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اذرف دموعك لت�شحن هاتفك الذكي

العني  دم���وع  تقنية ج��دي��دة حت��ول  اإىل  اأي��رل��ن��دي��ون  ب��اح��ث��ون  تو�صل 
فيما  ا�صتخدامها  ميكن  كهربائية  طاقة  اإىل  البي�ض  بيا�ض  وكذلك 
الإل��ك��رون��ي��ة، وذل���ك عن  الذكية والأج��ه��زة  ال��ه��وات��ف  بعد يف �صحن 

طريق �صغط الربوتني املوجود بداخلهما.
واك��ت�����ص��ف ال��ب��اح��ث��ون يف م��ع��ه��د ب���رن���ال ال��ت��اب��ع جل��ام��ع��ة ليمريك 
الأي��رل��ن��دي��ة اأن ال��ك��ري�����ص��ت��ال امل���وج���ود داخ���ل اإن����زمي ل���ي���زوزمي، ذلك 
داخل  واأي�صاً  الطيور،  الذي يتوافر بكرثة يف بيا�ض بي�ض  الربوتني 
الدموع واللعاب وحليب الثدييات، ميتلك قدرة على توليد فرق جهد 
كهربي عندما يتعر�ض لإجهاد ميكانيكي، وتعرف هذه الظاهرة با�صم 

الن�صغاطية". الكهرباء  "ظاهرة 
وتعترب الكهرباء الن�صغاطية ظاهرة فيزيائية تظهرها بع�ض املواد 
خ�صو�صاً الكري�صتال اأو الكوارتز، الذي يحول الطاقة امليكانيكية اإىل 
هذه  اأي�صاً  متتلك  الأخ��رى  امل��واد  وبع�ض  والعك�ض.  كهربائية،  طاقة 

القدرة من �صمنها العظام والأوتار واخل�صب.
وت�����ص��ت��خ��دم ه���ذه الأن������واع م���ن امل�����واد داخ����ل جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
الهواتف  واله��ت��زاز يف  ال��رن��ني  دوائ���ر  ب��ني  ت���راوح  التي  التطبيقات 
املحيطات  اأعماق  يف  الآث��ار  لك�صف  ال�صونار  اأجهزة  وكذلك  املحمولة 

واأي�صاً اأجهزة الت�صوير باملوجات فوق ال�صوتية.
واأول  ب��روت��ني  ث��اين هيكل  م��ن ح��ل  اأن��ه��م متكنوا  الباحثون  واأو���ص��ح 
باحثون ي�صتخدمون كري�صتال  اأول  اأنهم  اإىل  اإن��زمي، م�صرين  هيكل 
الن�صغاطية،  الكهرباء  قدرات  لإظهار  الدموع  يف  املوجود  الربوتني 

بح�صب �صحيفة ديلي ميل الربيطانية.

اأفتك الفريو�شات التي اأرعبت العامل
ينتقل فرو�ض زيكاعرب ل�صعات البعو�ض، وهو فرو�ض ي�صبب ت�صوهات 
خلقية للمواليد اجلدد، اإذ ميكن اأن يولد الطفل بجمجمة اأ�صغر من 
حوايل  ي�صاب  اأن  تتوقع  العاملية  ال�صحة  منظمة  الطبيعي.  احلجم 

اأربعة ماليني �صخ�ض بهذا املر�ض يف عام 2016.
يتكاثر البعو�ض خا�صة يف املياه الراكدة ويف الأحياء الفقرة، ولتفادي 
اإليها، اتخذت م�صر اإج��راءات احتياطية يف مطار  انتقال هذا املر�ض 
اأرا�صيها.  "زيكا" على  القاهرة، ونفت وجود حالت ا�صتباه لفرو�ض 
اأجوائها. يف  للمر�ض يف  الناقل  البعو�ض  فنفت وجود  البحرين،  اأما 
املر�ض  انت�صار  اأن احتمال  اإىل  املغربية،  ال�صحة  اأ�صارت وزارة  املقابل، 

يف اململكة "�صئيل جدا".
ال��ع��امل، بعد  ال��رع��ب يف  اأث���ار ف��رو���ض الإي��ب��ول يف العامني املا�صيني 
مقتل  ت�صبب يف  ال��وب��اء  اأف��ري��ق��ي��ا.  غ��رب  ك��ب��رة يف  ب�صورة  تف�صى  اأن 
"الإيبول" القاتل عرب  ينتقل فرو�ض  �صخ�ض.  األ��ف   11 اأك��رث من 
الحتكاك املبا�صر، وهذا ما دفع املغرب لتاأجيل ا�صت�صافة بطولة اأمم 
اأفريقيا لكرة القدم �صنة 2015، كما اأوقفت ال�صعودية العام املا�صي 
وليبريا  غينيا  قادمني من  والعمرة حلجاج  احلج  تاأ�صرات  اإ�صدار 

و�صراليون.
األف �صخ�ض بني  ت�صبب وباء انفلوانزا اخلنازير يف وفاة اأكرث من 15 
اإىل  امل�صابة  اخلنازير  من  ينتقل  فرو�ض  وه��و  و2010،   2009
الب�صر عرب مل�ض الأنف اأو الفم وعرب ال�صعال اأو العط�ض. من اأعرا�صه 
ارتفاع مفاجئ يف درجة احلرارة و�صعال واأمل يف الع�صالت. اأكرث من 
الفرو�ض  ب�صبب  دول��ة عربية   22 حتفهم يف  لقوا  �صخ�ض   1000

ح�صب منظمة ال�صحة العاملية.
عامي  بني  ال�صني  يف  كونغ  هونغ  يف  الطيور  انفلوانزا  مر�ض  ظهر 
الآ�صيوية، وهو مر�ض  القارة  يف  بعدها  وانت�صر  و2005،   2003
معد ي�صيب الطيور وينتقل اإىل الب�صر عرب اللم�ض خا�صة عن طريق 
العربية كم�صر وتون�ض  ال��دول  العديد من  الدواجن احلية. ما دفع 
ت�صبب  ذل��ك،  لكن رغم  الآ�صيوية.  ال��دول  الدواجن من  ا�صتراد  ملنع 
املر�ض يف وفاة اأكرث من 80 �صخ�صا يف م�صر اإىل غاية �صنة 2015، 

وهي الن�صبة الأعلى يف العامل.
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فائزان بنوبل: احرتام العلم باأمريكا يف خطر 
نوبل يف  ال��ذي��ن ح�صلوا على ج��ائ��زة  الأمريكيني  العلماء  م��ن  اث��ن��ان  ق��ال   
الفيزياء اإنهما ياأمالن اأن ي�صاعد فوزهم باجلائزة يف جعل الأمريكيني اأقل 

ميال اإىل ال�صتخفاف بالإجماع العلمي.
وفاز ثالثة علماء اأمريكيني من معهد ما�صات�صو�صت�ض للتكنولوجيا ومعهد 
ا�صتمرت  لأبحاث  تقديرا  للفيزياء  نوبل  بجائزة  للتكنولوجيا  كاليفورنيا 
ن�صف قرن واأكدت وجود املوجات الثقالية وهي متوجات يف ن�صيج الزمكان 

تنباأ بها العامل ال�صهر األربت اأين�صتاين.
اأمريكيون  علماء  عليها  نوبل يح�صل  ج��ائ��زة  ث��اين  وه��ي  اجل��ائ��زة،  ج��اءت 
هذا الأ�صبوع، بعد اأن اقرحت اإدارة الرئي�ض دونالد ترامب خف�ض متويل 

البحث العلمي واأبدت ت�صككها يف تغر املناخ.
ويعك�ض هذا �صكوكا بني الراأي العام الأمريكي حيث يعار�ض عدد متزايد 
من النا�ض النتائج العلمية يف عدد من الق�صايا من م�صوؤولية الإن�صان عن 

تغر املناخ اإىل �صالمة التطعيمات.
ما�صات�صو�صت�ض  معهد  يف  للفيزياء  الفخري  الأ���ص��ت��اذ  واي�����ض  رينر  وق��ال 
للتكنولوجيا واأحد الفائزين الثالثة "نعي�ض يف ع�صر ل يحظى فيه املنطق 
ال��واق��ع يف خطر. هذا  ه��و يف  ب��ل  عاملي  بقبول  ب��الأدل��ة  املرتبط  العقالين 

يقلقني كثرا".
عن  اأم�����ض  اأعلنت  التي  باجلائزة  الفائزين  اأح��د  وه��و  باري�ض  ب��اري  وع��رب 
كاليفورنيا  معهد  يف  للفيزياء  ف��خ��ري  اأ���ص��ت��اذ  وب��اري�����ض  امل���خ���اوف.  نف�ض 

للتكنولوجيا.
وقال عرب الهاتف "اأعتقد اأن اأي �صيء يجعلنا ناأخذ العلماء اأو القت�صاديني 
اأمر  اأكرث هو  الأحياء على حممل اجلد  اأو  الفيزياء  اأو  الكيمياء  اأو علماء 

مفيد يف اأوقات تت�صوه فيها الأمور لأن النا�ض ل يلقون بال باحلقائق".

�شبط اأ�شخم �شرقة 
كهرباء

�صبط  الأردن��ي��ة،  الكهرباء  �صركة  اأعلنت 
تاريخ  يف  كهرباء  �صرقة  عملية  اأ�صخم 

اململكة.
واأو�صح م�صدر من داخل ال�صركة، اأنه مت 
�صرق  منطقة  يف  ال�صرقة  عملية  �صبط 
ال�صارق  ا�صتخدم  حيث  عمان،  العا�صمة 
متديدات  ومزرعة  م�صنع  �صاحب  وه��و 

بلغت كفلتها نحو 300 األف دينار.
اأظهر  الفني  الك�صف  اأن  امل�صدر  واأ�صاف 
اأن ال�صرقة متت من خالل تركيب كوابل 
�صغط عال مل�صافة 3 كيلو مرات ب�صورة 
غر قانونية دون احل�صول على موافقة 

ال�صركة.
م�صنًعا  ت��خ��دم  امل�����ص��ب��وط��ات  اأن  وت���اب���ع 
تزيد  احل����الب����ات  م��ن��ط��ق��ة  وم����زرع����ة يف 
م�صاحتها عن األف دومن، وفيها م�صخات 
مياه عمالقة تعمل على الكهرباء ل�صخ 
املياه، موؤكًدا اأنه مت التحفظ على املعدات 
امل�صتخدمة يف ال�صرقة، متهيدا لتحويل 
الق�صائية  ال�صلطات  اإىل  الق�صية  ملف 

للبت فيها وفقا للقانون.

