنفذ �سده/1- عامل  اىل 
جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ن�سرة عروج من�سور ح�سني  قد 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك 
العقد  املحكمة 1-بف�سخ  او خزينة  التنفيذ  دره��م اىل طالب  وق��دره )68503( 
وامل���وؤرخ يف 2017/7/10.   وعليه فان  الول  وامل��دع��ي عليه  املدعية  امل��ربم بني 
بالقرار  اللتزام  التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/3886  عمايل جزئي             

م    م  ذ  ���س   - للمقاولت  ب��ي  اي  ام  فر�ست جلف لي��ن    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  ق��د  امل��دع��ي / عبدالقدير �سبري ح�سني    ان  جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
 20941( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�����س��اري��ف ورقم 
الثالثاء   ي���وم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB181503761AE(ال�سكوى
فاأنت  ل��ذا    Ch2.E.22  : بالقاعة  �س   8.30 ال�ساعة    2018/4/24 امل��واف��ق 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   
 اعـــــــالن       

 : خورفكان   والت�سديقات-  العدل  الكاتب  ب���ادارة  العدل  الكاتب  ان��ا  ايل  تقدم   
على  الت�سديق  وطلبا   ، بنغالدي�س   : اجلن�سية   ، مياه  �سوج  ع��امل  �ساه  ال�سيد/ 
حمرر يت�سمن )تنازل(  يف ال�سم التجاري جنم القمر خلياطة العبايات وال�سيل 
واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف  ال�سارقة رخ�سة جتارية رقم 533733 
�سابوز  ال�سيد/  اىل  بخورفكان.   القت�سادية  التنمية  دائ��رة   2005/5/16 بتاريخ 
خمل�س مياه - اجلن�سية : بنغالدي�س  ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل 
يف مدينة خورفكان �سيقوم بالت�سديق على توقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور 

بعد انق�ساء ا�سبوعني من تاريخ ن�سر هذا العالن.
�شهيل علي �شعيد خلف النقبي
الكاتب العدل خورفكان

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

الكاتب العدل- خورفكان
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2018/89 جتاري جزئي                                                

اإي����اد احمد  اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه/1- ���س��رك��ة وف���ا مل��ق��اولت ال��ط��رق ذ م م  وميثلها م��دي��ره��ا 
اأن  القامة مبا  املو�سى  جمهويل حمل  احمد عبدالرحمن  2-اإي��اد  املو�سى   عبدالرحمن 
الريامي   مطر  علي  ح�سن  وميثله/  م  م  ذ   - الثقيلة  للمعدات  املتحدة  ال�سقر  امل��دع��ي/ 
املذكورة  الدعوى  يف   2018/3/22 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم 
اعاله ل�سالح/ ال�سقر  املتحدة للمعدات الثقيلة - ذ م م  بالزام املدعي عليهما بالت�سامن 
بان يوؤديا للمدعية مبلغ واحد وخم�سني الف درهم ومبلغ ع�سرين الف درهم تعوي�سا عن 
ال�سرار املادية التي لتحقت باملدعية والزمتها بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�ست  املحاماة 
خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12303 بتاريخ 2018/4/18   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/558  ا�شتئناف عمايل    

اخلليج  �سركة  م��ن  ف��رع   - فابريك�سن  جيمو�س   -1 ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
البحرية لل�سيانة واخلدمات املالحية دبي - ذ م م - حيمو�س دبي  جمهول 
نار�سيمولو بوجوم  بوجوم  �سينا  امل�ستاأنف /�سوريندر  ان  حمل القامة مبا 
وميثله / ح�سن علي مطر الريامي -  قد ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بالدعوى 
رقم : 2017/11023 عمايل جزئي بتاريخ 2018/3/7    وح��ددت لها جل�سه 
رقم  بالقاعة  �سباحا    11.00 ال�ساعة    2018/4/30 امل��واف��ق  الث��ن��ني   ي��وم 
حال  ويف  قانونيا  ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch1.A.4

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف



ثقافة وفن�ن
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»كلمات« تطرح اإ�سدارين جديدين
 يف ال�سارقة القرائي للطفل بدورته الـ10

العامري: معر�ش ال�سارقة لر�سوم 
كتب الأطفال الثالث عامليا

اأكد �سعادة اأحمد بن ركا�س العامري رئي�س هيئة ال�سارقة للكتاب ان مهرجان 
ال�سارقة القرائي للطفل اأ�سبح منذ انطالقته و حتى الدورة العا�سرة التي 
على  م�ستقبلك   « �سعار  حت��ت  ال�سارقة  اأك�سبو  مركز  يف  غ��د  ي��وم  �ستنطلق 
امل�ستوى  لي�س على  الطفل  اأدب  »يعترب عالمة فارقة يف �سناعة  ُبعد كتاب 
املحلي فح�سب بل على امل�ستوى العاملي اي�سا من خالل معر�س ر�سوم كتب 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تنظيمه  اىل  دع��ا  ال��ذي  الأط��ف��ال 
�سمو  قرينته  و  ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد  بن 
ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي رئي�سة املجل�س الأعلى ل�سوؤون الأ�سرة 
ما اأدى اىل اكت�ساف ر�سامني كتب اأطفال اإماراتيني اأ�سهموا يف تعزيز الثقافة 
الإماراتية يف خمتلف املحافل املتخ�س�سة على امل�ستويني العربي و العاملي .

اأن معر�س ر�سوم كتب  الأم��ارات وام  اأنباء  و قال �سعادته يف حديث لوكالة 
الأطفال �سي�سهد هذا العام يف دورته ال�سابعة و للمرة الأوىل طاولة اجتماعات 
جتمع الر�سامني و دور الن�سر لبيع حقوق ر�سوماتهم ما يوؤكد ريادة املعر�س 
اأ�سبح يحتل املرتبة الثالثة على م�ستوى العامل بعد معر�سي كوريا  الذي 

اجلنوبية و ايطاليا ... م�سريا 
اجلديدة  ال�����دورة  ان  اىل 
 54 ل��ه��ا  ت��ق��دم  للمعر�س 
الأعمال  ف��رز  دول��ة وعقب 
من قبل جلنة التحكيم مت 
دولة   32 م�ساركة  اختيار 
تعر�س 355 عمال فنيا ل� 
104 فنانني وت�سجل دولة 
املتحدة  العربية  الإم���ارات 
الأكرب  امل�ساركة  العام  هذا 
املعر�س  ه�����ذا  ت����اري����خ  يف 
الحرتايف حيث ي�سل عدد 
امل�ساركني منها  الر�سامني 
يبلغ  فيما  ر�ساماً   12 اإىل 
العرب  ال���ر����س���ام���ني  ع����دد 
امل�ساركني نحو 29 ر�ساما 

