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ح�ضورهم يف  �أطفالك  عن  تقوليها  ال  عبار�ت   3

والديه،  ال�صادرة عن  والأفعال  بالأقوال  ب�صكل مبا�صر  الطفل  يتاأثر 
من  �صيء  كل  متت�ص  التي  بال�صفنجة  الطفل  النف�ص  علماء  وي�صبه 

حولها.
ويجب على الوالدين توخي احلذر، عند توجيه اأية مالحظات للطفل، 
وجتنب قول بع�ص العبارات عنه يف ح�صوره، فهي �صت�صكل جزءاً هاماً 

من �صخ�صيته يف امل�صتقبل، بح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.
بو�صيتيف  ب��ي  "تريبل  برنامج  موؤ�ص�ص  ���ص��ان��درز  م��ات  الربوفي�صور 
بارينتنغ" يحذر الوالدين من بع�ص العبارات، والتي يجب عدم قولها 

يف اأي حال من الأحوال اأمام الطفل:
ليزعجني ق�صد  عن  ذلك  يفعل  اإنه   1-

اإ�صاءة الت�صرف،  ل يدرك معظم الأطفال ال�صبب الذي يدفعهم اإىل 
يكون  فرمبا  ذل��ك،  لفعل  تدفعهم  التي  الأ�صياء  من  العديد  فهناك 
اأو هناك بع�ص الأ�صياء التي حدثت يف ذلك  اأو متعباً،  الطفل جائعاً 
ل  احل��الت  غالب  ويف  �صيئاً،  مزاجه  وجعلت  باإزعاجه  ت�صببت  اليوم 
لذلك  عمد،  ع��ن  وال��دي��ه  لإزع���اج  الت�صرف  اإ���ص��اءة  اإىل  الطفل  يلجاأ 
يجب عليهما حماولة تفهم ما يزعجه، وحماولة حل امل�صكلة بالطرق 

ال�صحيحة.
مني خطاأ  ذلك  كل   2-

مييل الكثري من الآباء والأمهات اإىل اإلقاء اللوم على اأنف�صهم، عندما 
امل�صكلة  اإدارة  عليهم  ي�صعب  الأم���ر  وه��ذا  الت�صرف،  الطفل  ي�صيء 
وحلها، ويف نف�ص الوقت يو�صل ر�صالة �صلبية للطفل، حيث يعترب اأن 
ل ذنب له يف �صوء الت�صرف، والذنب كله يقع على والديه. ويف جميع 
الأحوال فاإ�صاءة ت�صرف الطفل اأمر طبيعي من وقت لآخر، ويجب اأن 

ل يبالغ الآباء بتحميل اأنف�صهم امل�صوؤولية عن ذلك.
عابرة مرحلة  جمرد  اإنها   3-

اأم��ر طبيعي يف  الت�صرف  اإ�صاءة  اأن  الطفل  لدى  تكر�ص  العبارة  هذه 
يتمادى يف  ب��ل  ال��ذن��ب،  م��ن  بالكثري  لذلك  نتيجة  ي�صعر  ول  ع��م��ره، 
اأو يعاقبه عليها،  لن يوؤنبه  اأح��داً  اأن  ت�صرفاته املزعجة، اعتقاداً منه 
نظراً لأن ت�صرفاته اأمر طبيعي ومتوقع، وهذا ما يجعله يكر�ص هذا 

النوع من الت�صرفات على املدى الطويل.

م�ضابقة "�أكرب كر�ش" 
�صهدت نيكاراغوا م�صابقة لختيار الأب �صاحب اأكرب كر�ص وفاز بها 

رجل عمره 51 عاماً مبحيط بطن بلغ 173 �صنتيمرتاً.
الذي  الأب  بعيد  الحتفالت  اإط��ار  املا�صية يف  الليلة  امل�صابقة  اأقيمت 

يحل يف ال�23 من يونيو  من كل عام يف البلد الالتيني. 
نارية  دراج���ة  على  لرا،  خو�صيه  رودري��ج��و  وي��دع��ى  ال��ف��ائ��ز،  وح�صل 
واأغذية. وكان املركز الثاين من ن�صيب �صاب عمره 26 عاماً مبحيط 
بطن بلغ 159 �صنتيمرتاً، ومتثلت جائزته يف فرا�ص نوم.  ي�صار اإىل 
اأن هذه هي الدورة العا�صرة من م�صابقة الأب �صاحب اأكرب كر�ص، وفاز 

بن�صختها العام املا�صي رجل مبحيط بطن بلغ 184 �صنتيمرتاً.

ت�ضلم جموهر�ت بـ 8.1 مليون دوالر لل�ضلطات 
ذكرت �صحيفة "وول �صرتيت جورنال" اأن عار�صة الأزياء الأ�صرتالية 
مرياندا كري، �صلمت لوزارة العدل الأمريكية جموهرات تبلغ قيمتها 
تلقتها كهدية من رجل مال  كانت قد  8.1 مليون دولر،  اأك��ر من 

ماليزي.
وقالت ال�صحيفة اإن املجوهرات التي من بينها قالدة من املا�ص على 
هيئة قلب تزن 11.72 قرياط، تردد اأن رجل املال جهو لو ا�صرتاها 

باأموال اختل�صها من ال�صندوق احلكومي للتنمية املاليزي.
وكان ال�صندوق اأثار �صجة اإعالمية يف يوليو )متوز( 2015، عندما 
اأن��ه مت حتويل  زعم  "وول �صرتيت جورنال" تقريراً  ن�صرت �صحيفة 
من اعتمادات ال�صندوق ب�صكل غري م�صروع اإىل  دولر  مليون   673

ح�صاب خا�ص برئي�ص الوزراء املاليزي جنيب رزاق.
واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن العار�صة كري ظّلت تواعد لو تقريباً طوال 
من  عاماً   34 العمر  من  تبلغ  التي  العار�صة  وتزوجت   2014 عام 
�صناب�صات  موقع  ومدير  امل�صارك  املوؤ�ص�ص  �صبيجل  اإي��ف��ان  امللياردير 

الإلكرتوين للتوا�صل الجتماعي يف مايو )اأيار( املا�صي.
ُيذكر اأن النجم ال�صينمائي ليناردو دي كابريو قد �صلم يف وقت �صابق 

من ال�صهر احلايل اأعماًل فنية اأهداها اإليه لو.
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يزور ديزين الند 2000 
مرة متتالية

واظ��ب رج��ل اأمريكي من ولي��ة كاليفورنيا على زي��ارة دي��زين لن��د ب�صكل 
املالهي  ملدينة  زي��ارات��ه  ع��دد  �صنوات، حيث و�صل  م��دى خم�ص  يومي على 

ال�صهرية اإىل 2000 زيارة. 
اأطلق جيف ريتز، اأحد قدامى املحاربني يف �صالح اجلو الأمريكي، مدونة 
اإلكرتونية على الإنرتنت تت�صمن فهر�ص زياراته اليومية اإىل ديزين لند، 

حتت عنوان ديزين 366. 
املالهي  مدينة  اإىل  جمانية  �صنوية  دخ��ول  بطاقة  على  ح�صل  ريتز  وك��ان 
2012، وبداأ بزيارة احلديقة كل  كهدية بينما كان عاطاًل عن العمل يف 

يوم على مدى 5 �صنوات.
وقال ريتز معلقاً على جتربته كان ذلك رائعاً، اأنا اأ�صتمتع بزيارتي لديزين 

لند كل يوم، ومل اأ�صعر بامللل اأبداً. 
واأ�صاف اإن ا�صتخدامي لالألعاب كل يوم يزيد من ن�صاطي اجل�صدي والعقلي 

ويفرغ ال�صحنات ال�صلبية لدي.
2000 للحديقة على  ال�  زيارته  اأمت  اأن  بعد  ال�صاعة  ريتز حديث  واأ�صبح 

التوايل، يوم اخلمي�ص املن�صرم، ليحظى ب�صهرة وا�صعة يف املنطقة. 
من اجلدير بالذكر باأن زيارات ريتز اليومية اإىل ديزين لند �صجعته على 
التفكري الإيجابي وخا�صة عندما كان يف مرحلة البحث عن عمل جديد. 
وبات ريتز يعترب زيارته اإىل ديزين لند جزءاً ل يتجزاأ من حياته اليومية، 

بح�صب موقع يو بي اآي الإلكرتوين. 

عجوز تقتحم 
ب�ضيارتها غرفة طعام 
غرفة  ب�صيارتها  م�صنة  �صيدة  اقتحمت 
طعام اأح��د م��ن��ازل جنوب غ��رب اأمل��ان��ي��ا . 
ال���دوران ب�صورة  ع��دم متكنها من  واأدى 
ل��ي��ن��ك��ن��ه��امي- ���ص��ح��ي��ح��ة يف م���ن���ط���ق���ة 
هو�ص�صتينت، 15 كيلومرتاً خارج مدينة 
جدار  يف  ا���ص��ط��دام��ه��ا  اإىل  ك��ارل�����ص��روه، 

و�صياج معدين ب�صرعة عالية.
وقالت ال�صرطة يف بيان لها اإن �صيارة من 
اأحد  ج��ان��ب  اخ��رتق��ت  مر�صيد�ص  ط���راز 

املنازل، وتوقفت يف غرفة الطعام.
واأ�صارت ال�صرطة اإىل اأن ال�صيدة، البالغة 
76 عاماً، فقدت وعيها على  من العمر 

ما يبدو.
البالغ  وم��راف��ق��ه��ا  ال�����ص��ائ��ق��ة  وخ�����ص��ع��ت 
ل��ل��ع��الج يف مكان  77 ع��ام��اً  م��ن ال��ع��م��ر 
باملنزل  ت�صبب يف خ�صائر  ال��ذي  احل��ادث 
تقدر بحواىل 50 األف يورو - 55897 

دولراً.
"حل�صن  ال�صكان  اأن  ال�صرطة  واأ���ص��اف��ت 
احلظ" مل يكونوا يف منزلهم وقت وقوع 

احلادث.
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زوجان من �لباند� 
يتفقد�ن م�ضكنهما يف برلني 
ب���داأ زوج���ان م��ن ال��دب��ب��ة ال�صينية 
العمالقة الباندا يف تفقد م�صكنهما 
برلني  حيوان  حديقة  يف  اجلديد 
املف�صلة  بوجبتهما  وال���ص��ت��م��ت��اع 
من نبات اخليزران بعد و�صولهما 
اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  ال�صني حيث  م��ن 

ي�صبحا نقطة جذب للزوار .
واأظ���ه���رت ل��ق��ط��ات م�����ص��ورة بثتها 
الثالثاء  ي����وم  احل����ي����وان  ح��دي��ق��ة 
مينج  ومينج  كينج  ج��ي��او  ال��دب��ني 
حرا�ص  ق��ال  فيما  يتجولن  وهما 
جلو�صهما  غ��رف��ة  اإن���ه���ا  احل��دي��ق��ة 
ممتلئة  م���غ���ل���ق���ة  م���ن���ط���ق���ة  وه������ي 
وت�صم  لت�صلقها  خ�صبية  بحواجز 
اخليزران  ون��ب��ات  خ�صبيا  م��ق��ع��دا 

لالأكل.
وق��ال احل��ار���ص كري�صتيان ت��ول يف 
ت�صجيل م�صور اإنه يوم ا�صتثنائي - 
بيتهما هنا  اأنهما يف  ي�صعرا  اإذا مل 

�صنكون يف م�صكلة كبرية .
وهناك نحو 1800 من حيوانات 
وفقا  الربية  يف  العمالقة  الباندا 
حلماية  ال���دويل  الحت���اد  لبيانات 
ال��ط��ب��ي��ع��ة ال������ذي ي�����ص��ن��ف��ه��ا على 
للخطر.  معر�صة  ح��ي��وان��ات  اأن��ه��ا 
النادرة مطلوبة  الباندا  وحيوانات 

ب�صدة يف حدائق حيوانات العامل.
اأملانيا مليون  اأن تدفع  املقرر  ومن 
 15 م�������دة  ع����ل����ى  ����ص���ن���وي���ا  دولر 
الباندا  زوج���ي  ل�صت�صافة  ع��ام��ا 
امل��ب��ل��غ حلماية  اأغ���ل���ب  و���ص��ي��ذه��ب 

الباندا يف ال�صني.
بلدية  رئي�ص  ا�صتقبلهما  اأن  وبعد 
اأملانيا  لدى  ال�صني  و�صفري  برلني 
من املنتظر اأن ي�صتقبل احليوانان 
العامة  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات  م���ن  امل���زي���د 
اجنيال  الأمل��ان��ي��ة  امل�صت�صارة  منها 
م��ريك��ل وال��رئ��ي�����ص ال�����ص��ي��ن��ي �صي 
جني بينغ املقرر اأن يزورهما خالل 
قمة جمموعة الع�صرين املقررة يف 

هامبورج ال�صهر املقبل.

مليار� �ضخ�ش 
ي�ضتخدمون �لفي�ضبوك

اإن ملياري  في�صبوك   �صركة  قالت 
موقعها  ي�����ص��ت��خ��دم��ون  ���ص��خ�����ص 
النمو  موا�صلة  بانتظام  ال�صهري 
�صاب طموح يف  اأ�ص�صه  م�صروع  من 
�صبكة  اأك��رب  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات 
للتوا�صل الجتماعي على م�صتوى 
العامل. وك�صف الرئي�ص التنفيذي 
لل�صركة مارك زوكربريج عن العدد 
يف  في�صبوك  على  �صفحته  ملتابعي 
اأكون يف  اأن  من�صور وقال ي�صرفني 
ال��رح��ل��ة معكم. وي��ف��وق عدد  ه��ذه 
قاعدة امل�صتخدمني عدد �صكان اأي 
�صت  �صكان  ويتجاوز  منفردة  دول��ة 

من القارات ال�صبع.

تبدئني  عندما  طفلِك  يتناوله  الطعام  من  �صنف  اأول  اخل�صار 

بتناول  له  ت�صمحني  متى  املتنوعة...  الأطعمة  اإىل  بتعريفه 

اخل�صار؟ وباأي كميات، واأي نوع تختارين؟ اإليك بع�ض الن�صائح. 

باإدخال اخل�صار والفاكهة اإىل وجبات طفلك متّدينه بكميات 

كاروتني  البيتا  ومركب   Eو  C الفيتامني  من  اأكرب 

باأن  التغذية  A. ين�صحِك خرباء  والربوفيتامني 

تبدئي بتعريفه اإىل اخل�صار، وتنتظري اأ�صبوعني 

فعلت  اإذا  الفاكهة.  اإىل  لتعّرفيه  الأق��ل  على 

العك�ض، جتازفني بال�صماح له بتف�صيل الفاكهة 

نظرًا اإىل طعمها احللو والنفور من اخل�صار.

تارة  التح�صري  املنزلية  اخل�صار  ل��ه  تقدمي  اأن  ميكنك 
واخل�صار املعلبة تارة اأخرى، فلتهذيب ذوقه من املفيد األ 
اإليك  �صواها.  دون  على طريقة حت�صري حم��ددة  تعّوديه 

بع�ص الإر�صادات:
ا�صتعمال  ميكنك  امل��ن��زل  يف  الطعام  رين  حت�صّ عندما   -
التهبيل  اأن  اإىل  وُي�����ص��ار  املثلجة.  اأو  ال��ط��ازج��ة  اخل�����ص��ار 
)الطهي على البخار( ي�صمح باحلفاظ على الفيتامينات 

اأكر من ال�صلق.
- ل متّلحي الطعام خالل الأ�صهر الأوىل، وابدئي باإ�صافة 

كمية �صغرية من امللح منذ بلوغه �صهره الثامن. 
- جتنبي الطهي يف مواد دهنية، ميكنك اأن ت�صيفي بعد 

الطهي قلياًل من الزبدة اأو الزيت الطازج.
- ميكنك اعتماد اأنواع احل�صاء املختلفة واأطعمة خم�ص�صة 
لالأطفال، �صرط األ حتتوي على اأي مواد حافظة، ملونات، 
جداً  �صغرية  كميات  على  حتتوي  قد  ا�صطناعية،  نكهات 

من امللح والنيرتات.
- ل ت��ق��دم��ي ل��ط��ف��ل��ك اخل�����ص��ار امل��ن��زل��ي��ة ال��ت��ح�����ص��ري اأو 
اإذا م�صى على  ب��الأط��ف��ال  ال��غ��ذائ��ي��ة اخل��ا���ص��ة  امل��ن��ت��ج��ات 

وجودها يف الرباد 48 �صاعة.
اإىل  ان��ت��ظ��ري  م��ن احل�صا�صية،  ي��ع��اين  اأن���ه  اإذا لح��ظ��ت   -
الكرف�ص  ل��ه  ت��ق��دم��ي  اأن  ق��ب��ل  الأول  ع��ام��ه  ينق�صي  اأن 

والبازيالء، واتبعي ن�صائح الطبيب.

الوقت املنا�صب
ال�صاد�ص،  �صهره  بلوغه  منذ  طفلك  اإىل  اخل�صار  قّدمي 
وهكذا  ال��راب��ع،  �صهره  يتم  اأن  قبل  اأب���داً  ذل��ك  تفعلي  ول 
الغذائية  والتعددية  التنوع  اإىل  تعريفه  عملية  توؤّخرين 
جتنباً للح�صا�صية التي قد يظهرها حيال اأنواع معينة من 
الأطعمة. طوال هذه الفرتة ا�صت�صريي الطبيب لتقدمي 

ن�صائحه يف هذا املجال. 

- بني 5 و7 اأ�صهر
ب���اإدخ���ال اخل�����ص��ار يف واح����دة من  ين�صح الأط���ب���اء ع����ادة 
الأوىل،  الأي��ام  الظهر. يف  عند  ع��ادة  الأ�صا�صية،  الوجبات 
اأحد  م��ن  ���ص��غ��رية  م��الع��ق  ث���الث  اإىل  ملعقتني  ن�صيف 
حليب  قنينة  اإىل  وامل��ط��ح��ون��ة  امل�صلوقة  اخل�����ص��ار  اأن����واع 
الطفل، وميكننا اأي�صاً اأن نحاول تقدمي هذا ال�صنف من 
اإىل  تدريجياً  الكمية  نزيد  بامللعقة.  الطفل  اإىل  اخل�صار 
ل  يف�صّ غ��رام��اً.   150 اإىل  اأو  غراماً   130 اإىل  ت�صل  اأن 
اخل�صار  اأن����واع  اإىل  ال��ط��ف��ل  ت��ع��ّريف  اأن  الخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون 
لها. كذلك  تقبله  م��دى  لتعريف  ح��دة،  كل على  املختلفة، 
ي�صهل ه�صمها:  التي  اخل�صار  له  تقدمي  ب��اأن  ين�صحون 
اإكتاماً(،  ي��ع��اين  ك��ان  اإذا  ك��ب��رية  بكمية  لي�ص  )ل��ك��ن  ج��زر 
فا�صولياء، �صبانخ )لكن لي�ص بكمية كبرية اإذا كان يعاين 
اإ�صهاًل(، كو�صا، قرع كبري، بطاطا، �صلق، هندباء بكميات 

�صغرية.
- بني 7 و8 اأ�صهر

قّدمي لطفلك اخل�صار يف كل وجبة من وجباته الرئي�صة: 
م له  150 غراماً، مُتزج بقنينة احلليب اأو تقدَّ 130 اإىل 
بامللعقة. جتّنبي اخل�صار ذات الطعم احلاد، اأو التي ت�صبب 
ال�صابع،  �صهره  منذ  بالألياف(.  غنية  )لأنها  احل�صا�صية 
ميكنك اأن ت�صيفي اإىل اخل�صار املنزلية التح�صري كمية 
�صغرية من الزبدة، اأو ملعقة �صغرية من الزيت )كولزا، 
اأ�صا�صية  دهنية  باأحما�ص  الغني  ال�صم�ص(  دوار  �صويا، 

تكمل دور احلليب.
- بني 9 اأ�صهر وعامه الأول

الوجبة  �صمن  ل��ه  تقدمينها  التي  اخل�صار  كمية  زي��دي 
اإىل 200 غرام تقريباً. عّرفيه تدريجاً اإىل اأنواع جديدة 
اأو  من اخل�صار، الواحد تلو الآخر، بعد طهيها اهر�صيها 
اأر�صي  طماطم،  ل��ب  ج���داً:  �صغرية  �صرائح  اإىل  قّطعيها 
بروكويل،  ملفوف،  كرف�ص،  ب��ازي��الء،  ب��اذجن��ان،  �صوكي، 

الأع�صاب  بع�ص  اإ�صافة  اأي�صاً  ميكنك  �صمندر.  فليفلة، 
الناعمة اإليها: بقدون�ص، ثوم، حبق اأو نعناع.

- بني �صنة وثالث �صنوات
ا�صتمري يف تقدمي اخل�صار له مرتني يومياً وقدمي له 
اأي�صاً اخل�صار غري املطهية كالطماطم، اخليار، ال�صلطة 
اأن تقدمي  ق��ب��ل  ���ص��ه��راً   18 ان��ت��ظ��ري  ث��م  اخل�������ص���راء... 
نوعاً  اأ�صعب  ه�صمها  يعترب  ال��ت��ي  املجففة  اخل�صار  ل��ه 
بي�صاء  فا�صولياء  الق�صرة،  منزوعة  حبوب  ع��د���ص،  م��ا: 
عمر  م��ن  اب���ت���داًء  م��ه��رو���ص��ة.  �صكل  ع��ل��ى  ل��ه  حت�صرينها 
ال�صنتني، من املحتمل اأن يبداأ الطفل برف�ص بع�ص اأنواع 
اخل�صار، وهذا اأمر طبيعي جداً يف م�صريته الغذائية. ل 
جتربيه على تناولها، بل حاويل تقدميها له بانتظام من 

حني اإىل اآخر. و�صفة اجلزر واللفت يف عامه الأول

املقادير
جزر. غرام   100

من اللفت الأ�صفر. غراماً   80
قليل من الزبدة.

ر�صة �صكر.
ر�صة ملح.

بقدون�ص مفروم.
الطريقة 

- اغ�صلي اخل�صار وق�ّصريها.
�صرائح  اإىل  واللفت  اإىل مربعات �صغرية  - قطعي اجلزر 

م�صتطيلة �صغرية. 
- اإطهي اخل�صار على البخار ل�25 دقيقة. 

- يف قدر على نار هادئة، ذّوبي الزبدة.
- اأ�صيفي امللح وال�صكر ثم اخل�صار.

- اأتركيها على النار لأربع دقائق.
- ر�ّصي عليها البقدون�ص املفروم جيداً.

�لفر�ولة جتنبك 
�ال�ضابة بال�ضرطان 

ت��وؤك��ده نتائج درا���ص��ة علمية  ه��ذا الأم���ر 
ال���ولي���ات املتحدة،  اأج���راه���ا ع��ل��م��اء م��ن 
فعالة  غذائية  م���ادة  ال��ف��راول��ة  ان  بينت 
هذه  اىل  وا�صتنادا  لل�صرطان.  مقاومة 
تناول  ان  ال��ع��ل��م��اء  ا���ص��ت��ن��ت��ج  اخل���وا����ص 
الإن�صان  يقي  اأ�صهر  �صتة  م��دة  الفراولة 

من الإ�صابة ب�صرطان املريء.
الختبارات  بنتيجة  العلماء  اأث��ب��ت  وق��د 
من  غ��رام��اً   60 ت��ن��اول  "ان  ال�صريرية 
ال����ف����راول����ة ي���وم���ي���ا خ�����الل ن�����ص��ف �صنة 

�صرطان  م���ن  ل��ل��وق��اي��ة  ف��ع��ال��ة  ط��ري��ق��ة 
املريء".

مفعول  در���ص��وا  ق��د  �صابقاً  العلماء  وك��ان 
مكونات الفراولة على الفئران املخربية 
ح����ي����ث لح�����ظ�����وا ب�������طء من�����و اخل����الي����ا 

ال�صرطانية عند هذه الفئران.
الطازجة  الفراولة  تناول  نتائج  وبينت 
يومياً،  اأ����ص���ه���ر  ���ص��ت��ة  م�����دة  وامل���ج���ف���ف���ة 
انخفا�ص م�صتوى العالمات البيولوجية 

التي ت�صري اىل �صرطان املريء.

�خل�ضار...  �جعليه 
ل طعام طفلك �ملف�ضّ



اخلميس   29   يونيو    2017  م   -   العـدد  12057  
Thursday  29   June   2017  -  Issue No   12057

22

ينطلق الأحد املقبل وي�صتمر حتى 10 اأغ�صط�ض

نهيان بن مبارك يعتمد خطة عمل �لدورة �الأوىل من "�ضيف ثقايف 2017"

بلدية مدينة �لعني تطور  �ضوق هيلي �ل�ضعبي و�ل�ضينما �ملتحركة ...  وتفتتح �ضالة �لتزلج  مبدينة �ألعاب هيلي

ي�صلط ال�صوء على منط احلياة يف دولة الإمارات

رو�ق �لفن بجامعة نيويورك �أبوظبي يعلن عن معر�ضه �لقادم بعنو�ن "هويات من�ضوجة" 

•• اأبو ظبي- الفجر

اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان 
الوزارة  اأن  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  وزي��ر 
ت�صعى جاهدة للو�صول بخدماتها الثقافية 
الوطن  اأبناء  كافة  اإىل  املتنوعة  واملعرفية 
العطلة  يف  وخا�صة  اأر���ص��ه،  على  واملقيمني 
برنامج  فعاليات  تنطلق  حيث  ال�صيفية 
بكافة  الأوىل  دورت����ه  يف  ثقايف"  "�صيف 
الثقافة  ل����وزارة  التابعة  الثقافية  امل��راك��ز 
ما  اإىل  امل��ب��ارك،  الفطر  عيد  اإج����ازة  عقب 
قبل بداية العام الدرا�صي اجلديد باأ�صابيع 
الفرتة  ت��ب��داأ  ي��وم��ي��ا،  ف��رتت��ني  على  قليلة، 
�صباًحا  التا�صعة  ال�صاعة  م��ن  ال�صباحية 
الفرتة  وتبداأ  ظهرا،  الواحدة  ال�صاعة  اإىل 
ال�صابعة  وح��ت��ى  اخل��ام�����ص��ة  م���ن  امل�����ص��ائ��ي��ة 
وال��ن�����ص��ف  م�����ص��اًء ح��ي��ث اع��ت��م��دت ال����وزارة 
اأ�صلوب  على  للربنامج  الأوىل  اخل��ط��ة  يف 
جديد ومبتكر يرتكز على املوهبة وتنميتها 
باإ�صراف نخبة من املدربني لتزويد الطلبة 
واملهارة،  باملعرفة  الربنامج  يف  امللتحقني 
امل�صرح،  ال��ت��ال��ي��ة:  الإب��داع��ي��ة  امل��ج��الت  يف 
والكتابة  امل��و���ص��ي��ق��ى،  الت�صكيلية،  ال��ف��ن��ون 
الإبداعية �صواء الق�صة اأو ال�صعر اأو الرواية 
متنوعة  ترفيهية  اأن�صطة  اإىل  بالإ�صافة   ،
يف حم��اول��ة لك�صر ال��روت��ني والب��ت��ع��اد عن 
طالب  ج��ذب  ل��غ��اي��ات  التقليدية  ال��ربام��ج 
اأفراد  م��ن  واملهتمني  واجل��ام��ع��ات  امل��دار���ص 

املجتمع. 
ال�صتثمار  ع��ل��ى  ال��ربن��ام��ج  ف��ك��رة  وت���ق���وم 
الأم����ث����ل ل���ط���اق���ات ال����ط����الب يف الج������ازة 
و�صقل  املوهوبني،  عن  والك�صف  ال�صيفية 
مع  التعاقد  خ��الل  م��ن  موهبتهم  وتنمية 
والأ�صاتذة  ال��ف��ن��ان��ني  م��ن  خم��ت��ارة  ن��خ��ب��ة 

املجالت  يف  متخ�ص�صة  اأ�صا�صيات  لتقدمي 
لدعمهم و�صمهم  الثقافية متهيدا  الأرب��ع 
دماء  �صخ  اإىل  الهادفة  ال���وزارة  برامج  اإىل 
ب�صكل  الإماراتي  الثقايف  امل�صهد  جديدة يف 
الت�صجيل  ب���اب  ف��ت��ح  اأن  اإىل  م�����ص��ريا  ع���ام 
خالل  �صيبداأ  الربنامج  ه��ذا  يف  للم�صاركة 
الأيام القليلة املقبلة �صواء من خالل زيارة 
املراكز الثقافية اأو عرب املوقع الإلكرتوين 

اخلا�ص بوزارة الثقافة وتنمية املعرفة.
جاء ذلك خالل متابعة معاليه ا�صتعدادات 
ومراكزها  املعرفة  وتنمية  الثقافة  وزارة 
حيث  ثقايف"،  "�صيف  مل��ه��رج��ان  الثقافية 
املقدمة  الفعاليات  تكون  ب��اأن  معاليه  وجه 
اأكر تخ�ص�صا وثراًء يف املجالت الإبداعية 
 ، وامل�صرحية  واملو�صيقية  والفنية  الأدب��ي��ة 
بحيث ينهل املوهوبون جرعات معلوماتية 
اخلا�صة  وملكاتهم  قدراتهم  تري  مميزة 
لهم  ي�صمن  علمي  باأ�صلوب  وتوجيههم   ،

ال�صتمرار والتطور.
اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  معايل  وق��ال 
نهيان اإن اإطالق برنامج "�صيف ثقايف" هذا 
اإمارات  العام لأول مرة على م�صتوى كافة 
الدولة ياأتي ا�صتثمارا للجهود املقدرة التي 
قامت بها قيادتنا الر�صيدة ممثلة يف ممثلة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
واأخيه  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئ��ي�����ص  ن��ه��ي��ان 
اآل  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  �صاحب 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل، و�صمو ال�صيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
امل�صلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د  ن��ائ��ب 
اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
املجل�ص الع��ل��ى ل��الحت��اد ح��ك��ام الإم����ارات 
رعاهم اهلل، يف املجالت الثقافية واملعرفية 

، حيث �صهدت الدولة بتوجيهاتهم الر�صيدة 
خالل ال�صنوات املا�صية منواً وتطوراً ثقافياً 
كبرياً وح�صداً للجهود الوطنية واملوؤ�ص�صية 
املتكاملة تتمثل يف عام البتكار الذي ر�صخ 
م��ن��ه��ج��ي��ات ل��ب��ن��اء جم��ت��م��ع وا����ص���ع الف����ق ، 
لتكتمل ال�صورة باإعالن عام القراءة الذي 
لتتبعها  معرفياً،  و  فكرياً  الأج��ي��ال  ح�صن 
برامج ر�صت قواعدها لتري منارة املعرفة 
يف الدولة كربنامج حتدي القراءة، واأخريا 
�صجعت يف  وال��ت��ي  ال��وط��ن��ي  ال���ق���راءة  �صهر 
الكتاب  ع��ل��ى  ل���الإق���ب���ال  الآلف  جم��م��ل��ه��ا 
وال��ق��راءة يف خمتلف امل��ج��الت، م��وؤك��دا اأن 
يف  املعرفة  مل�صرية  دعماً  ياأتي  ثقايف  �صيف 

الدولة لتحقيق روؤية الإمارات 2021.
مبارك  ب��ن  نهيان  ال�صيخ  م��ع��ايل  واأو���ص��ح 
ل��دي��ه��ا خ��ط��ط��اً ط��وي��ل��ة الأمد  ال�����وزارة  اإن 
ل��اله��ت��م��ام ب��امل��وه��وب��ني ورع��اي��ت��ه��م، وذلك 
ب��ح��ر���ص��ه��ا ع���ل���ى ت���وف���ري ع�����دد ك���ب���ري من 
اخلرباء واملتخ�ص�صني يف جمالت الإبداع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ب��ك��اف��ة امل����راك����ز ال��ث��ق��اف��ي��ة لكي 
وور�ص  التدريبية  ال����دورات  على  ي�صرفوا 
العمل وفق اآلية ثابته تعتمد املنهج العلمي، 
الدائم  ب��ال��ت��ف��اع��ل  ل��ل��م�����ص��ارك��ني  وت�����ص��م��ح 
م��ع امل��ح��ا���ص��ري��ن وامل�����ص��رف��ني، ح��ت��ى تخرج 
الوزارة  اأن  موؤكدا  املمكنة،  النتائج  باأف�صل 
�صت�صع كافة الإمكانات املتاحة لإجناح هذا 
الربنامج وحتقيق اأهدافه كاملة ، واملتمثلة 
اإن�����ص��اء ج��ي��ل ج��دي��د يوؤمن  ب��امل�����ص��اه��م��ة يف 
بقدراته، وي�صتفيد من مواهبه واإبداعاته.