اكت�شاف جزء 
من م�شلة ملكية 

يف م�شر 
اإنها  امل�صرية  الآث���ار  وزارة  قالت 
ملكية  م�صلة  من  ج��زءا  اكت�صفت 
ال�صاد�صة  الأ���ص��رة  لع�صر  ت��رج��ع 
مبحافظة  ����ص���ق���ارة  م��ن��ط��ق��ة  يف 

اجليزة.
الأمني  وزي����ري  م�صطفى  وق���ال 
الأعلى لالآثار يف  العام للمجل�ض 
فرن�صية- تنقيب  بعثة  اإن  ب��ي��ان 

���ص��وي�����ص��ري��ة م���ن ج��ام��ع��ة جنيف 
ع���رثت ع��ل��ى اجل����زء ال��ع��ل��وي من 
بيبي  اإن  عنخ�ض  للملكة  م�صلة 
الثاين  بيبي  امللك  وال���دة  ال��ث��اين 
ال�صاد�صة،  الأ����ص���رة  م��ل��وك  اأح����د 
هرم  �صرقي  عملها  اأث��ن��اء  وذل���ك 
يف  اجلنائرية  مبجموعتها  امللكة 

منطقة �صقارة.
ترجع  الك�صف  ه���ذا  اأن  واأ����ص���اف 
اأه��م��ي��ت��ه اإىل اأن����ه ي��خ�����ض اإح���دى 
�صيدات البيت احلاكم خالل ع�صر 
اأنها كانت  القدمية حيث  الدولة 
و�صية على العر�ض خالل الفرة 
الأوىل من حكم ابنها امللك بيبي 
ت��وىل العر�ض وهو  ال��ذي  ال��ث��اين 
ال�����ص��اد���ص��ة م��ن ع��م��ره. وامتد  يف 
م�صر  يف  ال�صاد�صة  الأ���ص��رة  حكم 
القدمية تقريبا من عام 2345 

اإىل 2181 قبل امليالد.
بيبي  اإن  ع��ن��خ�����ض  امل��ل��ك��ة  وك���ان���ت 
الأول  بيبي  للملك  زوج��ة  الثاين 
ل��ك��ن ب��ع��د وف���ات���ه ت���زوج���ت اأخيه 
امللك  واأجن��ب��ا  رع  اإن  م���ري  امل��ل��ك 
ب��ي��ب��ي ال���ث���اين ال����ذي ج��ل�����ض على 
ال��ع��ر���ض وه����و يف ال�����ص��اد���ص��ة من 
الو�صية  ه���ي  واأ���ص��ب��ح��ت  ال��ع��م��ر 
ع���ل���ي���ه وه������و م�����ا ي���ف�������ص���ر وج�����ود 
جم��م��وع��ة ج��ن��ائ��زي��ة ك��ام��ل��ة لها 
ع��ل��ى ن�صو�ض  ه��رم��ه��ا  واح���ت���واء 
على  قا�صرة  كانت  التي  الأه���رام 
البيان عن  ونقل  اآن���ذاك.  امل��ل��وك 
البعثة  رئي�ض  كولومبر  فيليب 
قوله  ال��ف��رن�����ص��ي��ة-ال�����ص��وي�����ص��ري��ة 
امل�صلة  م���ن  امل��ك��ت�����ص��ف  اجل����زء  اإن 
الوردي  اجل��ران��ي��ت  م��ن  م�صنوع 
 2.5 وي���ب���ل���غ ارت����ف����اع����ه ح������وايل 
م��ن ج�صم  م��ر   1.6 منها  م��ر 
املدبب  ال��ع��ل��وي  امل�����ص��ل��ة واجل�����زء 
ح��وايل 1.1 مر مما ي��دل على 
كان  للم�صلة  الكلي  الرت��ف��اع  اأن 
�صتة  اإىل  خ��م�����ص��ة  ب���ني  ي������راوح 

اأمتار.

درا�شة حتذر من التوقف 
عن العالج بالأ�شربين

اأن  اإىل  ك���ب���رة  ���ص��وي��دي��ة  درا�����ص����ة  ت�����ص��ر 
التوقف عن تعاطي جرعة منخف�صة من 
الأ�صربين كعالج دون �صبب قوي يزيد من 
جلطة  اأو  قلبية  ب��اأزم��ة  الإ���ص��اب��ة  احتمال 

دماغية بن�صبة 40 يف املئة.
وعادة ما ي�صف الأطباء للمر�صى تعاطي 
جرعة �صغرة من الأ�صربين بعد الإ�صابة 
الإ�صابة  خ��ط��ر  م��ن  للحد  قلبية  ب��اأزم��ة 

باأزمة ثانية يف �صرايني القلب.
دورية  يف  ي�صرون  الدرا�صة  معدي  ولكن 
تقريبا  واح��دا  اأن  اإىل  الدموية(  )ال��دورة 
م��ن ب��ني ك��ل �صتة م��ر���ص��ى ي��ت��وق��ف��ون عن 
غ�������ص���ون ثالث  الأ�����ص����ربي����ن يف  ت���ع���اط���ي 

�صنوات.
كبر  �صند�صتورم  ي��وه��ان  الطبيب  وق���ال 

م��ع��دي ال��درا���ص��ة يف ج��ام��ع��ة اأوب�����ص��ال اإن 
العامل  اأن��ح��اء  �صتى  يف  املر�صى  "ماليني 
ورمبا  يومية  ب�صفة  الأ�صربين  يتعاطون 
خالل  الوقت  لبع�ض  التوقف  يف  يفكرون 
مل�صاعدة  ال��درا���ص��ة  ه��ذه  اأج��ري��ن��ا  حياتهم. 
الأطباء واملر�صى على اتخاذ قرار م�صتنر 
�صواء التوقف اأو عدم التوقف عن ا�صتخدام 

الأ�صربين".

ح�صاء الدجاج
ال���ربد، فما هو  ن���زلت  اأ�صلحة الأم��ه��ات ل��ع��الج  اأ���ص��ه��ر  م��ن 
من  يقلل  الدجاج  ح�صاء  ب��اأن  العتقاد  وراء  العلمي  ال�صبب 
اأعرا�ض الزكام وال�صعال؟ ل يوجد حتى الآن تف�صر علمي 
وا�صح لهذا الأمر، لكن هناك بع�ض التخمينات ومن بينها 
اأن حلم الدجاج غني مبواد مهمة توؤثر ب�صكل مبا�صر على 
جهاز املناعة. يف الوقت نف�صه ت�صاعد اخل�صروات التي يتم 
خلطها مع ح�صاء الدجاج، يف تقوية جهاز املناعة. اإىل ذلك 
اأي�صا يف  ي�صاعد الدخان املنبعث من طبق احل�صاء ال�صاخن 

فتح جماري التنف�ض وحتفيز الدورة الدموية.

فيتامني �صي..قبل الإ�صابة بالربد
يجب  ل��ذا  بنف�صه،  �صي  فيتامني  اإن��ت��اج  اجل�صم  ي�صتطيع  ل 
املنا�صبة.  التغذية  طريق  عن  عليه  احل�صول  على  احلر�ض 
ي��ع��ت��رب ف��ي��ت��ام��ني ���ص��ي م��ن م�����ص��ادات الأك�����ص��دة ال��ت��ي تلغي 
ويف  اجل�صم.  يف  ال�����ص��ارة  احل��رة  للجزيئات  ال�صار  ال��ت��اأث��ر 
حالة الإ�صابة بنزلت الربد، فاإن فيتامني �صي يعرقل زيادة 

اجلزيئات احلرة ال�صارة ويحمي اجل�صم من اآثارها.
وي��ن�����ص��ح اخل����رباء ب��الإك��ث��ار م��ن ف��ي��ت��ام��ني ���ص��ي ب�صكل عام 
ولي�ض بعد الإ�صابة بنزلت الربد فح�صب. ويعترب الليمون 
وال��ربت��ق��ال وال��ك��ي��وي وال��ف��ل��ف��ل وال��ربوك��ل��ي واأن�����واع التوت 
�صي.  بفيتامني  الغنية  الطبيعية  امل��واد  اأ�صهر  من  املختلفة، 
وميكن للج�صم تغطية احتياجه اليومي من فيتامني �صي، 
اأو ت��ن��اول الفلفل  ع��رب ك��وب م��ن ع�صر ال��ربت��ق��ال ال��ط��ازج 

الأحمر.

الزجنبيل والزنك
للميكروبات  تت�صدى  التي  الطبيعية  امل��واد  من  الزجنبيل 
التخل�ض من  الدم، وت�صاعد ب�صكل وا�صح على  وحتفز �صخ 
الزكام ولو لفرة ق�صرة، وفقا ل�"اأبوتيكني اأوم�صاو". يحتاج 
الإنزميات.  الكثر من  لتحفيز عمل  للزنك،  اأي�صا  اجل�صم 

اأهم م�صادر الزنك.  ويعترب ال�صمك واحلليب واجلنب، من 
تزيد  الزنك  امت�صا�ض  فاعلية  اأن  معرفة  اأي�صا  املهم  من 

بتناوله مع املغن�صيوم.

اهتمام خا�ض بالتغذية
ب�صكل عام يتعني احل�صول على كميات كافية من الفيتامينات 
واملواد املعدنية عند الإ�صابة بالربد، وهو ما يتطلب الإكثار 
حبات  فيها  امل�صتخدم  واملنتجات  واخل�صروات  الفواكه  من 
والإكثار  الد�صمة  الوجبات  البتعاد عن  الكاملة، مع  القمح 

من اأنواع احل�صاء والأطعمة �صهلة اله�صم.

�صر وفواكه حتميك من نزلت الربد يف ال�صتاء

فهي  م��ت��ع��ددة،  غذائية  قيمة  للحم�صيات  اأن  امل��ع��روف  م��ن 
م�صدر  هي  وكذلك  واملعادن  وبالفيتامينات  بالألياف  غنية 
لل�صكريات التي تزود اجل�صم بالطاقة. ويبقى الربتقال على 
�صبيل املثال، العالج املثايل ملقاومة نزلت الربد واأهم م�صدر 

م�صاد للفرو�صات.
تنت�صر  اأنها  اإل  ال�صتوائية،  الفاكهة  من  الأنانا�ض  اأن  رغم 
يف اأغلب دول العامل. ويحتوى الأنانا�ض على كميات كبرة 
من ال�صكر وغني جدا بالفيتامينات وباخل�صو�ض فيتامني 
)ج( الذي يلعب دورا مهما يف الوقاية من حالت الإنفلونزا 

والربد خا�صة يف ف�صل ال�صتاء.
ول  تعد  ل  وف��وائ��ده  العامل  اأن��ح��اء  التفاح يف جميع  ينت�صر 
85 يف املائة  حت�صى، و100 غرام من التفاح حتتوي على 
اإىل  اإ�صافة  وامل��ع��ادن.  الفيتامينات  م��ن  ن��وع  امل��اء و30  م��ن 
ذلك يوفر التفاح كمية كبرة من الطاقة عن طريق �صكر 
م�صادات  ثانوية  اأي�صية  ن��واجت  على  يحتوي  كما  الفركتوز 

لالأك�صدة وتقوي اجلهاز املناعي.
وا�صتعمل  الع�صور  م��ر  على  النباتات  اأق���دم  م��ن  ال��ث��وم  يعد 
ل��ع��الج ال��ع��دي��د م��ن الأم���را����ض يف ح�����ص��ارات ق��دمي��ة، وقد 

اأظهرت الدرا�صات اأن تناول الثوم بانتظام ي�صاعد على تقوية 
جهاز املناعة لدى الن�صان ويقيه من الإ�صابة بنزلت الربد 