اأ�سار اىل ان هيئة ال�سارقة  67 ر�ساماً من بقية دول العامل .و  اإ�سافة اإىل 
للكتاب حتر�س على ا�سافة كل ما هو جديد و مبتكر يف كل دورة من دورات 
املهرجان و �ستكون الدورة اجلديدة للمهرجان خمتلفة متاما عن الدورات 
�سيتم  حيث  الفعاليات  و  التنظيم  حيث  من   - ا�ستثنائية  دورة   - ال�سابقة 
زيادة  على  حر�ساً  الن�سر  دور  اأجنحة  بني  التدريبية  الور�س  اأماكن  توزيع 
جماهريية الور�س وتقريب الأطفال من املواد املعرفية املكتوبة لكل ور�سة 
جانب  اإىل  املهرجان  بفعاليات  اأك��ر  ال�ستمتاع  من  الأم��ور  اأولياء  ومتكني 
اأطفالهم... لفتا اىل ان وزارة الرتبية و التعليم ت�سارك للعام الثاين على 
ال�سارقة القرائي للطفل من خالل تنظيمها معر�سا  التوايل يف مهرجان 
خا�سا بها ي�سغل قاعة كاملة تعر�س من خالله اأحدث الو�سائل التعليمية 
للقراءة و اأدب الطفل .و ي�سهد املهرجان هذا العام م�ساركة 134 دار ن�سر 
من 18 دولة عربية واأجنبية و 2600 فعالية وي�ست�سيف 286 �سيف من 
و �سيقدم لزواره  11 يوماً  121 دولة من خمتلف دول العامل على مدار 
اآلة امل�ستقبل » الذي مت ا�ستحدثاه هذا العام لين�سم اإىل �سل�سلة  معر�س » 
الرحبة  الآف��اق  فتح  بهدف  املهرجان  يت�سمنها  التي  والأن�سطة  الفعاليات 
اأمام الأطفال والأجيال اجلديدة واطالعهم على م�ستقبل العلوم واملعارف 
لأبرز  ح��ّي��ة  ب�سرية  ع��رو���س  ب�سرية �سمن  ومن���اذج  ت�����س��ورات  ي��ق��ّدم  حيث 
ي�ستعر�سه  اإىل جانب ما  الرقمي  الع�سر  املتقدمة يف  التكنولوجيا  مالمح 
و�سناعة  عمل  وم��ب��ادئ  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  باأ�سا�سات  ت��ع��ّرف  من���اذج  م��ن 
التقنية  عوامل  اكت�ساف  فر�سة  زواره  املعر�س  و�سيمنح  الروبوتات  الآليني 
احلديثة املتقدمة.و�سيقدم املهرجان اي�سا معر�س » الكتب ثالثية الأبعاد 
» الذي ي�ستعر�س 250 كتاباً جم�ّسماً من مقتنيات » مركز الكتاب ثالثي 
الكتاب  م��ن  ي�ست�سيف نخبة  كما  الإي��ط��ال��ي��ة..  ف��وريل  » يف مدينة  الأب��ع��اد 
والفنانني العرب و الأجانب .. ا�سافة اىل العديد من العرو�س امل�سرحية 
والفنية العاملية الهادفة اإىل غر�س القيم الإن�سانية النبيلة يف نفو�س ال�سغار 
ومنها م�سرحيتّي » توتا والقردة �سيتا » و« جزيرة كيدز اإيريا » من الكويت 
التوا�سل  »... اىل جانب مقهى  ه��ارا هريوكي   « املج�سمة  ال�سور  وعرو�س 
مواقع  وم���وؤث���ري  م�ساهري  م��ن  نخبة  م�����س��ارك��ة  ي�سهد  ال���ذي  الج��ت��م��اع��ي 
املعرفية  احل�سيلة  اإث��راء  اىل  ي�سعون  وك��ب��اراً  �سغاراً  الجتماعي  التوا�سل 
حول  الوعي  وتعزيز  ومفيدة  �سّيقة  معلومات  تقدمي  خالل  من  لالأطفال 
التهديدات واملخاطر التي ترتتب على تبادل املعلومات عرب مواقع التوا�سل 
املواقع وغريها من  لهذا  والآم��ن  ال�سحيح  ال�ستخدام  الجتماعي وطرق 

املعلومات... ا�سافة اىل تنظيم م�سابقات يف ال�سعر و البتكار .
فيها  اجلوائز مبا  توزيع  تنظيم جمموعة من حفالت  احل��دث  ي�سهد  كما 
ال�سارقة  جائزة  توزيع  وحفل  الطفل  لكتاب  ال�سارقة  جوائز  توزيع  حفل 
لكتب الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�سة اإىل جانب توزيع جوائز معر�س 

ال�سارقة لر�سوم كتب الطفل الذي يقام بالتوازي مع املهرجان كل عام.
اأن قرينة �ساحب  العامري يف ختام حديثه  اأحمد بن ركا�س  �سعادة  اأك��د  و 
ال�سمو حاكم ال�سارقة �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد القا�سمي اأو�ست يف 
ختام الدورة العا�سرة من مهرجان ال�سارقة القرائي للطفل باخلروج بنتائج 
هامة تري امل�سهد الثقايف للطفل يف الدولة فهي حتر�س على ايجاد اأطفال 
مبدعون يف الكتابة روايات – �سعر و غريها .. من املواهب الأدبية اأطفال 
الثقافة الإماراتية العربية و ال�سالمية و�سول  يرتكون ب�سمة يف ميدان 

اىل العاملية .

املغرب حتتفي باأوائل القراءة
 وتتوج »مرمي اأجمنون« من بني 300 األف طالب

•• ال�صارقة-الفجر:

م�سوؤوليتها  م�����ن  ان����ط����الق����اً 
مبختلف  التواجد  يف  املجتمعية 
والجتماعية،  الثقافية  املحافل 
ت�������س���ارك جم���م���وع���ة »ك���ل���م���ات«، 
جم��م��وع��ة ال��ن�����س��ر الإم���ارات���ي���ة 
الكتب  اإ����س���دار  يف  امل��ت��خ�����س�����س��ة 
الفئات  ملختلف  العربية  باللغة 
ال���ع���م���ري���ة وال�����ت�����ي ت���ت���خ���ذ من 
فعاليات  يف  لها،  مقًرا  ال�سارقة 
ال��ع��ا���س��رة م��ن مهرجان  ال����دورة 
يف  تقام  التي  القرائي،  ال�سارقة 
الفرتة  خ��الل  ال�����س��ارق��ة  اك�سبو 
اإبريل   28 اإىل   18 من  املمتدة 

اجلاري.
وتقدم جمموعة »كلمات« خالل 
دار  اإ���س��دارات  امل�سارك  جناحها 
كلمات، الدار املتخ�س�سة يف ن�سر 
وتوزيع كتب الأطفال واليافعني 
باللغة العربية، التابعة ملجموعة 
اأح�����دث  ج���ان���ب  اإىل  »ك����ل����م����ات«، 
الن�سر  دار  »كومك�س«  اإ���س��دارات 
امل�سورة،  الكتب  يف  املتخ�س�سة 

امل�����س��ارك يف   م��ن خ��الل جناحها 
املهرجان.

خ���الل  ك����ل����م����ات   دار  وت���ك�������س���ف 
ا�سدارين  اأح���دث  ع��ن  املهرجان 
جديدين لها، هما كتاب »يون�س« 
للكاتبة اأمل نا�سر، ور�سوم اأنيتا 
ب���ارغ���ج���ي���اين وك����ت����اب »ط���ي���ف«، 
ليزبل  ����ام����ة  وال����ر�����سّ ل���ل���ك���ات���ب���ة 
نا�سر،  اأم����ل  وت��رج��م��ة  ج���اف���ارا 
من  �سل�سلة  ع��ر���س  ج��ان��ب  اإىل 
اأه�����م اإ����س���دارات���ه���ا، ل��ن��خ��ب��ة من 
احلا�سل  وال��ر���س��ام��ني  ال��ك��ت��اب 
اأرفع جوائز عاملية  بع�سهم على 
من  وجمموعة  الطفل،  اأدب  يف 
ترجمتها  مت  ال��ت��ي  اإ���س��دارات��ه��ا 

اإىل لغات خمتلفة.
للكاتبة  ي��ون�����س،  ك��ت��اب  وي�����روي 
اإ�سمه  ط��ف��ل  ق�سة  ن��ا���س��ر،  اأم���ل 
متالزمة  م����ن  ي���ع���اين  ي���ون�������س 
هوايته  ميار�س  اأن  يحبُّ  داون. 
على  يل�سق  الطبخ.  يف  اخلا�سة 
ر�سًما  م��ن احل��ل��وي��ات  ك��ل �سنف 
عالمته  اإّن���ه���ا  اأزرق  ل��ع�����س��ف��ور 
ة. ثم ي�سع على كل باب  اخلا�سّ