وع���ن ط��ب��ي��ع��ة ال��ف��ق��رات والأن�����ص��ط��ة التي 
اأك����د  ثقايف"  "�صيف  ب���رن���ام���ج  ي�����ص��م��ه��ا 
وقد  بالكامل  تفاعلية  برامج  اأنها  معاليه 
اأ���ص��ا���ص الذكاءات  ال��ربن��ام��ج ع��ل��ى  ب��ن��اء  مت 
املتعددة والقدرة على املزاوجة بني حاجات 

يتم  بحيث  الأف�����راد  واه��ت��م��ام��ات  املجتمع 
املجتمع.  ت��ط��وي��ر  ���ص��ال��ح  يف  ا���ص��ت��ث��م��اره��ا 
التي ميتلكها الطالب ول  ال��ذك��اءات  وه��ي 
يتم الهتمام بها يف بال�صكل املطلوب وهي 
الذكاء  املو�صيقي،  ال��ذك��اء  اللغوي،  ال��ذك��اء 
لذا  احلركي.  اجل�صمي  والذكاء  الب�صري، 
الأربعة  الثقافية  امل��ج��الت  باختيار  قمنا 
الإبداعية  وال��ك��ت��اب��ة  واملو�صيقى  امل�����ص��رح   :
ت�صميمها  مت  ال��ت�����ص��ك��ي��ل��ي��ة،  وال����ف����ن����ون 
ال�صق  م��ع  ال��ن��ظ��ري  ال�����ص��ق  ليتكامل  ح��ي��ث 
 ، ترفيهية  باأن�صطة  مم��زوج��اً  التطبيقي 

وم�صابقات ورحالت ثقافية وتراثية، داعيا 
الربنامج  التفاعل مع  الأم��ور  اأولياء  كافة 
وا����ص���راك اأب��ن��ائ��ه��م ل��ال���ص��ت��ف��ادة م���ن كافة 
للطلبة على مدار  يقدمها  التي  اخلدمات 
هذا  وج���ود  اأن  م��وؤك��دا  ال�صيفية،  الإج����ازة 
الكم من الربامج �صيحول املراكز الثقافية 
واأم  وعجمان  الغربية  واملنطقة  باأبوظبي 
وم�صايف  والفجرية  اخليمة  وراأ���ص  القيون 
واح����ات لالإبداع  اإىل  ودمل���ا  ال��ف��ج��رية  ودب���ا 
وب����اب ل��الن��ط��الق يف ف�����ص��اءات اأو����ص���ع من 

الإنتاج الثقايف واملعريف.

•• العني-الفجر 

ملرافق  تطويرها  اأعمال  هيلي  األعاب  مدينة  ت�صتكمل 
ا�صتبدال  �صملت  وال��ت��ي  ال��رتف��ي��ه��ي��ة  امل��دي��ن��ة  واأل���ع���اب 
 45 ل��ع��دد  تت�صع  ح��دي��ث��ة  ب��اأخ��رى  امل��ت��ح��رك��ة  ال�صينما 
5 دي مت�صمنة موؤثرات جديدة  بنظام  تعمل  �صخ�صا 
اأكر ت�صويق واإثارة ، ومن املتوقع اإعادة افتتاحها قريباً 
. وقال اأحمد عبد اهلل النعيمي مدير عام مدينة األعاب 
تطوير  على  حالياُ  ال��ع��ني  مدينة  بلدية  تعمل  هيلي 
 ، هيلي  األ��ع��اب  مبدينة  والكائن   ، ال�صعبي  هيلي  �صوق 
ذات  ال��ع��ني  مدينة  يف  ج��دي��دة  �صياحية  وج��ه��ة  ليكون 

طابع تراثي مميز  يخدم كافة �صرائح املجتمع و ال�صياح 
ملا يقدمه من لوحات فنية و�صاحات تراثية  وجمال�ص 
ثقافية  فعاليات   تت�صمن  مفتوحة   وم�صارح  �صعبية 
بحلة  املقبل  اأك��ت��وب��ر  يف  افتتاحه  اإع���ادة  ليتم   ، مم��ي��زة 
جديدة . واأ�صار  النعيمي  كما ومت  النتهاء من تطوير 
خالل  هيلي   األ��ع��اب  مبدينة  ال��ت��زل��ج  �صالة  و�صيانة 
ماليني   3 ب  ق���درت  اجمالية  بتكلفة  اجل���اري  يونيو 
،  لت�صبح جاهزة ل�صتقبال الزوار   األ��ف دره��م  و670 
ومق�صداً  ارت��ي��اداً  ال�صياحية  املناطق  اأب���رز  باعتبارها 
  ، ال��ع��ني  اجل��ل��ي��دي��ة مب��دي��ن��ة  ب��ال��ري��ا���ص��ات  لال�صتمتاع 
ال�صالة  ل�صقف  كامل  تغيري  التطوير  اأعمال  و�صملت 

للحريق  املقاوم  الملونيوم  عازلة من  وتغطيتها مبواد 
، و ا�صتبدال اأجهزة التكييف الداخلية لل�صالة باأجهزة 
ج��دي��دة ، واإ���ص��اف��ة م��راف��ق ج��دي��دة م��ن خ��الل  �صيانة 
اإحدى قاعات ال�صالة وحتويلها ل�صالة حفالت بكافة 

الديكورات والتجهيزات الالزمة .
حلوايل  ال��ت��زل��ج  ���ص��ال��ة  تت�صع    ، النعيمي  وا���ص��ت��ك��م��ل 
1400 زائر مت ان�صائها وتطويرها لت�صاهي ومتاثل 
ال�صالت العاملية ومبوا�صفات ال�صالت الوملبية حتى 
تتمكن من ا�صت�صافة وتنظيم مباريات الهوكي وتنظيم 
عرو�ص البالية ، وهي احد اكرب ال�صالت علي م�صتوى 
امارة ابوظبي حيث تقدر م�صاحتها بحوايل 60 مرت 

مربعا يف 90 مرتا مربعا .
األعاب  ال��ت��زل��ج مب��دي��ن��ة  ���ص��ال��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  وج���دي���ر 
افتتاح  من  عامني  بعد   ،1987 ع��ام  يف  ان�صئت  هيلي 
يف  اجل��ل��ي��د  ع��ل��ى  ل��ل��ت��زل��ج  ح��ل��ب��ة  اول  احلديقة، وهي 
�صالة  من  وي�صتفيد  املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
تدريبات  اإىل  اإ�صافة  العمرية   الفئات  التزلج خمتلف 
فرق الهوكي املحلية والعاملية و  اإقامة بع�ص املباريات 
وال�صتعرا�صية  ال��ف��ن��ي��ة  واحل����ف����الت  وال����ب����ط����ولت 
وال�صخ�صيات الكرتونية ، كما وتعد وجهة ذات برنامج 
ت��رف��ي��ه��ي ل��ل��ع��ائ��الت ن��ظ��را ل��ت��وف��ر امل���راف���ق  كمحالت 

الهدايا ال�صغرية و املطاعم واملقاهي .

» �ضوفتكم عيدية « ت�ضعد 
�الأطفال �ملر�ضى يف �لعني

•• العني - الفجر

والألعاب  الهدايا  اأبوظبي  ب�صرطة  الجتماعي  الدعم  مراكز  اإدارة  قدمت 
،خالل  وت��وام  احلكومي  العني  م�صت�صفيي  يف  ال�صفاء  اأ�صرة  على  لالأطفال 
عيد الفطر ال�صعيد يف عام اخلري 2017 ، �صمن مبادرة ) �صوفتكم عيدية( 

تعزيزاً ملبداأ الرتاحم والتكافل الجتماعي بني  كافة فئات املجتمع.
الدعم  املجتمع يف مركز  و���ص��وؤون  ال�صحايا،  دع��م  ف��رع��ي   م��ن  وف��د  وك��ان 
الهدايا  لهم  ،وق��دم  فرحتهم   و�صاركهم  الأطفال  ،زار  بالعني  الجتماعي 
ذويهم  م��ع  احل��دي��ث  وت��ب��ادل  نفو�صهم،  والبهجة يف  ال�����ص��رور  اأدخ��ل��ت  التي 

وتعريفهم بدور خدمات مراكز الدعم الجتماعي .
التي  الجتماعية  امل��ب��ادرات  من  �صل�صلة  �صمن  تعد  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  وي�صار 
نظمها املركز �صمن اخلطة ال�صرتاتيجية لعام 2017 ، لتعزيز التوا�صل 

مع خمتلف فئات املجتمع وحتقيق مفهوم الأمن وال�صتقرار الأ�صري .

  21 �ألف مكاملة تلقتها �ضرطة 
�أبوظبي يف عطلة �لعيد

تلقى مركز القيادة وال�صيطرة يف اإدارة  العمليات بقطاع  العمليات  املركزية 
يف �صرطة اأبوظبي 21 الف و65 مكاملة على الهاتف 999،  منها 13 الفا 
 ، ، و1132 يف  الظفرة  اآلف و642 يف العني   6 و  اأبوظبي  و291  يف  

وذلك  خالل عطلة عيد الفطر ال�صعيد  .
�صرطة  يف  العمليات  اإدارة  مدير  امل�صكري،  �صليمان  نا�صر  العقيد  وق��ال 
اأبوظبي اإن ال�صرطة تعاملت مع كافة البالغات التي وردت اإىل املركز ، مع 
مراعاة معيار زمن �صرعة ال�صتجابة يف و�صول اجلهات ال�صرطية  املخت�صة  
واأكد   . العملية  بدقة واحرتافية  عالية  واأداء مهامها   البالغات  ملواقع  
اأعلى معايري ومتطلبات  اإدارة العمليات تقدم اخلدمات للجمهور وفق  اأن 
اجلودة التي تعترب من �صيا�صة القيادة العامة ل�صرطة اأبوظبي. ي�صار اإىل 
املتطورة،  والتقنيات  الو�صائل  باأحدث  جمهز  وال�صيطرة  القيادة  مركز  اأن 

ويعمل عليها كادر ب�صري موؤهل من ال�صباط و�صباط ال�صف والأفراد.

•• دبى - الفجر

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة ت��اي��الن��د ل��ل�����ص��ي��اح��ة ع���ن ت��رق��ي��ت��ه��ا لتطبيق 
من  "،الذي  تايالند  "اأميزنيج  امل�صمى  املتحركة  الهواتف 
�صاأنه اأن يوفر اأدق املعلومات والأوقات عن تفا�صيل ال�صفر، 
ال�صياح الدوليني واملحليني على حٍد  لتكون يف متناول يد 

�صواء .
و�صرح ال�صيد يوثا�صاك �صوبا�صورن،حمافظ هيئة تايالند 

التي مت ك�صف  الب��ت��ك��ارات اجل��دي��دة  اأن   : ق��ائ��اًل  لل�صياحة 
امل�صافرين  متنح  تطبيقات  اأربعة  من  تتاألف  عنها  النقاب 
ال�صياحية  امل��ع��ل��وم��ات  وال��ب��ي��ان��ات ع��ن  ال��ف��وري��ة  احل��ق��ائ��ق 
تلك  اأن  املتخ�ص�صة.منوهاً  اخلدمات  من  املزيد  و  العامة 
على  واإطالعهم  امل�صافرين  جت��ارب  لتعزيز  تاأتي  امل��ب��ادرات 
اأماكن تواجد ،املطاعم ،وجهات الت�صوق و املرافق ال�صحية، 
وذك����ر ���ص��وب��ا���ص��ورن يف خ�����ص��م ح��دي��ث��ه ع��ل��ى ���ص��ع��ي الهيئة 
امل�صتمر للتكيف مع متطلبات ال�صياح عرب �صكبة الإنرتنت 

وتزوديهم باأحداث التطبيقات.
الجنليزية  ب��ال��ل��غ��ة  امل���ت���اح  ت���اي���الن���د  اأم���ي���زي���ن���ج  وت��ق��ن��ي��ة 
جنب  اإىل  ال��ع��امل،ج��ن��ب��ا  دول  ك��اف��ة  م��ن  ال�صياح  ت�صتهدف 
م��ع ق��ائ��م��ة م��ن امل��ع��ل��وم��ات ال�����ص��ام��ل��ة ع��ن م��ن��اط��ق اجلذب 
ال�صياحي،اجلولت،فنادق الإقامة املختلفة والفعاليات،ويف 
نف�ص  م��ن  ال�صتفادة  املحليني  لل�صياح  ميكن  ال�صياق  ذات 

امليزات وباللغة التايالندية.
كما اإن كاًل من نظامي اأميزنيج تايالند و توريزم تايالند 

امل�صممة للهواتف املحمولة متلك تكنولوجيا متقدمة مبا 
يف ذل��ك اخل��رائ��ط، ،ج��ي ب��ي اإ����ص وال�����ص��ورم��ن ع��ي��ار 360 
متكني  اأج��ل  وال�صياحة،من  ال�صفر  مقا�صد  لأغلب  درج��ة 
ال�صياحة  وج��ه��ات  على  ب�صهولة  العثور  م��ن  امل�صتخدمني 
املتعددة وك�صب النطباعات الأولية عن معاملها ذات الأهمية.
ف�صاًل عن تبادل املعلومات عن طريق الربيد الإلكرتوين 

وغريها من من�صات و�صائل العالم الجتماعية.
وبالإ�صافة اإىل ذلك، فاإن التطبيق الذكي اأميزينج تايالند 

يوؤمن مل�صتخدميه التحدث بالتايالندية بوا�صطة قامو�ص 
وهذا  التايالندية،  اللغة  اإىل  الإجن��ل��ي��زي��ة  م��ن  الرتجمة 
بدروه يعطي الزوار فر�صة التوا�صل  مع ال�صعب التايالندي 

واأ�صحاب املحالت التجارية وباعة املواد الغذائية.
وهيئة تايالند لل�صياحة لديها تطبيقات اأخرى وح�صرية 
ل���ل���زوار امل�����ص��ل��م��ني ب��ح��ي��ث ي��ك��ون مب��ث��اب��ة دل��ي��ل للمطاعم 
ومراكز  ال�صياحية  ال��ع��رو���ص  وج��م��ي��ع  احل��الل،امل�����ص��اج��د 

العافية املنت�صرة يف اأرجاء اململكة .

هيئة تايالند لل�ضياحة ترقي تطبيق �لهو�تف �ملتحركة "�أميزينج تايالند " 

اأب��وظ��ب��ي عن  اأع���ل���ن رواق ال��ف��ن ب��ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك 
"م�صاحة  يف  اإقامته  املقرر  من  ال��ذي  ال��ق��ادم  معر�صه 
وير�صد  من�صوجة"،  "هويات  ع��ن��وان  حت��ت  امل�صروع" 
البيئة  والتاأقلم مع  التعاي�ص  اأ�صلوبنا يف  املعر�ص  هذا 
املحيطة كما ي�صلط ال�صوء على منط احلياة يف دولة 

الإمارات.
يقدم املعر�ص، الذي يفتح اأبوابه للجمهور يوم الأربعاء 
املوافق 5 يوليو وحتى يوم ال�صبت املوافق 22 يوليو، 
اأعماًل تركيبية معا�صرة ت�صّلط ال�صوء على املو�صوعات 
املتجددة يف الفن من اإنتاج الفنانني النا�صئني املقيمني 
يف دبي وهما �صتيفاين نيفيل وجيف �صكوفيلد. ويدعو 
الفنانان �صكوفيلد ونيفيل زّوار املعر�ص اإىل ا�صتك�صاف 
اأبعاد روؤية ذاتية ومدى عالقتها بالبيئة بالقرتان مع 
من  التحدي  غمار  الفرد  فيه  يخو�ص  ال��ذي  املجتمع 

اأجل ت�صكيل مالمح هويته الذاتية. 
التجربة  عن  جنم  �صكوفيلد:  يقول  ال�صدد،  هذا  ويف 
الطبيعية  امل���واد  ب��ني  اجلمع  على  القائمة  الإب��داع��ي��ة 
والأ���ص��ي��اء امل��وج��ودة ال��ت��ي ك��ان ُيفرت�ص ل ح��اج��ة لها 
اأع���م���ال ف��ن��ي��ة ذات م���دل���ولت م��رئ��ي��ة وا���ص��ح��ة، وهي 
ثمرة ل�صل�صلة من العمليات الإبداعية والتي ت�صتهلها 

مرحلة  واأخ���رياً  التجميع  ث��ّم  املكونات  انتقاء  مرحلة 
اإ�صفاء مفهوم جديد اإىل هذه املواد.

اأفراد  ب��ني  جتمع  ال��ت��ي  العالقة  املعر�ص  وي�صتك�صف 
على  ي��وؤك��د  مب��ا  وال��ت��دف��ق،  التنقل  ���ص��وء  يف  املجتمع 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  بينهم  امل�صرتكة  التجارب 
املتحدة مع احلفاظ على هوياتهم ال�صخ�صية. ويف هذا 
ال�صياق، قالت الفنانة نيفيل: يت�صابه هذا التكوين مع 
جوهر الن�صيج املجتمعي الذي يتاألف من خيوط فردية 
مرتابطة ت�صهم بدورها يف تعزيز وتوحيد املجتمع مع 

احلفاظ على مرونته وقدرته على التاأقلم.
وت��ت��ح��دد م��الم��ح ال��درا���ص��ة امل��رئ��ي��ة ب��ه��ذا امل��ع��ر���ص يف 
املن�صوجة.  للمواد  املتنوعة  وال�صتخدامات  الت�صورات 
وعلى جانب اآخر، ي�صلط املعر�ص ال�صوء على الطبيعة 
املن�صوجات  متانة  ذل��ك  يف  مبا  امل��واد  لهذه  اجلوهرية 
الأوراق  ورق��ة  لالنف�صال  القابلة  اخليوط  وه�صا�صة 
ال��ف��ردي��ة م��ع ق���ّوة ال��ك��ل��م��ات امل��ك��ت��وب��ة، ب��الإ���ص��اف��ة اإىل 
جوانب التعزيز املتبادل بني املواد ال�صناعية مبا فيها 
الأ�صالك املعدنية والكتل اخل�صبية، كما يقدم ت�صّوراً 
عميقاً . وي�صعى كال الفنانني، اللذين �صبق واأن تعاونا 
ا�صتخدام  درا���ص��ة  اإىل  ه��اب،  اآرت  ليوا  معر�ص  يف  معاً 
الأغرا�ص املوجودة واملعاد تدويرها، �صمن حوار قائم 
فنية  اأع��م��ال  ي��ربز يف  وال��ذي  الفردية  اأ�صاليبهما  بني 
نطاقات  ع��ل��ى  ل��ل��م��واد  متناق�صة  ودرا����ص���ات  تركيبية 

وا�صعة وحمدودة.

�ش�ؤون حملية



الكوابي�ض؟ تراودنا  • ملاذا 
- ن�صاهد جميعاً الكوابي�ص ويّتخذ ثلثا اأحالمنا طابعاً �صيئاً. 
اأي  يبداأ معظم الأحالم يف مرحلة )حركة العني ال�صريعة(، 
العمل  الدماغ  يتابع  بينما  راح��ة  حني يكون اجل�صم يف حالة 

وين�صط بوترية مكثفة.
ي�صمح النوم بتنظيم العواطف اليومية وا�صتيعابها، من بينها 
الع�صبية،  الناحية  النف�صي واخل��وف... من  وال�صغط  الفرح 
بالعواطف.  تتحّكم  التي  الدماغية  اللوزة  عمل  �صبط  ُيعاد 
يكون  اأو  مفرط،  ب�صكل  م�صحونة  العواطف  تكون  حني  لكن 
الكابو�ص  يبداأ  والكتئاب،  القلق  باأمرا�ص مثل  الفرد م�صاباً 

الذي يك�صف عن عن�صٍر مل يتقّبله العقل.
كوابي�ص  ي�����ص��اه��دون  ال��را���ص��دي��ن  م��ن   5% اإن  ت��ق��ول��ني   •

متكررة...
- تتجّدد الكوابي�ص لدى امل�صابني بهذه امل�صكلة يف منا�صبات 
متكررة خالل الأ�صبوع، وُيعاد الكابو�ص نف�صه غالباً. يف هذه 
احلالة، يجب اأن يق�صد ال�صخ�ص عيادة متخ�ص�صة بالنوم اإذا 
بداأت امل�صكلة منذ اأ�صهر، اأو اإذا كان ي�صتيقظ مرة على الأقل 
وانعك�ص الو�صع على حياته اليومية: انزعاج، قلق،  اأ�صبوعياً 
تعّكر مزاج، تعب... قد ين�صاأ خوف اأو رهاب من النوم اأو اأرق 

مزمن.
الكوابي�ص اأكر �صيوعاً لدى الأولد واملراهقني، لكنها ل ت�صري 
بال�صرورة اإىل داء الكوابي�ص، و�صرعان ما تتال�صى امل�صكلة مع 
مرور الوقت. لكن ت�صري الكوابي�ص لدى املراهقني املكتئبني 

اإىل ميول انتحارية اأحياناً.

ما اأ�صل الكوابي�ض؟

ثمة كوابي�ص نف�صية بطبيعتها وترتبط با�صطرابات القلق اأو 
وترتبط  معينة،  �صدمات  بعد  اأخ��رى  اأ�صكال  تن�صاأ  الكتئاب. 
بحوادث ماأ�صاوية، بينما تكون حالت اأخرى جمهولة ال�صبب. 
تبداأ هذه امل�صكلة غالباً منذ الطفولة. اأو ميكن اأن يكون �صبب 
بالنوم:  متعلقة  ا�صطرابات  عن  ويك�صف  ع�صبياً،  الكابو�ص 
العني  النوم يف مرحلة )حركة  �صلوك  ا�صطراب  ليلي،  رعب 

ال�صريعة(، انقطاع التنف�ص اأثناء النوم، خدر.

كيف ت�صّخ�صني احلالة؟
جنري تقييماً عيادياً خالل ا�صت�صارة نف�صية. نراجع م�صاكل 
املري�ص ال�صحية والنف�صية والعائلية ال�صابقة لأن عدداً من 
م�صكلة  مع  يح�صل  كما  م��وؤث��راً،  يكون  قد  الوراثية  العوامل 
ال��ك��اب��و���ص ونبحث عن  ن���دّون ق�صة  ث��م  ال��ن��وم.  اأث��ن��اء  ال�صري 
وتداعياتها  امل��وؤث��رة  والعوامل  �صياقها  حتديد  عرب  تاريخها 

على احلياة اليومية.
ليلتني،  اأو  لليلة  النوم  خمترب  اإىل  املري�ص  يدخل  اأن  ميكن 
حيث نراقب �صلوكه على مّر الليل ون�صّجل ن�صاطه الدماغي.

عالج معريف �صائع
ملعاجلة هذه الكوابي�ص املتكررة، ت�صتعملني تقنية مبنية على 

عالج معريف �صائع ما وراء الأطل�صي...
اإنها تقنية تكرار ال�صور العقلية. ل ت�صتهدف هذه الطريقة 
اأو جم��ه��وًل، ب��ل تعالج  �صبب ال��ك��اب��و���ص، ���ص��واء ك��ان م��ع��روف��اً 
املري�ص كوابي�ص متعددة  �صاهد  اإذا  ذات��ه.  ال�صيئ بحد  احللم 
ومتكررة، �صن�صتهدف كل واحد منها ب�صكل متالحق بدءاً من 

الأقل حّدة.

اأح��الم��ه حيث  ع��ن  اأن يحتفظ مب��ذّك��رة  املري�ص  م��ن  نطلب 
ما  ق��راءة  نعيد  ثم  كوابي�صه،  تفا�صيل  ي�صتيقظ  حني  ي��دّون 
نف�صي  التي يح�صرها طبيب  العالجية  اجلل�صة  كتبه خالل 
وعاملمِ اأع�صاب. بعد ذلك، نطلب منه و�صع الق�صة يف غالف 
حلفظها يف ملّفه. عندئذ، تبداأ مرحلة تغيري �صيناريو احللم 

قبل اأن يتحّول اإىل كابو�ص.

كيف يح�صل ذلك؟
يقظة  حالة  يف  وه��و  عينيه  يغم�ص  اأن  املري�ص  على  نقرتح 
ويتخيل حلماً جديداً له نهاية اإيجابية باأدق تفا�صيل ممكنة. 
يجب األ نوؤثر يف ال�صيناريو اجلديد، بل من م�صوؤولية املري�ص 
وال�صخ�صيات  العام  اجلو  تغيري  ي�صتطيع  جوانبه.  يحّدد  اأن 

له. والتفاعالت بح�صب �صوره العقلية وخميلته وما يف�صّ
املنزل  يف  املري�ص  يتخّيل  اأن  يجب  العالجية،  اجلل�صات  بني 
ذلك احللم اجلديد مرتني يومياً، طوال خم�ص دقائق، �صباحاً 
وم�صاًء، قبل النوم، تزامناً مع اإغالق العينني. تكرار التمرين 
يف املنزل اأمر اأ�صا�صي ل�صمان فاعلية هذه الطريقة لأنه ي�صمح 

بتدريب القدرة على تخّيل ال�صور العقلية الب�صرية.

هل يحفظ الدماغ ال�صيناريو اجلديد؟
نعم، ي�صّجله الدماغ يف الذاكرة الب�صرية، لذا من ال�صروري 
ترتبط  النوم.  قبل  ذلك احللم اجلديد  ال�صخ�ص  يتخّيل  اأن 
املعلومة  معاجلة  على  ال��ن��ائ��م  ال��دم��اغ  ب��ق��درة  التقنية  ه��ذه 

اجلديدة التي تلقاها يف اليوم ال�صابق عرب تعديلها جزئياً.

هل هذا التمرين ب�صيط؟ وهل يتطّلب متابعة طبية؟
التقنية لدى  ه���ذه  ع��ل��ى  الأط���ب���اء  ي��ت��درب  اأن  الأف�����ص��ل  م��ن 
�صيتاأكدون حينها من  اخت�صا�صيني يعملون يف عيادة للنوم. 
الكوابي�ص مبر�ص معنّي. يكفي اخل�صوع لأربع  ارتباط  عدم 
اأو خم�ص جل�صات اأ�صبوعية. اإنه عالج ق�صري، ثم ي�صبح عمل 
املري�ص م�صتقاًل يف املنزل. اإذا ظهر كابو�ص اآخر لحقاً، �صيكون 
ال�صخ�ص مّطلعاً على التقنية الفاعلة لتجاوز امل�صكلة. املهمة 
املخيلة  واأ�صحاب  املبتكرين  الأ�صخا�ص  اإىل  بالن�صبة  اأ�صهل 
مع  املنطقيني.  الأ�صخا�ص  مع  تعقيداً  تزداد  لكنها  اخل�صبة، 

ذلك ميكن التدّرب على هذا التمرين العقلي.

هل هذه التقنية فاعلة مع جميع النا�ض؟
احلالت.  من   70% يف  فاعلة  العقلية  ال�صور  تكرار  تقنية 
ميكن  معها،  يتجاوبون  ل  ال��ذي��ن  الأ�صخا�ص  اإىل  بالن�صبة 
ال��ع��ادة ملعاجلة ارت��ف��اع �صغط الدم  ُي��وؤَخ��ذ يف  اإع��ط��اوؤه��م دواًء 
وي�صمح بتخفيف اإنتاج الأدرينالني. عند اأخذه يف موعد النوم 

م�صاًء، ميكنه اأن يحّد من الكوابي�ص.

تكرار ال�صور العقلية
باختيار  العقلية  ال�����ص��ور  ت��ك��رار  بتقنية  ال��ع��الج  ي�صمح  ه��ل 

الأحالم كما يفعل اأ�صحاب الأحالم الواعية؟ جتيب اإيزابيل 
اأرنولف: )يدرك اأ�صحاب الأحالم الواعية اأنهم يحلمون اأثناء 
اإىل  اأحياناً  النا�ص بهذه احلالة، وينتقلون  النوم. ميّر ن�صف 
مراحل اأكر تقدماً وي�صتطيعون التاأثري يف اأحالمهم وتغيري 
م�صارها عرب زيادة ال�صخ�صيات والتفاعالت بينها والهرب من 
ال��ذاك��ري على  التدرب على تقنية )احل��ث  الأع����داء... ميكن 
وحفظه  �صيناريو  تخّيل  اإىل  تهدف  التي  الواعية(  الأح���الم 

قبل النوم لتكراره لحقاً اأثناء النوم(.

وتو�صح اأن ن�صف املر�صى الذين ي�صاهدون الكوابي�ص املتكررة 
بلوغ  العقلية يف  ال�صور  تكرار  تقنية  قد ينجحون ويتعلمون 
م��رح��ل��ة الأح�����الم ال��واع��ي��ة ب��ع��د اأق����ل م��ن ث��الث��ة اأ���ص��ه��ر من 
خالل  اأح��الم��ه��م  توجيه  م��ن  حينها  �صيتمكنون  ال��ت��م��اري��ن. 

النوم.