يف ف�صل ال�صتاء.
خ�صار  ه��و  "البنجر"،  عليه  يطلق  م��ا  اأو  ال�صمندر،  ج��ذر 
امل�صوؤول  اأم��ا  الغذائية،  العنا�صر  م��ن  بالكثر  غني  �صتوي 
ع��ن ال��ل��ون الأح���م���ر ال��ق��امت يف ه���ذه ال��ن��ب��ت��ة ف��ه��و الركيز 
اأي�صا  امل�صوؤولتني  والبوليفينول  البيتانني  مل��ادت��ي  ال��ع��ايل 
على تقوية جهاز املناعة يف اجل�صم. رغم اأن ال�صبانخ لي�صت 
العديد  على  حتتوي  لكنها  احلرارية  بال�صعرات  جدا  غنية 
من الفيتامينات والأم��الح املعدنية ال�صحية وجزء ل باأ�ض 
على  ال�صبانخ  حتتوي  كما  والكال�صيوم.  البوتا�صيوم  من  به 
ال�صتاء  ف�صل  اأي���ام  اجللد  لب�صرة  ج��دا  املهمة  الكاروتينات 
القا�صية. ل تخلو العديد من الأطباق واملاأكولت من اجلزر 
الهامة. ويحتوي اجلزر  الغذائية  وامل��واد  بالعنا�صر  لرثائه 
على طليعة الفيتامني )A(، املوؤثر املبا�صر على العني، كما 
الأغ�صية  على  يحافظ  ال��ذي  بالبيتاكاروتني  جدا  غني  اأن��ه 

املخاطية واجللد ب�صحة جيدة.
ال�صتاء  ف�صل  يف  املفيدة  اخل�صروات  من  القرنبيط  يعترب 
وذل���ك لإح��ت��وائ��ه ع��ل��ى اأم����الح م��ع��دن��ي��ة وف��ي��ت��ام��ي��ن��ات. كما 
اجلالكو�صينولت  م��ث��ل  ال��ع�����ص��وي��ة  ب��امل��رك��ب��ات  غ��ن��ي  اأن�����ه 
والفالفونويد، وهي مركبات م�صادة لالأك�صدة ولها العديد 

من الفوائد ال�صحية.
�صعبية  ذات  الب�صر وخ�صرة  للغذاء عند  القرع م�صدر مهم 
ي�صمى  كما  اليقطني  اأو  وال��ق��رع  ال�����ص��ت��اء.  ف�صل  يف  ك��ب��رة 
اأي�صا، غني بالبيتا كاروتني، و يحتوي على ن�صبة قليلة من 
ال�صعرات احلرارية، لذلك فهو يعترب خ�صرة مثالية لتباع 

نظام غدائي �صحي يف ف�صل ال�صتاء.
تتعدد فوائد الكرنب الغذائية وال�صحية، فالكرنب له قيمة 
ويحتوي  املركبة  بالكربوهيدرات  غني  وه��و  عالية  غذائية 
باألياف  اأن��ه غني  ن�صبة عالية من فيتامني )�صي( كما  على 

ت�صاعد على تخفي�ض كول�صرول الدم.

ما �شر ح�شاء الدجاج يف 
مواجهة نزلت الربد؟

مع  للتعامل  للأمهات  التقليدي  ال�سلح  الدجاج  ح�ساء  ميثل 
اإ�سابة االأبناء بنزالت الربد، فهل تلعب التغذية دورا يف 

التاأثري على جهاز املناعة عند االإ�سابة بنزالت الربد؟ 
وهل ميكن تخفيف اأعرا�ض املر�ض باأغذية معينة؟ 

ال�سعال والزكام وال�سعور امل�ستمر بالتعب، اأعرا�ض 
تقليدية لنزالت الربد والتي ميكن التعامل معها 
طبيعية.  مبواد  حتى  اأو  ال�سيدلية  من  باأدوية 

يقول اخلرباء اإن التغذية توؤثر اأي�سا ب�سكل وا�سح 
على جهاز املناعة الذي يتكون من �سبكة معقدة من اخلليا 
ومركبات كيميائية وبروتينات، حتتاج كلها لتغذية �سليمة 
حتى تعمل على اأكمل وجه. وي�ساعد تناول االأغذية الغنية 

مبواد معينة، على التغلب بنزالت الربد ب�سكل اأ�سرع.
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�ش�ؤون حملية
دائرة التعليم واملعرفة ترفع �سعار )�سكرا معلمي( مبنا�سبة يوم املعلم

النعيمي: املعلم هو ال�شخ�شية الوطنية التي ت�شهم يف �شياغة م�شتقبل الوطن

�سمن م�سروع �سديق للبيئة

فريق بحثى بجامعة المارات يوا�شل جتاربه لتحويل الرمل اإىل اأوراق

جنحت يف علج مري�سة �ستينية

اخلدمات العالجية تبداأ برنامج الفحو�شات املجانية للك�شف املبكر عن �شرطان الثدي و ملدة �شهرين

دائرة  رئي�ض  النعيمي،  را�صد  علي  الدكتور  معايل  اأكد 
فاأننا  املعلم  عن  نتحدث  عندما  اأننا  واملعرفة،  التعليم 
ت�صهم  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  ال�صخ�صية  ت��ل��ك  ع��ن  ن��ت��ح��دث 
خالل  م��ن  وطننا  م�صتقبل  �صياغة  يف  فاعلة  ب�صورة 
وبناتنا  اأبنائنا  القادمة وتزويد  الأجيال  رعاية م�صنع 
اأن  م��ن  التي متكنهم  والجت��اه��ات  وامل��ه��ارات  باملعارف 
يكونوا قادة يف خمتلف املجالت متميزين يف عطائهم، 
وان��ت��م��ائ��ه��م، وولئ����ه����م، واأي�������ص���اً يف م��ه��ارات��ه��م التي 
والعاملية  الإقليمية  املناف�صة  خاللها  من  ي�صتطيعون 
واإبراز عظمة الإمارات و�صموخها وا�صتحقاقها يف تبوء 
بات  اأجمع  "العامل  الأوىل عاملياً. وقال معاليه  املراكز 
�صهر  م��ن  اخلام�ض  يف  للمعلم  العاملي  باليوم  يحتفل 
العريقة  املعلم  ملكانة  نظراً  وذل��ك  ع��ام  كل  من  اأكتوبر 
التعليمية  النظم  ومقا�صد  اأه���داف  حتقيق  يف  ودوره 
بالحتفاء  ال��ي��وم  واهتمامنا  الوطنية،  وال��ط��م��وح��ات 
باملعلمني يعك�ض اإميان قيادتنا الر�صيدة الرا�صخ بقيمة 

املُعلم ودوره الأ�صا�صي يف نه�صة الأمم، وتاأكيدها الدائم 
على اأن مهنة التعليم ارتبطت باملنزلة الرفيعة واملكانة 
ومكانتها  اأهميتها  وا�صتمدت  نفو�صنا،  يف  ال�صتثنائية 
القيم  من  اتخذت  التي  النبيلة  ر�صالتها  من  وقوتها 
منهجية  واملعرفة  والعلم  ال�صامية  واملبادئ  الربوية 
تنمية  يف  اأ�صا�صياً  �صريكاً  املعلم  لها، وجتعل من  توؤطر 

العقول، وتهذيب الأخالق، وبناء وتنمية املجتمعات.
نحن  واملعرفة:  التعليم  دائ��رة  رئي�ض  معايل  واأ���ص��اف 
ال��ي��وم ن��ع��ت��ز ب�����ص��ع��ار نطلقه م��وؤم��ن��ني ب��ه ���ص��ادق��ني يف 
اأمتنى  ال����ذي  معلمي"  "�صكراً  ���ص��ع��ار  ع��ن��ه،  ال��ت��ع��ب��ر 
خالله  م��ن  وي�صاهموا  فيه  ي�صاركوا  اأن  اجلميع  م��ن 
نعتربهم  لأن��ن��ا  ومعلمة  معلم  لكل  ال�صكر  ت��ق��دمي  يف 
القدوة والنربا�ض والنماذج الذي نعتز بهم وبعطائهم 
ونفتخر بجهودهم ونكن لهم كل التقدير والحرام، 
كما نتطلع اإىل اإنتاجهم الذي يوؤكد لالإمارات ريادتها 
يف  متميزين  اأبنائنا  من  ويجعل  العامل  م�صتوى  على 

وولئهم  لوطنهم  وان��ت��م��ائ��ه��م  عطائهم  يف  ���ص��يء  ك��ل 
لقيادتهم، واعتزازهم بهذا الوطن يف كل املجالت.

جميعاً  نرفعه  معلمي" ال��ذي  "�صكراً  �صعار  "اإن  وتابع 
ومعاٍن  دللت  يحمل  ال�صنوي  يومهم  يف  للمعلمني 
م�صدر  وُي�صكل  والإك���ب���ار  وال��ت��ق��دي��ر  بال�صكر  م�صبعة 
اإلهام للمعلمني وحافزاً لهم لتوفر تعليم نوعي، كما 
ي�صاهم يف تقديرهم وتعزيز دورهم يف الو�صط الربوي 
دولة  اأن  ع��ل��ى  وال��ت��اأك��ي��د  ���ص��واء،  ح��د  ع��ل��ى  واملجتمعي 
الإمارات قد حققت - بف�صل القيادة الر�صيدة - جميع 
باأو�صاع  اخلا�صة  العاملية  التوجيهية  واملعاير  املبادئ 

املعلمني و�صعادة امليدان الربوي.
اأق��ول يف هذا  اأن  " اأح��ب  واختتم معاليه حديثه قائاًل 
اليوم لكل معلم ومعلمة على اأر�ض هذا الوطن الغايل 
مل  متميز  معلم  لكل  �صكراً  معلمي"،  "�صكراً  املعطاء 
بوقته  �صخياً  وك��ان  طالبه  على  برعايته  ي��وم��اً  يبخل 

وتوجيهه واإر�صاداته.

•• العني - الفجر

يوا�صل فريق من جامعة المارات على اإعداد م�صروع 
خالل  م��ن  اأوراق  اإىل  ال��رم��ل  لتحويل  للبيئة  �صديق 
والتقليل  املياه  نق�ض  م�صكلة  ملواجهة  �صممت  عملية 
توجهات  �صمن  ياأتي  وال��ذي  الكربونية،  الب�صمة  من 
دولة الإمارات يف احلفاظ على بيئة نظيفة وا�صتدامة 
مواردها الطبيعية،  تقوم الطالبتان روك�صانا مانغاتو 
بجامعة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة  ال��ه��ن��د���ص��ة  ق�����ص��م  – م��ن  فيتيل 
اأحمد - طالبة درا�صات عليا  الإم��ارات- و�صيدرا �صراج 
من ق�صم الهند�صة الكيميائية بجامعة العني،  باإجراء 
بع�ض التعديالت على عملية لإنتاج مادة �صبيه بالورق 
الرمل  م��ن خ��الل خلط  امل��ع��ادن  م��ن  قوية وم�صنوعة 
طاقة  العملية  ه��ذه  وت�صتهلك  البوليمر  حبيبات  مع 
الألياف  من  الأوراق  انتاج  بعملية  مقارنة  بكثر  اأق��ل 
ا�صتخدام  ال��ع��م��ل��ي��ة  ه����ذه  ت��ت��ط��ل��ب  ل  ك��م��ا  اخل�����ص��ب��ي��ة 
الورق  ا�صتخدام  "يعود  �صيدرا:  الطالبة  وتقول  امل��اء. 
الأوراق حاجة  وت��ع��د  امل��ي��الد،  قبل  ال��ث��اين  ال��ق��رن  اإىل 
زالت  ول  كانت  العامل حيث  اأنحاء  �صرورية يف جميع 
زادت  كما  املعلومات،  وحفظ  النقود  لطباعة  ت�صتخدم 
خالل   400% بن�صبة  عاملياً  الأوراق  ا�صتهالك  كمية 
الربعني �صنة املا�صية، الأمر الذي اأدى اإىل زيادة اإزالة 
الغابات وارتفاع الحتبا�ض احلراري، كما يعد تلوث املاء 
والهواء من اأ�صرار عملية اإنتاج الأوراق، ويعد اخل�صب 
الذي  ال�����ص��وؤال  ولكن  الأوراق،  لإن��ت��اج  الأ�صا�صية  امل���ادة 
نطرحه يف ه��ذا امل�����ص��روع ه��و: ه��ل ت��وج��د م���ادة اأخرى 
لإنتاج  ا�صتخدامها  ميكن  الطبيعة  يف  بكرثة  متوفرة 