م��ن اأب����واب ال��ق��ري��ة، م��غ��ّل��ًف��ا من 
وذات  لالأطفال.  هدية  احللوى 
واختفت  ي���ون�������س،  م���ر����س  ي����وم 
الأطفال  ف��اك��ت�����س��ف  احل��ل��وي��ات، 
وج���اوؤوا  الأزرق!  الع�سفور  �سر 
ك��ّل��ه��م ل��الط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ي��ه. كرب 
لديه خمبز  واأ�سبح  يون�س  حلم 
ة  امل�سهور! ق�سّ الأزرق  الع�سفور 
يف  ال��غ��و���س  على  ت�سّجع  داف��ئ��ة، 
ال�سكل  عن  بعيًدا  الإن�سان  عمق 
اخل����ارج����ي، وحت���ّف���ز ع��ل��ى ن�سر 

املحبة بني النا�س.
���ة ك����ت����اب »ط���ي���ف«  وت��������دور ق�������سّ
ترجمة  ج��اف��ارا،  ليزبل  للكاتبة 
الإختالف،  ح���ول  ن��ا���س��ر،  اأم����ل 
من  ونكت�سف  ات،  ال�����ذَّ واح����رتام 
ور  بال�سّ الغنّي  الأ�سلوب  خ��الل 
طفلة  حلم  اجلميلة،  عريَّة  ال�سِّ
احلال  بطبيعة  -وه��َي  »البينّية« 
الأطفال  ع��ن  بال�ّسكل  خمتلفة 
واحل�سوِل  للو�سول  رغبتها  يف 
على اأجمل �سيء يف العامل. حيُث 
نتعّلم يف الّنهاية اأنَّ لّذة اجلمال 
عندما  اإل  ي��ظ��ه��ُر  ل  وج���وه���ره 

نتقا�سمه مع الآخرين.
 وُتعَترَب »كلمات« اأول دار ن�سر يف 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
بن�سر  ح�������س���ري���اً  م��ت��خ�����س�����س��ة 
وتوزيع كتب الأطفال واليافعني 
ت�ستهدف  التي  العربية،  باللغة 
الفئات العمرية حتى 18 عاماً. 
وت���رك���ز اإ������س�����دارات ال������دار على 
تقدمي حمتوى ُي�سهم يف تر�سيخ 
النتماء  وقيم  الإن�سانية  القيم 
اإىل العائلة، وعالقات ال�سداقة، 
وال�سعادة،  ال��ب�����س��اط��ة،  وم��ع��اين 
ور�سوم  م��ب��ت��ك��رة  ن�����س��و���س  ع���رب 

ناب�سة باحلياة.
وا�سعاً  وحققت »كلمات« ح�سوراً 
العربي، حيث  الثقايف  امل�سهد  يف 
نالت العديد من اجلوائز املحلية 
»اأف�سل  ج��ائ��زة  منها  وال��ع��امل��ي��ة، 
معر�س  م����ن  اآ����س���ي���ا«  يف  ن���ا����س���ر 
العام  يف  الطفل  لكتب  بولونيا 
2016، وجائزة ال�سيخ زايد بن 
�سلطان للكتاب 2017، عن فئة 
الثقافية«،  وال��ت��ق��ن��ي��ات  »ال��ن�����س��ر 

وغريها من اجلوائز الأخرى.

اخ���ت���ت���م���ت يف امل����غ����رب م�������س���اب���ق���ة حت���دي 
وذلك  الثالثة  دورت���ه  يف  العربي  ال��ق��راءة 
اأجمنون  حل�سن  م��رمي  الطالبة  بتتويج 
 - ف��ا���س  ال��داخ��ل��ة يف منطقة  م��ن مدر�سة 
على  للتحدي  بطلة  التعليمية  مكنا�س 
م�����س��ت��وى امل��م��ل��ك��ة ب��ع��د ت��ن��اف�����س ك��ب��ري بني 
ال���ذي���ن بلغوا  ال��ع�����س��ر الأوائ��������ل  ال��ط��ل��ب��ة 
الوطني  امل�ستوى  على  النهائية  الت�سفية 
والذين خا�سوا الختبارات النهائية على 
مدى ثالثة اأيام قبل اختيار الفائزة التي 

انتزعت تاج البطولة عن جدارة.
الإعدادية  الوحدة  ثانوية  مدر�سة  ونالت 
م���ن م��ن��ط��ق��ة ال���داخ���ل���ة ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة لقب 
فيما  البالد  �سعيد  على  املتميزة  املدر�سة 
للمعلمة  املتميز«  »امل�سرف  ج��ائ��زة  ذهبت 

اأمينة حيبوب من مدينة الدار البي�ساء.
جاء ذلك يف حفل حا�سد اأقيم على خ�سبة 
وجدة  مدينة  يف  ال�ساد�س  حممد  م�سرح 
الكعبي  �سامل  علي  بح�سور معايل  وذل��ك 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  ل�����دى  ال����دول����ة  ���س��ف��ري 
لتحدي  العام  الأم��ني  ال�سام�سي  وجن��الء 
امل�سوؤولني  م��ن  ون��خ��ب��ة  ال��ع��رب��ي  ال���ق���راءة 
ومدراء اجلهات واملناطق التعليمية وعدد 
واأوائل  الرتبوي  القطاع  العاملني يف  من 

الطلبة من خمتلف اأنحاء اململكة.
ونوه �سعيد اأمزازي وزير الرتبية الوطنية 
والتكوين املهني املغرب يف كلمه له األقاها 

نيابة عنه ال�سيد حممد بلقا�سمي الكاتب 
مب�سروع  الوطنية  الرتبية  ل���وزارة  ال��ع��ام 
اأطلقه  ال�����ذي  ال���ع���رب���ي  ال����ق����راءة  حت����دي 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال���وزراء حاكم دب��ي »رع��اه اهلل« .. م�سددا 
املعرفية  للم�سابقة  النوعية  القيمة  على 
الأكرب من نوعها عربيا كونها تعزز اأهمية 
ال��ق��راءة ل��دى ال��ن�����سء يف ال��ع��امل العربي 
وت��ه��دف اإىل غ��ر���س��ه��ا ك��ع��ادة م��ت��اأ���س��ل��ة يف 
حياتهم اإىل جانب م�ساعدتهم على تنمية 
والتعبري..  والتحليل  النقد  يف  قدراتهم 
اأن »ه��وؤلء ال�سباب هم الذين  اإىل  م�سريا 
الذين  وه��م  الأوط����ان  م�ستقبل  �سيبنون 
�سيوا�سلون رحلة البناء على اأ�سا�س معريف 

اأ�سيل ومتني«.
من جانبها اأعربت ال�سام�سي عن �سعادتها 
ال��ق��راءة يف  ب��اأوائ��ل  الحتفاء  بامل�ساركة يف 
ث��ق��ايف وخمزون  اإرث  ذات  ك��اأر���س  امل��غ��رب 
ح�ساري متنوع وعري�س.. موؤكدة يف كلمة 
املغربية  اململكة  اأن  املنا�سبة  بهذه  األقتها 
لديها من الراء والكنوز ما ميد الأجيال 
وال��ث��ق��اف��ة والفكر..  امل��ع��رف��ة  م��ن  مب��زي��ج 
احل�ساري  امل���وروث  ه��ذا  اأن  على  م�سددة 
لبلدنا املغرب والذي يتمتع به منذ حقب 
يظل  اأن  يجب  ل  القدم  يف  �ساربة  زمنية 
بل  الكتاب،  اأغلفة  ب��ني  حمفوظا  تاريخا 