جدي خطتك املنا�صبة
لتفعيل اأدائك الريا�صي، حاويل اأن ت�صتهلكي بني 1.35 
كيلو من وزن  الكافيني مقابل كل ن�صف  و2.7 ملغ من 
ابدئي  دوم����اً،  الكافيني  ت�صتهلكني  ل  كنت  اإذا  ج�صمك. 
كالدوار  اجل��ان��ب��ي��ة  اآث�����اره  ل��ت��ج��ن��ب  م��ل��غ   1.35 ب��ت��ن��اول 
اجلرعة  زيدي  اله�صمية.  وامل�صاكل  والع�صبية  وال�صداع 
اإىل 1.8 ملغ ثم 2.7 اإىل اأن ت�صعري باأن اإيقاعك ت�صارع 

وقوتك زادت.
اإذا كنت ت�صربني اأ�صاًل كوبني اأو ثالثة اأكواب من القهوة 
يومياً، ميكنك اأن ت�صتفيدي دوماً من جرعة اإ�صافية قبل 
ح�صة التمارين. لكن قد يعتاد ج�صمك على الكافيني! اإذا 
باأن القهوة قبل الريا�صة مل تعد تفيدك، توقفي  �صعرتمِ 
عن تناولها لفرتة ترتاوح بني اأربعة و�صبعة اأيام اأو خففي 
لحقاً،  القهوة  ���ص��رب  ت��ع��اودي��ن  ح��ني  امل�صتهلكة.  الكمية 

�صتح�صلني على دفعة اإ�صافية من الطاقة عند ا�صتهالك 
كمية اأ�صغر من الكافيني.

كوين واقعية عند تقييم اآثار القهوة
الكافيني  اآثار  تتمحور حول  التي  الدرا�صات  يرّكز معظم 
من  طويلة.  مل�صافة  الرك�ص  مثل  التحمل  مت��اري��ن  على 
خالل �صرب 160 ملغ من الكافيني مثاًل، ميكن حت�صني 

اأداء الرك�ص مبعدل 30 ثانية. 
ي�صري بع�ص الأدلة اإىل اأن الكافيني يح�ّصن م�صتوى املهارة 
اأخ��رى مثل كرة الطائرة وكرة امل�صرب وكرة  يف ريا�صات 
اآثار  اآخ��ر، ما من بحوث جازمة حول  القدم. على �صعيد 
جتربتها  م��ن  �صري  ل  لكن  املكثفة،  التمارين  يف  القهوة 
الأح��وال، ميكن  الأثقال مثاًل. يف مطلق  تزامناً مع رفع 
نوع  ع��ن  النظر  بغ�ص  الع�صلي  الأمل  الكافيني  مينع  اأن 

التمرين.

اختاري التوقيت املنا�صب
ت�صل  ك��ي  تقريباً  دقيقة   15 اإىل  الكافيني  م���ادة  حت��ت��اج 

الإيجابية  الآث���ار  تبلغ  ال��دم.  اإىل جم��رى 
على م�صتوى الطاقة ذروتها بعد مدة 

ترتاوح بني 45 و60 دقيقة، ثم 
ب��ني ثالث  اجل�����ص��م  تبقى يف 

و�صت �صاعات.
ل���ت���ح���ق���ي���ق اأف�������ص���ل 
يو�صي  ال���ن���ت���ائ���ج، 

ب�صرب  اخل��������رباء 
ال�������ق�������ه�������وة ق���ب���ل 

بثالثني  التمارين 
دقيقة،  ت�صعني  اإىل 

اإل اإذا كانت التمارين 
ل�صطراب  منعاً  ليلية 

ال����ن����وم.ك����ذل����ك ت������وؤدي 
احل�����م�����ي�����ة ال����غ����ذائ����ي����ة 

ه����ذا  يف  م����ه����م����اً  دوراً 
ا�صتهالك  ي�صمح  امل��ج��ال. 

مع  ال������ك������رب������وه������ي������درات 
اآثارها،  بتخفيف  الكافيني 

لذا ا�صتبديل بزبدة الف�صتق 
قبل  امل���ح���ّم�������ص  واخل����ب����ز 

ال��ري��ا���ص��ة وجبة  ح�����ص��ة 
الكربوهيدرات  قليلة 
امل�صلوق  البي�ص  مثل 

اأو املك�صرات اأو اللنب.

مــنــ�عــــات

23

هل تراودك اأحالم �صيئة وتتكّرر على مّر الأ�صبوع، اأو كل ليلة 
اأحيانًا؟ اإنه )مر�ض الكوابي�ض( الذي ي�صيب 5% من الرا�صدين 
النوم  اأمرا�ض  وخبرية  الأع�صاب  عاملة  توؤكد  العامل.  حول 
اإيزابيل اأرنولف اإمكان معاجلة هذه احلالة عرب تقنية كندية 
حديثة: عالج تكرار ال�صور العقلية. تتحّدث اأرنولف يف هذه 
اأمريكا  يف  املنت�صرة  الكوابي�ض  عيادات  خ�صائ�ض  عن  املقابلة 
ال�صمالية، موؤكدًة اأن الهتمام بالكوابي�ض ل يزال حديث العهد 
يف بلدان كثرية. تق�صي التقنية التي ت�صتعملها بتغيري �صيناريو 

احللم قبل اأن يتحّول اإىل كابو�ض حقيقي. اإىل التفا�صيل.

قهوتك وتاأثريها يف متارينك �جل�ضدية
اإليك  ال�صباحية.  القهوة  بف�صل  م�صتواها  وترفعي  ر�صاقتك  حت�ّصني  اأن  ميكنك 

اأهم اخلطوات التي ت�صمح لك بح�صد منافع التمارين اجل�صدية كافة.

ي�صيب 5 % من الرا�صدين حول العامل

)مر�ش �لكو�بي�ش(.. تخل�ش منه عن طريق عالج تكر�ر �ل�ضور �لعقلية
-ت�صري الكوابي�ض لدى املراهقني املكتئبني اإىل ميول انتحارية اأحيانًا
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املال والأعمال

تر�جع �أ�ضعار �ضلة خامات » �أوبك « 
�إىل 44.23 دوالر للربميل 

•• فيينا-وام:

تراجعت اأ�صعار �صلة خامات منظمة الدول امل�صدرة للنفط “ اأوبك “ ال� 14 
44.23 دولر للربميل مقارنة ب�صعر اليوم الذي قبله والذي و�صل  اإىل 
تعد  التي   - “ “ اأوب��ك  �صلة خامات  43.14 دولر للربميل. وت�صم  اإىل 
مرجعا يف م�صتوى �صيا�صة الإنتاج - الأنواع التالية .. خام مربان الإماراتي 
وخ���ام م��زي��ج ���ص��ح��ارى اجل��زائ��ري والإي�����راين الثقيل وال��ب�����ص��رة اخلفيف 
العراقي وخام الت�صدير الكويتي وخام ال�صدر الليبي وخام بوين اخلفيف 
ال�صعودي  اخلفيف  العربي  واخل��ام  القطري  البحري  واخل��ام  النيجريي 
الغابوين  اخلفيف  وربيع  الأنغويل  وجريا�صول  مرياي  الفنزويلي  واخل��ام 

واأورينت الكوادوري وزافريو لغينيا ال�صتوائية.

عمان  خلام  �الآجل  �لعقد  دوالر   45.37
•• دبي- وام:

ارتفع �صعر ت�صوية العقد الآجل خلام عمان � ت�صليم اأغ�صط�ص املقبل � لدى 
للربميل  اأم��ري��ك��ي  دولر   0.19 اأم�����ص  للطاقة  دب��ي  ب��ور���ص��ة  يف  ت��داول��ه 
ال�صاعة   عند  دولر  الواحد مقارنة ب�صعر ت�صويته ال�صابق ليبلغ  45.37 

غرينت�ص. بتوقيت   08:30 املحلي  بالتوقيت    12:30
ال�صرق  منطقة  يف  دولية  بور�صة  اأول  وهي   � للطاقة  دبي  بور�صة  وتهدف 
النفط  اإنتاج  �صركات  تزويد  اإىل   � وال�صلع  الآجلة  الطاقة  لعقود  الأو�صط 
باأ�صعار  ال�صوي�ص  �صرق  تقع  التي  بالأ�صواق  املهتمني  والعمالء  واملتداولني 
تت�صم بال�صفافية للنفط اخلام. وتعد البور�صة منذ افتتاحها عام 2007 
اإحدى البور�صات املتخ�ص�صة على م�صتوى العامل واأ�صبح عقدها الرئي�ص 
وهو العقد الآجل خلام عمان املعيار الأكر موثوقية للنفط اخلام املتجه 
تعك�ص  التي  والأداة  ال�صوي�ص  �صرق  �صريعا  من��وا  ت�صهد  التي  ال�صوق  اإىل 
اقت�صادات املنطقة الآ�صيوية ب�صورة متفردة واأكرب عقد من نوعه يف العامل 
العامل  يف  اخل��ام  للنفط  �صعري  معيار  وث��ال��ث  الفعلي  الت�صليم  حيث  م��ن 

واملعيار الوحيد للنفط اخلام الذي يتم ت�صديره من عمان ودبي.
وت�صتخدم بور�صة دبي للطاقة يف كافة اأعمالها اأرقى الأنظمة الإلكرتونية 
التي ميكن الو�صول اإليها انطالقا من اأكر من 20 منطقة منها املراكز 
داخل  البور�صة  وتقع  املتحدة.  والوليات  واأوروب��ا  اآ�صيا  الرئي�صة يف  املالية 
اإن�����ص��اوؤه��ا لتعزيز  � وه��و منطقة مالية ح��رة مت  ال��ع��امل��ي  امل���ايل  م��رك��ز دب��ي 
اإىل قوانني  � وتخ�صع  املتحدة  العربية  الإم��ارات  املالية يف دول��ة  اخلدمات 
�صلطة دبي للخدمات املالية كما تتم مقا�صة و�صمان جميع التداولت من 
دبي  بور�صة  اأن  يذكر  التجارية.  �صيكاغو  لبور�صة  تابعة  جمموعة  خالل 
العماين  ال�صتثمار  و�صندوق  القاب�صة  دبي  م�صروع م�صرتك بني  للطاقة 
عاملية  مالية  موؤ�ص�صات  متتلك  كما  التجارية  �صيكاغو  بور�صة  وجمموعة 
�صاك�ص وجي  الطاقة منها غولدمان  و�صركات متخ�ص�صة يف تداول عقود 
بي مورغان ومورغان �صتانلي و�صل وفيتول وكونكورد اإنرجي اأ�صهما فيها.

�رتفاع موؤ�ضر فوت�ضي نا�ضد�ك دبي �الإمار�ت 
يف �ملائة يف ختام تد�والت �م�ش  0.01 بن�ضبة   20

•• دبي-وام:

 ارتفع موؤ�صر فوت�صي نا�صداك دبي الإمارات 20 لبور�صة نا�صداك دبي بن�صبة 
طفيفة بلغت 0.01 يف املائة م�صيفا 0.3 نقطة ليغلق على 3346.3 نقطة 
يف ختام تداولت ام�ص حيث بلغت كمية الأ�صهم املتداولة نحو 320 األف �صهم 
5.2 مليون دولر اأمريكي. وكان �صهم �صركة موانئ دبي العاملية اأكر  بقيمة 
ن�صاطا من حيث قيمة التداول � من بني ت�صع �صركات م�صجلة يف البور�صة � اإذ 
�صعر  عند  اأغلق  حيث  �صهم  األ��ف   211 بتداول  دولر  مليون   4.5 نحو  بلغت 
�صهم  ت��اله  ال�صابق  �صعره  عن  املائة  يف   2.8 ن�صبته  بارتفاع  دولر   21.80
 109 بتداول  دولر  األف   670 بقيمة  املحدودة  لالإن�صاءات  اأورا�صكوم  �صركة 
اآلف �صهم ب�صعر اإغالق 6.11 دولر بانخفا�ص ن�صبته 6.11 يف املائة مقارنة 
 20 اأداء   20 الإم��ارات  دبي  نا�صداك  فوت�صي  موؤ�صر  ويتعقب  ال�صابق.  ب�صعره 
اأب��و ظبي لالأوراق  �صوق  و  امل��ايل  دب��ي  �صوق  املدرجة يف  ال�صركات  �صهما لأك��رب 
املالية و نا�صداك دبي ومت ت�صميمه ليكون اآلية للتحوط وال�صتثمار بالن�صبة 

للم�صتثمرين من منطقة اخلليج العربي وخمتلف اأنحاء العامل.
وتعد نا�صداك دبي � التي تتخذ مركز دبي املايل العاملي مقرا لها � بور�صة مالية 
عاملية تقدم خدماتها للمنطقة بني غرب اأوروبا و�صرق اآ�صيا وت�صتقبل امل�صدرين 
�صواء من املنطقة اأم من �صتى اأنحاء العامل الذين يتطلعون اإىل ال�صتفادة من 
الفر�ص ال�صتثمارية على امل�صتويني الإقليمي والدويل. وتدرج البور�صة حاليا 
الأ�صهم وامل�صتقات وال�صلع املتداولة يف البور�صات واملنتجات املهيكلة وال�صكوك 
ال�صندات الإ�صالمية وال�صندات التقليدية. كانت نا�صداك دبي قد قامت بتعهيد 
عمليات التداول والت�صوية واملقا�صة وحفظ الأوراق املالية اإىل �صوق دبي املايل 
بتاريخ 11 يوليو من عام 2010 يف اإطار ا�صرتاتيجيتها الهادفة اإىل تعزيز 
تداول الأ�صهم املدرجة لديها من قبل امل�صتثمرين الأفراد وجمعهم يف جمموعة 

واحدة مع �صيولة املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية.

 �أ�ضهم �ليابان تهبط و�ضط 
�أد�ء �ضعيف لقطاع �لتكنولوجيا 

•• طوكيو-رويرتز:

ان��خ��ف�����ص��ت الأ���ص��ه��م ال��ي��اب��ان��ي��ة ام�����ص الأرب����ع����اء م���ع اق��ت��ف��اء اأ���ص��ه��م قطاع 
التكنولوجيا اأثر نظريتها الأمريكية املنخف�صة ويف الوقت الذي ت�صررت 
فيه اأ�صهم ال�صركات ال�صغرية جراء �صعف املعنويات، بينما ا�صتفادت اأ�صهم 

البنوك الكربى من ارتفاع العوائد على ال�صندات العاملية.
نقطة،   20130.41 عند  ليغلق  باملئة   0.5 القيا�صي  نيكي  املوؤ�صر  وزاد 
بينما انخف�ص املوؤ�صر توبك�ص الأو�صع نطاقا 0.3 يف املئة، حيث اأدى ارتفاع 

موؤ�صر قطاع البنوك بن�صبة اثنني يف املئة اإىل احلد من خ�صائره.
ويقول متعاملون اإن املعنويات �صعيفة بوجه عام يف الوقت الذي ظل فيه 
للرعاية  قانون  م�صروع  على  الت�صويت  تاأجيل  بعد  حذرين  امل�صتثمرون 
ت�����ص��اوؤلت ج��دي��دة حول  اأث���ار  الأم��ري��ك��ي مم��ا  ال�صيوخ  ال�صحية يف جمل�ص 

الأجندة الداخلية للرئي�ص دونالد ترامب.

% زيادة يف ن�صبة ال�صتجابة على ا�صتف�صارات العمالء واجلمهور   70

خدمة »جو�ب« جلمارك دبي ترد على �ملحادثات �لفورية باأقل من ثانية 
•• دبي-الفجر:

ح����ق����ق����ت خ�����دم�����ة »ج��������������واب« ل����ل����ذك����اء 
اأطلقتها جمارك دبي  ال�صطناعي التي 
اأع��ل��ى معدلت  امل��ا���ص��ي  م��ار���ص  �صهر  يف 
الفورية،  للمحادثة  ال�صتجابة  �صرعة 
على  الفورية  الإجابة  من  تتمكن  حيث 
ا�صتف�صارات واأ�صئلة املتعاملني واجلمهور 
التي  املحادثات  اأو حجم  ع��دد  بلغ  مهما 
باأقل  قيا�صي،  وق��ت  يف  اخلدمة  جتريها 
م��ن ث��ان��ي��ة واح�����دة، ك��م��ا ارت��ف��ع��ت ن�صبة 
خالل   %  70 ن��ح��و  اإىل  ال���ص��ت��ج��اب��ة 

الأ�صهر الثالث املا�صية.
بالرد  اجل��دي��دة  الذكية  اخلدمة  وتقوم 
واجلمهور  املتعاملني  ا�صتف�صارات  على 
وال���ت���وا����ص���ل م��ع��ه��م اآل����ي����اً ع���رب موظف 
اأي  دون  ال�صاعة  م���دار  على  اف��رتا���ص��ي 
تدخل ب�صري، من خالل ح�صاب جمارك 
الجتماعي  التوا�صل  موقعي  على  دب��ي 
تويرت  و   ”Facebook  « في�صبوك 
وي�صرع  ي�صهل  مب��ا   ،”Twitter   “
اخلدمات  م��ع  العمالء  تفاعل  عمليات 
اجل��م��رك��ي��ة ال��ذك��ي��ة وامل��ب��ت��ك��رة جلمارك 

دبي.
وت��ه��دف اخل��دم��ة اجل��دي��دة اإىل تقدمي 
ت�صاوؤلت  ع��ل��ى  وواف���ي���ة  دق��ي��ق��ة  اإج���اب���ة 
بخدمات  املرتبطة  والعمالء  اجلمهور 
وم��ب��ادرات ال��دائ��رة، من خ��الل املحادثة 
املتوفرة،  املعلومات  على  بناء  الفورية، 
ا�صتيعاب  ع��ل��ى  ق��درت��ه��ا  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
معها  والتعامل  املتعاملني،  احتياجات 
ع���رب حت��ل��ي��ل��ه��ا واإع������ادة ت��ق��ي��ي��م��ه��ا، ومن 
لالإجابة  ال�������الزم  ال����ق����رار  ات����خ����اذ  ث����م 
اإجناز  يف  للم�صاهمة  دقيق  ب�صكل  وال��رد 

املعامالت بكل �صهولة وي�صر.
اأح����م����د حم���ب���وب م�����ص��ب��ح مدير  وق������ال 
جمارك  ل��روؤي��ة  حتقيقاً  دب���ي:  ج��م��ارك 
رائدة  جمركية  اإدارة  ت��ك��ون  اأن  يف  دب��ي 
اأطلقت  امل�صروعة،  للتجارة  داعمة  عاملياً 

الدائرة يف الأول من �صهر مار�ص املا�صي 
ال�صطناعي  ل��ل��ذك��اء  »ج�����واب«  خ��دم��ة 
وال�����ت�����ي ت���ت���م���ي���ز ب�������ص���ه���ول���ة ال�������رد على 
مبا  واجل��م��ه��ور  املتعاملني  ا�صتف�صارات 
املبادرة  ان هذه  يحقق �صعادتهم، موؤكداً 
الذكية  دب��ي  م��ب��ادرة  م��ع  تتما�صى  ال��ت��ي 
ال�����ص��م��و ال�صيخ  اأط��ل��ق��ه��ا ���ص��اح��ب  ال��ت��ي 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ص 
حاكم  ال����وزراء،  جمل�ص  رئي�ص  ال��دول��ة، 
دبي، رعاه اهلل، جلعل دبي املدينة الأذكى 

والأ�صعد عاملياً.
�صعادته  دب����ي  ج���م���ارك  م���دي���ر  واأب�������دى 

م��ن جن���اح اخل��دم��ة اجل���دي���دة يف تلبية 
قنوات  ع���رب  امل��ت��ع��ام��ل��ني  ا���ص��ت��ف�����ص��ارات 
الفائقة  وق��درت��ه��ا  ال��ذك��ي��ة،  ال��ت��وا���ص��ل 
يف  الفورية  للمحادثات  ال�صتجابة  على 
اأن  ، موؤكداً  ثانية  اأق��ل من  قيا�صي  زمن 
جمارك دبي  طورت جتربتها يف الإبداع 
من  املا�صية  ال�صنوات  ط���وال  والب��ت��ك��ار 
لالبتكار  متكاملة  ا�صرتاتيجية  خ��الل 
ال�صرتاتيجية  اإىل  ت�صتند  ال��دائ��رة  يف 
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل�����الب�����ت�����ك�����ار واخل�����ط�����ط 
ويف  ال��دول��ة  يف  للتنمية  ال�صرتاتيجية 
مقدمتها روؤية الإمارات 2021 وخطة 

دب��ي على  وتعمل جمارك   ،2021 دب��ي 
حتقيق اأف�صل النتائج يف جمال البتكار 
دبي  روؤية  لتنفيذ   x 10 لتعزيز مبادرة
خالل  م��ن  امل�صتقبل  مدينة  ت��ك��ون  ب���اأن 
امل�صتقبل  ت�صت�صرف  اآليات عمل جديدة، 

وت�صبق مدن العامل بع�صر �صنوات.
تقنية  اإدارة  مدير  عثمان  يون�ص  وق��ال 
ال�صهل  : من  دب��ي  املعلومات يف جمارك 
الذكية  اخلدمة  ه��ذه  مع  التعامل  ج��داً 
من اأي مكان يف العامل، على مدار ال�صاعة 
اأي��ام يف الأ�صبوع ،وه��ي تتالءم   7 خ��الل 
بالتقنيات  يت�صم  ال��ذي  الع�صر  روح  مع 

احلديثة وال�صرعة على �صبكات التوا�صل 
الج��ت��م��اع��ي، ع��رب ح�صاب ج��م��ارك دبي 
الجتماعي  ال���ت���وا����ص���ل  م��وق��ع��ي  ع��ل��ى 
اأن  اإىل  ،  م�����ص��رياً  ت��وي��رت  ف��ي�����ص��ب��وك  و 
اخلدمة  هذه  تطوير  �صتوا�صل  الدائرة 
لتغطي جمالت اإ�صافية وفق احتياجات 
اأن هذه اخلدمة  اإىل  املتعاملني، م�صرياً 
ال��ذك��ي��ة ت��ع��ك�����ص ح���ر����ص ال����دائ����رة على 
متعامليها  مع  م�صتمر  ب�صكل  التوا�صل 
وال���ت���ف���اع���ل م��ع��ه��م ب�����ص��ك��ل م��ب��ا���ص��ر من 
�صعياً  يف�صلونها،  التي  القنوات  خ��الل 
خالل  من  العمالء  اإىل  للو�صول  منها 
اللوحية،  واأجهزتهم  الذكية  هواتفهم 
وباأ�صلوب ع�صري متطور، م�صرياً اإىل اأن 
متتابعة  وخطط  برامج  نفذت  ال��دائ��رة 
يف  م�صهودة  اجن��ازات  وحققت  للتطوير 
الذكية،  خ��دم��ات��ه��ا  الرت���ق���اء مب�����ص��ت��وى 
م��ن خ���الل ري��ادت��ه��ا يف حت��ق��ي��ق اأه����داف 
القيادة  اأطلقتها  التي  املتميزة  املبادرات 

احلكيمة طوال ال�صنوات املا�صية .
ال���دائ���رة حققت  اأن  اإىل  ع��ث��م��ان  واأ����ص���ار 
املتعاملني  التفاعل مع  قفزات مهمة يف 
مواقع  ع���ل���ى  ���ص��ف��ح��ات��ه��ا  ع����رب  م���ع���ه���ا 
توفر  ح���ي���ث  الج���ت���م���اع���ي،  ال���ت���وا����ص���ل 
ال�صتف�صارات  على  ال��رد  ج��واب  اخلدمة 
اآليا يف كافة اجلوانب املتعلقة باخلدمات 
التوا�صل  من  يعزز  ما  وه��و  اجلمركية، 
ب�صكل  متطلباتهم  ويلبي  العمالء  م��ع 
ف���وري، ع��رب م��وظ��ف اف��رتا���ص��ي يحاكي 
ال���ق���درات ال��ذه��ن��ي��ة ال��ب�����ص��ري��ة واأمن����اط 
التعلم  على  القدرة  خا�صية  مع  عملها، 

وال�صتنتاج و�صرعة رد الفعل.

»كهرباء ومياه دبي« حتث على تقليل ��ضتخد�م �الأجهزة �لكهربائية 
•• دبي-وام:

اأطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي حملتها 
ال�صنوية “لنجعل هذا ال�صيف اأخ�صر” 
الإر����ص���ادات  م��ن  ع����دداً  تت�صمن  وال��ت��ي 
ا�صتهالك  م���ن  احل����د  يف  ت�����ص��ه��م  ال���ت���ي 
الطاقة خالل فرتة ال�صيف ومن بينها 
ت�صجيع املتعاملني على تقليل ا�صتخدام 
الأجهزة الكهربائية خالل �صاعات ذروة 
ال�صتهالك من 12 ظهراً اإىل 6 م�صاًء.
على  الطلب  ارتفاع  اإىل  الهيئة  واأ�صارت 
�صيما  ول  ال�صيف  اأ�صهر  خ��الل  الطاقة 
يوؤدي  م��ا  ال�صتهالك  ذروة  ف��رتة  اأث��ن��اء 
وا�صتهالك  ال��ط��اق��ة  اإن���ت���اج  زي�����ادة  اإىل 
زيادة  وبالتايل  الوقود  اأك��رب من  كميات 

النبعاثات الكربونية.
اأف�����راد  ت�����ص��ج��ي��ع  اإىل  وت���ه���دف احل��م��ل��ة 
الأجهزة  ا�صتخدام  املجتمع على جدولة 
كبرياً  ق���دراً  ت�صتهلك  التي  الكهربائية 
املياه  و�صخان  الغ�صالة  الطاقة مثل  من 
الهواء  وم��ك��ي��ف  ال��ك��ه��رب��ائ��ي  وال����ف����رن 
ال�صباحية  الفرتة  اإىل  وغريها  واملكواة 
ذروة  ف�����رتة  ع����ن  ب���ع���ي���داً  امل�������ص���ائ���ي���ة  اأو 
ال���ص��ت��ه��الك ب��ق��در الإم���ك���ان ك��ي ي�صهم 
الطاقة  توفري  يف  املجتمع  اأف��راد  جميع 

وحماية البيئة.
وقال �صعادة �صعيد حممد الطاير الع�صو 
املنتدب الرئي�ص التنفيذي لهيئة كهرباء 
ومياه  كهرباء  هيئة  “تويل  دب��ي  ومياه 
ا�صتهالك  لرت�صيد  ك��ربى  اأه��م��ي��ة  دب��ي 
لتحقيق  ج���ه���وده���ا  اإط�������ار  يف  ال���ط���اق���ة 
النظيفة  ل��ل��ط��اق��ة  دب����ي  ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�صمو  �صاحب  اأطلقها  التي   2050
اآل مكتوم نائب  ال�صيخ حممد بن را�صد 

رئ��ي�����ص ال��دول��ة رئ��ي�����ص جمل�ص ال����وزراء 
ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل وال��ت��ي ت��ه��دف اإىل 
الطاقة  تاأ�صي�ص منوذج م�صتدام لتوفري 
الإ�صرار  دون  القت�صادي  للنمو  وداع��م 
ت�صديره  مي���ك���ن  وم�����وارده�����ا  ب��ال��ب��ي��ئ��ة 
ت��ك��ون دب��ي الأق���ل يف  اأج��م��ع واأن  للعامل 
الب�صمة الكربونية على م�صتوى العامل 
دبي  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ة   2050 ب��ح��ل��ول 
املتكاملة للطاقة التي تهدف اإىل خف�ص 
املائة  30يف  بن�صبة  ال��ط��اق��ة  ا�صتهالك 

بحلول 2030.«.
ا�صرتاتيجية  ت��ت��ب��ن��ى  ال��ه��ي��ئ��ة  ان  وب���ني 
تر�صيد  باأهمية  ال��وع��ي  ل��رف��ع  وا���ص��ح��ة 
فئات  ج��م��ي��ع  واإ�������ص������راك  ال����ص���ت���ه���الك 
البيئة  ح��م��اي��ة  ج���ه���ود  يف  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
الطبيعية  امل����������وارد  ع���ل���ى  واحل�����ف�����اظ 
عرب  وذل��ك  امل�صتدامة  التنمية  لتحقيق 
البيئية  وامل��ب��ادرات  الربامج  العديد من 
التي  والرت�صيدية  التوعوية  واحلمالت 
ح��ق��ق��ت وف�����ورات م��ه��م��ة خ���الل الأع����وام 

املا�صية واأثبتت اإمكانية م�صاهمة جميع 
الوطنية  املجتمع يف دعم اجلهود  اأف��راد 
والعاملية الهادفة اإىل احلد من ظاهرتي 
التغري املناخي والحتبا�ص احلراري من 
خالل تبني �صلوكيات اإيجابية يف العمل 

واملنزل.
“نهدف من  ال��ط��اي��ر  ���ص��ع��ادة  واأ����ص���اف 
خ���الل ه���ذه امل����ب����ادرات واحل���م���الت اإىل 
الر�صيد بني جميع  ال�صتهالك  ت�صجيع 
فئات املجتمع والرتقاء مبفهوم تر�صيد 
ا�صتهالك املوارد لي�صبح ثقافة جمتمعية 
و���ص��ل��وك��اً ي���وم���ي���اً. وي���اأت���ي اإط�����الق هذه 
جهودنا  اإط���ار  يف  �صنوي  ب�صكل  احلملة 
ال�صتدامة  اأ���ص�����ص  لرت�صيخ  امل��ت��وا���ص��ل��ة 
البيئية ودعم م�صرية التنمية امل�صتدامة 
يف اإم���ارة دب��ي ودول���ة الإم����ارات العربية 
املتحدة عرب تر�صيد ا�صتهالك الكهرباء 
ال�صكان  وحث  الطبيعية  وامل��وارد  واملياه 
وم�صوؤول  واٍع  ح��ي��اة  ا���ص��ل��وب  ات��ب��اع  على 
الطبيعية  امل������وارد  ا���ص��ت��دام��ة  ل�����ص��م��ان 

لأجيالنا القادمة«.
امل��ه��ريي نائب  م��ن جهتها ق��ال��ت خ��ول��ة 
والت�صال  ال��ت�����ص��وي��ق  ل��ق��ط��اع  ال��رئ��ي�����ص 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  امل��وؤ���ص�����ص��ي يف هيئة 
دبي  ومياه  كهرب���������اء  هيئة  “ت�ص����������هم 
ب�����ص��ك��ل ف���ع���ال يف ج���ه���ود احل���ف���اظ على 
امل�صتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  وحت��ق��ي��ق  ال��ب��ي��ئ��ة 
وبرام���������ج  تر�صيدية  حمالت  وتنظ�������م 
ت���وع���وي���ة ع���ل���ى م������دار ال����ع����ام يف اإط�����ار 
ثقاف��������������ة  ن�صر  اإىل  الرامية  جهوده�������ا 
املجتمع  اأف���راد  جميع  ب��ني  الرت�ص���������يد 
ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ك��ل واح���د م��ن��ا اأن يحدث 
م��ن خ���الل ال���ص��ت��خ��دام الر�صيد  ف��رق��اً 
ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه وج��ع��ل ه���ذا ال�صلوك 
اأ���ص��ل��وب حياتنا«.  م��ن  ي��ت��ج��زاأ  ل  ج����زءاً 
ودع����ت م��ن خ���الل ه���ذه امل���ب���ادرة جميع 
ا�صتخدام  ج����دول����ة  اإىل  امل�����ص��ت��ه��ل��ك��ني 
الأجهزة الكهربائية التي ت�صتهلك قدراً 
كبرياً من الطاقة يف الفرتة ال�صباحية 
اأو امل�صائية خارج اأوقات ذروة ال�صتهالك 

وجت��ن��ب ال��ف��رتة م��ن 12 ظ��ه��راً اإىل 6 
م�صاًء قدر الإمكان«.