امل�صروع  ه��ذا  اأن  �صيدرا  الطالبة  واأ�صافت  الأوراق؟" 
اأي مكان يف  هو الأول من نوعه يف العامل، فال يوجد 
ال��رم��ل، م�صرة اىل  ال���ورق م��ن  ال��ع��امل يقوم بت�صنيع 
ان هذه الفكرة �صاركنا بها من قبل يف م�صابقة "ثينك 
�صين�ض" واأردنا لها ان تكون فكرة ابتكارية تتوافق مع 

روؤية دولة المارات يف حتقيق ال�صتدامة".
ومع اإمكانية الو�صول اإىل م�صادر الطبيعة يف الإمارات، 
قامت الطالبة �صيدرا وزميالتها �صمية رباين وحمدة 

امل�صماري و�صارة الكتبي من ق�صم الهند�صة الكيميائية 
لال�صتفادة  بطريقة  للتفكر  ذه��ن��ي  ع�صف  بجل�صة 
وحتويلها  ال��دول��ة  يف  املتوفرة  الطبيعية  امل�صادر  م��ن 
حياتهم  يف  النا�ض  يحتاجه  للبيئة  �صديق  منتج  اإىل 
التى  امل��ادة  ليكون  الرمل  على  الختيار  ليقع  اليومية 
مي��ك��ن ا���ص��ت��خ��دام��ه��ا يف ���ص��ن��اع��ة ال������ورق  خ��ا���ص��ة بعد 
م�صابقة  يف  الثالثة  اجل��ائ��زة  على  الفكرة  ح�صلت  اأن 
"ثينك �صين�ض" عام 2016 بفئة الكيمياء التطبيقية 

وال��ك��ي��م��ي��اء احل��ي��وي��ة،ل��ي��ت��م ال��ت��ع��اون م��ن اج���ل تطوير 
ان  البحثى على  الفريق  واك��د  الب��ت��ك��ار.   ه��ذا  تطوير 
اإنتاجه، ل  ال��ذي يتم  ال��ورق  ل��ون  امل��ادة لتفتيح  تبي�ض 
الأح��ف��وري، وهذا  الوقود  اأو  امل��اء  ا�صتخدام  اإىل  حتتاج 
�صي�صاعد يف تقليل الب�صمة الكربونية مما يعود بالنفع 
على الدولة. وقد ا�صادت الطالبة �صيدرا الدكتور -علي 
املرزوقي- من ق�صم الهند�صة الكيميائية امل�صرف على 
امل�صروع لدعمه املتوا�صل، موؤكدة على اأنه عندما يكتمل 
عديدة.  فوائد  لها  النهائية  النتائج  �صتكون  امل�صروع 
واأ�صافت "اإن �صناعة الأوراق ت�صتهلك الكثر من املاء 
ونحن هنا يف دولة المارات نواجه م�صاكل نق�ض املياه 

وهذا امل�صروع بالتاأكيد �صي�صاعد يف حل هذه امل�صكلة. 
ويتميز هذا املنتج من الورق لي�ض فقط اأنه ل ي�صتخدم 
اخل�صب يف ت�صنيعه بل اأنه مقاوم للتمزق ويبقى لفرة 
مادة  تعترب  فيه  امل�صتخدمة  البوليمر  فمادة  طويلة، 
الورق  انتاج  اإىل  امل�صروع  هذا  ويهدف  للماء.  مقاومة 
لي�ض  �صي�صاعد  وه��ذا  الرمل  وه��و  متجدد  م�صدر  من 
املاء،  ا�صتهالك  والتقليل من  الأ�صجار  فقط يف حفظ 
حيث  الم����ارات  دول���ة  اقت�صاد  تعزيز  يف  �صي�صاهم  ب��ل 
ا�صتخدام م�صدر حملي  ال��ورق من خالل  اإنتاج  ميكن 
املاء  ا�صتهالك  ال��ورق  اإنتاج  عملية  وتتطلب  طبيعي.  
امللوثات  توؤثر  كما  الإن��ت��اج  مراحل  من  مرحلة  كل  يف 
التي تنتج من هذه العملية على الأحياء املائية وجودة 
هذا  يف  امل�صتخدمة  البديلة  امل���واد  و�صت�صاعد  ال��ه��واء. 
لالأ�صجار  املفرط  لال�صتخدام  حل  اإي��ج��اد  يف  امل�صروع 
دولة  روؤي���ة  حتقيق  يف  �صي�صاهم  كما  الأوراق  اإن��ت��اج  يف 

المارات 2021 لبناء م�صتقبل اأكرث ا�صتدامة. 

•• اأبوظبي - الفجر

جتريها  ال��ت��ي  ال��ث��دي  ب�صرطان  التوعية  حملة  ت��ب��داأ   
�صركة  من�صاآت  اإح��دى  اخلارجية،  العالجية  اخلدمات 
�صتقوم  والتي  "�صحة"،  ال�صحية  للخدمات  اأبوظبي 
م���ن خ��الل��ه��ا ب��ت��وف��ر ف��ح��و���ص��ات ال��ك�����ص��ف امل��ب��ك��ر عن 
ملدة �صهرين تزامناً مع احلملة  �صرطان الثدي جماناً 
العاملية للتوعية ب�صرطان الثدي وذلك جلميع املقيمني 

يف اإمارة اأبوظبي.
وت�صتهدف احلملة جميع ال�صيدات اللواتي يبلغن من 
باإجراء  يقمن  مل  وال��الت��ي  ف��وق  فما  �صنة   40 العمر 
الفح�ض خالل ال�صنتني ال�صابقتني. وت�صمل فحو�صات 
الك�صف عن �صرطان الثدي والفح�ض الإ�صعاعي للثدي، 
وذلك يف مركزي بني يا�ض ومدينة خليفة يف اأبوظبي 

ومركز املويجعي يف العني. 
وت��ع��ل��ي��ق��اً ع��ل��ى احل��م��ل��ة ق��ال��ت ال���دك���ت���ورة م���رمي بطي 
العالجية  ل��ل��خ��دم��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  امل����زروع����ي، 
اأمرا�ض  مكافحة  الإم���ارات  دول��ة  "و�صعت  اخلارجية، 
ال�صرطان كاأحد الأولويات يف الأجندة الوطنية 2021، 
ال��رك��ي��ز على  ولتحقيق ه���ذا ال��ه��دف م��ن امل��ه��م ج���داً 
حمالت التوعية وتر�صيخ اأهمية الفحو�صات الوقائية 
التي ت�صهم يف زيادة الوعي وزيادة ن�صب الك�صف املبكر  
الكبرة  الأهمية  وتعك�ض هذه احلملة  الأمرا�ض.  عن 
التوعوية  للحمالت  "�صحة"  �صركة  يف  نوليها  التي 
وتلعب  ال��ع��الج،  الوقاية خر من  ب��اأن  وذل��ك لإمياننا 

املراكز ال�صحية دوراً حمورياً يف توعية املجتمع كونها 
نقطة الدخول الأوىل لنظام الرعاية ال�صحية للعديد 

من املر�صى."
"�صحة"  �صركة  "قمنا يف  م��رمي،  ال��دك��ت��ورة  واأ���ص��اف��ت 
لالإقبال  ون��ظ��راً  �صنوي،  ب�صكل  احلملة  ه��ذه  ب��اإج��راء 
الكبر على مدى  ال�صنوات ال�صابقة قمنا بتمديد مدة 
�صهر يف  اإىل  و�صلت  كاأ�صبوع حتى  ب��داأت  احلملة حيث 
العام ال�صابق. وهذا العام متا�صياً مع توجيهات �صاحب 
اآل نهيان رئي�ض الدولة  ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اأن  ارتاأينا  2017 ع��ام اخل��ر،  حفظه اهلل بجعل ع��ام 
بتخ�صي�ض  فقمنا  امل����دة،  ون�����ص��اع��ف  اخل���ر  ن�صاعف 

�صهرين للحملة هذا العام. "
وكانت اخلدمات العالجية اخلارجية قد قامت باإجراء 
الفح�ض الإ�صعاعي للثدي جماناً ملا يقارب 901 �صيدة 
النتائج  واأظ��ه��رت   ،2016 اأك��ت��وب��ر  يف  احلملة  خ��الل 
الأولية اأن %2.44 من الن�صاء اللواتي قمن بالفح�ض 
بحاجة اإىل اإجراء فحو�صات اإ�صافية مثل اخلزعة. ومت 
حالتهم  ومتابعة  املخت�صة  امل�صت�صفيات  اإىل  حتويلهن 
عن طريق نظام ملفي الإلكروين. وتظهر هذه الن�صبة 
مدى اأهمية اللتزام باإجراء الفحو�صات الوقائية التي 
ت�صاهم ب�صكل كبر يف الك�صف املبكر وبالتايل يف ال�صفاء 

من هذا املر�ض.
ل�صرطان  امل��ب��ك��ر  الفح�ض  حملة  جن���اح  ق�ص�ض  وم���ن 
 ،2016 يف  اخلارجية  العالجية  اخلدمات  يف  الثدي 
قامت  60 عاماً  العمر قرابة  تبلغ من  ق�صة مراجعة 

الفح�ض  ال�صحي لإج��راء  بزيارة مركز مدينة خليفة 
املبكر عن �صرطان الثدي خالل احلملة ومل تكن ت�صتكي 
من اأي اأعرا�ض اأو اأمل. وعند اإجراء الفح�ض الإ�صعاعي 
للثدي تبني وجود عدة اأورام �صغرة منت�صرة يف الثدي 
وب��ن��اًء عليه مت حتويل  املبكرة ج���داً،  امل��راح��ل  وه��ي يف 
املراجعة اإىل اإحدى م�صت�صفيات "�صحة" وو�صع خطة 
ال��ع��الج وق���د ���ص��اه��م اك��ت�����ص��اف امل��ر���ض يف ت��ل��ك املرحلة 

املبكرة جداً يف اإمكانية اإزالته ب�صكل كامل.
ول تقت�صر فحو�صات �صرطان الثدي على مدة احلملة 
فقط بل متتد خالل العام حيث يعد هذا الفح�ض اأحد 
طريق  ع��ن  متابعتها  يتم  التي  الوقائية  الفحو�صات 
ال��ذي مت من خالله و�صع نظام  الطبي  بيتنا  برنامج 
التي يتم متابعتها ب�صكل  الأداء  متكامل من موؤ�صرات 
م�صتمر، والتي ل ت�صمل فقط ن�صبة اإجراء الفحو�صات 
بالأمرا�ض  امل��ر���ص��ى  ن�صبة حت��ك��م  اأي�����ص��اً  ب��ل  ال���دوري���ة 
الفحو�صات  لإج��راء  حتويلهم  ون�صبة  لديهم،  املزمنة 
على  الط��الع  من  الأط��ب��اء  النظام  وميّكن  الإ�صافية، 
املوؤ�صرات اخلا�صة بهم لتحديد الفجوات و�صع خطط 

العمل حللها.
وقد اأظهرت النتائج ارتفاعاً يف عدد املراجعات الالتي 
يبلغن من العمر فوق 40 عاماً والالتي قمن باإجراء 
ال��ف��ح�����ض الإ���ص��ع��اع��ي ل��ل��ث��دي ك��ل ع��ام��ني مت��ا���ص��ي��اً مع 
اإر�صادات هيئة ال�صحة يف اأبوظبي، حيث و�صلت الن�صبة 
اإىل %64.5 يف عام 2016 مقارنة بن�صبة %55 يف 

عام 2015 وهذا يف فئة حملة بطاقة ثقة.