يحتم على الأجيال اأن متثله كما يجب.
الكبريين  ب��اله��ت��م��ام واجل��دي��ة  واأ����س���ادت 
وبالإجناز  املغرب  طلبة  اأبداهما  اللذين 
الذي حققوه يف التحدي كمناف�سة تهدف 
العظيم  ال��ع��رب��ي  امل�����وروث  ا���س��ت��دع��اء  اإىل 
باأنهم  اإياهم  وا�سفة  ح�سارتنا  وا�ستئناف 
»اأب��ن��اء ح�����س��ارات ل تن�سب وال��ت��ي بزغت 
م��ن��ذ ف��ج��ر ال��ت��اري��خ وم���رت ب�ستى اأط���وار 
الإ�سالمية«  باحل�سارة  انتهاء  احل�سارة 
اأن هذا الراء الفريد ياأتي نتاجا  موؤكدة 
الأك���ر ثراء  يعد  ال��ذي  العرقي  ل��ل��ت��زاوج 
العرب  واأجدادكم  الأمازيغ  اأجدادكم  بني 
اأمامنا  ن���راه���ا  ال��ت��ي  احل�����س��ي��ل��ة  ل��ي��ع��ط��ي 

اليوم.
وقالت اإن الدفاع عن اأ�سول �سناعة الفكر 
الإن�ساين ال�سليم وقواعده واحلفاظ على 
منوطا  و�سيظل  ك��ان  املتح�سر  خم��زون��ه 

بكم وباأ�سقائكم يف الوطن الكبري.
والفكري  ال��ث��ق��ايف  امل�����س��ه��د  اأن  واأ����س���اف���ت 
ملجتمعاتنا العربية م�سهد واحد ل يتجزاأ 
وي��ت��م احل���ر����س ع��ل��ى ذل���ك ع���رب املجل�س 

الرتبوي لتحدي القراءة العربي.
الثالثة من حتدي القراءة  وكانت الدورة 
طالب  األ�����ف   300 ا���س��ت��ق��ط��ب��ت  ال��ع��رب��ي 
اململكة  م����دار�����س  م���ن خم��ت��ل��ف  وط���ال���ب���ة 
مدر�سة   3842 خ��ا���س��ت  ك��م��ا  امل��غ��رب��ي��ة 
»املدر�سة  ل��ق��ب  ع��ل��ى  ����س���دي���دة  م��ن��اف�����س��ة 
املتميزة« على ال�سعيد الوطني من خالل 

الربامج وامل�ساريع القرائية املتنوعة التي 
القراءة  لت�سجيع  العام  م��دار  على  تبنتها 
كن�ساط دائم يف حياة الطلبة داخل وخارج 
اأ�سكال  امل��در���س��ة ع����الوة ع��ل��ى ت��وف��ري ك��ل 
لطلبتها  وال��ت��ح��ف��ي��ز  وال��ت�����س��ج��ي��ع  ال��دع��م 
عليهم  والإ���س��راف  التحدي  يف  امل�ساركني 
اأما  امل�سابقة..  مراحل  طيلة  ومتابعتهم 
لقب  على  تناف�سوا  الذين  امل�سرفني  ع��دد 
م�سرف   9000 فبلغ  املتميز«  »امل�����س��رف 

وم�سرفة.
ال�سرقية  البوابة  وجدة  مدينة  واختريت 
م�سرحا  ل���ت���ك���ون  امل���غ���رب���ي���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
ل���س��ت�����س��اف��ة ال��ت�����س��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة على 
باأوائل القراءة  م�ستوى البالد والحتفاء 
اختيارها  ب��ع��د  ال��ت��ح��دي  ب��ط��ل  وت��ت��وي��ج 
للعام  العربية  للثقافة  عا�سمة  م��وؤخ��را 
اإىل  بالنظر  ج��اء  اخ��ت��ي��ار  وه��و   2018
املوروث الثقايف والتاريخي الغني للمدينة 

التي تاأ�س�ست عام 994 ميالدية.
امل�سروع  ال��ع��رب��ي  ال���ق���راءة  وي��ع��د حت���دي 
الثقايف الأكرب من نوعه يف الوطن العربي 
ال����ذي ي�����س��ت��ه��دف ال���س��ت��ث��م��ار م��ع��رف��ي��ا يف 
الن�سء من خالل تر�سيخ املطالعة باللغة 
ال��ع��رب��ي��ة ك��م��م��ار���س��ة دائ��م��ة ل��ب��ن��اء اأجيال 
ال�سمو  واع���ي���ة وم��ث��ق��ف��ة. وك����ان ���س��اح��ب 
نائب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
القراءة  حت���دي  اأط���ل���ق  اهلل«  »رع�����اه  دب���ي 

 2015 العربي يف دورته الأوىل يف العام 
3.5 ماليني طالب  اأك��ر من  م�ستقطبا 
ليتخطى  ال��رق��م  ه��ذا  يت�ساعف  اأن  قبل 
من  ال��ث��ان��ي��ة  ال������دورة  يف  م��الي��ني   7.4

التحدي.
ال���دورة  امل�سجلني يف  ال��ط��ل��ب��ة  ع���دد  وب��ل��غ 
حاليا  ت�سهد  ال��ت��ي  ال��ت��ح��دي  م��ن  الثالثة 
الت�سفيات النهائية على امل�ستوى الوطني 

للدول امل�ساركة،
 اأك���ر م��ن 10 م��الي��ني ط��ال��ب م��ن 14 
اأج��ن��ب��ي��ة بعدما  دول���ة ع��رب��ي��ة و30 دول���ة 
اأ����س���ب���ح ال���ت���ح���دي ه����ذا ال���ع���ام ع��امل��ي��ا من 
خالل فتح امل�ساركة ر�سميا للطلب العرب 

املقيمني يف دول املهجر.
التحدي  يف  امل�ساركة  ال���دول  وت�ست�سيف 
حاليا الت�سفيات النهائية لتحدي القراءة 
العربي لالإعالن عن بطل التحدي الأول 
يف كل منها متهيدا مل�ساركة اأبطال التحدي 
دبي  �ستقام يف  التي  الأخ��رية  الت�سفية  يف 
بطل  ع��ن  الإع���الن  قبل  املقبل  اأكتوبر  يف 
حتدي القراءة العربي يف دورته الثالثة يف 

حفل حا�سد ت�ست�سيفه دبي.
ت��ت��وج بطل  دول����ة  اأول  ف��ل�����س��ط��ني  وك���ان���ت 
التحدي حيث انتزع اللقب الطالب ق�سام 
ال�سعودية  اح��ت��ف��ت  ف��ي��م��ا  �سبيح  حم��م��د 
ببطلني على م�ستوى اململكة هما الطالب 
�سدمي  وال��ط��ال��ب��ة  ال��ق��رين  معي�س  ع��م��ر 

عبدالعزيز املبدل.

حفل فني فرن�سي يف اأبوظبي ميزج املو�سيقى الغربية والعربية
اأبوظبي  يف  الفرن�سية  الثقافية  ال��راب��ط��ة  نظمت 
ب��امل�����س��ارك��ة م��ع امل��ع��ه��د ال��ف��رن�����س��ي وال��ق�����س��م الثقايف 
بال�سفارة الفرن�سية لدى الدولة حفال فنيا لفرقة 
»اإن�سول » يف م�سرح ابوظبي بكا�سر الأمواج برعاية 

اإعالمية من مركز �سلطان بن زايد .

تفاعل  و�سط  بالفرقة  الثالثة  املو�سيقيون  وق��دم 
جماهريي عر�سا مو�سيقيا راقيا مت خالله املزج بني 
العود والبيانو واملو�سيقى الغربية والعربية يف تناغم 
الن�سانية  امل�ساعر  معه  وتتحرك  الذان  له  تطرب 
التي توؤكد ان املو�سيقى لغة حية مرتابطة ومعربة.