الهيئة  وم���ب���ادرات  ب��رام��ج  اأن  اإىل  ي�صار 
حققت نتائج مهمة يف تر�صيد ا�صتهالك 
القطاعات  خمتلف  يف  وامل��ي��اه  الكهرباء 
املا�صية حيث حقق  الأع���وام  م��دى  على 
م��ت��ع��ام��ل��و ال��ه��ي��ئ��ة ب���ني ع��ام��ي 2009 
و2016 وفورات بلغت اأكر من 1.54 
ترياوات �صاعة من الكهرباء ونحو 6.2 
نحو  يعادل  مبا  املياه  من  جالون  مليار 
هذه  �صاهمت  فيما  درهم  مليون   957
يقرب  م��ا  ان��ب��ع��اث  تقليل  يف  ال���وف���ورات 
النبعاثات  م���ن  ط���ن  ال����ف   831 م���ن 
الكربونية. كما جنحت جهود الهيئة يف 
خف�ص ا�صتهالك القطاع ال�صكني بن�صبة 
19يف املائة للكهرباء و28يف املائة للمياه 
املائة  يف   10 بن�صبة  التجاري  وللقطاع 
للكهرباء و30 يف املائة للمياه والقطاع 
 21 و  للكهرباء  املائة  يف  ال�صناعي 15 
التعليمية  واملوؤ�ص�صات  للمياه  امل��ائ��ة  يف 
يف  و24  ل��ل��ك��ه��رب��اء  امل��ائ��ة  يف   9 بن�صبة 
املائة للمياه واملوؤ�ص�صات احلكومية و�صبه 
احلكومية بن�صبة 12 يف املائة للكهرباء 

يف املائة للمياه.  21

اأحمد حمبوب م�صبح: جناح اخلدمة اجلديدة يعزز من مكانة دبي مدينة امل�صتقبل
يون�ض عثمان: تفاعل مثمر مع العمالء عرب قنوات التوا�صل الجتماعي

مريكل تدعو �إىل حتريك �ملفاو�ضات حول �تفاقية �لتجارة عرب �الأطل�ضي 
•• برلني-اأ ف ب:

اأنغيال مريكل اإىل  دعت امل�صت�صارة الأملانية 
الأوروبي  الحت��اد  بني  املفاو�صات  حتريك 
ال�صراكة  اتفاقية  ح��ول  املتحدة  وال��ولي��ات 
الأطل�صي،  ع��رب  وال���ص��ت��ث��م��اري��ة  ال��ت��ج��اري��ة 
بعدما توقفت منذ انتخاب الرئي�ص دونالد 
خالل  املحافظة  امل�صت�صارة  وقالت  ترامب. 
الحتاد  ح��زب��ه��ا  نظمه  اق��ت�����ص��ادي  م��وؤمت��ر 
امل�صيحي الدميوقراطي اإنني اأوؤيد ا�صتئناف 
املفاو�صات حول اتفاق تبادل حر كهذا بني 
الوليات املتحدة والحتاد الوروبي، ي�صمح 
اأي�صا بت�صوية كل امل�صكالت معا. وقام وزير 
كان  الذي  رو�ص  ويلبور  الأمريكي  التجارة 
من املفرت�ص اأن ي�صارك يف املوؤمتر غري اأنه 
فيديو  �صريط  زيارته، مبداخلة عرب  األغى 
م�����ص��ج��ل م�����ص��ب��ق��ا، اأع�����رب خ��الل��ه��ا جمددا 
الت�صدي  على  املتحدة  ال��ولي��ات  ع��زم  ع��ن 
ملمار�صات الإغراق التي تقول اإنها تواجهها 
ول �صيما يف جمايل ال�صلب والأملنيوم. وكان 
ان��ه منفتح  اأي��ار مايو  اأعلن يف نهاية  رو���ص 
اتفاقية  امل���ح���ادث���ات ح���ول  ا���ص��ت��ئ��ن��اف  ع��ل��ى 
ال�����ص��راك��ة ال��ت��ج��اري��ة وال���ص��ت��ث��م��اري��ة عرب 
الأطل�صي. واأيد “موا�صلة املفاو�صات حول 

فيليب�ش ت�ضرتي �ضبكرت�نتك�ش 
مقابل 1.9 مليار يورو 

•• اأم�سرتدام-رويرتز:

الهولندية  ف��ي��ل��ي��ب�����ص  ����ص���رك���ة  ق���ال���ت   
اإنها  الأرب���ع���اء  ام�����ص  الطبية  ل��ل��م��ع��دات 
���ص��ت�����ص��ت��ح��وذ ع��ل��ى ���ص��ب��ك��رتان��ت��ك�����ص التي 
تتخذ من الوليات املتحدة مقرا مقابل 
دولر(  مليار   2.16( يورو  مليار   1.9
ال���دي���ن يف ���ص��ف��ق��ة واف����ق عليها  ت�����ص��م��ل 

جمل�ص اإدارة ال�صركة.
ت�صمل  تقنيات  �صبكرتانتك�ص  وت�صتخدم 
التي  والأوردة  ال�صرايني  لتو�صعة  الليزر 

تن�صد نتيجة الإ�صابة باأمرا�ص القلب.
عن  فيليب�ص  اأعلنت  منف�صل  �صياق  ويف 
 1.5 اأ�صهم بقيمة  برنامج لإع��ادة �صراء 
مليار ي���ورو ي��ب��داأ يف ال��رب��ع ال��ث��ال��ث من 

العام وي�صتمر عامني.

التفاقية والعمل على حل يزيد مبادلتنا 
ب�صورة عامة مع خف�ص عجزنا التجاري يف 
اآن«. واملفاو�صات حول التفاقية التي بداأت 
عام 2013 بهدف اإقامة منطقة تبادل حر 
وا�صعة من جانبي الأطل�صي، توقفت ب�صكل 
الأبي�ص  البيت  اإىل  ترامب  و�صول  مع  تام 

بناء على برنامج ذي توجهات حمائية.
وبعدما �صنت اإدارة ترامب حربا على العجز 
يف امل���ي���زان ال��ت��ج��اري م��ع خم��ت��ل��ف ال����دول، 
اإىل  ال��ت��و���ص��ل  اأن  تعتقد  ب��ات��ت  اأن��ه��ا  ي��ب��دو 
التجاري  العجز  من  باحلد  �صي�صمح  اتفاق 
اأملانيا،  مع الحت��اد الأوروب���ي ول �صيما مع 

م��ن خ���الل ف��ت��ح ه���ذه الأ����ص���واق اأك���ر اأمام 
التي  اأمل��ان��ي��ا  وك��ان��ت  الأم��ريك��ي��ة.  ال�صركات 
حتقق فائ�صا جتاريا قيا�صيا، من الأهداف 
الأمريكية  الإدارة  لن��ت��ق��ادات  الرئي�صية 
مبمار�صة  البلد  هذا  اتهمت  التي  اجلديدة 

مناف�صة غري نزيهة.
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املال والأعمال

قيمة  درهم  مليون   422
ت�ضرفات �لعقار�ت يف دبي 

•• دبي-وام:

بيع  واإج���راءات  وفيالت  و�صقق  اأرا���ص  من  العقارات  ت�صرفات  قيمة  بلغت 
ورهن واإجارة منتهية بالتملك يف دبي ام�ص 422 مليون درهم منها 132 
مليون درهم معامالت بيع اأرا�ص و�صقق وفيالت ونحو 290 مليون درهم 

عمليات رهن عقارية.
واأفاد التقرير اليومي للت�صرفات الذي ي�صدر عن دائرة الأرا�صي والأمالك 
بدبي باأن الدائرة �صجلت ام�ص 117 مبايعة منها 32 لأرا�ص بقيمة 46 

مليون درهم و85 مبايعة ل�صقق وفيالت بقيمة 86 مليون درهم.
وتقدمت اليفرة 2 على باقي مناطق دبي من حيث عدد املبايعات بت�صجيلها 
3 بت�صجيلها ثماين  28 مليون درهم فمنطقة اليفرة  22 مبايعة بقيمة 

مبايعات قيمتها 11 مليون درهم.
وكان اأهم مبايعات الأرا�صي من حيث القيمة مبايعة مببلغ اأربعة ماليني 
درهم يف منطقة وادي ال�صفا 6 تلتها مبايعة بقيمة ثالثة ماليني درهم 

يف منطقة ند ح�صة.
بينما كان اأهم مبايعات ال�صقق والفيالت ثالث مبايعات يف منطقة نخلة 
والثالثة  منهما  لكل  دره��م  ماليني  اأربعة  بقيمة  والثانية  الأوىل  جمريا 

بثالثة ماليني درهم.
ال�صقق  امل��ن��اط��ق م��ن ح��ي��ث ع���دد م��ب��اي��ع��ات  ع��ل��ي الأوىل  “جبل  وت�����ص��درت 
منطقة  تلتها  دره��م  ماليني   10 بقيمة  مبايعة   16 م�صجلة  والفيالت 

الرب�صاء جنوب الرابعة بت�صجيلها 15 مبايعة مببلغ 11 مليون درهم.
 17 منها  دره��م  مليون   290 بقيمة  ره��ون  ت�صجيل  ال��دائ��رة  �صهدت  كما 
 44 بقيمة  ل�صقق وفيالت  رهنا  و22  دره��م  246 مليون  لأرا���ص مببلغ 
مليون درهم كان اأهمها يف منطقة اخلليج التجاري بقيمة 103 ماليني 

درهم واأخرى يف منطقة “ند ح�صة بقيمة 43 مليون درهم.

وكالة “�إ�ش �آند بي جلوبال للت�ضنيفات �الئتمانية” :
 قطاع �لتمويل �الإ�ضالمي �ضيو��ضل منوه خالل �لعام �حلايل 

•• دبي-وام:

توقعت وكالة “اإ�ص اآند بي جلوبال للت�صنيفات الئتمانية” العاملية اليوم 
اأن يوا�صل قطاع التمويل الإ�صالمي منوه خالل العام احلايل لكنه �صيفقد 
اآند بي جلوبال للت�صنيفات  “اإ�ص  بع�صا من زخمه يف العام املقبل. وقالت 
اإ�صدارات  ت�صارع  من  بالرغم  اإن��ه  ام�ص  عنها  �صدر  تقرير  الئتمانية” يف 
تبقى  اأن  امل��رج��ح  م��ن  التي  احل��ايل  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�صف  ال�صكوك يف 
�صي�صتمر  النمو  ب��اأن معدل  نعتقد  ل  اأننا  اإل  منه  الثاين  الن�صف  يف  قوية 
بهذا امل�صتوى يف العام املقبل. غري اأنها لفتت اإىل اأن هناك اإمكانية لتحقيق 
منو اأكرب يف حال جنحت الهيئات الرقابية وامل�صاركون يف ال�صوق يف حتقيق 
للتمويل  ق��ط��اع  ت�صكيل  اإىل  ي����وؤدي  ق��د  ال���ذي  للموا�صفات  اأك���رب  ت��وح��ي��د 
يبقى  الإ�صالمي  التمويل  اأن  التقرير  واأو���ص��ح  حقيقي.  عاملي  الإ�صالمي 
مرتكزا ب�صكل رئي�ص يف الدول امل�صدرة للنفط حيث ت�صتحوذ دول جمل�ص 
التعاون اخلليجي وماليزيا واإيران على اأكر من “80” يف املائة من اأ�صول 
احلكومات  وخف�ص  النفط  اأ�صعار  يف  النخفا�ص  اأن  اإىل  م�صريا   . القطاع 
اأن  ولح��ظ  القطاع.  اآف��اق منو  تراجع  اإىل  اأدى  ال�صتثماري مما  لالإنفاق 
ال��دول يعد من العوامل الأخ��رى التي  انخفا�ص قيمة العمالت يف بع�ص 
تف�صر تراجع منو القطاع خ�صو�صا يف اإيران وماليزيا وتركيا وم�صر التي 
قيمة  اأن  يذكر  الأمريكي.  بالدولر  عمالتها  �صرف  اأ�صعار  فيها  تدهورت 
اأمريك يف  دولر  تريليوين  بلغت حوايل  الإ�صالمي  التمويل  اأ�صول قطاع 

نهاية العام املا�صي.

بطاقات �مل�ضاعد�ت �لغذ�ئية لالجئني 
�ل�ضوريني تنع�ش عمل جتار لبنانيني 

•• بريوت-اأ ف ب:

خ���الل ث���الث ���ص��ن��وات، وظ���ف ال��ب��ّق��ال ع��ل��ي خ��ي��ام��ي �صتة ع��م��ال اإ�صافيني 
وا�صرتى �صقة يف بريوت، وذلك، بح�صب قوله، بف�صل الالجئني ال�صوريني 
الالجئون  ويح�صل  امل��ت��ح��دة.  المم  م��ن  امل��م��ول��ة  التموينية  وبطاقاتهم 
ال�صوريون امل�صجلون لدى المم املتحدة يف لبنان على بطاقات الكرتونية 
ف��رد، وهي  لكل  دولرا   27 بقيمة  العاملي  الغذية  برنامج  �صهريا  ميولها 

خا�صة ب�صراء املواد الغذائية.
واأطلق برنامج الغذية العاملي يف العام 2012 م�صروع البطاقات التموينية 
بال�صراكة مع 500 متجر مواد غذائية يف لبنان، وي�صتفيد منه حاليا 700 
الف لجئ �صوري. وت�صاعد هذه البطاقات التموينية الالجئني ال�صوريني 
املنت�صرين يف مناطق عدة يف لبنان، لكنها مفيدة اأي�صا لعدد كبري من �صغار 
التجار اللبنانيني. ويقول علي خيامي ، وهو �صاحب �صوبرماركت �صغرية 
دولر(   33،300( ل��رية  مليون   50 بقيمة  ابيع  كنت  ب��ريوت،  جنوب  يف 

�صنويا، اما الآن ف�صرت اأبيع ب�300 مليون لرية )200 الف دولر( .
العاملي،  الغذية  لربنامج  كبرية  لفتات  حمله  زج��اج  على  خيامي  ويعلق 

واأخرى كتب عليها ن�صتقبل بطاقات الالجئني ال�صوريني .
ويقول الربنامج غرّي حياتي. ا�صرتيت بيتا يف بريوت، ومتكنت من ان اأدفع 
اأق�صاط اولدي الثالثة يف اجلامعة، م�صيفا ان ال�صوريني لديهم عائالت 
كبرية يحتاجون اىل تاأمني قوتها. ويقول خيامي ان ال�صوريني مغرمون 
ال�صمن  ي�صرتونها  ال��ت��ي  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  ال�صلع  م��ن  ان  اىل  م�صريا  ب��ال�����ص��اي، 
واحلالوة وال�صكر والأرز. قبل العام 2012، كان خيامي يربح الفي دولر 
التموينية  البطاقات  بف�صل  حاليا  دولر  اآلف  ع�صرة  نحو  مقابل  �صهريا 
اللكرتونية. وتقول ام حممد، التي ت�صع على راأ�صها حجابا ابي�ص اللون 
ور�صمت على ذقنها و�صما تقليديا، بعد دخولها اىل حمل خيامي، اأ�صرتي 
وتعطي  العائلة.  اأ�صرتيه لالأطفال يف  �صيء احلليب،  اأهم  والزيت.  ال�صكر 
بطاقتها التموينية احلمراء اللون التي كتب عليها امل�صاعدات الن�صانية يف 
لبنان اىل احد العاملني يف املحل، قبل ان توا�صل ت�صوقها. وغرّيت البطاقات 
التموينية من النمط املعتاد للح�صول على امل�صاعدات، فا�صتبدلت الق�صيمة 
ام عماد، الالجئة  التي كان الالجئ ي�صتخدمها مرة واحدة فقط. وباتت 
ال�صورية، قادرة على �صراء ما تريد من مواد غذائية يف اأي وقت كان، بدل 

ان حت�صل على ح�صة غذائية حمددة يف موعد حمدد.

خالل اجلل�صة الإفتتاحية للموؤمتر واملعر�ض ال�صنوي للجمعية الدولية لطاقة املناطق

»�إمباور« ت�ضتعر�ش �أف�ضل �ملمار�ضات و�البتكار�ت يف �ضناعة تربيد �ملناطق
 اأحمد بن �صعفار يقدم روؤيته حول وترية التغيري يف �صناعة 

تربيد املناطق خالل »احللقة النقا�صية الإفتتاحية  للقادة العامليني«
•• دبي-الفجر:

الرئي�ص  ���ص��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  ا���ص��ت��ع��ر���ص   
لتربيد  الإم��������ارات  مل��وؤ���ص�����ص��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
خلدمات  م��زود  اأك��رب  “اإمباور”،  املناطق 
تربيد املناطق يف العامل، اأحدث ممار�صات 
وابتكارات املوؤ�ص�صة خالل فعاليات الن�صخة 
اجلمعية  ومعر�ص  موؤمتر  من   108 ال��� 
والذي  ال�صنوي،  املناطق  لتربيد  الدولية 
بولية  ���ص��ك��وت�����ص��دي��ل  م��دي��ن��ة  يف  ي��ن��ع��ق��د 
اأريزونا الأمريكية خالل الفرتة من 26 

اإىل 29 يونيو اجلاري.
ومن جانبه قال بن �صعفار: برزت �صناعة 
تربيد املناطق باعتبارها واحدة من اأف�صل 
الطاقة  كفاءة  احتياجات  لتلبية  احللول 
الحتبا�ص  ظ��اه��رة  ل��ت��ح��دي��ات  ا���ص��ت��ج��اب��ة 
اأحرزت  العامل، وقد  تهدد  التي  احل��راري 
دولة الإمارات تقدماً كبرياً يف هذا املجال. 
وق��د ك��ان م��ن دواع���ي ���ص��روري اأن نتبادل 
التي  والبتكارات  املمار�صات  اأف�صل  بع�ص 
تنفذها اإمباور مع �صركائها خالل موؤمتر 
لتربيد  ال���دول���ي���ة  اجل��م��ع��ي��ة  وم���ع���ر����ص 

املناطق.
روؤي����ت����ه ووجهات  ���ص��ع��ف��ار  ب���ن  ق����دم  ك��م��ا 
ن��ظ��ره ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب���وت���رية ال��ت��غ��ي��ري يف 
���ص��ن��اع��ة ت��ربي��د امل��ن��اط��ق خ����الل احللقة 
اتخذت  ال��ت��ي  العامليني  للقادة  النقا�صية 
حموراً  جناحنا”  الإ�صتدامة  “يف  ال�صعار 
م�صتقبلية  نظرة  �صعادته  ق��دم  حيث  لها. 
العديد من  لل�صناعة من خالل م�صاركة 
الأعمال  ومن��اذج  ال�صيا�صات  حول  الأفكار 
بدعم  تتعلق  التي  اجل��دي��دة  والجت��اه��ات 
كل التوجهات اخلا�صة بالطاقة امل�صتدامة 
وركزت  واجل��ام��ع��ات.  واملجتمعات  للمدن 
متنوعة  جمموعة  على  النقا�ص  حلقات 
امل��وا���ص��ي��ع، م��ن بينها ع��ر���ص جتارب  م��ن 
احللقات  خ������الل  اخل����رباء امل����ت����ح����دث����ني 
امل����ن����اط����ق ول  ت����ربي����د  يف جم������ال ط����اق����ة 
اأمل��ان��ي��ا )الإحت���اد  �صيما يف ك��ن��دا، ال�����ص��ني، 
الأوروب��������ي(، ال���ي���اب���ان، ���ص��ن��غ��اف��ورة، دولة 
الأمريكية،  املتحدة  ال��ولي��ات  الإم����ارات، 
اأثر  مناق�صة  مت��ت  كما  املتحدة.  واململكة 
الأعمال  ع��ل��ى من����اذج  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
وا�صتمراريتها  امل��ن��اط��ق  ب��ط��اق��ة  املتعلقة 
النقا�ص  حلقات  دع��م  ومت  وموثوقيتها. 

بطرح درا�صات حالة عاملية تناق�ص الطرق 
حال  يف  الأزم��ات  حلل  والفّعالة  ال�صريعة 
تدعم  التي  البيئية  وال�صيا�صات  وقوعها، 

قطاع طاقة املناطق. 
احلكومات،  دور  اخل�������رباء  ن���اق�������ص  ك���م���ا 
ال�صيا�صات  على  امل��ق��رتح��ة  والتح�صينات 
ال�صناعة  واجت��اه��ات  ال��ق��ط��اع،  يف  املتّبعة 
القطاعني  ان��خ��راط  تفعيل  ت�صمل  ال��ت��ي 
املناطق،  تربيد  جم��ال  يف  واخلا�ص  العام 
وتعزيز  الت�صغيلية،  وحت�����ص��ني  الكفاءة 

ال�صتثمارات التي تدفع منو ال�صناعة. 
�صبكة   كما متت مناق�صة حتديات تو�صيع 
تربيد املناطق يف منطقة ال�صرق الأو�صط، 
وعوامل النجاح ال�صرورية لبدء الأعمال 
الجتاهات  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ق��ط��اع،  ه��ذا  يف 
ال�صبكات  جم��ال  يف  الكامنة  والإمكانيات 
وطرق تثقيف واإ�صراك احلكومات املحلية 
وكانت  املناطق.  وتبني طاقة  لتعزيز منو 
اأثرتها  اأي�صا  تفاعلية جدا  النقا�ص  حلقة 
اآراء اجلمهور وا�صتطالعات الراأي احلية.

واأ�صاف بن �صعفار: ت�صاهم �صناعة تربيد 
خالل  من  امل�صتدامة  التنمية  يف  املناطق 
فعاليتها واأثرها الإيجابي على احلد من 
ال�صنني،  مر  فعلى  الكربونية.  النبعاثات 

واملنظمات  ال�صركات  م��ن  ال��ع��دي��د  عملت 
�صوق متخ�ص�صة  ا�صتقطاب  اأجل  من  معاً 
ومتنامية، حيث تقدم خدماتها خ�صي�صاً 
اإىل  ل��ل��ت��ح��ول  ال����ع����ام  ال���ت���وج���ه  اإط�������ار  يف 
تخفي�ص  طريق  ع��ن  الأخ�صر  القت�صاد 
انبعاثات الكربون، وذلك عن طريق املعرفة 
والبحث عن تربيد املناطق باعتبارها اأحد 
احللول الكفء لإدارة الطاقة واملياه. ومع 
تلك  �صهدته  ال��ذي  التكنولوجي  التطور 
تركت  املا�صية،  ال�صنوات  خالل  ال�صناعة 
ت��ربي��د امل��ن��اط��ق ب�صمة ك��ب��رية م��ن خالل 
القدرة  م��ن  الأط��ن��ان  ماليني  تخ�صي�ص 
و�صد  واح��د خلدمة  مكان  ال�صتيعابية يف 
ال�صناعة  ال��ع��م��الء. م��ع من��و  اح��ت��ي��اج��ات 
ب�����ص��رع��ة ك��ب��رية وت��ع��ام��ل��ه��ا ال��ن��اج��ح يف ما 
يتعلق باإدارة املوارد، حتقق �صناعة تربيد 
امل��ن��اط��ق الأه�����داف امل��ن��اخ��ي��ة امل��ن��وط��ة بها 
وهو  ل��ع��م��الء،  ل��دى  ك��ب��رية  قيمة  وتخلق 
العري�صة  اخل��ط��وط  و�صع  يف  ي�صاعد  م��ا 
لها.  التكنولوجي  ال��ت��ط��ور  عجلة  ودف���ع 
من   108 ال����  الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  جمعت 
موؤمتر ومعر�ص اجلمعية الدولية لطاقة 
تربيد املناطق ال�صنوي خمتلف العاملني 
املتميزين يف قطاع املرافق ومزودي خدمة 

وامل��ط��وري��ن واملخططني  امل��ن��اط��ق  ت��ربي��د 
التكنولوجيا،  ورواد  وال����ص���ت�������ص���اري���ني 
م���ن���اق�������ص���ة خمتلف  اأج���������ل  م�����ن  وذل���������ك 
وكيفية  وامل�صتقبلية  الراهنة  التحديات 
فعالة  وجعلها  اجل��دي��دة  الفر�ص  اغتنام 
حالة  درا�صات  املوؤمتر  وقدم  للمجتمعات. 
ل��ل��م�����ص��روع��ات اجلارية  واق��ع��ي��ة وع��م��ي��ق��ة 
واملكتملة والعرو�ص الرئي�صية، ف�صاًل عن 
من  وغريها  الفعالة،  النقا�صية  احللقات 

الفعاليات املثمرة.
الفر�صة  اأت��ي��ح��ت  ذل���ك،  اإىل  وب��الإ���ص��اف��ة 
للحا�صرين يف املوؤمتر للتفاعل مع خرباء 
ر�صمية  غري  حمادثات  اإط��ار  يف  ال�صناعة 
على  والإج��اب��ة  النقا�ص  تعزيز  اإىل  تهدف 
وموا�صلة  الأف���ك���ار  وت���ب���ادل  ال��ت�����ص��اوؤلت 
املو�صوعات  خم��ت��ل��ف  ح����ول  امل���ح���ادث���ات 

الرئي�صية ذات ال�صلة.
 108 ال����  الن�صخة  ف��ع��ال��ي��ات  تنظيم  ي��ت��م 
الدولية  اجلمعية  ومعر�ص  م��وؤمت��ر  م��ن 
لطاقة املناطق ال�صنوي من قبل اجلمعية 
ال��دول��ي��ة ل��ط��اق��ة امل��ن��اط��ق، ال��ت��ي توا�صل 
املتحدة  ب���ال���ولي���ات  ق���رن  ن�����ص��اط��ه��ا م��ن��ذ 
الأمريكية. وت�صارك �صركات بارزة يف هذه 
ال�����ص��ن��اع��ة خ���الل ف��ع��ال��ي��ات ه���ذا احلدث، 

ف�صال عن خرباء وعلماء من جميع اأنحاء 
العامل،ويتم عقد العديد من ور�ص العمل 
وال��ن��دوات والج��ت��م��اع��ات خ��الل املوؤمتر، 
املو�صوعات  من  العديد  مناق�صة  وكذلك 

الهامة حول تربيد املناطق.
الن�صخة  يف   اإم���ب���اور  م�����ص��ارك��ة  وتتما�صى 
اجلمعية  ومعر�ص  موؤمتر  من   108 ال��� 
امل��ن��اط��ق م���ع جهودها  ل��ت��ربي��د  ال��دول��ي��ة 
الرامية اإىل تعزيز وجودها على ال�صعيد 
اأف�صل  ت��وا���ص��ل  لتحقيق  وذل���ك  ال��ع��امل��ي، 
العاملية يف  الرئي�صية  الفاعلة  مع اجلهات 

قطاعي الطاقة والتربيد.
ال���ق���درة الإن��ت��اج��ي��ة ل�صركة  ه���ذا وت�����ص��ل 
ومئتني  م��ل��ي��ون  م���ن  اأك�����ر  اإىل  اإم����ب����اور 
وخ��م�����ص��ني األ���ف ط��ن م��ن ال��ت��ربي��د. وهي 
ت��ربي��د م��ن��اط��ق �صديقة  ت��ق��دم خ���دم���ات 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ل���ع���دد م���ن امل�����ص��اري��ع ال����ب����ارزة يف 
اإمارة دبي مثل جمموعة جمريا وجمريا 
بيت�ص ريزيدن�ص ومركز دبي املايل العاملي 
الطبية  دب��ي  ومدينة  ال��ت��ج��اري  واخلليج 
واأب������راج ب��ح��ريات ج��م��ريا ون��خ��ل��ة جمريا 
مول  بطوطة  واب���ن  ج��اردن��ز  ودي�صكفري 
العاملية  وامل��ن��ط��ق��ة  للت�صميم  دب���ي  وح���ي 

لالإنتاج الإعالمي وغريها. 

طرق دبي تنقل مليونني و892 �ألف ر�كب خالل عطلة عيد �لفطر �ملبارك
•• دبي-وام:

عن  وامل��وا���ص��الت  ال��ط��رق  هيئة  ك�صفت 
النقل  و���ص��ائ��ل  رك����اب  ع���دد  اإج���م���ايل  اأن 
اجل���م���اع���ي يف دب����ي خ����الل ع��ط��ل��ة عيد 
األفا  و891  مليوين  بلغ  املبارك  الفطر 
و557 راكبا. واأكد نا�صر حمد بو�صهاب 
ال�صرتاتيجية  لقطاع  التنفيذي  املدير 
الطرق  هيئة  يف  امل��وؤ���ص�����ص��ي��ة  واحل��وك��م��ة 
وامل��وا���ص��الت اأن ع��دد رك��اب امل��رتو و�صل 
راكبا  و899  األ���ف  و500  م��ل��ي��ون  اإىل 
األفا   980 الأح���م���ر  اخل���ط  ن��ق��ل  ح��ي��ث 
و278 راكبا ونقل اخلط الأخ�صر 520 
ركاب  ع��دد  بلغ  بينما  راكبا  و621  األفا 
الرتام 55 األفا و889 راكبا وعدد ركاب 
األفا  و153  مليوين  العامة  احل��اف��الت 
و�صائل  رك��اب  ع��دد  وو�صل  راكبا  و555 
و214  األ��ف��ا   181 اإىل  البحري  النقل 
راكبا. وقال ان الهيئة اعدت خالل اإجازة 
عيد الفطر املبارك خطة مرورية �صاملة 
لإدارة حركة املركبات واملوا�صالت العامة 

ل  كثيفة  م��روري��ة  ح��رك��ة  ت�صهد  وال��ت��ي 
 - م��ول  بدبي  املحيطة  املنطقة  يف  �صيما 
برج خليفة وقد روعي يف اخلطة حتقيق 
املوا�صالت  و�صائل  التكامل بني خمتلف 
العامة والأنظمة املرورية لت�صهيل حركة 
واإىل  من  املنا�صبة  بهذه  اجلمهور  تنقل 

املناطق املذكورة.