وعلى الراغبات يف ال�صتفادة من الفحو�صات املجانية 
حجز موعد يف اأقرب مركز �صحي تابع ل�صركة �صحة 
اأب��وظ��ب��ي وال��ع��ني  ع��ن ط��ري��ق م��رك��ز ات�صال �صركة  يف 
�صحة 80050 ومن ثم مراجعة طبيبة ال�صرة التي 
اإىل  حتويلها  ثم  وم��ن  املراجعة  على  بالك�صف  �صتقوم 

اأقرب مركز لإجراء الفح�ض الإ�صعاعي للثدي.

تطبيقا ملبادرة "امل�سرعات احلكومية"
لت�شريع  خدماتها  "الثقافة" تطور 

الأداء والتي�شري على املتعاملني
•• اأبو ظبي - الفجر

اأكد معايل ال�صيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية املعرفة، 
اأنه منذ اإطالق جتربة امل�صرعات احلكومية، كاآلية عمل تهدف اإىل ت�صريع 
الوطنية  الأجندة  لتحقيق  احلكومية  والربامج  واملبادرات  العمليات  كافة 
لروؤية الإمارات 2021، حيث حر�صت وزارة الثقافة وتنمية املعرفة على 
اأر�ض  على  وتطبيقها  الر�صيدة  حلكومتنا  احلكيمة  ال��روؤي��ة  ه��ذه  اعتماد 
الواقع، لتحقيق اإجنازات كبرة من خالل فرق العمل املتخ�ص�صة، وذلك 
لتحقيق اأهداف امل�صرعات يف املجالت التي ت�صطلع بها الوزارة بداية من 
والتي  واملوؤ�ص�صات،  الأف��راد  من  معها  للمتعاملني  تقدمها  التي  اخلدمات 
25 خدمة، مروراً بكافة املجالت التي تعمل بها وزارة الثقافة  ت�صل اإىل 
وتنمية املعرفة. واأو�صح معاليه اأن اعتماد امل�صرعات احلكومية كمن�صة عمل 
ملعاجلة التحديات واإجناز الأه��داف الطموحة خالل مدد زمنية ق�صرة، 
اأ�صبح اأح��د اأه��م اأول��وي��ات ال���وزارة يف كافة ال��ربام��ج، واخل��دم��ات، لت�صريع 
الإجناز وتر�صيخ ثقافة الريادة والبتكار، وت�صجيع التكامل ما بني الوزارة 
وكافة اجلهات التي تتعامل معها �صواء كانت موؤ�ص�صات اأو اأفراد طبقا لنوع 
التنمية  بها  حتظى  الذين  والرعاية  الدعم  اأن  موؤكدا  املقدمة،  اخلدمات 
الثقافية واملعرفية بالدولة من قيادتنا الر�صيدة ممثلة يف �صاحب ال�صمو 
اآل نهيان، رئي�ض الدولة، حفظه اهلل ورعاه،  الوالد ال�صيخ خليفة بن زايد 
واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم، نائب رئي�ض الدولة، 
رئي�ض جمل�ض الوزراء، حاكم دبي، واأخيه �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
امل�صلحة،  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي،  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي��د 
حكام  لالحتاد،  الأعلى  املجل�ض  اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم 
الإم��ارات، كان لها اأبلغ الأثر يف حتقيق النجاحات من اأجل ريادة اإماراتية 
اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�صيخ  معايل  وق��ال  واملعرفية.  الثقافية  املجالت  يف 
نهيان، اأنه مت ت�صكيل فرق عمل متخ�ص�صة ومبتكرة، ومت توفر م�صرفني 
اخلدمات  وت��ط��وي��ر  اإجن���اح  يف  للم�صاهمة  مكثفة  وبرامج  ع��ال��ي��ة،  بكفاءة 
�صمن امل�صرعات احلكومية، حيث عمل الفريق ب�صكل مكثف على عدد من 
لت�صريع  ال���وزارة  مع  املتعاملني  من  كبرة  قطاعات  مت�ض  التي  اخلدمات 
اخلدمة من جانب، وتب�صيط الإجراءات واإ�صعاد املتعاملني من جانب اآخر، 
وهو ما حتقق موؤخراً مب�صتوى طيب، مو�صحاً اأن عملية التطوير م�صتمرة 
الثقافة  وزارة  اأن  واأ�صاف معاليه  كافة اخلدمات.  ت�صمل  دون توقف حتى 
الوثائق  اإل��غ��اء  حت��دي  ح��ول  البداية  منذ  جهودها  رك��زت  املعرفة  وتنمية 
ب��داأت جهودها يف  هنا  للخدمات احلكومية، ومن  �صيوعاً  الأك��رث  املطلوبة 
ت�صجيع العتماد على بوابة الدخول الذكي لإلغاء اإرفاق الوثائق عند طلب 
لالأفراد  تقدم  والتي  املعرفة،  وتنمية  الثقافة  ب��وزارة  اخلا�صة  اخلدمات 
هند�صة  باإعادة  ال��وزارة  قامت  الهدف،  هذا  اأج��ل حتقيق  ومن  واملوؤ�ص�صات، 
، والتي ميكن من خاللها تقليل معدل الحتياج اإىل الوثائق  خدمة   16
الر�صمية بن�صبة ت�صل اإىل %52، موؤكداً اأن الوزارة قامت بتحديث بيانات 
توؤدي  التي  الأعمال  قواعد  واإن�صاء  الذكي،  الدخول  املتعاملني عن طريق 
اإىل عدم طلب بطاقة الهوية يف حالة ت�صجيل الدخول عن طريق الدخول 
الذكي وطلب اخلدمات. واأو�صح معاليه اأن هذا التطوير �صمل العدد الأكرب 
من اخلدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور وعلى راأ�صها خدمة الرقيم 
معاملة،   1380 اإىل  فيها  املنجزة  املعامالت  ع��دد  ي�صل  وال��ت��ي  ال���دويل، 
املعامالت  حجم  ويتجاوز  الثقافية  امل��راك��ز  بفعاليات  ال���ص��راك  وخدمة 
تقدميها  ومت  الت�صجيعي  ال�صراء  وخدمة  معاملة،   9954 بها  اخلا�صة 
لأكرث من 44 متعاماًل، وخدمة تاأجر امل�صارح والقاعات ل� 150 متعاماًل 
من الأفراد واملوؤ�ص�صات، وخدمة طباعة الكتب لأكرث من 47 من املوؤ�ص�صات 
معدل  وي�صل  للوزارة  التابعة  العامة  املكتبات  ع�صوية  وخدمة  والأف���راد، 
والو�صائط  الكتب  ا�صتعارة  وخ��دم��ة  �صخ�صاً،   322 اإىل  �صنوياً  تقدميها 

املعرفية اإىل 4670 متعاماًل.

جمل�س �شامل بن كبينة الرا�شدي 
يناق�س مفهوم الت�شامح يف الإ�شالم

•• ابوظبي - الفجر

حتت رعاية ديوان �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
كبينة  بن  �صامل  ا�صت�صاف  امل�صلحة  للقوات  العلى  القائد  نائب  ظبي  ابو 
الرا�صدي مبجل�صه يف منطقة النه�صة باأبو ظبي الدكتور خالد عبد ال�صالم 
عبد اللطيف الواعظ الول بالهيئة العامة لل�صوؤون الإ�صالمية والوقاف 
وال��ذي ركز يف حما�صرته عن مفهوم الت�صامح يف ال�صالم و فق التعاي�ض 
ال�صلمي بن فراد املجتمع بكل طوائفه وكان ر�صولنا الكرمي �صلى اهلل عليه 
و�صلم قد اأر�صى مفهوم الت�صامح بعد الهجرة اىل املدينة املنورة مما جعل 
املحا�صر  وذك��ر  واح��د  جمتمع  يف  ويعي�صون  يتاأخون  والن�صار  املهاجرين 
ال�صلمي  الت�صامح والتعاي�ض  مناذج من �صر ال�صحابة ر�صي اهلل عنهم يف 
وبني مقا�صد وثمرات الت�صامح الديني واأ�صار اىل ان دولة المارات منوذج 
جميع  بن  ال�صلمي  والتعاي�ض  الت�صامح  وقيم  مبادئ  اإر�صاء  يف  به  يحتذى 

اجلن�صيات والديان التي تعي�ض يف حمبة ووئام.
والتعاي�ض  الت�صامح  م��ب��ادئ  اأن  ال��را���ص��دي  كبينة  ب��ن  �صامل  حممد  واأ���ص��ار 
بن  زاي��د  ال�صيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور  ال�صمو  �صاحب  اأ�ص�صها  التي  ال�صلمي 
�صلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه جعلت من المارات واحة من احل�صارة و 

المن والمان يق�صدها كل جن�صيات العام.
وامل�صوؤولني  ال�صخ�صيات  كبار  من  عدد  ح�صرها  التي  املحا�صرة  ختام  ويف 
وجمع كبر من اهايل منطقة النه�صة يف ابوظبي ابتهل اجلميع ان يحفظ 
اهلل  دول��ة الم��ارات حكومة و�صعبا وان يدمي عليها نعمة الم��ن والمان 

وموا�صلة التقدم والبناء ،           

•• العني - الفجر:

قام ال�صيخ الدكتور عبد العزيز بن علي النعيمي الرئي�ض 
"بال�صيخ  امللقب  اخل��ري��ة  الإح�����ص��ان  جلمعية  التنفيذي 
بغر�ض  اأم�����ض  املويجعي"  "ق�صر  اإىل  ب��زي��ارة  الأخ�صر" 
"نخلة خليفة" مع ت�صليم �صك امللكية الذي يحمل �صعار 
املبادرة اإىل اإدارة متحف ق�صر املويجعي يف دائرة الثقافة 
موظفي  من  عدد  بح�صور  وذل��ك  – اأبوظبي،  وال�صياحة 
واملعرفة.  للتعليم  اأب��وظ��ب��ي  دائ����رة  م��ن  وط���الب  الهيئة 
الإح�صان  جمعية  م���ب���ادرة  �صمن  ال���زي���ارة  ه���ذه  وت���ن���درج 
اخلرية تنفيذاً ملبادرات �صعار عام 2017 عام اخلر التي 
توزريع  اأي��ام متوا�صلة من خالل   10 ت�صتمر على مدى 
اأ�صرة يف منطقة العني، ملا حتظى   100 100نخلة على 

به النخلة من اهتمام ورعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�ض الدولة "حفظه اهلل"، وملكانتها يف 
املجتمع الإماراتي باعتبارها ترمز للعطاء، وبكونها �صجرة 
مباركة،  تهدف املبادرة اإىل تعزيز روح التكاتف املجتمعي 
وتاأتي  التطوعية.  الأع��م��ال  وتعزيز  املجتمعية  واخلدمة 
تعبراً  املبادرة  هذه  يف  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  م�صاركة 
ال��وط��ن��ي��ة بعمل رمزي  امل�����ص��اع��ر  ع��ن روح الحت����اد ورب���ط 
يعك�ض حب الوطن وال��ولء له مبا يعزز الوعي باحلفاظ 
تعي�صه  ال���ذي  وال��ن��م��اء  للخر  وي��رم��ز  ال��دول��ة  بيئة  على 
املجتمع  قلوب  يف  مكانة  م��ن  النخلة  متثله  مل��ا  الإم����ارات، 
الإماراتي، كونها تعد ثروة وطنية مهمة يف الدولة ولها 
نظرة خا�صة لي�ض كم�صدر للغذاء فقط ولكن لرتباطها 

النف�صي والثقايف بالإن�صان الإماراتي.