ليخورو  خاوقلو  اأمبياجاين  �سعادة  احلفل  ح�سر 
�سفري جمهورية جنوب افريقيا لدى الدولة و عبد 
اهلل عي�سى املن�سوري مدير ادارة اخلدمات امل�ساندة 
الفرن�سية  الرابطة  رئي�س  و�سلطان احلجي  باملركز 
الدبلوما�سيني  م����ن  ك���ب���ري  وج���م���ع  اب���وظ���ب���ي  يف 

واملواطنني  وعائالتهم  الفرن�سية  اجلالية  واب��ن��اء 
وامل���ق���ي���م���ني.و ت��ع��م��ل ف���رق���ة »ان�������س���ول« ع��ل��ى دمج 
الأ�سلية  العربية  الأ���س��وات  مع  الغربية  املو�سيقى 
والعود العربي مع البيانو كما جتمع بني املو�سيقى 

التقليدية واحلديثة.
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فــن عــربــي

27 )طلعت  جت��رب��ة  خل��و���س  ح��ّم�����س��ك  ال����ذي  • م���ا 
روحي(؟

الأ�سلية  ال��ن�����س��خ��ة  واأح�����ب  خم��ت��ل��ف،  امل�����س��ل�����س��ل   -
اأجنبي بل  لعمل  اأنه لي�س تقليداً  اأو�سح هنا  منه. 
)فورمات( ا�سرتته )بي لينك( من ال�سركة املنتجة 
وا�سعة  متثيل  م�ساحات  دوري  يحمل  الأ���س��ل��ي��ة. 
تتيح يل التنّوع يف الأداء، ولي�س تقدمي الكوميديا 
اأن  �سيما  ل  ال��ك��ث��رية،  امل�ساعر  اأي�����س��اً  ب��ل  فح�سب، 

ال�سخ�سية مكتوبة بحرفية عالية.
توا�سل  ومن  العمل،  على  تعاقدك  عن  • حدثينا 

معك من ال�سركة املنتجة معه؟
اأت��ع��ام��ل مع  واأن����ا  ل��ي��ن��ك(،  )ب���ي  امل�سل�سل  ت��ن��ت��ج   -
لل�سركة  الفني  املنتج  وم��ع  م�سي�س،  حممد  املنتج 
واتفقنا على  اإيّل  ف��رتة. حتّدثا  �سوقي منذ  اأمي��ن 
والت�سوير،  التنفيذ  وب���داأن���ا  الفعلية  اخل��ط��وات 
اإحدى  �سا�سة  على  للجمهور  العمل  ُيعر�س  والآن 
من  الن��ت��ه��اء  على  وق��ارب��ن��ا  امل�����س��ف��رة،  الف�سائيات 

ت�سويره.
كان  ك��ي��ف  امل���ح���ام���اة.  ع���ن  امل�����س��ل�����س��ل  • ي��ت��ح��ّدث 
ا���س��ت��ع��دادك ل��ل��دور، وم��ا ال��ف��ارق بينه وب��ني دورك 

يف )اإت�س دبور( كمحامية اأي�ساً؟
اأب����ذل جمهوداً  ال�����دوران خم��ت��ل��ف��ان مت���ام���اً. مل   -
قانونياً كبرياً يف امل�سل�سل، لأن ال�سخ�سية مكتوبة 
لي�س  مرافعاتي  واأ�سلوب  وواف��ي��ة،  جيدة  بطريقة 
يف  كما  الف�سحى  العربية  باللغة  اأو  بحتاً  قانونياً 
اإىل اطالع  ا�ستند  )ال��ورق(  اأن  الواقع، ف�ساًل عن 
قانوين على الق�سايا، لذلك مل اأرجع اإىل م�سادر 

قانونية اأو حمامني.
امل�سل�سل  يف  معو�س  نيكول  جانب  اإىل  • تقفني 
العمل  ك���وال���ي�������س  ه����ي  ك���ي���ف  الأوىل.  ل���ل���م���رة 

بينكما؟
ن��ي��ك��ول م��ع��و���س رائ�����ع ك��اإن�����س��ان وممثل   -

جمتهد، وكوالي�س العمل لطيفة وعائلية، 
اأكر  وه��ي  واحلميمية،  ب��امل��رح  تفي�س 

ننتهي منه  مل�سل�سل  �ساحة  من جمرد 
ونعود اإىل منازلنا.

يف  ل���ك  ب��ط��ول��ة  اأول  ت���وؤدي���ن   •
اأكر:  الذي يهّمك  الدراما. ما 

ج���ودة  اأم  امل��ط��ل��ق��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
الدور؟

باحل�سول  �سابقاً  اأن�سغل  مل   -
ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة امل��ط��ل��ق��ة اأو 

اأقّدمه دائماً  اأركز يف الدور الذي  غريها، بل كنت 
ومل اأ�سع اأبداً اإىل ال�سخ�سية الرئي�سة، ومل اأعتربها 
الهدف. ولكن يف هذا امل�سل�سل، اأحمل التجربة على 
ي��ق��ول��ون )م�سل�سل  امل�����س��اه��دي��ن  اأن  ح��ت��ى  ع��ات��ق��ي. 

اإجن�����ي وج��������دان(، م���ن ث���م ال���ن���ج���اح اأو 
لوم  واأي  اإيّل،  �سُين�سبان  الف�سل 

�سيقع علّي اأنا ولي�س على 
امل��وؤل��ف. وهي  اأو  امل��خ��رج 
يتعامل  ال��ت��ي  الطريقة 

اأفالم  م��ع  اجلمهور  فيها 
اأحمد ال�سقا مثاًل.

ت�سوير  ت��ري��ن  ك��ي��ف    •
ال���ع���م���ل ب����ال����ت����زام����ن مع 
اإط���الق���ه، وه���و م��ا ي�سبه 

العر�س يف رم�سان؟
ذهنياً  م��ره��ق��ة  جت���رب���ة   -

مواعيد  ل��دي��ن��ا  وج�������س���دي���اً. 
اإىل  فن�سطر  وت�سليم،  ت�سوير 

وقبل  امل���ت���وا����س���ل،  ال��ع��م��ل 
ع��������������ر���������������س 

 ، مل�سل�سل ا
ك�����������ان 

�سغط  يف  فغرقنا  للقنوات  حلقات  ت�سليم  علينا 
من  الرفاهية  من  �سكل  ب��اأي  نحظ  ومل  ملحوظ، 
اإجازات اأو راحة. ومهما كنت مرهقة علّي اأن اأجنز 

امل�ساهد املطلوبة.
على  الأول  م�سل�سلك  عر�س  عن  • ماذا 
عر�سه  ق���ب���ل  م�������س���ف���رة  ���س��ب��ك��ة 

مفتوحاً؟
ف�����ك�����رة  ال�������ع�������ر��������س   -
اإن��ت��اج��ي��ة ل دخ����ل يل 
�سبكة  ول����ك����ن  ب����ه����ا. 
موجهة   OSN
اجل����م����ه����ور  اإىل 
اخل��������ل��������ي��������ج��������ي 
ع�������م�������وم�������اً، م���ا 
ي�ساعد على تعزيز 
م��ك��ان��ت��ي ه����ن����اك، ل 
معروفة  اأن��ن��ي  �سيما 
واأ�سعر  اأك��ر.  يف م�سر 
اإط����الق  اأن 

نوعاً  اأوًل ي�سفي  امل�سفرة  ال�سبكة  امل�سل�سالت على 
العر�س  ي��اأت��ي  ث��م  اأوىل،  ك��خ��ط��وة  ال��وج��اه��ة  م��ن 