مالية عجمان ت�ضتقبل وفد� من وز�رة �ملالية و�لتخطيط �القت�ضادي بال�ضود�ن
•• عجمان ـ الفجر 

يف اإط�����ار ا���ص��رتات��ي��ج��ي��ت��ه��ا ال��ه��ادف��ة اىل 
تعزيز �صبكة عالقاتها املحلية والإقليمية 
والدولية ا�صتقبلت دائرة املالية يف عجمان 
املالية والتخطيط  وزارة  م���ن  وف�����دا 
القت�صادي بجمهورية ال�صودان ال�صقيقة 
لالطالع على جتربة الدائرة الرائدة يف 

املالية  وال�صيا�صات  الت�صريعات  جم��ال 
املجال.  ه��ذا  يف  خرباتها  على  والتعرف 
ال�صودانية  املالية  وزارة  وف��د  �صم  وق��د 
45 م�صاركاً برئا�صة حممد احل�صن �صاع 
حتليل  اأول  واخت�صا�صي  مدير  ال��دي��ن 

وحتديد الحتياجات التدريبية.
اآل  �صعادة مروان احمد  الوفد  وا�صتقبل 
علي مدير عام دائرة املالية الذي رحب 

بالوفد واأطلعهم على اخت�صا�صات دائرة 
اإر�صاء قواعد  املالية ودوره��ا احليوي يف 
العمل املايل يف حكومة عجمان وجتربة 
والأوىل يف  ال��ف��ري��دة  ع��ج��م��ان  ح��ك��وم��ة 
نظام مايل موحد  اع��داد  ب�صاأن  املنطقة 
الت�صريعات  ع���ل���ى  ي�����ص��ت��م��ل  ح���ك���وم���ي 
الواجب  املالية  والإج��راءات  وال�صيا�صات 
م�صاركة  ي�صرنا  �صعادته  وق��ال  اتباعها. 

النظام  جم����ال  يف  وجت���ارب���ن���ا  خ��ربات��ن��ا 
املايل، وذلك يف اإطار التزام دائرة املالية 
وتبادل  ال��ت��ع��اون  ا�صرتاتيجية  بتطبيق 
اخلربات مع خمتلف اجلهات احلكومية 
اللقاءات  ه��ذه  ت�صكل  حيث  والإقليمية، 
مبا  رائ����دة،  تفاعلية  من�صة  وال���زي���ارات 
ي��ح��ق��ق امل��ن��ف��ع��ة امل�����ص��رتك��ة، وي���ع���زز من 
ب��ني اجلهات  وال��ت��ع��اون  التكامل  م��ب��ادئ 

احلكومية يف املنطقة. م�صيفا اأن الزيارة 
ارتكزت اأ�صا�صا على تعريف الوفد الزائر 
املوحد  امل��ايل  النظام  مميزات  اأه��م  على 

حلكومة عجمان.
وق���ام ف��ري��ق م��ن دائ���رة امل��ال��ي��ة بعجمان 
باطالع الوفد ال�صوداين على التجهيزات 
ال�صابقة التي قامت بها الدائرة من اجل 
امل���ايل امل��وح��د للحكومة  اع����داد ال��ن��ظ��ام 
ع��ل��ى مراحل  ال���وف���د  اط�����الع  وك���ذل���ك 
كما  وال�صدار،  العداد  وكيفية  العداد 
قام فريق العمل ببيان م�صتمالت النظام 

املايل املوحد حلكومة عجمان.
ال�صوداين  ال���وف���د  اأب�����دى  ج��ان��ب��ه��م  م���ن 
عجمان  م���ال���ي���ة  ب���ت���ج���رب���ة  اإع���ج���اب���ه���م 
منها ومن  ال����ص���ت���ف���ادة  يف  ورغ���ب���ت���ه���م 

خرباتها من اجل تطبيقها لديهم.
اأن النظام املايل املوحد   وجدير بالذكر 
العمل به منذ  ب��داأ  حلكومة عجمان قد 
ويهدف   2012 ع����ام  م���ن  ي��ن��اي��ر  اأول 
ال�����ص��ي��ا���ص��ات والإج��������راءات  ايل حت���دي���د 
من  اتباعها  الواجب  واملحا�صبية  املالية 
بغر�ص  احل��ك��وم��ي��ة  ال����دوائ����ر  خم��ت��ل��ف 
املحا�صبية  امل��ع��اجل��ات  وتنظيم  ت��وح��ي��د 
واملالية للمعامالت احلكومية يف جميع 
امل�صتويات الإداري��ة بجانب و�صع قواعد 
لالأداء  النموذجية  احلوكمة  ومعايري 

املوؤ�ص�صي ال�صليم.

اخلميس   29   يونيو    2017  م   -   العـدد  12057  
Thursday  29   June   2017  -  Issue No   12057



27

املال والأعمال

�صجلت منوًا بن�صبة 15 % يف اأعداد الزّوار مقارنة مع املو�صم ال�صابق

مو�ضم �ل�ضياحة �لبحرية 2017/2016 يف دبي يحّقق جناحًا الفتًا

خالل حفل توزيع جوائز »جي تي اآر ليدرز اإن ترايد« 2016

بنك �أبوظبي �الأول يح�ضد جائزة »�أف�ضل بنك 
للتمويل �لتجاري يف منطقة �ل�ضرق �الأو�ضط و�ضمال �أفريقيا«

ما  وه��و  جن���اح،  م��ن   2017/2016
تتمّتع  التي  العاملية  ال�صهرة  من  يعّزز 
ب��ه��ا دب���ي ح���ول ال��ع��امل ك��وج��ه��ة رائ���دة 
لل�صياحة البحرية خالل ف�صل ال�صتاء. 
اإىل  ي��رج��ع  ال��ن��ج��اح  ه����ذا  اأّن  ول����ص���ك 
التعاون املثمر مع �صركائنا يف القطاعني 
ال��ع��ام واخل��ا���ص، وم��ن��ه��م: م��وان��ئ دبي 
العاملية، ومطارات دبي، والإدارة العامة 
ل��الإق��ام��ة و���ص��وؤون الأج��ان��ب، وجمارك 

•• دبي-الفجر:

 اأعلنت اإدارة ال�صياحة البحرية يف دبي 
البحرية  ال�صياحة  مو�صم  اختتام  عن 
2017/2016 ر�صمياً، وذلك مبغادرة 
�صي  اأ�����ص  “�صي  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  ال�����ص��ف��ي��ن��ة 
 C.S. Sea Princess ”برن�صي�ص
توّقف،  كمحّطة  دب��ي  يف  را���ص��د  ميناء 
تر�صو  ال���ذي  ال��وح��ي��د  امل��ي��ن��اء  باعتباره 
يف  ال��ف��خ��م��ة  ال�صياحية  ال�صفينة  ف��ي��ه 
اخلليج. وت�صتكمل ال�صفينة رحلتها اإىل 
 104 وذل��ك كجزء من  العقبة،  ميناء 

لياٍل �صياحية بحرية حول العامل. 
وبهذا يختتم مو�صم ناجح اآخر لل�صياحة 
ا�صتقبال  �صهد  حيث  دب��ي،  يف  البحرية 
625 األف زائر  عرب البحر من خالل 
بذلك  م�صجاًل  بحرية،  رحلة   157
على   18% و  ن�صبة منو بلغت 15% 
ال��ت��وايل ب��امل��ق��ارن��ة م��ع امل��و���ص��م املا�صي 
املو�صم  �صهد  ك��م��ا   .2016/2015
كروز�ص«  »ث��وم�����ص��ن  لل�صفينة  زي�����ارة 
اأول   ،  Thomson Cruises
ب��ري��ط��اين ميتلك مقراً  م��الح��ي  خ��ط 
الزيارة  اإىل  بالإ�صافة  املنطقة،  يف  ل��ه 
�صيف  اآي مني  يو  “تي  ل�صفينة  الأوىل 
 TUI’s Mein Schiff 1  ”1

الرنويج،  جنم  املالحي  للخط  التابعة 
فانتا�صيا”  ����ص���ي  اأ�������ص  “اأم  وك����ذل����ك 
 MSC’s MSC Fantasia

وهي من بني ثمان رحالت اأخرى. 
وت�����ع�����ل�����ي�����ق�����اً ع������ل������ى جن�����������اح م����و�����ص����م 
حميد  ج��م��ال  ق��ال   ،2017/2016
ال�صياحة  اإدارة  م����دي����ر   ال���ف���ال����ص���ي، 
البحرية يف دبي: “نحن �صعداء للغاية 
البحرية  ال�صياحة  مو�صم  حّققه  مب��ا 

دب��ي، وط��ريان الإم���ارات، وال��ذي اأ�صفر 
الرائعة،  ال��ن��ت��ائ��ج  ت��ل��ك  حت��ق��ي��ق  ع���ن 
البحرية  الرحالت  املزيد من  وو�صول 
النجاح،  ه����ذا  ع��ل��ى  وب����ن����اًء  دب�����ي.  اإىل 
�صنعقدها  ال���ت���ي  ال�������ص���راك���ات  وك���ذل���ك 
خ���الل امل��وا���ص��م ال���ق���ادم���ة، ف��اإّن��ن��ا على 
ال�صرتاتيجي  هدفنا  حتقيق  من  ثقة 
املتمّثل يف ا�صتقبال مليون زائر بحري  
ال�صياحي  �صنوياً يف دبي بحلول املو�صم 

البحري 2021/2020. 
�صي  اأ��������ص  “�صي  ال�������ص���ف���ي���ن���ة  وك�����ان�����ت 
 ،C.S. Sea Princess »برن�صي�ص
انطلقت من  قد  857 قدماً،  وطولها 
وعلى  دب����ي،  اإىل  م��ت��وّج��ه��ة  ك��ول��وم��ب��و 
متنها نحو 3000 زائر، حيث و�صلت 
يف الأ����ص���ب���وع ذات����ه ال����ذي غ�����ادرت فيه 
�صقيقتها ال�صفينة �صي اأ�ص ماجي�صتيك 
 C.S. Majestic ب���رن�������ص���ي�������ص، 
مت  حديثة،  باخرة  وهي   Princess
اإيطاليا،  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  مطلع  ب��ن��اوؤه��ا 
وال��ت��ي ت��وّج��ه��ت اإىل دب��ي وع��ل��ى متنها 
، واأك����ر من  3500 زائ����ر  اأك����ر م��ن 

اأفراد طاقمها.  من   1300

البحرية  ال�����ص��ي��اح��ة  م��و���ص��م  وي��ن��ط��ل��ق 
 25 ي����وم  دب����ي  يف   2018/2017
ال�صفينة  ب���و����ص���ول  امل���ق���ب���ل،  اأك���ت���وب���ر 
 Seabourn”اإنكور ب������ورن  ����ص���ي 
ال�صياحة  اإدارة  وك��ان��ت   ،”Encor
باأّن  البحرية يف دبي قد اأعلنت موؤخراً 
�صيّتخذ   ”P&O“ امل���الح���ي  اخل���ط 
من دبي مقراً له يف املنطقة لأول مّرة 

خالل مو�صم 2019/2018. 

�ليورو يبلغ �أعلى م�ضتوى يف عام 
•• �سنغافورة-رويرتز:

بعد  الأرب��ع��اء ليظل قويا  ام�ص  اأعلى م�صتوى له يف عام  اإىل  اليورو  �صعد 
ت�صريحات رئي�ص البنك املركزي الأوروبي ماريو دراجي اأم�ص التي اعتربت 
اأنها تفتح الباب اأمام تعديل �صيا�صة التحفيز النقدي القوي التي يتبناها 

املركزي.
للتداول  اإي.ب���ي.اإ����ص  من�صة  على  دولر   1.1379 اإىل  ال��ي��ورو  وارت��ف��ع 
م�صجال اأعلى م�صتوى له منذ يونيو حزيران 2016. وا�صتقر اليورو يف 

اأحدث التعامالت عند 1.1373 دولر.

»�إمباور« ت�ضتعر�ش �أف�ضل �ملمار�ضات 
و�البتكار�ت يف �ضناعة تربيد �ملناطق

•• �سكوت�سديل - امريكا - وام :

اأحدث  العامل  يف  املناطق  تربيد  خلدمات  م��زود  اأك��رب  اإم��ب��اور  ا�صتعر�صت 
ممار�صات وابتكارات املوؤ�ص�صة خالل فعاليات الن�صخة ال� 108 من موؤمتر 
مدينة  يف  املنعقد  ال�صنوي  املناطق  لتربيد  ال��دول��ي��ة  اجلمعية  ومعر�ص 
 29 اإىل   26 م��ن  ال��ف��رتة  خ��الل  الأمريكية  اأري��زون��ا  ب��ولي��ة  �صكوت�صديل 

يونيو اجلاري.
الإمارات  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  الرئي�ص  �صعفار  ب��ن  اأح��م��د  �صعفار  ب��ن  وق��ال 
لتربيد املناطق اإمباور: برزت �صناعة تربيد املناطق باعتبارها واحدة من 
اأف�صل احللول لتلبية احتياجات كفاءة الطاقة ا�صتجابة لتحديات ظاهرة 
اأح��رزت دولة الإم��ارات تقدما  الحتبا�ص احل��راري التي تهدد العامل وقد 

كبريا يف هذا املجال .
بينها  م��ن  املوا�صيع  م��ن  متنوعة  جمموعة  على  النقا�ص  حلقات  ورك���زت 
عر�ص جت��ارب اخل��رباء املتحدثني خالل احللقات يف جمال طاقة تربيد 
والإمارات  و�صنغافورة  واليابان  واأملانيا  وال�صني  �صيما يف كندا  املناطق ول 
على مناذج  املتجددة  الطاقة  اأث��ر  مناق�صة  كما متت   . وبريطانيا  واأمريكا 

الأعمال املتعلقة بطاقة املناطق وا�صتمراريتها وموثوقيتها.
ال�صيا�صات  كما ناق�ص اخلرباء دور احلكومات والتح�صينات املقرتحة على 
املتبعة يف القطاع واجتاهات ال�صناعة التي ت�صمل تفعيل انخراط القطاعني 
العام واخلا�ص يف جمال تربيد املناطق وحت�صني الكفاءة الت�صغيلية وتعزيز 

ال�صتثمارات التي تدفع منو ال�صناعة.
ال�صرق  منطقة  يف  املناطق  تربيد  �صبكة  تو�صيع  حتديات  مناق�صة  ومت��ت 
اإ�صافة  الأو�صط وعوامل النجاح ال�صرورية لبدء الأعمال يف هذا القطاع 
تثقيف  وط��رق  ال�صبكات  جم��ال  يف  الكامنة  والإم��ك��ان��ي��ات  الجت��اه��ات  اإىل 
وتتما�صى  املناطق.  طاقة  وتبني  منو  لتعزيز  املحلية  احلكومات  واإ���ص��راك 
م�صاركة اإمباور يف الن�صخة ال� 108 من موؤمتر ومعر�ص اجلمعية الدولية 
ال�صعيد  على  وج��وده��ا  تعزيز  اإىل  الرامية  جهودها  م��ع  املناطق  لتربيد 
العاملي وذلك لتحقيق توا�صل اأف�صل مع اجلهات الفاعلة الرئي�صية العاملية 

يف قطاعي الطاقة والتربيد.
ومئتني  مليون  م��ن  اأك���ر  اإىل  اإم��ب��اور  ل�صركة  الإن��ت��اج��ي��ة  ال��ق��درة  وت�صل 
وخم�صني األف طن من التربيد حيث تقدم خدمات تربيد مناطق �صديقة 
دب��ي مثل جمموعة جمريا  اإم����ارة  ال��ب��ارزة يف  امل�����ص��اري��ع  ل��ع��دد م��ن  للبيئة 
التجاري  واخلليج  العاملي  امل���ايل  دب��ي  وم��رك��ز  ريزيدن�ص  بيت�ص  وج��م��ريا 
ودي�صكفري  جمريا  ونخلة  جمريا  بحريات  واأب���راج  الطبية  دب��ي  ومدينة 
العاملية لالإنتاج  للت�صميم واملنطقة  جاردنز وابن بطوطة مول وحي دبي 

الإعالمي وغريها.

�لنفط يرت�جع متاأثر�
 بزيادة �ملخزونات �الأمريكية 

•• �سنغافورة-رويرتز:

خمزونات  زي��ادة  اأظهر  تقرير  بعد  الأرب��ع��اء  ام�ص  النفط  اأ�صعار  تراجعت 
اخلام والوقود الأمريكية مما جدد املخاوف من اأن تخمة املعرو�ص العاملي 

امل�صتمرة منذ ثالثة اأعوام لن تنتهي قريبا.
وبحلول ال�صاعة 0650 بتوقيت جرينت�ص انخف�صت العقود الآجلة خلام 
القيا�ص العاملي مزيج برنت �صتة �صنتات اأو 0.1 باملئة اإىل 46.59 دولر 

للربميل.
ونزلت العقود الآجلة خلام غرب تك�صا�ص الو�صيط الأمريكي 15 �صنتا اأو 

0.3 باملئة اإىل 44.09 دولر للربميل.
وعو�صت اأ�صعار النفط بع�ص خ�صائرها يف الأ�صبوع الأخري بعدما انخف�صت 
البرتول  ت��ق��ري��ر معهد  ل��ك��ن  اأي����ار.  م��اي��و  م��ن��ذ منت�صف  ب��امل��ئ��ة   20 ن��ح��و 
يف  برميل  األ��ف   851 الأمريكية  اخل��ام  زي��ادة خمزونات  اأظهر  الأمريكي 
الأ�صبوع املنتهي يوم 23 يونيو حزيران اإىل 509.5 مليون برميل مقابل 

توقعات حمللني بانخفا�صها 2.6 مليون برميل.
كما زادت خمزونات البنزين 1.4 مليون برميل رغم بدء مو�صم الرحالت 
ذورته منذ  اإىل  ال�صتهالك  يرتفع فيه  الذي  املتحدة  بالوليات  ال�صيفية 
ل  العاملي  املعرو�ص  اأن  الأمريكية  املخزونات  زي��ادة  وتظهر  قليلة.  اأ�صابيع 
اأوب��ك خلف�ص  للبرتول  امل�صدرة  البلدان  وف��ريا رغم جهود منظمة  ي��زال 
الإنتاج مبقدار 1.8 مليون برميل يوميا يف الفرتة بني يناير كانون الثاين 

2017 ومار�ص اآذار 2018. 

�أ�ضهم �أوروبا تهبط 
الأدنى م�ضتوى يف �ضهرين 

•• لندن-رويرتز:

ان��خ��ف�����ص��ت الأ����ص���ه���م الأوروب�����ي�����ة لأدن����ى 
التعامالت  خ���الل  ���ص��ه��ري��ن  يف  م�����ص��ت��وى 
اأ�صهم قطاع  املبكرة ام�ص متاأثرة بهبوط 
عاملي  اإلكرتوين  هجوم  بعد  التكنولوجيا 

وكذلك برتاجع اأ�صعار النفط.
لأ�صهم   600 ���ص��ت��وك�����ص  امل���وؤ����ص���ر  وب���ل���غ 
منذ  م�صتوياته  اأدنى  الأوروبية  ال�صركات 
املبكرة  التعامالت  يف  ني�صان  اأب��ري��ل   24
املوؤ�صر  تراجع  كما  باملئة   0.7 منخف�صا 
واملوؤ�صر  اليورو  منطقة  لأ�صهم  �صتوك�ص 
باملنطقة  القيادة  لالأ�صهم   50 �صتوك�ص 
قطاع  موؤ�صر  وانخف�ص  متقاربة.  بن�صب 
التكنولوجيا 1.2 باملئة اإىل اأدنى م�صتوى 
الأ�صواأ  القطاعات  ليت�صدر  اأ�صبوعني،  يف 
املدرجة  الأ���ص��ه��م  جميع  ت��راج��ع  م��ع  اأداء 
على املوؤ�صر، مت�صررا من خماوف بعد اأن 
اإلكرتوين بفريو�ص الفدية  اجتاح هجوم 
اخلبيث العامل واأ�صاب اأجهزة الكمبيوتر 
دبليو. بينها  من  كربى  و�صركات  ببنوك 
وكانت  وم��رتو.  ومولر-مري�صك  بي.بي 
اأ�صباه  ���ص��ن��اع��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�����ص��رك��ات 
اإي����ه.اإم.اإ�����ص ودي��ال��وج لأ�صباه  امل��و���ص��الت 
املو�صالت واإيه.اإ�ص.اإم انرتنا�صونال واإ�ص.

تي ميكرو �صمن الأ�صهم الأ�صواأ اأداء.

•• لندن-الفجر:

اأك��رب بنك  اأبوظبي الأول،   ح�صد بنك 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول����ة  يف 
اأكرب املوؤ�ص�صات املالية يف العامل،  واأحد 

التجاري  للتمويل  بنك  »اأف�صل  جائزة 
و�صمال  الأو����ص���ط  ال�����ص��رق  منطقة  يف 
اأفريقيا«، وت�صّلم البنك اجلائزة خالل 
ليدرز  اآر  تي  »ج��ي  جوائز  توزيع  حفل 
موؤخراً  اأقيم  ال��ذي   2016 ترايد«  اإن 

يف لندن. 
وتنظم جملة »جي تي اآر« جوائز »جي 
ت�صليط  بهدف  ترايد«  اإن  ليدرز  اآر  تي 
واملوؤ�ص�صات  ال�����ص��رك��ات  ع��ل��ى  ال�����ص��وء 
وال�صلع،  ال��ت��ج��ارة  اأ����ص���واق  يف  امل��ت��م��ي��زة 

واملوردين ومتويل ال�صادرات.  
وتعليقاً على ذلك، قال اأندريه ال�صايغ، 
للمجموعة،  التنفيذي  الرئي�ص  نائب 
امل�صرفية  اخل����دم����ات  ق���ط���اع  رئ���ي�������ص 
امل�صرفية  واخل����دم����ات  ل��ل��م��وؤ���ص�����ص��ات 
فخورون  »نحن  بالإنابة:  ال�صتثمارية 
املرموقة  اجلائزة  هذه  على  بح�صولنا 
بنك  ’اأف�صل  جل����ائ����زة  وا����ص���ت���الم���ن���ا 
ال�صرق  منطقة  يف  ال��ت��ج��اري  للتمويل 
الأو�صط و�صمال اأفريقيا’، الأمر الذي 
التي  القوية  امل�صرفية  املكانة  يعك�ص 
نتمتع بها فيما يتعلق بالنقد والتجارة. 
وم����ن ج��ان��ب��ن��ا، ���ص��ن��وا���ص��ل ال��ع��م��ل مع 
وا�صعة  جمموعة  لتقدي��������م  عمالئن�������ا 
ال�صوق  يف  ال��رائ��������������������������دة  امل��ن��ت��ج��ات  م���ن 

والتعاون  ال��ت��ج��اري��ة  ق��ن��وات��ن��ا  وت��ع��زي��ز 
ننمو  لكي  املتخ�ص�ص  عملنا  فريق  مع 

معاً«.
العاملية  ال��ت��ج��ارة  جم��ل��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
واح���دة  وت��ع��د   ،2002 ع���ام  ت��اأ���ص�����ص��ت 
الن�صر  ودور  الأخ��ب��ار  اأب��رز م�صادر  من 
�صمن  ال��ع��امل  يف  الفعاليات  ومنظمو 
ال�صلع  العاملية ومتويل  التجارة  اأ�صواق 

الأ�صا�صية والت�صدير.
ق��د ح�صد  الأول  اأب��وظ��ب��ي  ب��ن��ك  وك���ان 
ع���دداً م��ن اجل��وائ��ز منذ الن��دم��اج بني 
اأبوظبي  وب���ن���ك  الأول  اخل��ل��ي��ج  ب��ن��ك 
الوطني الذي مت مطلع العام احلايل، 
ياأتي ح�صوله على هذه اجلوائز  حيث 
البنكني.  ك��ال  اإجن������ازات  اإىل  ا���ص��ت��ن��اداً 
بالتاريخ  الأول  اأب��وظ��ب��ي  بنك  ويفخر 
املاليتني  ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ت���ني  ال����ع����ري����ق 
الرائدتني، حيث يحتفل البنك بهويته 
وبروؤيته  امل�صرتكة اجلديدة،  املوؤ�ص�صية 

و�صعاره »ننمو معاً«.

يف اأول اجتماع بعد النتيجة املتميزة لالإمارات يف ن�صخة 2017

فريق »موؤ�ضر �البتكار �لعاملي« يبحث متطلبات ��ضتمر�ر �لتقدم خالل �ملرحلة �ملقبلة
•• اأبوظبي –الفجر:

البتكار  مل��وؤ���ص��ر  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��ف��ري��ق  ع��ق��د 
يف  اجل���اري  للعام  ال��راب��ع  اجتماعه  العاملي 
ياأتي  وال���ذي  ب��دب��ي،  القت�صاد  وزارة  مقر 
ُبعيد �صدور نتائج التقرير ال�صنوي للموؤ�صر 
الإمارات  دولة  حققت  حيث  لعام 2017، 
للموؤ�صر  ال��ع��ام  الرتتيب  على  مهمة  قفزة 
العام  بنتيجة  مقارنة  مراتب  �صت  مبقدار 
عربياً  ���ص��دارت��ه��ا  ع��ل��ى  لتحافظ  ال�����ص��اب��ق، 

وتتبواأ املركز 35 عاملياً.
�صلطان  ���ص��ع��ادة عبد اهلل  الج��ت��م��اع  ت��راأ���ص 
لقطاع  امل�صاعد  ال��وك��ي��ل  ال�صام�صي،  ال��ف��ن 
الفريق  رئي�ص  القت�صاد،  ب��وزارة  ال�صناعة 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��وؤ���ص��ر الب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي، اأحد 
الوطنية،  ل���الأج���ن���دة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال���ف���رق 
املن�صوية  وح�����ص��ره مم��ث��ل��ون ع��ن اجل��ه��ات 
الب�صرية  امل����وارد  وزارة  وم��ن��ه��ا  ال��ف��ري��ق  يف 
املالية وامل�صرف املركزي  والتوطني ووزارة 
والإح�صاء  للتناف�صية  الحت��ادي��ة  والهيئة 
الت�صالت  قطاع  لتنظيم  العامة  والهيئة 

وهيئة الأوراق املالية وال�صلع. 
وتقييم  ا���ص��ت��ع��را���ص  الج���ت���م���اع  وت�����ص��م��ن 
تقرير  يف  ال���دول���ة  حققتها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج 
موؤخراً  �صدر  وال��ذي   2017 لعام  املوؤ�صر 
يف م��دي��ن��ة ج��ن��ي��ف ب�����ص��وي�����ص��را. ك��م��ا �صلط 
م�صتجدات  اأب���رز  على  ال�����ص��وء  املجتمعون 
امل���ب���ادرات واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن ك��ل جهة 
تعزيز  يف  ودوره����ا  اخت�صا�صاتها  اإط����ار  يف 
م��ك��ان��ة ال���دول���ة ع��ل��ى امل��وؤ���ص��ر، اإ���ص��اف��ة اإىل 
موا�صلة  ل�صمان  املقبلة  اخل��ط��وات  بحث 
احل�صبان  يف  اآخ��ذي��ن  امل��وؤ���ص��ر،  على  التقدم 
كيفية تطوير خطط العمل يف �صوء نتائج 

التقرير الأخري.
الفن  ����ص���ل���ط���ان  اهلل  ع���ب���د  ����ص���ع���ادة  وق�������ال 
دولة  حققته  ال���ذي  ال��ت��ق��دم  اإن  ال�صام�صي 
لعام  العاملي  البتكار  موؤ�صر  على  الإم���ارات 
وا�صتثنائي  متفان  عمل  ثمرة  هو   2017
كافة  بذلته  ك��ام��ل  ع��ام  م���دار  على  ا�صتمر 
التنفيذي  ال��ف��ري��ق  يف  امل��ن�����ص��وي��ة  اجل��ه��ات 
للموؤ�صر يف ظل دعم واهتمام لحمدود من 
القيادة الر�صيدة، م�صرياً اإىل اأن قفزة ال�صت 
الذي  املرحلي  الهدف  مع  تن�صجم  مراتب 
و�صعه الفريق للعام احلايل، واأن الإمارات 

بواقع  الأعلى عاملياً  النمو  ن�صبة  بتحقيقها 
على  الإجمالية  النقاط  معدل  يف   10%
ورفعت  الإقليمية  ري��ادت��ه��ا  ع��ززت  امل��وؤ���ص��ر، 
الب���ت���ك���ار على  ت��ن��اف�����ص��ي��ت��ه��ا يف جم������الت 

ال�صعيد العاملي.
ووج���ه ���ص��ع��ادت��ه ال�����ص��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر جلميع 
حتقيق  يف  جهودها  �صاهمت  التي  اجل��ه��ات 
اأن��ه مع كل  م��وؤك��داً  املتميزة،  النتيجة  ه��ذه 
تقدم حترزه الدولة يف هذا امل�صمار ت�صبح 
املناف�صة اأكر حدة يف ظل وجود دول عريقة 
املراتب  البتكار �صمن  ورائ��دة يف جم��الت 
ال�����ذي ي�صاعف  الأم�����ر  ل��ل��م��وؤ���ص��ر،  ال��ع��ل��ي��ا 
التحدي،  ح��ج��م  م���ن  وي���زي���د  امل�����ص��وؤول��ي��ة 
وي�صتلزم بذل املزيد من اجلهود ل�صتدامة 
الإم��ارات لتكون  الإجن��از والرتقاء مبكانة 
اأكر بلدان العامل ابتكاراً بحلول عام  اأحد 

.2021
موؤ�صر  فريق  “يعمل  ال�صام�صي:  واأ���ص��اف 
تطلعات  لتلبية  دوؤوب�����ة  ب�����ص��ورة  الب��ت��ك��ار 
ال�صدد،  ه��ذا  يف  وروؤيتها  الر�صيدة  القيادة 
حيث تركزت اجلهود خالل املرحلة املا�صية 
على توفري الأر�ص ال�صلبة للتعريف ببيئة 
املتينة  الأ�ص�ص  وو���ص��ع  ال��دول��ة  يف  البتكار 

املنظمات  م���ع  ال��ت��ن�����ص��ي��ق  ع���رب  ل��ت��ن��م��ي��ت��ه��ا، 
الدولية املعنية وتوفري البيانات وا�صتكمال 
النواق�ص يف خمتلف القطاعات ذات ال�صلة، 
على  امل�صتقبلية  امل�صاعي  �صتن�صب  حني  يف 
زيادة املبادرات البتكارية النوعية وتنفيذها 
وتعظيم خمرجاتها على اأر�ص الواقع، مبا 
واإر�صاء  املعرفة  جمتمع  بناء  م�صرية  يعزز 
دعائم القت�صاد املعريف القائم على البتكار 
الإمارات  مكانة  بالتايل  ويرفع  والإب����داع، 

بني اأف�صل الدول املبتكرة”. 
اأهم املالمح يف نتائج  وا�صتعر�ص الجتماع 
امل���وؤ����ص���رات ال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ي اأورده������ا تقرير 
الإيجابية  ال��ن��ت��ي��ج��ة  اأن  م��ب��ي��ن��اً   ،2017
تقدمها  ال��دول��ة  مبوا�صلة  متثلت  الأب����رز 
اإىل  البتكارية  امل��دخ��الت  حتويل  م�صار  يف 
ال��دول��ة مبقدار  تقدم  اإن  خم��رج��ات، حيث 
العام،  لهذا  البتكار  مدخالت  يف  مرتبتني 
ق��اب��ل��ه ت���ق���دم يف امل���خ���رج���ات مب���ق���دار 19 
مبقدار  الإم��ارات  ت�صنيف  لريتفع  مرتبة، 
الب��ت��ك��ار خالل  خم��رج��ات  يف  مرتبة   43