ال�شيخ الأخ�شر يغر�س نخلة خليفة يف ق�شر املويجعي
•• ابوظبي - الفجر: 

)�صحة(  ال�صحية  للخدمات  ابوظبي  �صركة  اأطلقت 
للمرة الأوىل برنامج الإقامة يف ال�صيدلة ال�صريرية 
لالأطباء ال�صيادلة املواطنني، و املعتمد من قبل دائرة 
لل�صيادلة  الأمريكية  اجلمعية  و  ابوظبي  ال�صحة- 
 American ال�����ص��ح��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
 society of health-system

.  )Pharmacists )ASHP
مواطنني  ����ص���ي���ادل���ة   8 ���ص��ح��ة  ����ص���رك���ة  واخ�����ت�����ارت 
لاللتحاق بربنامج القامه يف كل من مدينة ال�صيخ 
ت��وام، و يهدف الربنامج  خليفة الطبية و م�صت�صفى 
لتوفر بيئة متكاملة يف التعليم والتدريب للنهو�ض 

مبمار�صة ال�صيدلة ال�صريرية املتخ�ص�صة يف من�صاآت 
ال�صيدلنية  الكوادر  تعزيز  و  وتطوير  �صحة  �صركة 

املواطنة و تعزيز الرعاية ال�صحية.
ويحق برنامج الإقامة يف ال�صيدلة ال�صريرية تقدمي 
خ��دم��ات ���ص��ي��دلن��ي��ة ���ص��ري��ري��ة ذات ج���ودة ع��ال��ي��ة يف 
ال�صركة  من�صات  يف  ال�صحية  الرعاية  اأنظمة  جميع 
اأ�ص�ض  تطبيق  من  املواطنني  اخلرجني  يتمكن  حيث 
الر�صيد  وال�صتخدام  للعالجات  الأمثل  ال�صتخدام 
ل���الأدوي���ة وت��ق��ل��ي��ل الأخ���ط���اء ال��دوائ��ي��ة و ال��ط��ب��ي��ة و 
حت�����ص��ني ح��ال��ة امل��ر���ص��ى ال�����ص��ح��ي��ة و ت��ع��زي��ز اخلطة 
اأعلى  اإىل  ال��و���ص��ول  اأج���ل  م��ن  للمر�صى  ال��ع��الج��ي��ة 
اأولويات  اأوىل  امل��ر���ص��ى وه���ي  و���ص��ع��ادة  ر���ص��ا  درج����ات 

�صركة"�صحة".

الدرمكي: اختيار اأف�سل 8 �سيادلة مواطنني

من�شاآتها يف  الأوىل  للمرة  ال�شريرة  ال�شيدلية  الإقامة  برنامج  "�شحة" تطلق 



حركة قرف�ساء للحوامل
اجلدار  ا�صتعملي  اأو  وث��ق��ي��اًل  �صلباً  ك��ر���ص��ي��اً  ج���دي 
لإ�صناد ج�صمك. افتحي �صاقيك جيداً وحافظي على 
الفخذان  ي�صبح  اأن  اإىل  وانحني  ظهرك  ا�صتقامة 
مبوازاة الأر�ض. اإذا �صعرت بالراحة، حاويل اأن تنزيل 
م�صتواك بدرجة اإ�صافية من دون اأن جتهدي 
ابدئي  ن��ف�����ص��ك. 

الأول ثم  اليوم  بتطبيق ثماين حركات قرف�صاء يف 
زيدي عددها تدريجاً. مع مرور الوقت، �صتالحظني 

اأنك ت�صلني اإىل مئة حركة قرف�صاء يومياً.

و�سعية الفرا�سة
�صاقيك  ت��ق��ّرب��ي  اأن  وح����اويل  الأر�����ض  ع��ل��ى  اجل�صي 
على  ركبتيك  وا�صغطي  الإم��ك��ان  ق��در  حو�صك  من 
الأر�ض. ميكنك اأن حتركي �صاقيك ببطء اأو ب�صرعة. 
تابعي هذه احلركات. اتخذي هذه 

الو�صعية حني ت�صاهدين التلفزيون اأو تتكلمني عرب 
اأن  دون  م��ن  �صتتمرنني  ال��ط��ري��ق��ة،  ب��ه��ذه  ال��ه��ات��ف. 

تتعمدي تخ�صي�ض وقت للريا�صة.

متارين )كيغل(
لذا  ال��ب��ول،  ت��دف��ق  قطع  اإىل  م�صطرة  اأن���ك  تخّيلي 
ت�����ص��ّدي��ن ع�����ص��الت احل��و���ض ب��اإح��ك��ام. اإن��ه��ا احلركة 
املطلوبة للقيام بتمارين )كيغل(. ل ت�صّدي ع�صالت 
بني  تطّبقي  اأن  ح��اويل  اأنفا�صك.  تقطعي  اأو  بطنك 
اأن  يكفي  يومياً.  النوع  هذا  من  متريناً  و80   50
متار�صي  اأن  ميكنك  ترخيها.  ثم  ع�صالتك،  ت�صّدي 

هذا التمرين يف اأي مكان ويف اأي وقت.

ا�ستلقاء جانبي مع رفع ال�ساق
مت�����ّددي ع��ل��ى ج��ن��ب��ك وح��اف��ظ��ي على 
باأية  اب��دئ��ي  ج�صمك.  ا���ص��ت��ق��ام��ة 

تريدينها  ج���ه���ة 

لأنك �صتكررين العدد نف�صه مع اجلهة الثانية. اثني 
على  ارفعيها  ث��م  ج�صمك،  لتثبيت  ال�صفلى  �صاقك 
متدديها  ل  ُتنزلينها،  حني  م�صتقيمة.  زاوي��ة  �صكل 
ب��ال��ك��ام��ل. ك���رري احل��رك��ة ث��م��اين م���رات، ث��م �صّغلي 
اجلهة الثانية. ميكنك اأن تكّثفي التمرين وتطّبقي 
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و�سعية القطة واجلمل
ارب�صي على ذراعيك و�صاقيك واحر�صي على و�صع 
ذراع���ي���ك حت���ت ك��ت��ف��ي��ك واف��ت��ح��ي رك��ب��ت��ي��ك بعر�ض 
حركيه  ثم  كالقطة  ظهرك  باإحناء  ابدئي  ورَك��ي��ك. 
لتخفيف  اأماناً  اأكرث احلركات  اإحدى  اإنها  كاجلمل. 

اأمل الظهر املرتبط بزيادة ثقل البطن.

التنف�ض العميق
التنف�ض العميق لي�ض متريناً بحد ذاته، لكنه ي�صمح 
ويقوي  الرئتني  �صعة  وي��زي��د  ال���ص��رخ��اء  بتجديد 
اأ�صا�صيان خالل  اإنهما عامالن  ع�صالت البطن. 
حتتاجني  التي  املرحلة  يف  �صيما  ل  املخا�ض، 

فيها اإىل دفع الطفل للخروج.
 اأغ���م�������ص���ي ع��ي��ن��ي��ك ورك�������زي ع���ل���ى اإي���ق���اع 

تنّف�صك.
 تنف�صي بعمق واحر�صي على و�صول الهواء 
اإىل اأ���ص��ف��ل ب��ط��ن��ك، ث���م ازف�����ري ب���ب���طء. ل 

حتب�صي اأنفا�صك يف اأية حلظة. 
التمرين  ب��ه��ذا  ت��ق��وم��ي  اأن  الأف�������ص���ل  م���ن 
الهواء.  مكّيف  من  تخلو  غرفة  ويف  �صباحاً 

حاويل اأن تاأخذي 50 نف�صاً عميقاً يومياً.

يظن البع�ض اأن حب ال�صباب يختفي بعد �صن املراهقة لكن 
�صرعان ما ت�صتقر احلبوب يف اأ�صفل الوجه على رغم التقدم 
يف ال�صن. ا�صتنتج اخت�صا�صيو اجللد اأن هذه الظاهرة تطاول 
ال�صغط  اإىل  الن�صاء ويعود ذلك  من  متزايداً  لالأ�صف عدداً 
املنا�صبة…  غر  احلمل  منع  وو�صائل  والتدخني  النف�صي 
الخت�صا�ض  اأه���ل  ا�صت�صارة  ���ص��رورة  على  ي�صرون  ه��م  ل��ذا 
�صريعاً. ي�صف الطبيب العالج الأن�صب لكل حالة بالإ�صافة 
اإىل م�صتح�صرات خا�صة للعناية بالب�صرة. ل داعي لتاأجيل 
ا�صت�صارة الخت�صا�صيني لأنها خطوة �صرورية للتخل�ض من 

هذه امل�صاكل اجللدية التي توؤثر على حياة املراأة عموماً.