املفتوح للجماهري العري�سة.
• ما هي ردود الفعل حول العمل وكيف تتابعينها 

يف ظل الن�سغال بالت�سوير؟
- اأت��اب��ع��ه��ا اأث���ن���اء ال���س��رتاح��ة م��ن ال��ت�����س��وي��ر من 
خالل اجلوال عرب )تويرت( وغريه، واأقراأ الردود. 
اعتربهم  فال  العائلة،  اأو  الأ�سدقاء  اإىل  بالن�سبة 
يكنون  لأنهم  يجاملونني  رمب��ا  اإذ  الأول،  املقيا�س 
التي  الكثرية  اجليدة  التعليقات  ورغم  املحبة.  يل 
تقليداً  اعتربه  من  فثمة  العمل،  ح��ول  اأ�سعدتني 
لأح���د الأع��م��ال الأج��ن��ب��ي��ة، وه��ن��ا اأع���ود واأوؤك����د اأنه 

)فورمات( لعمل اأجنبي.
من  ال��ن��وع  ه���ذا  وُي��ت��ه��م  ح��ل��ق��ة،   45 امل�سل�سل   •

امل�سل�سالت باملط والتطويل. ما ردك؟
ووظيفة  املنف�سلة  املت�سلة  امل�سل�سل  )ث��ي��م��ة(   -
امللحوظ  التنوع  ت��ع��ززان  امل��ح��ام��اة،  الأب��ط��ال وه��ي 
امل�سل�سل  يبتعد  ثم  الق�سايا، من  من خالل كرة 
بخالف  بالتجديد،  ويفي�س  وامللل  التطويل  عن 

امل�سل�سالت ذات الق�سة الطويلة.
ال�سبب )طلعت  • تغيبني عن رم�سان املقبل. هل 

روحي( اأم كان قراراً �سابقاً؟
األ  ق���ررت  روح���ي(  )طلعت  على  وق��ع��ت  عندما   -
توافر  لعدم  املقبل  الرم�ساين  ال�سباق  اأخو�س 
اأمنح وقتي  الت�سوير  الوقت لدي، وبعيداً عن 
ولي�س  لهما  الأول��وي��ة  وتكون  وعائلتي  لبني 
بالن�سبة  اآخ��ر. عموماً، رم�سان  لأي م�سروع 

اإيل عبارة عن ت�سييق يف العمل والوقت.
الفنية  خ��ط��وات��ك  اإن  ال��ب��ع�����س  ي��ق��ول   •
ب���ط���ي���ئ���ة وث�����م�����ة ف�����ج�����وات زم����ن����ي����ة بني 

اأعمالك.
- مل اأغب عن الأعمال اإل فرتتي احلمل 
اأ���س��ب��اب كبرية  ت��وج��د  وال�������ولدة، ول 
ثابتة. خطواتي  اأن  واأع��ت��رب  للغياب 

م�سل�سلها  اأن  وج���دان  اإجن��ي  تعترب 
بال�سباب  امل��ل��يء  روح����ي(  )ط��ل��ع��ت 
اإىل  اأدت  ال��ت��ي  الطفرة  م��ن  ج��زء 
امل�سري  ب��ال��ف��ن  ال���دم���اء  تغيري 
عدة  م�سل�سالت  وثمة  اأخ����رياً، 
نف�سها،  الفكرة  تنتهج  ب���داأت 
واأكدت اأنها مل تتعاقد ر�سمياً 
على اأي عمل اآخر بعد، فيما 
ت��خ��و���س م�������س���اورات حول 

م�ساريع عدة.

اإجني وجدان: م�سل�سل
 )طلعت روحي( جدد الدماء بالفن امل�سري

�سفاء �سلطان تنهي ت�سوير 
)ع�ساق ومرتزقة(

اإنتهت املمثلة الأردنية �سفاء �سلطان من ت�سوير جميع م�ساهدها بامل�سل�سل 
املقرر عر�سه يف �سهر  امل�سل�سل من  الأردن،  "ع�ساق ومرتزقة" يف  الأردين 
وتقدم  م�سوقة،  رومان�سية  عربية  درام���ا  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��و  املقبل،  رم�سان 

�سمن اأحداثه �سخ�سية "جلني"، والعمل من تاأليف واإخراج �سامر خ�سر.
مب�سل�سل  ت�سارك  اأن  املفرت�س  من  ك��ان  �سلطان  �سفاء  اآخ��ر،  �سعيد  على 
ال�سباق  من  خرج  امل�سل�سل  اأن  اإل  اأي�ساً  رم�سان  يف  الباكي"  "ال�ساحك 
الرم�ساين، حيث يتناول ال�سرية الذاتية لفنان الكوميديا جنيب الريحاين، 
وي�سارك يف  بطولته كل من ن�سال ال�سافعي وهاله �سدقي و�سفاء �سلطان 

وفريال يو�سف ومي �سليم ومرينا وليد.

فنانة ذات �شخ�شية لفتة وخفة ظل وا�شحة، قدمت اأدوارًا كوميدية يف م�شل�شالت عدة اأبرزها )تامر و�شوقية(، و�شاركت الفنان اأحمد 
مكي بطولة فيلمه )اإت�ض دبور(. يعر�ض لها راهنًا م�شل�شل )طلعت روحي( مع نيكول معو�ض، وهبة عبد العزيز، وفيه توؤدي اأول بطولة 

مطلقة لها يف الدراما امل�شرية. حول دورها حاورتها )اجلريدة(.

مي�ش حمدان 
ت�سّبه نف�سها 

مبمثلة هندية!
متابعيها  ح��م��دان  مي�س  املمثلة  ���س��ارك��ت 
����س���ورة ج���دي���دة ل��ه��ا اث�����ارت م���ن خاللها 

اجلدل بينهم، 
اأحد  ع��ل��ى  اخل��ا���س  ح�سابها  ع��رب  وذل����ك 

مواقع التوا�سل الجتماعي.
 وعّلقت مي�سعلى ال�سورة قائلة: 

ب�س  هنا،  هندية  ممثلة  �سبه  اين  )حا�سة 
م�س عارفة مني؟ حد عارف؟(.

بدورهم �سّبهها متابعيها باملمثلة الهندية 
كارينا كابور.

يف  حاليا  ت�سارك  حمدان  مي�س  ان  يذكر 
م�سل�سل "نوف"،

 وهو من تاأليف �سارة �سوار الدهب، اإخراج 
رول حجه، وبطولة عبري عي�سى، حممد 

العبادي، 
حممد  ب��راه��م��ة،  جميل  ع����ّواد،  جولييت 

املجايل، 
رانيا  عال م�ساعني، عبدالكرمي اجلراح، 

فهد، 
و�سام  منيا  جابر،  �ساكر  ال�سمور،  حممد 

الربيحي، ماجد الزواهرة، وغريهم.

فيفي عبده تتعاقد 
على تقدمي برنامج 
تلفزيوين رم�ساين 

ت���ط���ل امل���م���ث���ل���ة وال���راق�������س���ة 
امل�سرية فيفي عبده يف �سهر 
رم�������س���ان امل��ق��ب��ل م���ن خالل 
جديد  ت��ل��ف��زي��وين  ب���رن���ام���ج 

يحمل عنوان "ملة العيلة"، 
وذل���ك ب��ع��دم��ا ت��ع��اق��دت عليه 
م���ع ق���ن���اة ال���ن���ه���ار يف الآون�����ة 

الأخرية.
متابعيها  عبده  �ساركت  وق��د 
�سورة توقيع عقدها مع هذه 
القناة، على اإحدى �سفحاتها 
اخلا�سة عرب مواقع التوا�سل 

الجتماعي، 
وعّلقت عليها قائلة: "ق�سطات 
وع�سالت وفالت من م�سر اأم 
الدنيا، انتظروين اإن �ساء اهلل 
)ملة  اجل���دي���د  ب���رن���اجم���ي  يف 
 2018 رم�سان  يف  العيلة( 

ح�سري على قناة النهار". 
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ل�سقة ذكية تخل�ش مر�سى 
ال�سكري من وخز الإبر

ابتكر العلماء ل�سقة ملراقبة م�ستوى ال�سكر يف الدم، �ستخفف معاناة مر�سى 
ال�سكري من اأخذ عينة من الدم لقيا�س م�ستواه يوميا.