العامني املا�صيني.
العوامل  اأهم  ال�صوء على  الجتماع  واألقى 
الدولة  ن��ت��ي��ج��ة  ���ص��اه��م��ت يف حت�����ص��ن  ال��ت��ي 

على املوؤ�صر و�صبل ا�صتدامتها، ومن اأبرزها 
موؤ�صرات  يف  ال��ت��ح�����ص��ن  امل���دخ���الت  ���ص��ق  يف 
اإىل  ا�صتناداً  والبحوث  الب�صري  امل��ال  راأ���ص 
والتح�صن  التعليم،  م��وؤ���ص��رات  يف  الرت��ف��اع 
يف م��وؤ���ص��رات ت��ط��ور الأ����ص���واق ا���ص��ت��ن��اداً اإىل 
التح�صن يف الئتمان وال�صتثمار ول �صيما 
ت��ع��ام��الت راأ����ص امل���ال امل��خ��اط��ر. اأم���ا يف �صق 
املخرجات فتمثلت اأبرز مواطن التح�صن يف 
خمرجات املعرفة والتكنولوجيا ا�صتناداً اإىل 
املعرفة ول �صيما  اأثر  الرتفاع يف موؤ�صرات 
وموؤ�صرات  الكمبيوتر،  برامج  على  الإنفاق 
منتجات  ���ص��ادرات  �صيما  ول  املعرفة  ن�صر 
وكذلك  واملتو�صطة،  املتقدمة  التكنولوجيا 
اإىل  ا�صتناداً  الإب��داع  التح�صن يف خمرجات 

زيادة �صادرات الب�صائع الإبداعية.
اأب�����رز  اإىل  الج���ت���م���اع  ت���ط���رق  ذل������ك،  اإىل 
اإىل مزيد  املواطن والقطاعات التي حتتاج 
توفري  يف  ���ص��واء  اأدائ���ه���ا،  يف  التح�صني  م��ن 
امل��ع��ت��م��دة وف���ق الإط�����ار الزمني  ال��ب��ي��ان��ات 
التطويرية  امل���ب���ادرات  تنفيذ  اأو  امل��ط��ل��وب 
املقبلة  ال����دورات  يف  اأف�����ص��ل  نتائج  ل�صمان 
موؤ�صرات  ب��ع�����ص  اأب���رزه���ا  وم���ن  ل��ل��م��وؤ���ص��ر، 
�صهولة  موؤ�صر  مثل  الأعمال  ممار�صة  بيئة 

موؤ�صرات  وبع�ص  الإع�����ص��ار،  ح��الت  ت�صوية 
البحث والتطوير والت�صالت وتكنولوجيا 
املعلومات مثل موؤ�صر امل�صاركة الإلكرتونية. 
ك��م��ا ت��ن��اول ال��ت��ق��ري��ر اأه���م ال��ت��غ��ريات التي 
يف  النتائج  احت�صاب  منهجية  على  ط���راأت 
املوؤ�صر لهذا العام ليتم اأخذها يف احل�صبان 
اأي�صاً  الجتماع  وت�صمن  العمل.   خطة  يف 
جهة  كل  لدى  امل�صتجدات  اأب��رز  ا�صتعرا�ص 
التي  املبادرات  الفريق يف تنفيذ  من جهات 
الدولة  يف  الب��ت��ك��ار  بيئة  لتعزيز  اأطلقتها 
وتوفري البيانات املحدثة واملن�صقة الالزمة 
العاملي  البتكار  موؤ�صر  على  ترتيبها  لرفع 
وفقاً للجداول الزمنية املتفق عليها خالل 

الجتماعات ال�صابقة للفريق التنفيذي. 
الهيئة  قدمته  بعر�ص  الج��ت��م��اع  واخ��ت��ت��م 
حول  الت�����ص��الت  ق��ط��اع  لتنظيم  ال��ع��ام��ة 
اأبرز مبادراتها وموؤ�صراتها التي من �صاأنها 
امل�صاهمة يف تعزيز مرتبة الدولة على موؤ�صر 
الب��ت��ك��ار ال��ع��امل��ي، منها م��وؤ���ص��ر ال��ن��ف��اذ اإىل 
املعلومات والت�صالت، وموؤ�صر  تكنولوجيا 
ا�صتخدام تكنولوجيا املعلومات والت�صالت، 
والذكية،  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  وموؤ�صر 

وغريها من املوؤ�صرات ذات ال�صلة.

عبد اهلل ال�صام�صي: ركزت اجلهود املا�صية على توفري البيانات وو�صع الأ�ص�ض 
لتطوير بيئة البتكار.. واملبادرات البتكارية النوعية عنوان املرحلة املقبلة

ا�صتقبال 157 رحلة بحرية، حتمل على متنها 625 األف زائر
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العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 يف الدعوى رقم 2017/24267 - جزاء 

افرام  وال�صيد/ رولن  ال�صيد/ هوكر لركني الحمد  يتعني على 
اخلربة  ادارة  مقر  اىل  احل�صور  قانونا  ميثلهما  من  او  �صفري 
من  الثاين  �صارع   - للجوائز  احل�صيبة  مببنى  املنازعات  وت�صوية 
دي�صمرب مبنى C طابق امليزانني ملقابلة اخلبري املحا�صبي / احمد 
حمدي حممود واإح�صار الوثائق  التي توؤيد موقفكم يف الدعوى 

عاليه وذلك بعد ا�صبوع من ن�صر  هذا العالن.  
عن اإدارة اخلربة وت�سوية املنازعات      
اخلبري املحا�سبي / احمد حمدي حممود                  

اإعالن للح�سور 

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
املدعية : كوجلت - باملوليف كومبني 

املدعي عليها : �صركة عذراء للتجارة العامة  �ص ذ م م  دبي 
بال�صارة اىل اجتماع اخلربة رقم 2 ونظرا لعدم ح�صور املدعي عليها اجتماع اخلربة رغم اعالنها 
بالربيد اللكرتوين  املوجود يف �صحيفة الدعوى وحيث انه مت اعالنها بالن�صر للح�صور امام 
املوافق 2017/7/5  القادم )الثالث( للخربة يوم الربعاء  املحكمة فانه تقرر حتديد الجتماع 
ال�صاعة 2.00 ظهرا وذلك مبكتب اخلبري باملركز التجاري الوىل ، �صارع ال�صيخ زايد - مبنى 
ا�صبني تاور - حمطة املركز املايل الدور 13- مكتب رقم 23  - وتكليف املدعية باعالن املدعي 
عليها ، بالن�صر حل�صور الجتماع الثالث مع تقدمي املذكرات وامل�صتندات التي ترغب املدعي عليها 
تقدميها للخربة - وذلك يف �صحيفة حملية باللغة العربية و�صحيفة اجنبية وا�صعتي النت�صار 

�صادرة بدولة الإمارات العربية املتحدة وذلك قبل موعد اجلل�صة بثالثة ايام عمل
اخلبري  امل�ست�سار    
 د/ حممد حممود الكمايل  

اإعالن بالن�سر 

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 يف  الق�سية  رقم  2016/919   جتاري كلي الفجرية  

املدعي / بنك ابوظبي التجاري 
املدعي عليه / قا�صم عبا�ص مراد عبداهلل البلو�صي 

املطلوب اإعالنه / قا�صم عبا�ص مراد عبداهلل البلو�صي 
مبوجب حكم حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية يف الدعوى رقم 2016/919 جتاري كلي 
الفجرية ال�صادر يف 2017/4/24 ومو�صوعه : مطالبة مالية - وحيث انه مل ي�صتدل عليكم 
بالعنوان املبني يف م�صتندات الدعوى لذا فاننا نعلمكم بطريق الن�صر باجلريدة  ب�صرورة 
احل�صور امام اخلبري يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�صاعة 12 ظهرا يف مقر البنك املدعي 
مبنقطة ديرة - �صارع الرقة تلفون - 0505701274- علما بانه يف حالة عدم ح�صوركم او 

الوكيل املعتمد ، ف�صوف ن�صتمر يف اتخاذ الجراءات القانونية لذلك.  
احمد ابراهيم احمد عبداهلل 
اخلبري املنتدب      

اإعـالن للح�سور امام خبري 

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
مذكرة اعالن املدعي عليه بحكم مبثابة احل�سوري بالن�سر

اىل املدعي عليه/ الكرنك الدولية لل�صفر وال�صياحة - ذ م م 
بالزام املدعي  املذكورة ل�صالح املدعني  باأن املحكمة حكمت يف الدعاوى  نعلنكم 

عليها بان توؤدي : 

2
والزمتها باملنا�صب من امل�صروفات واعفت املدعي من ن�صيبه منها. 

ن�صر  التايل  اليوم  من  اعبتارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 
هذا العالن.

ق�سم الق�سايا العمالية

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

رقم الق�صية
 2017/1687 عمايل جزئي  
2017/1748 عمايل جزئي  

م
1

ا�صم املدعي
عدنان فوزي عبداهلل عبدالرزاق

لتي�ص ايزهافاترا �صانكارايانان  

املبلغ املحكوم له
 68113 درهم + تذكرة العودة   
96112 درهم + تذكرة العودة   

 تاريخ احلكم     
 2017/5/16 
 2017/5/16

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/143 مدين جزئي 

اىل املدعي عليه/حممد فاطمة نا�صيه حممد كاويدو - اجلن�صية : الهند 
 حيث ان املدعي/عبداهلل حممد علي ح�صني احلمادي / اجلن�صية : الإمارات 
اق����ام ع��ل��ي��ك ل���دى امل��ح��ك��م��ة ال���دع���وى امل��دن��ي��ة امل���ذك���ورة اع����اله يقت�صي  
ال�صاعة  يف  الح��د  ي��وم  املخت�ص  القا�صي  ام��ام  املحكمة  ام��ام  ح�صورك 
الثامنة والن�صف املوافق 2017/7/16 - ويف حالة تخلفك عن احل�صور 
نظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  اإر�صال  عدم  اأو 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�سحي             

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

 اإعادة اإعالن بالن�سر يف الدعوى رقم 2017/142 مدين جزئي 
اىل املدعي عليه/لونورا او�صيا�ص ريفريا - اجلن�صية : الفلبني

 حيث ان املدعي/عبداهلل حممد علي ح�صني احلمادي / اجلن�صية : الإمارات 
اق����ام ع��ل��ي��ك ل���دى امل��ح��ك��م��ة ال���دع���وى امل��دن��ي��ة امل���ذك���ورة اع����اله يقت�صي  
ال�صاعة  يف  اخلمي�ص  يوم  املخت�ص  القا�صي  امام  املحكمة  امام  ح�صورك 
الثامنة والن�صف املوافق 2017/7/13 - ويف حالة تخلفك عن احل�صور 
نظر  �صتبا�صر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  يف  عنك  وكيل  اإر�صال  عدم  اأو 

الدعوى يف غيابك.
رئي�س مكتب اإدارة الدعوى     
حورية حممد ال�سحي             

دولة االإمارات العربية املتحدة   
وزارة العدل 

حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية 
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

 اعـــــــالن 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�صديقات- خورفكان  : ال�صيد/ 
الت�صديق على حمرر  الإم���ارات  وطلب   : ، اجلن�صية  ب�صري عبدالرحمن علي  غفور 
يت�صمن )تنازل( يف ح�صته البالغة 100% يف ال�صم التجاري العجائب لتجارة الطيور 
، ن�صاط الرخ�صة جتارة طيور الزينه ، ذبح وبيع الطيور والدواجن ، واملرخ�ص من 
دائرة التنمية القت�صادية يف  خورفكان رخ�صة جتارية رقم 603015 ال�صادر بتاريخ 
2009/11/12 يف دائرة التنمية القت�صادية بخورفكان اىل ال�صيد/ نور حممد مراد 
الهوتي ، اجلن�صية : الإم��ارات - ليكن معلوما للجميع بان الكاتب العدل يف مدينة 
خورفكان �صيقوم بالت�صديق على توقيعات ذوي ال�صاأن يف املحرر املذكور بعد انق�صاء 

ا�صبوعني من تاريخ ن�صر هذا العالن.
الكاتب العدل خورفكان
عائ�سة حممد علي 

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- خورفكان

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

اإعالن بالن�سر
رقم 2017/3969   

املنذر : و�صيم مروان البحره  - عنوانه : اإمارة دبي - بردبي - منطقة الرب�صاء الوىل - 
بناية الو�صل اجلديدة - الطابق اخلام�ص - �صقة رقم 502 - هاتف 0508874436  

املنذر اليه : كارتوجو لتاأجري ال�صيارات - عنوانه : دبي - بردبي - بناية بلو باي تاور - 
مبنى رقم 9 - �صارع البراج - هاتف 0506553457  044240111 

لذلك : فاننا ننذرك بف�صخ عقد ايجار ال�صقة رقم )1406( الكائنة ببناية ذاريزيدن�صرات 
الجرة  بدفع  لالخالل  بيننا  املوقع   14 الطابق   - التجاري  اخلليج  منطقة  بيزن�ص 
وبالوفاء مبتاأخرات الجرة وقدرها 47500  درهم اعال وت�صليم املفتاح وذلك يف غ�صون 
ا�صبوع من تاريخ ن�صر هذا النذار وال �صنكون م�صطرين لتخاذ الجراءات القانونية 

�صدك وفتح اخلزنة وحتميلك تبعات ذلك. 
  الكاتب العدل

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
انذار عديل بالن�سر
رقم 2016/3704   

املنذر/بنك دبي ال�صالمي 
املنذر اليه : حممد اجمل ملك راجو 

ينذر املنذر  املنذر اليه ب�صرعة �صداد مبلغ وقدره )25.711.00( درهم نتيجة 
الخالل ب�صداد الق�صاط ال�صهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�صيط وذلك 
الجراءات  لتخاذ  املنذر  �صي�صطر  وال  الن�صر،  تاريخ  من  ا�صبوع  خ��الل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )13603/خ�صو�صي/I/دبي( من نوع )ني�صان 
تيدا - �صالون( واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق 

املنذر من اأي نوع كانت،،،،
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة     

ا�صم ال�صركة : جيه اي او ويلث انف�صتمنت ماجنمنت - �ض ذ م م 
املرقبات    - دي��رة   - احل��ارث��ي  حيدر  ب��ن  علي  عمر  حممد  ملك   308 مكتب   : العنوان 
ال�صكل القانوين : ذات م�صوؤولية حمدودة  رقم الرخ�صة : 670359  رقم القيد بال�صجل 
باأنه قد مت  التنمية القت�صادية بدبي  دائ��رة  التجاري : 1095324 مبوجب هذا تعلن 
اأع��اله، وذلك مبوجب  املذكورة  ال�صركة  باإنحالل  التجاري لديها  ال�صجل  التاأ�صري يف 
بتاريخ  دب��ي  العدل حماكم  كاتب  ل��دى  واملوثق  بتاريخ 2017/6/5   دب��ي  ق��رار حماكم 
2017/6/5 وعلى من لديه اأي اعرتا�ص اأو مطالبة التقدم اإىل امل�صفي املعني برميري 
العنوان : حمل رقم 65 ملك �صلطان خليفة احلبتور - هور  للتدقيق واحل�صابات  
امل�صتندات  العنز -  هاتف  2526125-04 فاك�ص : 2526127-04  م�صطحباً معه كافة 

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

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
  �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي    

ا�صم امل�صفي/برميري للتدقيق واحل�صابات  
 العنوان : حمل رقم 65 ملك �صلطان خليفة احلبتور - هور العنز -  هاتف  04-2526125 
فاك�ص : 2526127-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�صادية بدبي باأنه 
انف�صتمنت  ويلث  او  اي  جيه  لت�صفية  اأع��اله  املذكور  امل�صفي  تعيني  مت  قد 
بتاريخ 2017/6/5  دب��ي  ق��رار حماكم  وذل��ك مبوجب  ماجنمنت - �ض ذ م م 
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2017/6/5  وعلى من لديه 
بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�صفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�ص  اأي 
على العنوان املذكور اأعاله، م�صطحباً معه كافة امل�صتندات والأوراق الثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�صر هذا الإعالن
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�سادية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1895 جتاري كلي 
اىل املحكوم عليه/1- �صركة والتون واتربروفينغ كونرتاكتينغ - �ص ذ م م  جمهول حمل 
القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ  2017/5/24  يف الدعوى 
ب��ان توؤدي  ب��ال��زام املدعي عليها  م  ب��ويل بت ذ م  اع��اله ل�صالح/ �صركة هنيكل  امل��ذك��ورة 
و�صبعون  و�صتة  وت�صعمائة  الف  وخم�صون  وثمانية  ثمامنائة   858.976 مبلغ  للمدعية 
القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية احلا�صل يف  ، والفائدة  درهم 
2016/12/4 وحتى متام ال�صداد والزمتها الر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم اتعاب 
حماماة ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف 
با�صم �صاحب  الع��الن �صدر  ه��ذا  لن�صر  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما  خ��الل ثالثني 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2016/1029 مدين جزئي                                              
اىل املدعي عليه/1- احمد ا�صامه حممد ابراهيم  جمهول حمل القامة مبا اأن املدعي/

نعلنكم  العوي�ص   علي  �صامل  را�صد  حممد   : وميثله  العليلي  ال�صاعر  �صامل  حميد  حمده 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2017/2/26 بتاريخ   املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان 
ل�صالح/ حمده حميد �صامل ال�صاعر العليلي  بف�صخ عقدي التفاق املوؤرختني 2016/2/2 
و 2016/4/4  وبالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ 400000 درهم اربعمائة الف 
درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد 
على ال تتجاوز ا�صل املبلغ املق�صي به والزمته امل�صاريف وخم�صمائة درهم اتعاب املحاماة.  
التايل  اليوم  اعتبارا من  حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما 
لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم 

حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر 

 يف  الدعوى 2017/257 تظلم جتارى 
اأن  املتظلم �صده / 1- بالل حممد قري�صى   جمهول حمل القامة مبا  اىل 
التظلم /بنك امل�صرق - �ص م ع وميثله : منى احمد عبدالعزيز يو�صف ال�صباغ    
ال�صادر يف  القرار  اعاله ومو�صوعه تظلم من  املذكور  التظلم  اقام عليك  قد 
الدعوى رقم 218/2017 جتاري والر�صوم وامل�صاريف.    وحددت لها جل�صه يوم 
 ch1.B.6 بالقاعة رقم  ال�صاعة 8.30 �صباحا  املوافق 2017/7/12   الربعاء 
لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
ايام على الأق��ل ويف  اأو م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  من مذكرات 

حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

      مذكرة اعالن متظلم �سده بالن�سر     
   يف  الدعوى 2017/292    تظلم جتارى               

ي���زدي   جمهويل حمل  �صعادت  2-ك��ي��ان  راه���ولن  دليب   -1  / املتظلم �صده  اىل 
القامة مبا اأن التظلم /نور بنك )م�صاهمة عامة( وميثله : منى احمد عبدالعزيز 
يو�صف ال�صباغ    قد اقام عليك التظلم املذكور اعاله ومو�صوعه تظلم من القرار 
وامل�صاريف.  والر�صوم  رقم 189/2017 حجز حتفظي جتاري  الدعوى  ال�صادر يف 
وحددت لها جل�صه يوم الربعاء  املوافق 2017/7/12  ال�صاعة 8.30 �صباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري   
            رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1688  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1-يو�صف خمي�ص عبداهلل علي املازمي  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ حممد بن �صامل بن حمود وميثله : �صامل عبداهلل �صلطان علي 
احلمادي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه  باداء 
مبلغ 350.000 درهم )ثالثمائة وخم�صني الف درهم( والفائدة القانونية %9 
من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد مع الزام املدعي عليه الر�صوم وامل�صاريف 
ومقابل اتعاب  املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/8/7  
من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  �ص   8.30 ال�صاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1225  مدين  جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-كامكو للمقاولت العامة - �ص ذ م م - فرع دبي  جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �صركة ابوظبي الوطنية للتاأمني - �ص م ع وميثله : �صامل 
املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - احلارثي  املدفع  ف��ريوز  ا�صماعيل 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   40.079( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام 
املحاماة والفائدة  9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها 
جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/7/9  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1366  مدين  جزئي              

ان املدعي/  اىل املدعي عليه / 1-ف���دران ددي��دك  جمهول حمل القامة مبا 
قد  البناي    علي  ح�صن  علي  ح�صني   : وميثله  فري�ص  هيلجا  كاترين  ���ص��وزان 
وقدره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام 
التعوي�ص والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة واعادة  )30.000 درهم( قيمة 
الحد   ي��وم  لها جل�صة  وح���ددت  دره����م(    وت��ق��درة مببلغ )115.000  ال�����ص��ي��ارة 
املوافق  2017/7/9   ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.B.10 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1676  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- �صوبر �صبيد - �ص ذ م م وميثلها/ �صبري علي هو�ص  جمهول 
ا�ص �صبالي �صني �صوليو �صنز انك فرع دبي  املدعي/ يو بي  ان  حمل القامة مبا 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  ل��وت��اه   قد  : ح�صني علي عبدالرحمن  وميثله 
املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )19.706.48 درهم( والر�صوم وامل�صاريف 
التام.   ال�����ص��داد  ت��اري��خ  ال�صتحقاق وح��ت��ى  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  ات��ع��اب  و 
بالقاعة  8.30 �ص  ال�صاعة  املوافق  2017/7/4  الثالثاء    يوم  لها جل�صة  وح��ددت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/269  مدين كلي 

الق��ام��ة مبا  ب��ور  جمهول حمل  دان�ص  اق��اب��ال  املدعي عليه / 1-من�صور  اىل 
اأق���ام عليك الدعوى  ق��د  ك��و  امل��دع��ي/ حممد معني حممد ���ص��ادق حقيقت  ان 
 6.000.000( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
12% من  بواقع  والفائدة  به  التي حلقت  والدبية  املادية  ال�صرار  دره��م( عن 
تاريخ قيد الدعوى حتى متام ال�صداد وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/7/9   ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 
مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة 

تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/273  مدين كلي 
اىل املدعي عليه / 1- ليدر كابيتال - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ايوب حممد عبدالكرمي الزرعوين وميثله : ح�صني علي عبدالرحمن 
لوتاه   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم مببلغ 
وقدره )5.290.099.47 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
لها  ال��ت��ام.  وح��ددت  ال�صداد  ال��دع��وى وحتى  رف��ع  ال�صتحقاق  تاريخ  12% من 
 Ch2.E.21 جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/7/9  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1940  جتاري جزئي              

�صيد ط��اه��ر نقوي   ن��ق��وي  م 2-�صيد ح�صن  م  ذ  ���ص   - امل��دع��ي عليه / 1-داي��ك��وت��ك  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ اجلوزاء ملواد البناء - وميثلها/ كايربات بوناكال 
جاني�ص بابو وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�صني   قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
اىل  بال�صافة   ) دره��م   171.633( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
الفائدة التاأخريية بواقع 12% �صنويا من تاريخ املطالبة احلا�صل يف 2017/7/4 وحتى 
ال�صداد التام مع الزامهما بالر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2017/7/5  ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة Ch1.C.14 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/269   مدين كلي 

الق��ام��ة مبا  �صهريار من�صوري  جم��ه��ول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1-ع���ادل  اىل 
اأق��ام عليك الدعوى  ان املدعي/ حممد معني حممد �صادق حقيقت ك��و   قد 
 6.000.000( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها 
12% من  بواقع  والفائدة  به  التي حلقت  والدبية  املادية  ال�صرار  دره��م( عن 
تاريخ قيد الدعوى حتى متام ال�صداد وامل�صاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها 
 Ch2.E.21 جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/7/9  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/1934  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- ام ايه بي انترييرز - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اجلوزاء ملواد البناء - وميثلها مالكها/ كايربات بوناكال جاني�ص بابو وميثله : خالد 
املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ع��ب��داهلل ح�صني   كلندر 
التاأخريية  الفائدة  اىل  بال�صافة   ) دره��م   374.795.00( وق��دره  مبلغ  ب�صداد  عليهم 
التام  ال�صداد  وحتى   2017/1/1 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %12 بواقع 
والر�صوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  
اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة  8.30 �ص  ال�صاعة    2017/7/5
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل 

اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4359  عمايل جزئي
القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  البناء  ملقاولت  1-الق�صواء   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /عبدالعزيز ح�صني بخ�ص خان  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )16.512.2 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
ال�صكوى:MB173138518AE  وحددت  رقم  وامل�صاريف  والر�صوم  درهم( 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/7/2 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.2 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/4148  عمايل جزئي
ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  �صتوديو  1-تامبي�ص   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /اأر�صالن احمد حممد احمد  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   1500( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   62349( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:mb173665448ae  وحددت لها جل�صة 
فاأنت  بالقاعة:ch1.A.5 لذا  ال�صاعة 8.30 �ص  املوافق 2017/7/3  يوم الثنني 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3547  عمايل جزئي

القامة  حمل  جمهول  ����ص.ذ.م.م  لالنظمة  �صفري  1-ماجيك   / عليه  املدعي  اىل 
مبا ان املدعي /معال احمد حممود  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(  وتذكرة عودة مببلغ )2000  درهم(  مب�صتحقات عمالية وقدرها )156564 
لها  وح���ددت    MB170310771AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/7/5 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.5 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/4160  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�صفل اك�صل للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي /اجني�ص ابات�صي فيالمانتو  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م(   63545( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB169166761AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم الثالثاء املوافق 2017/7/4 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3974  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-بي�صت ميد خلدمات النظافة �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /ديفان�صى انكيت �صاه  قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
درهم(   2000( مببلغ  ع��ودة  وت��ذك��رة  دره���م(   7566( وق��دره��ا  عمالية  مب�صتحقات 
لها  وح���ددت    MB172011740AE:ال�صكوى رق��م  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم 
جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/7/5 ال�صاعة 8.30 �ص بالقاعة:ch1.A.1 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5325  عمايل جزئي
جمهول  ����ص.ذ.م.م  البنية  حلرا�صة  اوجيبيني  1-هارتلي   / عليه  املدعي  اىل 
حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي /ي��ون��وج��ب��ون اف��ان�����ص او���ص��ي��ف��و  ق��د اأق���ام عليك 
ال����دع����وى وم��و���ص��وع��ه��ا امل��ط��ال��ب��ة مب�����ص��ت��ح��ق��ات ع��م��ال��ي��ة وق����دره����ا )16683 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )2000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�������ص���اري���ف رقم 
ال�صكوى:MB174334580AE  وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق 
2017/7/4 ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة 

قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل ، وامرت بتق�صري مدة العالن  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/1861  عمايل جزئي 

اىل املحكوم عليه/1-مطبعة فوك�ص ميديا �ص.ذ.م.م جمهول حمل القامة نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2017/5/11  يف الدعوى املذكورة اعاله 
مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام  ري�ص  دلو�ص  ج��الجن  ل�صالح/مايكل 
)�صتة ع�صر الف ومائتان واحد وع�صرون درهم( وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها 
نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �صاحب عمل اخر والزمتها باملنا�صب 
ن�صيبه فيها ورف�صت ما عدا ذلك من طلبات.  املدعي من  واعفت  امل�صروفات  من 
اليوم  من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 
بن  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  با�صم  �صدر  الع��الن  هذا  لن�صر  التايل 

�صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2017/764  عمايل جزئي 

بان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول  فيم  اوف  ت�صت  عليه/1-مطعم  امل��ح��ك��وم  اىل 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف    2017/5/14 بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة 
ل�صالح/حممد امني الزوري بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ )29700 
درهم( وبتذكرة العودة لوطنه عينا او نقدا ما مل يلتحق بخدمة �صاحب عمل اخر 
ذلك من  عدا  ورف�صت  وامل�صروفات  الر�صوم  وباملنا�صب من  احلكم  تنفيذ هذا  عند 
طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 

بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2016/807  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ق�صر المري للمقاولت �ص.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/عزيز امليا م�صلم اهلل  قد اأق��ام  عليك 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )11842( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�صافة 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   ر�صوم خلزينة  دره��م   )840( مبلغ  اىل 
�صتبا�صر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/732  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- بيتزارو �ص.ذ.م.م )فرع(  جمهول حمل القامة 
ال�صادر  ا�صتاأنف/ احلكم  قد  رات��ب حممد   ي�صر  / جاد  امل�صتاأنف  ان  مبا 

بالدعوى رقم 2016/7474 عمايل جزئي بتاريخ:2017/4/13     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/7/3 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر
                يف  الدعوى 2017/259  نزاع تعيني خربة جتاري

اىل املتنازع �صده / 1-امل�صاريع للنقل البحري 2- اي �صي ام ايكون �صيبنج دي 
ام �صي جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع / �صركة الفريق لل�صحن �ص.ذ.م.م 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبري متخ�ص�ص مع الزام 
يوم  جل�صة  لها  .وح���ددت  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  بالر�صوم  عليه  امل��دع��ي 
الثنني املوافق 2017/7/17   ال�صاعة 8.30 �ص مبكتب امل�صلح  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

الت�سويات    الودية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/450  ا�ستئناف جتاري    

حمل  جم��ه��ول  دروي�����ص   معطي  نعيم  حممد   -1 ���ص��ده/  امل�صتاأنف  اىل 
امل�����ص��ت��اأن��ف / ح�����ص��ن حم��م��د ع��ب��دال��رح��م��ن خان�صاحب  ان  الق���ام���ة مب��ا 
وميثله:حممد حممد امني غياث  قد ا�صتاأنف / احلكم ال�صادر بالدعوى 

رقم 2016/2305 جتاري جزئي بتاريخ:2017/3/5     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/7/31 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.16 رق��م  بالقاعة 

قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/1651  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  العويلي جمهول حم��ل  �صعيد  احمد  / 1-ف��ري��د  امل��دع��ي عليه  اىل 
املدعي/�صيدر لتاأجري ال�صيارات �ص.ذ.م.م ومتثلها مديرتها/غادة احمد ال�صقيف قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها �صم ملف النزاع رقم:254 ل�صنة 2017 نزاع جتاري 
املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )7000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .وحددت لها جل�صة يوم  الثالثاء 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ���ص   8.30 ال�صاعة   2017/7/4 امل��واف��ق 
باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات 

للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1155  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-عادليار لتجارة الأقم�صة �ص.ذ.م.م 2- حممد فهيم عادليار حممد داود 
عبداهلل  وميثله:من�صور  ���ص.م.ع  التجاري  دبي  املدعي/بنك  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال��زرع��وين  احمد  حممد 
 %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )1133596.76( وق��دره  مببلغ 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام. وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق 2017/7/19 
ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch 2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على 

الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/497  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-�صركة لومينو�ص للتجارة العامة ذ.م.م 2- اأف�صني ا�صماعيل عبدالكرمي جمهول 
حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة بتاريخ 2016/11/6  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�صالح/متويل م�صاهمة خا�صة بف�صخ اتفاقية الجارة ومالحقها مو�صوع الدعوى و�صطب 
عبارة )تخ�صع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك 
وملحقاته املودع لدى الدائرة( الوارة ب�صهادة ملكية العقار وبالزام املدعي عليهما بت�صليم الوحدة 
العقارية حمل التداعي للمدعية ورد احليازة لها خالية من ال�صواغل كما الزمت املدعي عليهما بان 
يوؤديا للمدعية تعوي�ص مبلغ مقداره )48.413.70( درهم والر�صوم وامل�صروفات والف درهم مقابل 
اتعاب املحاماة ورف�ص وما عدا ذلك من طلبات. حكما مبثابة احل�صوري قابال لال�صتئناف خالل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 

بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

اعالن حكم بالن�سر
        يف  الدعوى رقم 2016/312  عقاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-عبدول امري بايف جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ 2016/7/17  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/متويل م�صاهمة خا�صة بف�صخ 
املدعي عليه  وبالزام  اث��ار  الدعوى وما يرتتب عليها من  الج��ارة ومالحقها مو�صوع  اتفاقية 
بت�صليم الوحدة العقارية رقم )603( يف املبنى الوروبي رقم )2( املقام على قطعة الر�ص رقم 
)1402-682( بالبلدية - مبنطقة احلبية الرابعة - يف دبي خالية من ال�صواغل و�صطب ا�صمي 
املدعي عليه من �صجالت دائرة الرا�صي والمالك والزام املدعي عليه )عبدول امري بايف( مببلغ 
ومقداره )227.578( درهم وامل�صروفات ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�صت ما عدا 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما  طلبات.  من  ذلك 
اليوم التايل لن�صر هذا العالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/1473  جتاري كلي                
اىل اخل�صم املدخل / 1-مطعم روثز كري�ص  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / 
عبدالعزيز  احمد  منى   : وميثله  ارامتك   - للتكنولوجيا  الأمريكية  العربية  ال�صركة 
يو�صف ال�صباغ - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ 
وقدره 587762.73 والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ رفع  
دعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  وحددت لها جل�صة 
يوم الثنني   املوافق 2017/7/17  ال�صاعة 9.30 �ص بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�صور 
فان  تخلفك  حالة  ويف  الأق��ل  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات 

احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2191  عمايل جزئي             

ال�صيارات   �صيانة  خل��دم��ات  الفنية  امل����وارد  م��رك��ز    -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان املدعي / احمد جعفر جعفر   قد اأق��ام عليك 
درهم(   52000( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى 
رقم  وامل�صاريف   والر�صوم  دره��م(  يقابلها مبلغ )2000  او ما  ع��ودة  وتذكرة 
الثنني    ي��وم  جل�صة  لها  وح���ددت   )MB170894949AE(ال�صكوى
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا  القا�صي   مبكتب  ���ص   8.30 ال�صاعة    2017/7/3 امل��واف��ق 
او  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�صور 

م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

مذكرة اعادة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2015/289  ا�ستئناف جتاري   

�صولو�صن  جمهول  امويبمنت  وايد  ورلد  امل�صتاأنف �صده/ 1-�صركة  اىل 
 : وميثله  عبدالرحمن  ج��اوي��د  /جليل  امل�صتاأنف  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
�صامل علي �صامل عبداهلل النعيمي   قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى 
جل�صه  لها  وح���ددت   2015/3/1 بتاريخ  كلي  جت��اري   2011/1781  : رق��م 
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/7/5 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم 
ch2.D.18 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2017/439  ا�ستئناف مدين    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1-موؤ�ص�صة ثريا العاملية لتوريد العمالة  جمهول 
حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /�صيف احمد الغرير وميثله : �صعيد 
جمعه �صعيد ال�صويدي قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 
2016/2191 مدين جزئي وحددت لها جل�صه يوم اخلمي�ص  املوافق 
 ch2.E.23 رق��م  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة    2017/7/13
او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم  وعليه يقت�صي ح�صوركم 

�صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1417  ا�ستئناف جتاري   
لتدوير  دب��ي  2-م�صنع  املدخل  اخل�صم   ، للمعادن  ام  ان  اي   -1  / املدخل  اخل�صم  اىل 
املخلفات املعدنية ذ م م ، اخل�صم املدخل 3-دبي لتجارة ال�صكراب - ذ م م ، اخل�صم املدخل 
4- �صيد �صري عبا�ص تقوي ، اخل�صم املدخل 5- �صيد مو�صوي مري نواز�ص علي مو�صوي   
جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /امتياز الرب �صيد مويزور رب وميثله : �صاحلة 
خليفة لحج خليفة الب�صطي - قد ا�صتاأنف احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2016/80 
املوافق 2017/7/17   لها جل�صه يوم الثنني   بتاريخ 2016/9/22 وح��ددت  جتاري كلي 
او من  يقت�صي ح�صوركم  وعليه   ch2.D.17 رقم  بالقاعة  10.00 �صباحا   ال�صاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف

العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2016/1687  ا�ستئناف جتاري   
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- حممد علي عبدالرحمن هرمودي - ب�صفته مالك 
ملوؤ�ص�صة م�صاريع بوجميد  جمهول حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف /بنك ام 
القيوين الوطني - �ص م ع وميثله : خالد كلندر عبداهلل ح�صني   قد ا�صتاأنف 
بتاريخ  جزئي  جتاري   2016/1726 رقم   بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/ 
ال�صاعة   2017/7/2 امل��واف��ق  الح��د  ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت   2016/11/13
10.00 �صباحا  بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   

مذكرة اعالن بالن�سر
يف  الدعوى 2017/865  ا�ستئناف جتاري   

- ب�صفتهه كفيل  امل�صتاأنف �صده/ 1-خالقداد  در حممد �صالح زهي  اىل 
و�صامن ملديونية الكنز للتجارة العامة - �ص ذ م م  جمهول حمل القامة 
القرار/  ا�صتاأنف  م  قد  م  ذ  �ص   - العامة  للتجارة  /الكنز  امل�صتاأنف  ان  مبا 
احلكم ال�صادر بالدعوى رقم : 2013/1179 جتاري كلي بتاريخ 2017/5/2    
وحددت لها جل�صه يوم الثالثاء  املوافق 2017/7/18  ال�صاعة 10.00 �صباحا  
بالقاعة رقم ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا 

ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة اال�ستئناف
العدد 12057 بتاريخ 2017/6/29   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/843   تنفيذ مدين  
م م  جمهول  ذ  التجارية - �ص  للو�صاطة  املنفذ �صده/1- توتيل  اىل 
ب��ن خلفان  ع��ب��داهلل  ب��ن  التنفيذ/بدر  ان ط��ال��ب  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
اأقام  قد  امل��ازم��ي   عبداهلل  حممد  ح�صن  احمد   : وميثله  احل�صرمي 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )197896( وق��دره  به 
وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية



عائ�ضة خالد �لقا�ضمي: �ختيار �ل�ضارقة عا�ضمة 
عاملية للكتاب يوؤكد جناح �ال�ضرت�تيجية �ملعرفية

هنادي �ضالح �ليافعي: �ختيار �ل�ضارقة نتيجة حتمية للتكاتف 
�لو��ضح و�لر��ضخ بني جميع �ملوؤ�ض�ضات �لثقافية و�ملجتمعية

ندى ع�ضكر �لنقبي تعرب عن فخرها و�عتز�زها 
باختيار �ل�ضارقة عا�ضمة عاملية للكتاب

نور� بن هدية: رعاية حاكم �ل�ضارقة ودعمه 
للم�ضاريع �لثقافية كّر�ش �ضورة ح�ضارية لالإمارة

بدرية �آل علي تثمن �لدور �لكبري حلاكم �ل�ضارقة يف �إر�ضاء 
دعائم �لثقافة وتقدمي �لرعاية و�لدعم للمثقفني
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ال�صارقة:  فتيات  �صجايا  القا�صمي، مدير  عائ�صة خالد  ال�صيخة  قالت 
ياأتي اختيار ال�صارقة عا�صمًة عامليًة للكتاب لعام 2019، ليوؤكد جناح 
ال�صرتاتيجية املعرفية التي قامت عليها الإمارة، بتوجيهات مبا�صرة 
من �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي، ع�صو 
مل�صرية  وا�صحة  اأط���راً  ر�صمت  والتي  ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
متكني ثقايف وعلمي واأدبي رفيعة امل�صتوى، جعلت من ال�صارقة �صرحاً 

معرفياً �صاخماً يف املنطقة والعامل .
املبادرات  م��ن  بالعديد  ال�صارقة  حتفل  ال��ع��ام،  م���دار  على  واأ���ص��اف��ت: 

على  وت�صجع  وامل��وؤل��ف،  بالكتاب  حتتفي  التي  والفعاليات  وامل��ع��ار���ص 
القراءة وتر�صخها لدى الأجيال، ل�صيما النا�صئة منها، ومن هنا جاء 

بل منظمة اليون�صكو عا�صمًة للكتاب . اختيار الإمارة من قمِ
اأن اإجن��ازات الإم��ارة الثقافية  واأو�صحت مدير �صجايا فتيات ال�صارقة 
واملعرفية لي�صت وليدة اللحظة، ففي عام 1998 اختارتها اليون�صكو 
عا�صمة العرب الثقافية، كما اختريت عا�صمًة للثقافة الإ�صالمية لعام 
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2019، فاإن  واليوم، مع اختيارها لتكون عا�صمة عاملية للكتاب لعام 

للعلم  م��ن��ارًة  الكبرية  مكانتها  تر�صخ  لل�صارقة  املتوا�صلة  الإجن���ازات 
واملعرفة، ومت�صي بها بثقة نحو م�صتقبل م�صرق، تكون القراءة عماده، 

والثقافة والفن والأدب بنيانه، والإن�صان حمور تركيزه واهتمامه.
القيادة  ال�صارقة( منذ وقت مبكر نهج  تبنت )�صجايا فتيات  وتابعت: 
الر�صيدة القائم على تعزيز قيمة القراءة لدى النا�صئة، وتوطيد عالقة 
اأقامت العديد من الفعاليات والور�ص و�صاركت يف  اإذ  اأبنائنا بالكتاب، 
العديد من املعار�ص يف هذا اجلانب، اإمياناً منا باأننا بالقراءة وحدها 

ن�صمو ونرقى ونبني مكاننا بني الأمم .

اإدارة  اليافعي، مدير  وقالت هنادي �صالح 
رئي�ص  الأ����ص���رة،  ل�����ص��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�ص 
الطفل:  �صالمة  حلملة  املنظمة  اللجنة 
الدكتور  ال�����ص��ي��خ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  ن��ه��ن��ئ 
ال���ق���ا����ص���م���ي، ع�صو  ب����ن حم���م���د  ���ص��ل��ط��ان 
هذا  على  ال�صارقة،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
الإجن��از الثقايف الكبري ال��ذي  ي�صاف اإىل 
الإمارة  حققتها  ال��ت��ي  الإجن����ازات  �صل�صلة 
العلم  املا�صية على خارطة  الأع��وام  خالل 
امل�صتوى  على  لها  �ُصجلت  والتي  واملعرفة، 
املحلي والعاملي لت�صكل  منرباً ثقافياً بارزاً 
يدعم ثقافة القراءة وير�صي معامل املعرفة 

لدى اأفراد املجتمع جميعهم .
املميز  النجاح  ه��ذا  ج��اء  اليافعي:  واأك���دت 
الوا�صح  للتكاتف  حتمية  نتيجة  لل�صارقة، 

الثقافية  املوؤ�ص�صات  جميع  ب��ني  وال��را���ص��خ 
تنفيذ  اإىل  دوم��اً  �صعت  والتي  واملجتمعية، 
اتخاذ  باأهمية  الر�صيدة  القيادة  توجهات 
القراءة والكتاب كواحد من اأهم اأ�صا�صيات 
قادر  ومثقف،  واع  جمتمع  لإيجاد  احلياة، 
على جعل الإمارة والدولة يف مقدمة الدول 

العاملية على خارطة الثقافة واملعرفة.
واأ�صافت اليافعي: نفذت الإمارة روؤاها على 
اأبناء  وثقافة  م��ع��ارف  ببناء  ال��واق��ع  اأر����ص 
الأطفال  اأول��ت  اإذ  الطفولة،  منذ  املجتمع 
ع��ن��اي��ة ك��ب��رية جت�����ص��دت يف ال��ت��اأك��ي��د على 
املعرفة،  التعليم واحل�صول على  حقهم يف 
وموؤثرين  ف��اع��ل��ني  اأف������راداً  ب��ذل��ك  لتبني 
ق���ادري���ن ع��ل��ى حت��ق��ي��ق ط��م��وح��ات الإم����ارة 

والدولة مب�صتقبل اأكر ريادة ومتّيز .

مدير  هدية،  بن  ن��ورا  هناأت 
ب���ال ح�����دود، �صاحب  ث��ق��اف��ة 
ال�������ص���م���و ال�������ص���ي���خ ال���دك���ت���ور 
�صلطان بن حممد القا�صمي، 
ع�صو املجل�ص الأعلى، حاكم 
اختيار  مبنا�صبة  ال�����ص��ارق��ة، 
عا�صمة  ال�������ص���ارق���ة  اإم��������ارة 
 2019 للعام  للكتاب  عاملية 
املتفّرد  ال��ن��ه��ج  اأن  واأك�����دت   ،
ال�صمو  ل�����ص��اح��ب  وال���ث���اب���ت 
امل�صاريع  ودع������م  رع����اي����ة  يف 
ال���ث���ق���اف���ي���ة ك�����ّر������ص ����ص���ورة 
ح�������ص���اري���ة ل�����الإم�����ارة اأم�����ام 
ب���ل���دان ال���ع���امل، م�����ص��رية اأن 
دعائم  اإر�صاء  �صموه يف  روؤي��ة 
املعرفة والعلم والأدب �صكلت 
حوار  لإن��ت��اج  اأ�صا�صية  ركيزة 
ب���ن���اء م���ع خمتلف  اإن�������ص���اين 

ثقافات العامل.
نفخر  ه��دي��ة:«  بن  واأ�صافت 

اإمارة  باملكانة التي حتظى بها 
على  لتوؤكد  املنا�صبة جاءت  وهذه  العامل،  ال�صارقة بني مدن 

كونها منارة ال�صرق معرفياً، 
من  لعدد  وحا�صنة  وعلمياً، 
الرائدة  الثقافية  الفعاليات 
ع����ل����ى امل���������ص����ت����وى ال���ع���رب���ي 
والعاملي، الأمر الذي يدعونا 
الفاعلة  اجلهود  تكثيف  اإىل 
خمتلف  حت��ق��ي��ق  ���ص��ب��ي��ل  يف 
الهادفة  واخلطط  امل�صاريع، 
وتر�صيخ  بالكتاب  للنهو�ص 

نهج القراءة.
تهنئتها  ه��دي��ة  ب��ن  وخ��ت��م��ت 
امل�������ص���روع  اإىل  ب�����الإ������ص�����ارة 
ال��ث��ق��ايف ال��ك��ب��ري ال����ذي خّط 
ال�صمو  ����ص���اح���ب  م���الحم���ه 
حاكم ال�صارقة منذ ما يزيد 
ب��اأح��رف من  على 40 ع��ام��اً 
ذهب، اإذ تتك�صف معامله بهذا 
الإجناز املتفّرد الذي ي�صاف 
التي  الإجن���ازات  �صل�صلة  اإىل 
بقيادة  الإم����������ارة  ح��ق��ق��ت��ه��ا 
�صّموه، ما يعك�ص وهجاً ثقافياً 

ينطلق من ال�صارقة اإىل العامل.   

اآل ع���ل���ي، م���دي���ر م���ب���ادرة  ب����دري����ة  ه����ن����اأت 
اإىل  ال��رام��ي��ة  التعليمية  امل��ب��ادرة  »ل��غ��ت��ي«، 
دعم التعليم باللغة العربية بو�صائل ذكية 
�صاحب  مقام  ال�صارقة،  وط��الب  لأط��ف��ال 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد  ال�صمو 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي، 
ال�صارقة  اإم��ارة  اختيار  مبنا�صبة  ال�صارقة، 
ع��ا���ص��م��ة ع��امل��ي��ة ل��ل��ك��ت��اب ل��ل��ع��ام 2019، 
ال�صمو،  ل�����ص��اح��ب  ال��ك��ب��ري  ال����دور  م��ث��ّم��ن��ة 
الثقافة  ب��اإر���ص��اء دع��ائ��م  امل�����ص��ي ق��دم��اً  يف 
للمثقفني،  وال����دع����م  ال���رع���اي���ة  وت���ق���دمي 

والعتناء مبقدرات اللغة العربية. 
ال�صارقة،  ع���رّبت  لطاملا  ع��ل��ي:  اآل  وق��ال��ت 
ع����ن كونها  ف���ي���ه،  ل��ل�����ص��ك  مب����ا ل جم�����ال 
لكوكبة  ومنطلٌق  والعلماء،  للعلم  م��ن��ارة 
الهادفة  الثقافية  وامل��ب��ادرات  امل�صاريع  من 
باأ�صا�صات  اإىل تاأ�صي�ص جيل مثقف مت�صلح 

يف  الأ�صا�ص  الركيزة  فهي  العربية،  اللغة 
مت  املنطلق  ه��ذا  وم��ن  النه�صوي،  ال��ب��ن��اء 
تخ�صي�ص مبادرة لغتي، ال�صاعية اإىل ربط 
وتعزيز  الأم،  بلغتهم  اجل��دي��دة  الأج��ي��ال 
با�صتخدام  العملية  وق��درات��ه��م  مهاراتهم 
اأح������دث ال���ط���رق وال���و����ص���ائ���ل ل��ت��ع��ّل��م لغة 

ال�صاد. 
تكن  مل  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  علي  اآل  واأ���ص��ارت 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات  ل���ول  لتتحقق 
ودعمه املتوا�صل لكل ما من �صانه اأن ي�صهم 
بفاعلية يف اإثراء ح�صيلة الأجيال املعرفية 
با�صتخدام  �صموه  وّج���ه  حيث  وال��ف��ك��ري��ة، 
التكنولوجية  �صيما  ل  الو�صائل  خمتلف 
الع�صر  معطيات  مع  تتوافق  والتي  منها 
اللغة  �صبيل غر�ص وحتبيب  وتوظيفها يف 
ال��ع��رب��ي��ة يف ن��ف��و���ص ال��ن��ا���ص��ئ��ة ل��ت�����ص��ه��م يف 

نة بالعلم واملعرفة.  تن�صئة اأجياٍل حم�صّ

النقبي،  ع�����ص��ك��ر  ن����دى  ���ص��ع��ادة  ع����رّبت 
لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  ع��ام  مدير 
باختيار  واع��ت��زازه��ا  ع��ن فخرها  امل���راأة 
للكتاب  عاملية  عا�صمة  ال�صارقة  اإم��ارة 
للعام 2019 ملا ميثله هذا الختيار من 
ا���ص��ت��ح��ق��اق واإجن�����از ك��ب��ري ي�����ص��اف اإىل 

�صّجل منجزات اإمارة العلم واملعرفة.
وق���ال���ت ال��ن��ق��ب��ي: ن��ع��ت��ّز ج��م��ي��ع��اً بهذا 
الختيار الذي يدل على مكانة الإمارة 
املحلي  امل�صتويني  على  وعلمياً  ثقافياً 
وال���ع���امل���ي، واإن�����ه اإجن�����از ي��ج�����ص��د روؤي����ة 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان 
املجل�ص  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د  ب��ن 
الأع���ل���ى، ح��اك��م ال�����ص��ارق��ة، ال����ذي دعا 
ترعى  متينة  حتتية  بنية  تاأ�صي�ص  اإىل 
اهتماما  وت�����ويل  وامل��ث��ق��ف��ني  ال��ث��ق��اف��ة 
كبرياً مبجالت احلفاظ على املقدرات 
بها  ت��زخ��ر  ال��ت��ي  ت��ل��ك  ���ص��واء  الثقافية 

بها  نتقاطع  التي  اأو  العربية  احل�صارة 
امل�صتوى  على  الإن�صانية  الثقافة  م��ع 

العاملي.
 واأ�صافت: اأهنئ با�صمي وبا�صم خمتلف 
اجل���ه���ات وال�����دوائ�����ر امل��ن�����ص��وي��ة حتت 
املراأة  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة  ل��واء 
�صلطان  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  م��ق��ام 
املجل�ص  ع�صو  ال��ق��ا���ص��م��ي،  حم��م��د  ب��ن 
وقرينته  ال�������ص���ارق���ة،  ح���اك���م  الأع����ل����ى، 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ��ة ج���واه���ر ب��ن��ت حممد 
امل��ج��ل�����ص الأعلى  رئ��ي�����ص��ة  ال��ق��ا���ص��م��ي،  
رئي�ص  ب��ال�����ص��ارق��ة،  الأ�����ص����رة  ل�������ص���وؤون 
على  امل���راأة  لريا�صة  ال�صارقة  موؤ�ص�صة 
اإىل �صل�صلة  ال��ذي ي�صاف  هذا الإجن��از 
اإمارة  الإجنازات الكبرية التي حققتها 
حتقيقها  يف  مت�����ص��ي  ال���ت���ي  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صمو  لروؤى وتوجيهات �صاحب  وفقاً 
اإر�صاء  اإىل  ال��داع��ي��ة  ال�����ص��ارق��ة،  ح��اك��م 

اأن  كما  واملثقفني،  للثقافة  داع��م  مناخ 
وعطاء  جهد  ثمرة  ياأتي  الإجن���از  ه��ذا 
حتت  الإم���ارة  بداأتها  مل�صرية  متوا�صل 
اإعالء  ب��اجت��اه  النبيل  حاكمها  ق��ي��ادة 
جلموع  الفر�صة  واإتاحة  الثقافة  �صاأن 
املثقفني من اأن ينهلوا من معني العلم 

واملعرفة الذي ل ين�صب.
وّث����م����ن����ت ال���ن���ق���ب���ي خم���ت���ل���ف اجل���ه���ود 
التنويرية واملعرفية التي �صعت وخالل 
�صنوات طويلة اإىل جعل اإمارة ال�صارقة 
ومنارة  واملتعّلمني،  العلم  اأنظار  حمّط 
حتتذى يف تثبيت دعائم الثقافة م�صرية 
والإ�صالمية  ال��ع��رب��ي��ة  الأم����ة  اأن  اإىل 
ال�صمو  �صاحب  بحجم  لقائد  بحاجة 
ذو نظرة ثاقبة وروؤى فاعلة تدفع دوماً 
باجتاه اإعالن �صاأن الثقافة وتر�ّصخ من 
اأينما  لالإن�صان  خدمة  املعرفة  دع��ائ��م 

وجد.

ي�صتمر حتى نهاية اأغ�صط�ض املقبل

»�ت�ضاالت لكتاب �لطفل« ت�ضتقبل طلبات �مل�ضاركني يف ن�ضختها �لتا�ضعة �إلكرتونيًا
•• ال�سارقة-الفجر:

نطاق  ت���و����ص���ي���ع  اإىل  ���ص��ع��ي��ه��ا  اإط��������ار  يف 
امل�����ص��ارك��ات، وف��ت��ح امل��ج��ال اأم���ام اأك���رب عدد 
ممكن من النا�صرين والكتاب والر�صامني، 
اأع��ل��ن��ت ج��ائ��زة ات�����ص��الت ل��ك��ت��اب الطفل، 

املخ�ص�صة  اجل���وائ���ز  واأه����م  اأب����رز  اإح����دى 
والتي  العربي،  ال��ع��امل  يف  الأط��ف��ال  لأدب 
ينظمها املجل�ص الإماراتي لكتب اليافعني 
باب  فتح  عن  »ات�صالت«،  �صركة  وترعاها 
ال��ت��ق��دمي اإل��ك��رتون��ي��اً اأم����ام ن��ا���ص��ري كتب 
باللغة  ال�������ص���ادرة  وال��ي��اف��ع��ني  الأط����ف����ال 

ال���ع���رب���ي���ة م����ن خم��ت��ل��ف اأن����ح����اء ال���ع���امل، 
التا�صعة،  ن�صختها  يف  بامل�صاركة  الراغبني 
الإلكرتوين  م��وق��ع��ه��ا  خ���الل  م���ن  وذل����ك 
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وي���������زود امل�����وق�����ع الإل�������ك�������رتوين جل���ائ���زة 
عام،  ب�صكل  زواره  الطفل  لكتاب  ات�صالت 

والراغبني بامل�صاركة على وجه اخل�صو�ص 
بدًء  باجلائزة،  املتعلقة  التفا�صيل  بكافة 
بالتاأ�صي�ص والأه��داف والإجن��ازات، مروراً 
ب�صروط ومعايري امل�صاركة والتي تت�صمن 
للفئات  موجهة  املر�صحة  الكتب  تكون  اأن 
يكون  واأل  ع���ام���اً،   18-0 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 
الفوز بجائزة حملية  له  �صبق  الكتاب قد 
باللغة  ي��ك��ون  واأن  ع��امل��ي��ة،  اأو  ع��رب��ي��ة  اأو 

العربية.
كما ي��ق��دم امل��وق��ع ملحة م��وج��زة ع��ن فئات 
اجل���ائ���زة ال�����ص��ت وه����ي: ف��ئ��ة ك��ت��اب العام 
العام لليافعني، وفئة  للطفل، وفئة كتاب 
اأف�����ص��ل ن�����ص، وف��ئ��ة اأف�����ص��ل ر���ص��وم، وفئة 
اأف�صل اإخراج، وفئة اأف�صل تطبيق تفاعلي 
ملء  بامل�صاركة  الراغبني  وعلى  للكتاب، 
ا�صتمارات التقدمي وفقاً للبيانات املطلوبة 
وفئة  واليافعني،  الأط��ف��ال  كتب  فئات  يف 
باأنه  علماً  للكتاب،  تفاعلي  اأف�صل تطبيق 
�صيتم ا�صتقبال طلبات امل�صاركة حتى تاريخ 
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وت��ع��ت��رب ج��ائ��زة ات�����ص��الت ل��ك��ت��اب الطفل 
املخ�ص�صة  اجل���وائ���ز  واأه����م  اأب����رز  اإح����دى 
وتبلغ  ال��ع��رب��ي،  الطفل  بكتاب  ل��الرت��ق��اء 
درهم   1،200،000 الإجمالية  قيمتها 

اإماراتي، تتوزع على النحو التايل: 300 
يتم  للطفل،  العام  كتاب  لفئة  دره��م  األ��ف 
والر�صام،  وامل��وؤل��ف  النا�صر  على  توزيعها 
بواقع 100 األف درهم لكل واحد منهم؛ 
العام  ك���ت���اب  ل��ف��ئ��ة  دره�����م  األ�����ف  و200 
املوؤلف  ب���ني  م��ن��ا���ص��ف��ة  ت����وزع  ل��ل��ي��اف��ع��ني، 
اأف�صل  لفئة  دره��م  األ��ف  والنا�صر، و100 

ن�ص.
األ���ف درهم   100  وت��ق��دم اجل��ائ��زة مبلغ 
درهم  األ���ف  و100  ر���ص��وم،  اأف�����ص��ل  لفئة 
درهم  األ���ف  و100  اإخ����راج،  اأف�����ص��ل  لفئة 
للكتاب،  ت��ف��اع��ل��ي  ت��ط��ب��ي��ق  اأف�����ص��ل  ل��ف��ئ��ة 
خم�ص�صة  دره���م  األ���ف   300 ج��ان��ب  اإىل 
قدرات  لبناء  عمل  ور���ص  �صل�صلة  لتنظيم 
والر�صم،  ال��ك��ت��اب��ة،  يف  ال��ع��رب��ي  ال�����ص��ب��اب 
بهدف اكت�صاف ورعاية اجليل اجلديد من 

املواهب العربية يف جمال كتب الأطفال.
وك��ان��ت ج��ائ��زة ات�����ص��الت ل��ك��ت��اب الطفل 
من  مب���ب���ادرة   ،2009 ع���ام  يف  ان��ط��ل��ق��ت 
القا�صمي،  ���ص��ل��ط��ان  ب��ن��ت  ب����دور  ال�صيخة 
للمجل�ص  ال��ف��خ��ري  وال��رئ��ي�����ص  امل��وؤ���ص�����ص 
تعزيز  بهدف  اليافعني،  لكتب  الإم��ارات��ي 
الكتاب  ح���ب  وغ���ر����ص  ال�����ق�����راءة،  ث��ق��اف��ة 
ال��ع��رب��ي يف ن��ف��و���ص الأط���ف���ال م���ن خالل 

لأف�صل  الإب���داع���ي���ة  الإن���ت���اج���ات  ت��ك��رمي 
امل���وؤل���ف���ني، وال��ر���ص��ام��ني، وال��ن��ا���ص��ري��ن يف 
وت�صجيع  الأط��ف��ال،  كتب  �صناعة  جم��ال 

الأطفال  اأع��داد متزايدة من كتب  اإ�صدار 
وت�صميماً  ن�صاً  اجل��ودة،  العالية  العربية 

واإخراجاً. 
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مها �ضربي: )طاقة نور( ال 
يحر�ش على �خليانة �لزوجية

تعاملت مع النجاح بتوا�صع واحتفظُت به يف قلبي كالفرح واحلزن

منى و��ضف : م�ضل�ضل )�لهْيبة(... الم�ش �ضيئًا ما يف كل �إن�ضان
م�صل�صل  حققه  الذي  ال�صاحق  النجاح  اإىل  تنظرين  • كيف 

)الهيبة( والذي بداأ منذ اأول يوم؟
اإي��اه )املُ��خ��رج( �صامر  �صّلمني  ال��ذي  الن�ص  ق���راأُت  اأن  - منذ 
الربقاوي، وو�صلُت اإىل ن�صفه �صعرت باأن فيه �صيئاً جمياًل 
�صادقة  اأك��ون  وك��ي  كّله.  الن�ص  ق��راءة  تابعُت  ثم  وحقيقياً. 
100 يف املئة توّقعُت له النجاح، ولكنني مل اأتوقع اأن يحقق 
كل هذا النجاح. كان الأمر مفاجاأة كبرية جداً. �صبحان اهلل 

اأحياناً حت�صل هذه الأمور، كما يف الأفالم وامل�صل�صالت.
• هل ما زال النجاح يفاجئك ويبهرك بعد م�صريتك الفنية 

الغنية والقّيمة والراقية، احلافلة باأ�صعب الأدوار؟
- اأنا ل يبهرين النجاح الكبري، ول يحبطني الف�صل الكبري. 