احلبوب  متقدمة  �سن  يف  ال�سباب  حب  ي�سبه  هل   •
التي تظهر يف مرحلة املراهقة؟

- لي�ض حتديداً. بعد مرحلة املراهقة، يكون موقع احلبوب 
الفكني  ع��ل��ى  ال���وج���ه، حت���دي���داً  اأ���ص��ف��ل  فتظهر يف  خم��ت��ل��ف��اً 
والذقن. تكون هذه احلبوب التهابية بطبيعتها وترافق مع 
ت�صبه بع�ض احلبوب  اإف��رازات دهنية بدرجات متفاوتة. قد 
تلك التي تظهر يف �صن البلوغ. ميكن اأن تختفي بعد فرة اأو 

قد تبقى اآثارها دائمة حتى يف �صن الر�صد.
احلبوب؟ هذه  ظهور  اأ�صباب  • ما 

- حتدث اخلرباء عن تاأثر ال�صغط النف�صي يف هذا املجال 
ي��ج��ب معاينة  امل��ق��ام الأول،  اإث��ب��ات الأم����ر. يف  ي��ت��م  ل��ك��ن مل 
الغنية  املكمالت  اأو  الأدوي����ة  ت��ن��اول  الأخ���رى مثل  الأ���ص��ب��اب 
امل�صتح�صرات  ت��وؤدي  اأن  ميكن  كذلك،   .B12 بالفيتامني 
التي تكون نوعيتها �صيئة اأو و�صائل منع احلمل دوراً موؤثراً 
ال��ذي ي�صاعف  ال��وراث��ي  العامل  نن�صى  امل��ج��ال. ول  ه��ذا  يف 
خطر ظهور حب ال�صباب يف �صن الر�صد باأربع مرات. اأخراً، 
قد يظهر بع�ض احلبوب على الذقن والفكني عند املراأة قبل 
موعد الدورة ال�صهرية. لكن عموماً، ل تنجم هذه احلبوب 
الهرمونية  الختاللت  تبقى حالت  اإذ  عن خلل هرموين، 

)مثل فائ�ض الهرمونات الذكورية( نادرة.
الخت�صا�ض؟ اأهل  ا�صت�صارة  يجب  • متى 

الن�صاء  بع�ض  يعترب   -
عدد  ظ���ه���ور  اأن 

ب�������ص���ي���ط 
م���������ن 

حتى  لكن  اجللد.  اخت�صا�صي  ا�صت�صارة  ي�صتلزم  ل  احلبوب 
يف هذه احلالة الب�صيطة، ل بد من ا�صت�صارة الخت�صا�صي. 
منا�صباً  عالجاً  ويتطلب  مزمناً  مر�صاً  ال�صباب  حب  ُيعترب 
ملكافحة هذه الظاهرة على اأن يليه عالج اآخر للحفاظ على 
يخفف  ف��وراً  فاعل  ع��الج  اإىل  واللجوء  الإيجابية.  النتائج 

خطر ظهور الندوب مكان احلبوب.
احلبوب؟ تلك  ظهور  مدة  • ما 

اأح��ي��ان��اً، تر�صخ احلبة  الأم���ر على ع��وام��ل ع��دة.  - يتوقف 
الذي  العالج  انتهاء  بعد  لكن  �صنوات.  اأو حتى  اأ�صهر  ط��وال 
انتكا�صة حمتملة.  م��ن  م��ا  اأ���ص��ه��ر،  و�صتة  ث��الث��ة  ب��ني  ي���دوم 
تتكيف مع حدة  وهي  م�صتهدفة  العالجات  اأ�صبحت  اليوم، 

حب ال�صباب وحالة كل مري�صة.
اليومية؟ احلياة  يف  بالب�صرة  العناية  ميكن  • كيف 

- ل داعي لتغير منط احلياة ب�صكل كامل، لكن يجب جتنب 
فة لأن الب�صرة  املنتجات الدهنية واختيار امل�صتح�صرات امللطِّ
تتاأثر اأ�صاًل بعالجات مو�صعية متنوعة. يف ال�صباح، نظفي 
ف من دون  وجهك بخليط من املاء والزيت اأو بهالم ملطِّ
التي  املاكياج  اإزالة  املقابل، جتنبي م�صتح�صرات  ماء. يف 
يتم غ�صلهما  اإذا مل  قد تثر احل�صا�صية على اخلدين 
جيداً. ثم �صعي كرمياً مرطباً �صرط األ يرك اآثاراً 
لمعة مبالغاً فيها على الوجه. يف امل�صاء، بعد اإزالة 
ال�صباب  حل��ب  م�����ص��اداً  ع��الج��اً  ا�صتعملي  امل��اك��ي��اج، 
للجراثيم  م�صادة  عنا�صر  على  يحتوي  اأن  �صرط 
ك��ان��ت احلبوب  اإذا  ب���الأدوي���ة  ع��الج  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 

كثرة.
الأ�صا�ض؟ كرمي  و�صع  متابعة  ميكن  • هل 

يف  وي��ت��واف��ر  ح�صنة  نوعيته  منتج  اختيار  ���ص��رط  ن��ع��م،   -
ال�صيدليات. لكن يجب التنبه اإىل اأّن بع�ض املنتجات قد 
احل�صا�صية  تثر  م��واد  اأو  دهنية  عنا�صر  على  حتتوي 
وق��د ت��ك��ون م�����ص��وؤول��ة ع��ن ظ��ه��ور احل��ب��وب والأكيا�ض 

الدهنية ال�صغرة.
• ما الأف�صل لتح�صني احلالة؟ تنظيف الب�صرة اأم 

تق�صرها عند اخت�صا�صي اجللد؟
حال  يف  م��ف��ي��داً  الب�صرة  تنظيف  ي��ك��ون   -
دهنية  واأكيا�ض  كبرة  حبوب  وج��ود 
ب�صعة ت�صيء اإىل مالمح الوجه. 
ي���زي���ل  احل�������ال�������ة،  ه��������ذه  يف 
اخت�صا�صي اجللد كل عيب 
خا�صة  اأداة  ع���رب  ج���ل���دي 
وع������الج ف����اع����ل، م����ا مينع 
ظهور احلبوب م�صتقباًل. 
اأم���������ا ت���ق�������ص���ر ال���ب�������ص���رة 
اخل���ف���ي���ف، ف��ه��و ي��ف��ي��د يف 
وا�صتعادة  الب�صرة  تنقية 
�صيما  ال��وج��ه، ل  اإ���ص��راق��ة 
دهنية  ال��ب�����ص��رة  ك���ان���ت  اإذا 
هذا  يفيد  ل  ل��ك��ن  و���ص��م��ي��ك��ة. 

العالج يف حال ظهور حب ال�صباب اللتهابي لأنه قد يوؤدي 
اإىل انتكا�ض الو�صع وظهور احلبوب جمدداً بعد فرة.

والتجاعيد؟ احلبوب  ظهور  حال  يف  العمل  • ما 
- ميكن معاجلة امل�صكلتني معاً يف الوقت نف�صه �صرط و�صع 
واخلطوط  التجاعيد  تظهر  غ��ال��ب��اً،  حم���ددة.  ع��الج  خطة 
الرفيعة واحلبوب يف مناطق خمتلفة، فتظهر التجاعيد يف 
الوجه. ميكن  اأ�صفل  تتمركز احلبوب يف  بينما  الوجه  اأعلى 
 A اأن ت�صتعمل املراأة اأي�صاً منتجات مثل م�صتقات الفيتامني
احلم�صي ملعاجلة امل�صكلتني معاً. يف ما يخ�ض حب ال�صباب 
ال�����ص��ي��دل��ي��ات ي�صتهدف  ال��ي��وم ع���الج يف  اخل��ف��ي��ف، ي��ت��واف��ر 

امل�صكلتني يف اآن.
معينة؟ فرات  يف  ال�صباب  حب  حالة  تتفاقم  • ملاذا 

زيادة  ت��وؤدي  قد  اإذ  حتماً،  الغذائية  العوامل  بع�ض  يوؤثر   -
الوزن اإىل ظهور احلبوب. يوؤدي ال�صغط النف�صي دوراً موؤثراً 
يف هذا املجال اأي�صاً، ول نن�صى عواقب التوقف عن ا�صتعمال 
و�صائل منع احلمل فقد تظهر احلبوب يف هذه احلالة بعد 
الهرموين.  ال��ت��وازن  اخ��ت��الل  ب�صبب  اأ���ص��ه��ر  �صتة  اأو  ث��الث��ة 
ينطبق الأمر نف�صه على فرة احلمل اأو املرحلة التي ت�صبق 
انقطاع الطمث. قد يكون التعر�ض لأ�صعة ال�صم�ض م�صوؤوًل 

اأي�صاً عن تفاقم حالة احلبوب.
جذري؟ عالج  من  • هل 

- نعم، بل تتعدد العالجات اجلذرية منها امل�صادات احليوية 
التي  والأدوي���ة  الهرمونية  والعالجات  املو�صعية  اأو  العامة 
املنتجات  ب��ه��ذه  يو�صى  ال�صباب.  ح��ب  اأن����واع  اأ���ص��ع��ب  تعالج 
بع�ض  اتباع  حتّتم  ولكنها  التقليدية  العالجات  ف�صل  عند 
اخلطوات الوقائية )يكون ا�صتعمال و�صائل منع احلمل اأمراً 

اإلزامياً يف هذه احلالة(.
احلمل؟ منع  و�صائل  تغير  اإىل  حاجة  من  • هل 

اخت�صا�صي  يتاأكد  اأن  يجب  الطبية،  ال�صت�صارة  خ��الل   -

املري�صة  ت�صتعملها  التي  احلمل  منع  و�صائل  اأّن  من  اجللد 
اإىل  ي��وؤدي بع�ض احلبوب  ال�صبب يف ظهور احلبوب.  لي�صت 
ظهور اآثار �صلبية معينة على الب�صرة لأنها ت�صيء اإىل التوازن 

الهرموين وقد تكون م�صوؤولة عن ظهور حب ال�صباب.
امل�صكلة؟ عن  م�صوؤول  التدخني  • هل 

ال�صباب يظهر عند عدد  اأن حب  الدرا�صات  اإح��دى  اأثبتت   -
م��رت��ف��ع م��ن امل��دّخ��ن��ات. ت����وؤدي م���ادة ال��ن��ي��ك��وت��ني اإىل زيادة 
الإفرازات الدهنية و�صماكة الطبقة اجللدية، ما يعزز ظهور 

احلبوب والأكيا�ض ال�صغرى.
الندوب؟ لطم�ض  الفاعلة  احللول  هي  • ما 

امل��ت��م��ث��ل��ة باآثار  - مي��ك��ن م��ع��اجل��ة ال���ص��ط��راب��ات اجل��ل��دي��ة 
اخت�صا�صي  عند  �صابقة  ح��ب��وب  م��ك��ان  اجل��ل��د  يف  مر�صخة 
اجل���ل���د ال�����ذي ي���ق���وم ب��ت��ق�����ص��ر ال��ب�����ص��رة ب��وا���ص��ط��ة حم�ض 
ال�صطحية حتت تخدير  الندوب  الغليكوليك. ميكن طم�ض 
مو�صعي خالل ب�صع جل�صات ليزر. اأما الندوب الأكرث عمقاً، 
الليزر مع ثاين  اآخر بوا�صطة  ت�صتلزم عالجاً من نوع  فهي 

اأك�صيد الكربون. 
اآث����ار جانبية لأن  م��ع  ال��ف��اع��ل��ة  التقنية  ه���ذه  ت��راف��ق  ل��ك��ن 
العملية حت�صل حتت تخدير عام بعد الدخول اإىل امل�صت�صفى 
اجلذرية،  احللول  بهذه  التفكر  قبل  لكن  ق�صرة.  لفرة 
يجب  امل��رج��وة،  النتائج  تظهر  ك��ي  بال�صرب.  التحلي  يجب 
انتظار مرور ثالثة اأ�صهر على انتهاء العالج التقليدي )مثل 
ا�صتعمال  اأ�صهر يف حال  اأو �صتة  امل�صادات احليوية وغرها( 

عالجات اأخّف.
املجال؟ هذا  يف  فاعلة  بال�صوء  العالجات  • هل 

الليزر  اأو  ال�صوء  ت�صتعمل  التي  التقنيات  ه��ذه  انت�صرت   -
امللّون يف الوليات املتحدة، لكن مل تت�صح منافعها احلقيقية 
يو�صي  قد  املجال.  هذا  املوثوقة يف  الدرا�صات  نق�ض  ب�صبب 

بع�ض اخت�صا�صيي الب�صرة بهذه التقنية على رغم ذلك.

مــــــــــــــر�أة
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ال�سباب منذ مرحلة املراهقة  يظهر حب 
امل���راأة  ال��ذق��ن غ��ال��ب��ًا وق��د ت�سعر  ح��ول 
باالإحباط اإذا كانت ب�سرتها غري �سافية. 
للتخل�ض من هذه امل�سكلة ب�سكل نهائي، ال 

بد من ا�ستعمال علجات منا�سبة.