و�سمم علماء جامعة باتا الربيطانية هذه الل�سقة على اأ�سا�س مادة الغرافني 
اأجهزة  جمموعة  البتكار  وي�سم  املجالت.  جميع  يف  ت�ستخدم  ب��داأت  التي 
ال�سائل  يف  ال�سكر  م�ستوى  لقيا�س  كهربائي  بتيار  تعمل  �سغرية  ا�ست�سعار 
ال�سائل  تركيب  وي�سبه  اجل��ل��د.  وخ��ز  دون  م��ن  اجل�سم  اأن�سجة  يف  امل��وج��ود 
ب�سيالت  يف  اخلاليا  بني  موجود  وهو  ال��دم،  بالزما  تكوين  للعلماء  وفقا 
ال�سعر على اجللد. وحتدد الل�سقة بدقة م�ستوى الغلوكوز يف هذا ال�سائل 
دقيقة.   15-10 كل  العملية  تكرار  ميكن  حيث  كهربائي،  تيار  بوا�سطة 
ال�سكر  م�ستوى  مراقبة  يف  العالية  فعاليتها  املخربية  ال��ت��ج��ارب  واأك���دت 
العلماء  وي��ن��وي  اأ���س��ح��اء.  اأ�سخا�س  على  اختبارها  عند  وك��ذل��ك  ال���دم.  يف 
الآن حتديد عدد مثايل لأجهزة ال�ست�سعار يف الل�سقة وكذلك ا�ستعرا�س 
لها.  �سريرية  اختبارات  اإج��راء  ثم  ومن  كامل،  ليوم  ا�ستخدامها  اإمكانية 
وي�سيف املبتكرون اأنه �سيتم ربط اخرتاعهم بتطبيق يف الهاتف الذكي اأو 

ال�ساعات الذكية ملعرفة م�ستوى ال�سكر يف الدم يف اأي حلظة.

حلماية ب�سرتك.. اأخطاء 
معتادة عليك جتنبها 

  اأ�سارت جملة “فرويندين” الأملانية اإىل، اأن هناك بع�س الأخطاء التي 
يرتكبها البع�س اأثناء غ�سل الوجه والعناية به، ومنها على �سبيل املثال 
الإق��الل من غ�سل الوجه حتى ل تفقد الب�سرة الرطوبة، ولكن يف هذا 
وهو  الب�سرة؛  على  الزيوت  من  كبرية  كمية  تراكم  خطر  يظهر  احلالة 
اإىل ظهور اللتهابات والبثور؛ ولذلك ن�سحت املجلة الأملانية  ما يوؤدي 
اأو  يومياً  واح��دة  مرة  الوجه  بغ�سل  واملختلطة  العادية  الب�سرة  اأ�سحاب 

مرتني على اأق�سى تقدير.
تغري  م��ع  العناية  منتجات  تغيري  ع��دم  الأخ���رى  الأخ��ط��اء  �سمن  وم��ن 
ال�ستاء  اأكر ح�سا�سية خالل ف�سل  الوجه  ب�سرة  ت�سبح  الف�سول، حيث 
تلك  ويف  وال����ربودة،  ال�ساخن  ال��ه��واء  ب�سبب  منها  الرطوبة  ن��زع  ب�سبب 
الأثناء يلزم ا�ستعمال منتجات العناية اخلفيفة، اأما خالل ف�سل ال�سيف 
ال�سالي�سيليك يف حالة الإ�سابة  اأو حم�س  الرغوة  ا�ستعمال جل  فيمكن 

ال�سديد بحب ال�سباب.
العناية  ا���س��ت��ع��م��ال م��ن��ت��ج��ات  الإف������راط يف  ف����اإن  ذل����ك،  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
با�ستخدام  الأمل��ان��ي��ة  املجلة  ن�سحت  ول��ذل��ك  اأي�����س��اً؛  ال��وج��ه  ب�سرة  ي�سر 
فرك  ع��دم  م��ع  احل�سا�سة،  الب�سرة  م��ع  وخا�سة  اخلفيفة  امل�ستح�سرات 
التنظيف  عملية  تتم  اأن  يجب  ولكن  فر�ساة،  اأو  من�سفة  بوا�سطة  الوجه 

برفق ويف حركات دائرية.

بايعت  اإم���راأة  ث��اين  وه��ي  الن�شاء  خطيبة  ه��ي  م��ن   •
الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم يف بيعة العقبة الثانية؟ 

- اأ�سماء بنت يزيد بن ال�سكن الأن�ساريه. 
الفر�شاد؟  ا�شم  العرب  اأطلق  �شيء  اأي  • على 

- التوت. 
اأفالطون؟  التالية:  الكلمة  تعني  • ماذا 

- ال�سخ�س عري�س الكتفني. 
العربي؟  الأدب  يف  الر�شائل  اأ�شلوب  اأن�شاأ  من  اأول  • من 

- عبد احلميد الكاتب. 
الأثايف؟  ثالثة  بكلمة  العرب  ق�شدت  •  ماذا 

احلجر الأكرب من احلجارة التي يو�سع عليها القدر. 

� اأن عملة  )اليورو( هي العملة املوحدة بني كل دول اأرووبا .
� اأن اأكرب لوؤلوؤة يف العامل هي التي عر عليها �سيادو اللوؤلوؤ اأمام �سواحل كاليفورنيا عام 1960 ، وتزن 349.5 

قرياط ، وقد عر�ست للبيع ، واإ�سرتاها ثري يوناين مببلغ 3 مليون دولر .
� اأن ال�سينيون هم الذين اإخرتعوا البو�سلة ، ونقلوها بعد ذلك اإىل البحارة العرب ، الذين كانوا يجوبون 

�سمال املحيط الأطل�سي وقد قام اأهل البندوقية بجلب البو�سلة بعد اأ�سفارهم التجارية اإىل بالد امل�سرق .
� اأن نافورة املاء التي تدفع من راأ�س احلوت فوق جمجمته ي�سل اإرتفاعها اأحيانا اإىل 9 اأمتار .

� اأن احلوت الأزرق هو اأكرب حيوان على الكرة الأر�سية .
� اأن �سوء ال�سم�س ي�سل اإىل الأر�س يف 8 دقائق.

� اأن تون�س هي اأكرب دولة من حيث اإنتاج الزيتون.
� اأن نابليون بونابرت كان يق�سي وقت فراغه يف حل الألغاز.

� اأن اأول من و�سع �سورة على العملة هو الإ�سكندر املقدوين .
� اأن امل�سوار الذي يقطعه الدم يف جمراه كل يوم يبلغ 168 مليون ميل .

� اأن القلب يخفق يف اليوم اأكر من 103 خفقة.

الفالح امل�سكني
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فوائد �شرب املاء الدافئ 
ن�����������������س��������ح��������ت 
درا����������������س���������������ات 
م�������ت�������ن�������وع�������ة، 
�سرب  ب�سرورة 
امل������اء ال����داف����ئ، 
ب��������اإ���������س��������اف��������ة 
من  ق������ط������رات 
عليها  الليمون 

قبل الإفطار.
اأن  واأو���س��ح��ت، 
ه��������ذه ال�����ع�����ادة 
ل����ه����ا ال���ع���دي���د 
الفوائد،  م���ن 
ُت�ساهم  ح��ي��ث 

يف تخفيف ان�سداد الأنف وحت�سني التنف�س عند التهاب اجليوب الأنفية.
الإم�ساك  لتخفيف  ال�سهلة  احللول  اأحد  املياه  اأن  اأي�ساً  الفوائد  بني  ومن 

وت�سهيل الإخراج، خا�سة عند �سربها على معدة خاوية.
وُي�ساعد �سرب املاء الدافئ كذلك، يف ال�سباح، على اإزالة الدهون من على 

الكبد، واإنقا�س الوزن.