اأنا امراأة عملية. يف حلظتها اأفرح 
بالنجاح، من الآن وحتى اأموت، 

ل  اأن��ا  نف�صه  الوقت  يف  ولكن 
اأنه  م��ع  الف�صل،  م��ن  اأخ���اف 

ممّثلة  لأن��ن��ي  معي  ح�صل 
وتلفزيون  واإذاع��ة  م�صرح 
كنُت  اأنني  غري  و�صينما. 
اأت��ع��ام��ل م��ع ال��ن��ج��اح من 
وبن�صوٍة  كبري  غ��رور  دون 
اإىل  بال �صك، ولكن لي�ص 
اأم�����ص��ي واأق���ول  اأن  درج���ة 

)يا اأر�ص ا�صتّدي وما حدا قدي(، بل تعاملُت معه بتوا�صع، 
ب��ه يف قلبي ك��ال��ف��رح واحل����زن. وع��ن��دم��ا لقيُت  واح��ت��ف��ظ��ُت 
الف�صل، مل اأَخف منه مطلقاً، بل ا�صتمررُت مثل اجلواد، اأكبو 

ثم اأقوم لأرمح من جديد.
ماذا  )ال��ه��ي��ب��ة(،  م�صل�صل  يف  ج��ب��ل(  )اأم  دور  جت�ّصدين   •

وجدتمِ يف هذه ال�صخ�صية التي اأثنى عليها اجلميع؟
- اأنا ل اأقبل ب��دوٍر ل اأحبه. اأنا اأح��ّب امل��راأة القوية، ال�صلبة 
ماذا  تعرف  التي  الأم  واملعطاءة،  القادرة  القوية  واحلنونة. 
يكونوا  اأن  اأب��ن��اءه��ا  ت��ري��د  ال��وط��ن مت��ام��اً،  الأم مثل  ت��ري��د. 
عندها(.  يف  )�صو  تعرف  لأن��ه��ا  الغد  م��ن  تخاف  ول  حولها 
اأدوار املراأة ال�صعيفة  اأنا ل اأحب  هذه الأدوار لطاملا لعبُتها. 
اأن��ا يف عمر معنّي  تليق بي.  الأ�صا�ص ل  وامل�صتكينة، وهي يف 

لعبُت هذه الأدوار، والنا�ص اأحبوين فيها وتقّبلوين، 
الأم  واأقول:)ممكن  لها مربرات،  اأجد  و�صرُت 

ت��ع��م��ل ه��ي��ك، ومم��ك��ن ت��ك��ون ه���ي���ك(، ولكن 
جواتك  من  )بيطلع  فجاأة  اأدواراً  هناك 

فيها  ما�صية  واأن���ت  ال��غ��اب��ة  مثل  �صي 
تكت�صفني ن��وع��اً م��ن ال���زرع اأن��ت ما 

احلياة  ه���ي  ه���ك���ذا  ب��ت��ع��رف��ي��ه(. 
احياناً  ي�صادفنا  حيث  الفنية، 

جن����اح ل ي��و���ص��ف، واأن�����ا بال 
مبالغة اأعي�ص نف�ص جناح 

)الر�صالة(،  فيلم 

لأن الكالم الذي اأ�صمعه عن )الهيبة( مل اأ�صمع مثله اإل مع 
فيلم )الر�صالة(.

الإن�صانة،  وا�صف  منى  ت�صبه  هل  جبل(،  )اأم  �صخ�صية   •
وخ�صو�صاً اأنك قلتمِ اإنك حتبني املراأة القوية؟

-)اأن���ا ه��ي��ك( )���ص��اح��ك��ة(، اأمت��ن��ى اأن اأك���ون ك��ذل��ك. ككل اأّم، 
اأم  اأنني  وخ�صو�صاً  اأبنائي،  جت��اه  ال�صعف  من  القليل  ل��دّي 
تقّويني  الأدوار، وهي  اأتعلم من هذه  ولكنني  ل�صاب وحيد. 
)دوبل( كممّثلة وكامراأة خارج اإطار التمثيل، ولهذا ال�صبب 
ا�صتمررُت. اأدواري القوية جعلت النا�ص يتعاملون معي يف اأي 

و�صط على اأنني امراأة قوية وبف�صلها اأ�صبحت قوية.
اأدوارك؟ من  تعّلمتمِ  اأنك  يعني  • هذا 

- طبعاً. هذا النجاح بالن�صبة اإيل لي�ص جماناً، بل حاولُت 
اأن  �صيء.  كل  اأفعل  واأن  نف�صي،  على  اأتعب  اأن 
خمزوناً  اأك�����ّون  ك��ي  نف�صي  واأث���ّق���ف  اأق�����راأ 
داخلياً يخرج وي�صاعدين كممثلة،)لأمر 

لي�ص لعبة(.
عائلة  مع  التعاطف  انتقد  البع�ص   •
اجلبل(.  )�صيخ  القانون  عن  جة  خارمِ
ُوجه  الذي  النقد  اإىل  كيف تنظرين 

اإىل هذا التعاطف؟
- ل �صك يف اأنها عائلة مرتابطة جداً 
جة عن القانون.  ويف الوقت نف�صه خارمِ
َمن  وهناك  َتعاطف معها  البع�ص 
اعترب اأنها خارجة عن القانون 
فلماذا التعاطف معها! لكن 
النا�ص  من  الفئة  ه��ذه  هل 
موجودة اأو غري موجودة؟ 
ه��ي م��وج��ودة وب��ك��رة يف 
والكل  م��ع��ّي��ن��ة  م��ن��اط��ق 
ي�����ع�����رف ذل���������ك. رمب����ا 
مهما  اأ�صخا�ص  هناك 
اأخطاء  ه��ن��اك  ك��ان��ْت 
اأن  اإل  ح��ي��ات��ه��م،  يف 
العائلي  ال���رتاب���ط 
والبحث  ع��ن��ده��م 
ع��������ن الأ���������ص��������ول 
ال����ع���������ص����ائ����ري����ة، 
اإىل  ي�����دف�����ع�����ن�����ا 
اح�������رتام�������ه�������م، 
رغماً  ل���و  ح��ت��ى 

عنا.
ال�������الف�������ت   •
التعاطف  اأن 
فرد  ك��ل  �َصَمل 
م�������ن اأف������������راد 

العائلة: الأم والأولد؟
- رمبا �صبب النجاح، اأن النا�ص يريدون حالياً تفريغ �صيء اأو 
�صحنة ما يف داخلهم، اأو غ�صب. اأحياناً اأجل�ص واأدر�ص ال�صبب، 
واأجد اأن هذا العمل لم�ص �صيئاً معّيناً داخل النا�ص... رمبا 

من خالل ما يح�صل يف املنطقة.
العمل؟ هذا  يف  نف�صه  راأى  �صخ�ٍص  كل  اأن  • بدليل 

- هذا ما اأريد اأن اأقوله. العمل لم�ص �صيئاً ما يف كل اإن�صان. 
اإما �صعفاً واإما قوة يف اأنف�صنا... ل اأعرف. من ال�صعب اأحياناً 

اأن يجد الإن�صان جواباً عن ال�صوؤال )ملاذا؟(.
�صتختارين  كيف  الكبري،  والنجاح  املمّيز  الدور  هذا  • بعد 
اأدوارك املقبلة. هل تخافني الإقدام على خطوة فنية يكون 

جناحها اأقّل؟
اأنني بعد جناح فيلم )الر�صالة( �صّدقُت  اأخ��اف. لو  اأنا ل   -
اأنني �صاركُت يف فيلم عاملي لكنُت توقفُت عنده وراحت علّي 
اأدوار كثرية من بعده. اأنا امراأة عملية جداً، اأعرف ماذا اأريد 
ياأتيني  اأن  الطريق، وميكن  اأ�صري على هذه  اأنا  من احلياة، 
دور مثله اأو دور اأعظم، ولو مل اأكن بال�صورة ملا كان ُعر�ص 
هذا الدور علّي يف الأ�صا�ص. اأنا موجودة على ال�صاحة، قّدمُت 
و)العّراب(.  ري���ت(  و)ي���ا  �صغف(  و)ج��رمي��ة  )���ص��م��را(  قبله 
)الهيبة(  يف  دوري  اإىل  اأ�صل  جعلْتني  التي  هي  الرتاكمات 

ولي�ص جماناً.
ال�صنة؟ هذه  ال�صورية  الدراما  وجدتمِ  • كيف 

اأعماًل  ولكن هناك  الأعمال،  اأ�صاهد كل  اأنا مل  ب�صراحة،   -
اأرجئ  اجليدة  الأع��م��ال  غالبية  اأن  نن�صى  األ  ويجب  جيدة. 

عْر�صها اإىل ما بعد رم�صان.

�صدها؟ اأم  م�صلحتها  يف  ي�صّب  التاأجيل  هذا  • وهل 
- ل يعقل اأن ُتعر�ص كل الأعمال يف رم�صان. هناك اأعمال ملا 
اأخرى �صُتعر�ص يف  واأعمال  بعد رم�صان و�صتاأخذ فر�صتها، 
ال�صتاء وتاأخذ فر�صتها اأي�صاً، لأن النا�ص يكونون يف بيوتهم 
هو  دائ��م��اً  لي�ص  الرم�صاين  ال�صباق  التلفزيون.  ويتابعون 

احل�صان الرابح.
على  الكاملة  الأعمال  من  ُيعترب  )الهيبة(  اأن  �صك  • ول 

كل امل�صتويات، بدليل تفّوقه يف )املطحنة( الرم�صانية؟
اأننا  )اإي����ه واهلل م��ط��ح��ن��ة(. م��ا ح�صل م��ع )ال��ه��ي��ب��ة( ه��و   -
خالل  ما  ب�صيء  نتاأمل  كنا  ك��ث��رياً.  بع�صاً  بع�صنا  نحّب  كنا 
ما  كل  قّدمت  املنتمِجة  وال�صركة  راي��ق(  )وجهنا  الت�صوير. 
اأحببنا  كلنا  مكانه.  يف  منهم  واح���د  ك��ل  واملمثلون  عندها، 
اأدوارنا. وهناك اأمر مهم اأنه مل تعرت�صنا اأي م�صكلة خالل 
العمق  اإىل  معها  ونن�صاب  الق�صة  م��ع  ون��ذه��ب  الت�صوير، 

وندخل فيها. يف مثل هذه احلالة ل بد اأن ينجح العمل.
على  ���ص��ك��رك  ال���ذي  ح�صن  ت��ي��م  للممثل  ت��ق��ول��ني  م���اذا   •
�صنداً  �صّكل  وج���ودك  اأن  واع��ت��رب  العمل،  ه��ذا  يف  م�صاركتك 

ل�)الهيبة(؟
- اأنا اأخجل من هذا الكالم. نحن ن�صمع الإطراء من اجليل 
اأ�صعر باأن هذا الكالم يعك�ص  الذي اأتى بعدنا اأو بعد بعدنا. 
املحبة والحرتام. عندما اأ�صارك يف اأي عمل ل اأ�صعر باأنني 
اأ���ص��ان��د ب��ل اأ���ص��ع��ر ب��اأن��ن��ي اأم��ّث��ل واأع��ي�����ص واأت��ن��ف�����ص، واأن هذه 
حياتي  يف  ولي�ص  واح���رتام  مبحبة  اأتعامل  وهكذا  عائلتي. 
)�صو  اأفكر  اأن��ام  وعندما  التمثيل،  اأتنف�ص  اأن��ا  التمثيل.  غري 

هّوي الدور اللي اهلل رح يبعتلي ياه(.

اخل�����ي�����ان�����ة  �������ع  اأ��������ص�������جِّ )ل 
الفنانة  اإن���ه���ا  ال����زوج����ي����ة(. 
امل�صرية ال�صابة مها �صربي، 
م���ت���ح���دث���ًة ع�����ن دوره���������ا يف 
)طاقة  الرم�صاين  امل�صل�صل 
نور(، وراف�صًة اتهام البع�ص 
ب����اأن����ه����ا حت����ر�����ص على  ل���ه���ا 
اخليانة  ج���رمي���ة  ارت�����ك�����اب 
تقدميها  ب���ع���د  ال����زوج����ي����ة، 
اخلائنة  ال��زوج��ة  �صخ�صية 
الذي  امل�صل�صل  يف  )�صامية(، 
الدراما  باقة  �صمن  عر�ص 
ال�صا�صات  على  الرم�صانية، 

امل�صرية والعربية.
�صربي قالت: )بعد النجاح 
�صخ�صية  ح���ق���ق���ت���ه  ال�������ذي 
ب���ه جمهور  و���ص��ه��د  ���ص��ام��ي��ة 
باتهامي  فوجئت  امل�صل�صل، 
باحل�ص على اخليانة، ب�صببا 
مها  واأن  مت���ث���ي���ل،  جم������رد 
تختلف  ال���واق���ع  يف  ���ص��ربي 
متتُّ  ول  �صامية،  عن  متاماً 
لها ب�صلة، وكل ما حدث هو 
الكامريا  اأمام  جمرد متثيل 

فقط(.
واأ�صافت: )اأرى اأن �صخ�صية 
اخلائنة موجودة يف املجتمع، 
فنياً  منها  التحذير  ويجب 

ولي�ص تخبئتها(

�ضمرية �ضعيد جنحت يف لفت
 �الأنظار باإعالنها )�خلريي(

ال��ف��ن��ان��ة امل��غ��رب��ي��ة ���ص��م��رية �صعيد 
تغمرها حالة من الفرح ، وال�صبب 
وراء فرحتها اأنها اأ�صهمت بالغناء 
يف ت��ق��دمي اإع����الن ت��روي��ج��ي من 
اأج������ل م�������ص���روع ط���ب���ي خ�����ريي يف 
م�صر، واأثار الإعالن ردود اأفعال 
التي  الأغنية  اأن  خ�صو�صاً  طيبة 
بالب�صر  تفي�ص  �صعيد  ق��دم��ت��ه��ا 

والتفاوؤل.
�صمرية �صعيد قالت: اإنها رف�صت 
ع������دداً م���ن الإع����الن����ات ال���ت���ي مت 
اختارت  ولكنها  عليها،  عر�صها 
ذل���ك الإع�����الن ال����ذي مل�����ص��ت فيه 
املر�صى،  خلدمة  اإن�صانياً  طابعاً 
ل  بحتاً  اإن�صانياً  عماًل  واعتربته 
تخالطه عنا�صر اأخرى، م�صيفًة 
اأن الر�صالة التي يقدمها اأهم ما 

جذبها اإىل امل�صاركة.
املغربية  الفنانة  اإن  النقاد  وق��ال 
���ص��م��رية ���ص��ع��ي��د، جن��ح��ت يف لفت 
مل�صلحة  ب����اإع����الن����ه����ا  الأن������ظ������ار 
لعالج   57357 م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
���ص��رط��ان الأط���ف���ال ال���ذي ُعر�ص 

مراراً خالل ال�صهر الكرمي.
ال��ت��ي حتمل  اأن الأغ��ن��ي��ة،  ُي���ذَك���ر 
تاأليف  عنوان )و�ص اخل��ري(، من 
نادر عبد اهلل واأحلان تامر عا�صور 
وتوزيع هاين يعقوب، ومن اإخراج 

حممد ه�صام الر�صيدي.

جناٌح ممّيز حققه م�صل�صل )الهيبة( يف كل الدول التي ُعر�ض فيها. ولي�ض مبالغًة القوُل اإن هذا 
العمل تبواأ مكانة رفيعة امل�صتوى يف دراما ال�صهر الف�صيل بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.

غالبيّتهم  يف  ب��دوا  الذين  وممّثليه  واإنتاجه  واإخ��راج��ه  ته  بق�صّ )ا�صتثنائي(  م�صل�صل  هو 
جنومًا يف الأداء، بدليل اأنه احتّل املرتبة الأوىل من حيث ِن�صب امل�صاهدة، ول يزال يوا�صل 

جناحاته.
و�صاركت النجمة القديرة منى وا�صف يف )الهيبة( بدوٍر ا�صتثنائي هو )اأم جبل(، والدة 
)جبل( )يوؤدي دوره النجم تيم ح�صن( و)�صخر( )يوؤدي الدور اأوي�ض خملالتي(، 
وهي تعي�ض اليوم جناح هذا الدور وتتذّوقه، ول تبالغ عندما تقول )اأعي�ض نف�ض 
جناح فيلم الر�صالة، لأن الكالم الذي اأ�صمعه عن الهيبة مل اأ�صمع مثله اإل مع هذا 

الفيلم(.
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غ�ضل �ليدين مينع 6 ماليني حالة وفاة �ضنويا
اليدين خا�صة الأطفال، لفتًة  اليوني�صيف من عدم غ�صل  حذرت منظمة 
اإىل اأن العديد من الأماكن فى جميع اأنحاء العامل من النادر اأن يغ�صلون 
مينع  اليدين  غ�صل  اإن  لها  بيان  ف��ى  املنظمة  وق��ال��ت  بال�صابون،  اأيديهم 
الأطفال  ف��ى  �صنويا  حت��دث  وف���اة  ح��ال��ة  م��الي��ني  ل�6  الرئي�صية  الأ���ص��ب��اب 

ال�صغار فى جميع اأنحاء العامل.
اأظهرت   ،"Medical Xpress" الأم��ري��ك��ى  الطبى  للموقع  ووف��ق��اً 
الأمريكية  الوكالة  مع  بافالو  جامعة  من  باحثون  يقودها  جديدة  درا�صة 
تتح�صن  اأن  يجب  اليدين  غ�صل  �صلوك  اأن  واليوني�صيف  الدولية  للتنمية 

ب�صكل كبري يف البلدان املنخف�صة واملتو�صطة الدخل.
وبا�صتخدام بيانات من 51 درا�صة ا�صتق�صائية على ال�صعيد الوطنى، حدد 
الباحثون ن�صبة الأ�صر املعي�صية التى يوجد فيها ال�صابون واملاء فى مكان 
لغ�صل اليدين فى املنزل وترتاوح الن�صب اأقل من %0.1 فى اإثيوبيا اإىل 

�صربيا. فى   96.4%
"بافانى رام" اأ�صتاذ علم الأوبئة وال�صحة البيئية ومدير  واأو�صح الباحث 
جمتمع الإن�صاف فى ال�صحة العاملية، اأنه مل يتم قيا�ص غ�صل اليدين ب�صكل 

منتظم فى العديد من البلدان.
اأماكن  فى  وو�صعها  اليدين  غ�صل  م��واد  حت�صري  �صرورة  الباحثون  واأك��د 
غ�صل اليدين فى امل�صكن، ول �صيما فى املناطق الريفية الأكر فقراً، حيث 
يكون الأطفال اأكر عر�صة لالأمرا�ص الناجتة عن عدم غ�صل اليدين التى 

ميكن الوقاية منها مثل اللتهاب الرئوى والإ�صهال.

بكترييا �لربك و�مل�ضتنقعات 
ت�ضاعد على �ضفاء �أمر��ش �لقلب

امل�صابني  لعالج  وامل�صتنقعات  ال��ربك  بكترييا  ا�صتخدام  الباحثون  يخترب 
الأك�صجني عن  ال�صوء لإنتاج  البكترييا ت�صتخدم  القلبية. فهذه  بالنوبات 
طريق التمثيل ال�صوئي، وعندما قام الباحثون بحقنها يف قلوب الفئران 
التي تعاين من اأمرا�ص القلب، وجدوا زيادة يف تدفق الأوك�صيجني وحت�صنا 
ومعه  الدم  تدفق  ينقطع  قلبية،  بنوبة  الإ�صابة  فاأثناء  القلب.  وظيفة  يف 
تدفق الأوك�صيجني اإىل القلب، وميكن لنقطاع الدم والأك�صجني اأن ي�صبب 

�صررا اأو تدمريا جلزء من ع�صلة القلب.
ال��ق��ل��ب يف كلية الطب  رئ��ي�����ص ق�صم ج��راح��ة  ال��دك��ت��ور ج��وزي��ف وو،  وق���ال 
بجامعة �صتانفورد، واملوؤلف الرئي�صي للدرا�صة، اإن فكرة العالج جاءت عند 
بحث العلماء عن طرق جديدة لتزويد القلب بالأوك�صيجني، عندما يحدث 

احتبا�ص الدم نتيجة ان�صداد اأحد ال�صرايني التاجية.
واأ�صاف وو اأن هذا النوع من البكترييا يح�صل على الطاقة خالل عملية 
التمثيل ال�صوئي، حيث تاأخذ ثاين اأوك�صيد الكربون وت�صكل الأوك�صيجني.

تكن  مل  لكنها  النباتية،  اخلاليا  ا�صتخدام  الباحثون  ح��اول  البداية،  ويف 
توا�صلت  لذلك  النباتية.  اخللية  خ��ارج  للبقاء  الكفاية  فيه  مبا  م�صتقرة 
الأبحاث اإىل اأن تو�صل العلماء اإىل اإمكانية ا�صتخدام بكترييا امل�صتنقعات، 
والتي ي�صار اإليها بالبكترييا الزرقاء اأو البكترييا اخل�صراء املزرقة، القادرة 

على التمثيل ال�صوئي.

؟ الفقمة  تنامه  الذي  الوقت  مقدار  تعلم  • هل 
- الفقمة تنام مدة ل تتجاوز دقيقة ون�صف فقط .

؟ الغليان  قبل  املاء  حرارة  درجة  عن  تعرف  • ماذا 
- املاء يبلغ درجة حرارة عالية قبل الغليان تفوق درجته اأثناء الغليان .

؟ هاواي  جزر  فواكه  اأ�صهر  هي  • ما 
جزر هاواي تنتج اأكر من ثلث احتياج العامل من النانا�ص .

الولدة  احللبي  الزاخر  زكريا  بن  اهلل  عبد  يد  على  لبنان  يف  اأن�صئت  عربية  مطبعة  اأول  اأن  تعلم  • هل 
دير  لبنان، يف  واأول موؤ�ص�ص ملطبعة عربية يف  الأدبية  النه�صة  الزاخر من رجال  الإقامة. ويعترب  اللبناين 
اآلت وح��روف وم�صابك  1733 م. وكان كل ما يف مطبعته من  مار يوحنا ال�صايغ يف اخلن�صارة وذلك عام 
وم�صفات وحمابر ومكاب�ص ونقو�ص وزخارف من �صنع يده. وقد ابتداأ عمل هذه املطبعة بطبع كتاب ا�صمه 

ميزان الزمان. ثم اأو�صى مبطبعته اإىل الرهبان ال�صويريني ول تزال حمفوظة عندهم يف دير ال�صايغ.
العربية  الطباعة  حروف  ل�صف  اآلة  اخرتع  من  اأول  هو  اخلوري  ر�صيد  العتيق  ال�صحايف  اأن  تعلم  • هل 
الرموز  من�صئاً جريدة  ال�صحافة  واخل��وري �صحايف عمل يف خدمة  انت�صار اجلرائد.  لت�صريع عملية  وذلك 

يف بيون�ص اآير�ص يف الأرجنتني �صنة 1908.
واحد  بيت  يف  جميعها  املعجم  حروف  جمع  من  اأول  هو  اأحمد(  بن  )اخلليل  الفراهيدي  اأن  تعلم  • هل 

من ال�صعر وهو يف قوله:
�صف خلق خوٍد كمثل ال�صم�ص اإذ بزغت

يحظى ال�صجيع بها جنالء معطار

النملة املغرورة 
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فوائد الزبيب 
الزبيب  ي�����ص��ف��ي 
�صهيا  م�������ذاق�������ا 
ون����ك����ه����ة مم���ي���زة 
ع���ل���ى الأط���ع���م���ة، 
كما يتمتع بفوائد 

�صحية جمة.
خبري  واأو��������ص�������ح 
مارتن  ال��ت��غ��ذي��ة 
من  روتكوف�صكي 
احلياة  اأك��ادمي��ي��ة 
ال�����������ص�����ح�����ي�����ة يف 
مدينة اأوبرور�صل 
فوائد  الأمل���ان���ي���ة، 

الزبيب: يعد الزبيب مبثابة حلوى �صحية غنية بالطاقة.
واأ�صاف روتكوف�صكي اأنه على الرغم من فقدان العنب للكثري من حمتوى 
اإل اأن ذلك ل يت�صبب يف ت�صقق  املاء املوجود فيه خالل مرحلة التجفيف، 
الدقيقة  للكائنات  مُيكن  ل  ث��ّم  وم��ن  امل��رن��ة،  الرقيقة  اخل��ارج��ي��ة  طبقته 

اخرتاقه ول يوجد اأي داع ل�صتخدام املواد احلافظة معه.
واأردف:  الإن�صان.  ل�صحة  املفيدة  مبكوناته  حمتفظاً  العنب  يظل  وبذلك 
بعد جتفيفه  العنب  داخ��ل  الغذائية  وامل��واد  الكربوهيدرات  ي��زداد حمتوى 

مبعدل يراوح بني اأربعة اإىل خم�صة اأ�صعاف.
 %  60 م��ن  اأك���ر  مُي��ث��ل  وال��غ��ل��وك��وز  ال��ف��رك��ت��وز  بنوعيه  ال�صكر  اأّن  ي��ذك��ر 
ا�صتعالمات  مركز  من  كاوفمان  جابريل  واأو�صحت  الزبيب.  مكونات  من 
الغلوكوز  امت�صا�ص  للج�صم  مُيكن  اأّن��ه  الأملانية  ب��ون  مدينة  يف  امل�صتهلك 

ب�صكل مبا�صر من دون اأن تعمل الع�صارة اله�صمية على تفكيكه.

اأن  "ديلى ميل"،  اأكد تقرير ن�صرته �صحيفة   
ي�صاعد  اأن  ميكن  بالقهوة  امل��وج��ود  الكافيني 
ع��ل��ى ح���رق ال�����ص��ع��رات احل���راري���ة، م��ن خالل 
الأوك�صيتو�صني،  هرمون  عن  الإف���راج  تعزيز 
يوؤثر على  الهرمون  ه��ذا  اإن  اخل��رباء  ويقول 
ال�صهية والتمثيل الغذائى مما ي�صمح بخف�ص 

الوزن.
وق����ال ال��ت��ق��ري��ر اإن����ه مت اإج�����راء جت����ارب على 

الفئران اأكدت اأن تناول القهوة جعلهم ياأكلون 
اأقل واأكر ن�صاطا مما �صاعد ذلك فى خف�ص 

اأوزانهم.
ميكن  حقا  القهوة  �صرب  اأن  التقرير  واأ�صاف 
اإن  حيث  ال�صمنة،  مكافحة  مفتاح  ي��ك��ون  اأن 
الكافيني ي�صاعد على حرق ال�صعرات احلرارية 
عن طريق تعزيز الإفراج عن الأوك�صيتو�صني، 
ي��وؤث��ر ع��ل��ى ال�صهية  ال��ه��رم��ون  اإن ه���ذا  ح��ي��ث 

ملحاربة  للنا�ص  ي�صمح  مما  الغذائى  والتمثيل 
�صمنة البطن.

الفئران  على  ال��ت��ج��ارب  اأن  التقرير  واأو���ص��ح 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون م���ن زي�����ادة ال������وزن، والذين 
اأن  وجد  الكافيني،  من  عالية  كميات  اأعطيت 

الكافيني ي�صاعدهم على تقليل الوزن.
اإن���ه���ا جعلتهم  ال�����ص��ي��ن��ي��ون  ال��ب��اح��ث��ون  وق����ال 

ياأكلون اأقل ويكونوا اأكر ن�صاطا.

�لقهوة �ملفتاح �ل�ضحرى ملكافحة �ل�ضمنة 
وحرق �ل�ضعر�ت �حلر�رية

املمثلة األي�صون توملان لدى و�صولها حل�صور العر�ض الأول لفيلم "البيت" يف امل�صرح ال�صيني بهوليوود )اأ ف ب(

كانت النملة �صاحبة غرور قاتل لذلك كانت ترى نف�صها اجمل منلة يف الوجود ورغم �صكوى ال�صديقات منها 
ال ان ملكتهم مل ت�صتطيع ان تفعل �صيئا فالغرور مثله مثل املر�ص ياأخذ وقته ثم ي�صفي �صاحبه منه.. كان بيت 
النمل يعج بهم واجلميع يعملون يف جد واخال�ص ون�صاط وامللكة تراقبهم وهي �صعيدة.. لكنها فجاأة وجدت 
النملة املغرورة هي مت�صي بدون فائدة تذكر وقد تركت اجلميع يعملون بدون ان متد يد امل�صاعدة.. فجاءت 
امللكة اليها وقالت لن اطلب منك العمل مع من يعملون ولن اقول لك ان من يعمل هو من ياأكل ويعي�ص هنا يف 
حمايتي لذلك �صاأطلب منك التفكري اما ان تعي�صي هنا كما نعي�ص وتفعلي ما نفعل ومتتثلي لأمري او ترحلي 

وتبحثي لنف�صك عن مكان اآخر.
بالطبع لن ت�صتطيع ان تعي�ص وحدها هكذا فكرت.. ولن ت�صتطيع ان تبني لنف�صها بيتا وحدها.. هذا �صحيح 
والطبيعة  الزهور  و�صط  بنف�صها  تختال  وم�صت  وخرجت  ي�صاعدها  من  جتد  ان  جمالها  �صاعدها  رمب��ا  لكن 
اجلميلة ومل تنظر امامها او حتت اقدامها لذلك وقعت يف م�صتنقع �صغري ولن النمل معروف عنه انه يغرق 
الن حتتاج  فهي  وغرورها  ون�صيت جمالها  والعون  امل�صاعدة  وتطلب  وت�صرخ  ت�صرخ  اخ��ذت  فقد  ماء  �صرب  يف 
اإىل من ينقذها فهي تواجه املوت الذي مل ولن يفلح معه جمال ودلل، ومع �صرخاتها �صمعتها جمموعة من 
�صديقاتها كن يحملن بذرة كبرية فرتكنها وذهنب لروؤيتها ف�صحكن وقالت احداهن.. هيا.. هيا ايها اجلمال 
انقذ �صاحبتك.. هيا ايها اجلمال �صارع الوحل قبل ان يهطل املطر وت�صيع.. هيا ايها اجلمال القوي املتعجرف 
انقذ �صاحبتك التافهة.. هنا عرفت انها بحق تافهة فلم ينقذها جمالها وعجرفتها لذلك بكت ب�صدة وقالت 
و�صط دموعها لكم كل احلق ن�صيت نف�صي ومل اعرف قدرها ال الآن فاجلمال لن يدوم يل.. لكم كل احلق ولكن 
�صيدوم ال�صدقاء والخ��وات و�صائر اململكة، تاأثرن بذلك لح�صا�صهن ب�صدقها فدفعن لها ق�صة قوية ركبتها 
وعادت و�صط اخواتها و�صديقاتها لتبداأ ع�صر جديد ن�صيت فيه الغرور واجلمال فقط متنت ان تتزوج وتنجب 

منلة اجمل منها بكثري ولكن لن تعلمها الغرور ابدا.