ال�سجائر  نكهات  خ��ط��ورة  م��ن  ���س��ادرة حديًثا  درا���س��ة طبيبة  ح��ذرت 
الإلكرتونية، م�سرية، اإىل اأنها قد تكون م�سممة، وت�سبب م�ساعفات 

قد ت�سل لأمرا�س خطرية.
وقال باحثون اأمريكيون وفًقا ل�سحيفة "الديلي ميل" الربيطانية: 
لل�سجائر  ال��ن��ك��ه��ة  م��ن��ح  ت�����س��ت��خ��دم يف  ال��ت��ي  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  امل�����واد  اإن 

الإلكرتونية قد تكون �سامة.
رائحة  ال�سجائر  تلك  متنح  ال��ت��ي  امل���واد  ه��ذه  فح�س  نتائج  وبينت 
احلم�سيات اأو الأزهار، اأنها تزيد ب�سكل كبري من اإنتاج اجلذور احلرة 

يف اجل�سم.
ال�سرر  تلحق  احل��رة عبارة عن جزيئات  اجل��ذور  تلك  اأن  وم��ع��روف 
باخلاليا ال�سليمة وثبت اأن هناك عالقة تربط بينها وبني اللتهابات، 

واأمرا�س القلب ومر�س ال�سرطان اللعني.
وقال الباحثون: "رغم اأن 43 % من ال�سجائر الإلكرتونية املوجودة 
اإنتاج اجل��ذور احل��رة يف  يف ال�سوق حتتوي على م��واد كيميائية تعزز 

اجل�سم، فاإن نكهة الفانيليا تعمل لأ�سباب غري معلومة على احلد من 
م�ستويات اجلذور احلرة بن�سبة ت�سل اإىل 42 %".

اأن  اإىل  امل��ا���س��ي،  ال�سهر  نتائجها  ع��ن  اأع��ل��ن  ال��ت��ي  ال��درا���س��ة  ون��وه��ت 
باقي  �سمية  بنف�س  حتظي  بالفانيليا  املنكهة  الإلكرتونية  ال�سجائر 
النكهات.  وبني الباحثون، وفق ما اأوردته ال�سحيفة الربيطانية، اأنه 
ورغم اإجازة ا�ستخدام نكهات ال�سجائر الإلكرتونية من جانب الب�سر؛ 
لكن مل ي�سبق من قبل اأن مت تقييم �سالمة تلك النكهات اأثناء اإ�سعال 

ال�سجائر، اأي اأن تلك اجلزئية مل حُت�َسم بعد.
بالدرا�سة،  الرئي�س  ال��ب��اح��ث  ريت�سي،  ج��ون  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
ال�سائل  لت�سخني  ل��ف��ائ��ف  الإل��ك��رتون��ي��ة  بال�سجائر  "يوجد  ق��ول��ه: 
احل��رة. ويجب  اجل��ذور  انتاج  ي�ساعد على  وق��د  ب�سدة  ي�سخن  ال��ذي 
ال�سجائر  لأن  النكهات على م�ستويات اجلذور احلرة؛  تاأثري  فح�س 
ج بع�سها لالأطفال، مثل  الإلكرتونية ُتنَتج مبئات النكهات، التي ُيَروَّ

نكهة العلكة".

احرت�ش.. نكهات ال�سجائر الإلكرتونية قد تكون قاتلة

اإيفا لونغوريا حتتفل مع عائلتها بتكرميها بنجمة على مم�شى امل�شاهري يف هوليوود.   )رويرتز(

عر فالح يف ار�سه على زجاجة قدمية مل ي�ستطع ان يحدد ما بداخلها ولكن لن �سكلها جميل قرر ان ينظفها 
ويحتفظ بها يف بيته، وعندما انتهى من تنظيفها وجاء دور تنظيف الغطاء انخلع الغطاء ودوى �سوت فرقعة 
املت�ساعد  الدخان  لذلك  ينظر  وه��و  ويختبئ  ال�سجرة  خللف  ويندفع  يرجتف  امل�سكني  الفالح  جعلت  عالية 
من الزجاجة، وعندما انق�سع الدخان ظهر مارد �سخم مهيب تقدم لالمام ووقف امام الفالح وقال ا�سكرك 
على �سنيعك �ساأرتاح خارج الزجاجة ثالثة ا�سهر فقط وعليك ان تطلب مني يف كل �سهر امنية واحدة فقط، 
متالك الفالح نف�سه وعرف ما حدث وقال ح�سنا ايها املارد عليك ان متنحني قطعة ار�س زراعية كبرية �سا�سعة 
.. مر �سهر  العمر كله.. ويف احلال كان عنده مطلبه  بالفواكه واخل�سروات وتكون ملكا يل  خم�سرة مثمرة 
والفالح �سعيد ومعه ا�سرته ينعمون باخلري الذي وهبهم اهلل اياه، ويف ال�سهر الثاين جاء املارد لي�ساأل الفالح 
امنيته الثانية فقال امنحني بيتا جميال وفيه مزرعة للطيور الداجنة، ويف احلال حتقق مطلبه وعا�س الفالح 
يف بيته �سعيدا يربي طيوره وتعاونه زوجته واولده وي�سهر على ار�سه وكاأنه ي�سهر على عائلته ويف تلك الفرتة 
اخذت زوجة الفالح واولده يفكرون يف املطلب الثالث فمنهم من يقول ذهب او اموال كثرية او مالب�س جديدة 
او .... احالم كثرية راودتهم حتى جاء موعد ال�سهر الثالث فجاء املارد للفالح و�ساأله عن مطلبه فقال ل اطلب 
اكر من ان ميتعني اهلل وزوجتي واولدي بال�سحة والعافية لأ�ستطيع ان اخدم الر�س واخدم البيت مبن فيه 
من طيور وب�سر وان احج لبيت اهلل من اموايل التي �ساأك�سبها من تعبي وان يقدرين اهلل ان اقدم لكل من يريد 
امل�ساعدة بدون ان يح�س به احد وانا ا�سكرك ايها املارد الطيب جازاك اهلل كل خري، فقال املارد مل ي�سكرين احد 
من قبل والنا�س جميعها كانت تطلب الثالث طلبات وتريد اكر ومل ار احدا يطلب ال�سحة والعافية ولكن انه 
طلب مقبول من عند اهلل لو اراد ذلك فاأنت ت�ستحق كل خري وان �ساء الرحمن نراك يف بيت اهلل، وان�سرف املارد 
كما جاء يف فرقعة عالية، وملا ذهب الفالح لبيته �ساأله اولده ماذا طلبت فنظر اليهم وقال ال�سحة والعافية 
الولد  اليه  .. نظر  بيت اهلل  ازور  وان  وباأحفادي  بكم  واف��رح  رج��ال وعرائ�س  اعي�س لراك��م  ان  والقدرة على 
وخجلوا من انف�سهم ومن �سيق تفكريهم وقال اكربهم نعم يا ابي متعك اهلل بال�سحة والعافية هي من تاأتي 
مبا مل ياأت به املارد .. نظر لخوته فهلل اجلميع وتكاتفوا على والده ميطروه قبالتهم وهم يقولون كفانا 

ب�ستانا جميال وبيتا ي�سمنا وابا يحبنا .