اإليك الئحة باأف�سل التمارين اجل�سدية للحفاظ على �سلمتك خلل احلمل وت�سهيل الوالدة.

متارين مفيدة ل�شالمتك خالل احلمل

 ُيعترب مر�سًا مزمنًا ويتطلب علجًا منا�سبًا

كيف تتخل�شني من م�شكلة حب ال�شباب؟
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العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
بني  حمكمة  اىل  بطلب  دم�صي  غزاو  �صا�صتو  املواطنة/  تقدمت 
)�صا�صتو( من  ا�صمها  بتغير  التوثيقات  ق�صم  البتدائية-  يا�ض 

اىل)جناة( 
فمن لديه اعرا�ض يتقدم به اىل الق�صم املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�صر العالن.
حنان جمعة ال�سعدي   - كاتب عدل 

عبد الإله املتني  - قا�سي اإبتدائي 

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اإنذار عديل بالن�سر
رقم 2017/6689   

املنذر : رم�صان م�صم�ض للعقارات 
املنذر اليها : �صي اي بيه تي للتجارة العامة - �ض ذ م م  - جمهول حمل القامة 
ننذركم مبوجب هذا النذار ب�صرورة اخالء املاجور حمل التعاقد خالل �صهر 
من تاريخ ات�صال علمكم بهذا النذار و�صداد  القيمة اليجارية املر�صدة يف 
ذمتكم وقدرها 75000 درهم وما ي�صتجد من مبالغ حتى تاريخ الخالء التام. 

يف حالة ع��دم اخ��الء امل��اج��ور و���ص��داد القيمة الي��ج��اري��ة امل��ر���ص��دة يف ذمتكم 
خالل �صهر من تاريخ ات�صال علمكم بهذا النذار �صن�صطر ا�صفني لتخاذ كافة 

الجراءات القانونية �صدكم حلماية حقوق املنذرة.
الكاتب العدل

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
اعالن حكم متهيدي بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2017/1872 جتاري جزئي                               
اىل املدعي عليه /1 - فيت اأوت هب لعمال تنفيذا الت�صميم واخلدمات الفنية - �ض ذ م م  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ اأر�ض نا�صر اأخوندى  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم 
بان املحكمة حكمت بتاريخ  2017/9/14  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة وقبل الف�صل 
يف املو�صوع بندب اخلبر الهند�صي املخت�ض �صاحب الدور باجلدول ، مامل ي�صمه الأطراف خالل 
اوراقها وم�صتنداتها وما  ، خبرا يف الدعوى تكون مهمته الط��الع على  ا�صبوع من تاريخ احلكم 
ع�صى ان يقدمه له اخل�صوم لبيان ما مت التفاق عليه بني املدعي واملدعي عليها ومدى فاء كل منها 
بايداع مبلغ ع�صرة  املدعي  والزمت  ايهما وماهيه ذلك الخالل  بالتزاماته والخال احلا�صل من 
الدعوى  لنظر  وح��ددت  املنتدب  واتعاب وم�صاريف اخلبر  ذمة  املحكمة على  دره��م خلزينة  الف 
جل�صة 2017/9/28 يف حال عدم ال�صداد وجل�صة 2017/10/19 يف حال �صدادها وحتى يقدم اخلبر 
التقرير.  وحددت لها املحكمة جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 2017/10/26 ال�صاعة 30 : 8 �صباحا يف 

 .Ch1.C.13 القاعة
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/264  عقاري كلي                
اىل املدعي عليه / 1- �صركة ميمون للو�صاطة العقارية - ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ بهادر عبداهلل بدري وميثله / �صمرة عبداهلل علي قرقا�ض -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها دعوى بطالن وف�صخ عقود بيع والزام املدعي عليها برد مبلغ وقدره 
)1.423.928 درهم( وما يرتب عليه من فوائد قانونية بواقع )12%( من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�صداد ور�صوم والت�صجيل وقدرها 195461 درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب 
املحاماة.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/10/8   ال�صاعة 11.00 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2767  جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه / 1-ي�صود�ض اروكيا دو�ض جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صام�صي 
مببلغ وقدره )37.713.87 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
جل�صة  لها  وح��ددت  التام   ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ   من  �صهريا   %2.49
 Ch1.C.13 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2017/10/16 املوافق   الثنني   يوم 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
الأق��ل ويف حالة  اأي��ام على  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�صة  او م�صتندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2995  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / 1-�صينابا �صيكار جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك 
العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد  وميثله/عبداهلل  ع  م  -���ض  الوطني  القيوين  ام 
عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  ال�صام�صي- 
مببلغ وقدره )30.223.43 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  
يوم  جل�صة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام   ال�صداد  وحتى   2011/12/20 من  �صهريا   %2.49
الحد  املوافق  2017/10/15  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت 
مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
الأقل ويف حالة تخلفك فان  اأيام على  م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        

   يف  الدعوى 2016/25 عر�س واإيداع عمايل               

اىل املعرو�ض عليه / 1-عروبه يا�صني عزو املغربي  جمهول 
حمل القامة مبا ان العار�ض / ال�صركة العربية لالثاث 
والديكور - �ض ذ م م وميثله / �صامل عبداهلل �صلطان علي 
احلمادي -  نعلنكم بان العار�ض املذكور اأعاله تقدم الينا 

عار�صا عليكم مبلغ وقدره )7552 درهم( 
رئي�س الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/2996  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- حممد حبي�ض �صيخ عبداحلميد �صيخ  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام  عمران العمران ال�صام�صي -  قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )22.808.17 درهم( والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
وحتى   2011/11/25 يف  احلا�صل  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صهريا   %2.49 والفائدة  
ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الحد  املوافق  2017/10/15  ال�صاعة 8.30 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.14 بالقاعة  ���ض 
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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3158  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / 1- بينو تادى كوز هاجنار اتيوب تادى كوز هاجنا   جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها  حمد عبداهلل عمران العمران ال�صام�صي - قد 
والر�صوم  دره����م(   25.303.50( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب���ال���زام  امل��ط��ال��ب��ة 
وحتى   2011/12/20 من   �صهريا   %2.49 والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف 
ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2017/10/11  ال�صاعة 
ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12 بالقاعة  ���ض   8.30
قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/3153  جتاري جزئي              

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  بيتكار  ا�صماعيل  من�صور   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �ض م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�صام�صي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي 
املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   33.592.78( وق��دره  مببلغ  عليه 
والفائدة  2.49% �صهريا من  2011/12/20 وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة 
 Ch1.C.12 يوم الثالثاء  املوافق  2017/10/17  ال�صاعة 8.30 �ض 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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/1646  جتاري كلي               
اىل املدعي عليه / 1-فورتر�ض كابيتال لال�صتثمار - ذ م م وميثلها / حامد احمد خمتار 
حامد حممد  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة جرويل كابيتال ليمتد وميثله 
: حمدان عبداهلل �صبيح �صيف الكعبي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )379102 دولر  ( مبا يعادل )1.364.767 
وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
ال�صداد التام.  وح��ددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  2017/10/9  ال�صاعة 9.30 �ض 
بالقاعة Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
اأي��ام على الأق��ل ويف  ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/969  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- ماركو بولو جلوبل ليمتد  جمهول حمل القامة 
عبداهلل  حمدان   : وميثله  بادينو  باي  ليندرو  اندريا   / امل�صتاأنف  ان  مبا 
رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  القرار/  ا�صتاأنف  قد  الكعبي  �صيف  �صبيح 
يوم  جل�صه  لها  وح��ددت   2017/5/16 بتاريخ   جزئي  جت��اري   2017/241
رقم  بالقاعة  �صباحا    10.00 ال�صاعة   2017/10/18 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  
ch2.D.16 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/556  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- ج�صميت �صينغ حكيم زاده 2-هرهوهن �صنك مهر �صنك جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/ م�صرف الإمارات ال�صالمي - �ض م ع وميثله / احمد ح�صن رم�صان اآل علي -  نعلنكم باحلكم 
ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/253  عقاري كلي يوم الحد  بتاريخ  2017/5/21  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )46110( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم 
من تاريخ ن�صر هذا الع��الن  2- بف�صخ اتفاقية الج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقها واملربمة بن امل�صرف 
املدعي واملدعي عليهما الأول والثاين ب�صاأن الوحدة العقارية رقم )4902(  الكائنة باملبنى رقم )1( مب�صروع 
)ايليت ريزيدن�ض( - منطقة مر�صى دبي - اإمارة دبي ، وحمو القيد الوارد يف ال�صهادة حق املنفعة ال�صادرة 
عن دائرة الأرا�صي والأمالك والذي فحواه : )تخ�صع ملكية العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك 
طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته املودع لدى الدائرة من �صجالت دائرة الأرا�صي والأمالك ، 
والزام املدعي عليهما الأول والثاين بت�صليم الوحدة مو�صوع الدعوى للم�صرف املدعي خالية من ال�صواغل 
.  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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/583  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صده/1- باهر حممد حممود عطية  جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�صرف 
الإمارات ال�صالمي - �ض م ع وميثله / اأحمد ح�صن رم�صان اآل علي - نعلنكم باحلكم ال�صادر يف الدعوى 
رقم 2017/298 عقاري كلي يوم الربعاء  بتاريخ  2017/7/12  باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 1- بالزامكم 
ب�صداد مبلغ وقدره )46330( درهم وت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ 
ن�صر هذا العالن  2- ف�صخ اتفاقية الجارة املنتهية بالتملك ومالحقها املربمة بني املدعي واملدعي عليه 
عن الوحدة عني التداعي رقم 1208 بي قرية اجلمرا جنوب امبريال ريزيدن�ض والزام املدعي عليه 
بت�صليم الوحدة العقارية خالية من ال�صواغل ورد حيازتها للمدعي ومتكني املدعي منها والغاء القيد 
دائ��رة الرا�صي والأم��الك لتنفيذ ذلك  املدعي عليه وتكليف  امللكية ل�صالح  ال��واردة يف �صهادة  العقاري 
ورف�ض ما عدا ذلك من طلبات.  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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/558  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �صدهما/1- كرم عبداهلل بن بي ار عبد اهلل 2-ق��وار عبداهلل بزايا - جمهول 
للتمويل  الو�صط  ال�صرق  �صي  بي  ا�ض  ات�ض  التنفيذ/�صركة  طالب  ان  مبا  القامة  حمل 
الدعوى  ال�صادر يف  نعلنكم باحلكم    - اآل علي  اأحمد ح�صن رم�صان   / املحدودة وميثله 
رقم 2017/199 عقاري كلي يوم الثنني بتاريخ  2017/6/19 باعتباره �صندا تنفيذيا وذلك 
1- بالزامكم ب�صداد مبلغ وقدره )5631171.41( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% حتى 
متام ال�صداد ت�صليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة خالل 15 يوم من تاريخ ن�صر 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم  الج���راءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  الع��الن.  وعليه  هذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2017/2896  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-  موؤ�ص�صة تو فا�صت لتاأجر ال�صيارات وميثلها مالكها / مانع 
حممد كدفور املهري اإماراتي اجلن�صية - جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأق��ام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة  �صركة اخلليج للتمويل - �ض م خ -  قد 
وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره���م(   453670.66( وق���دره  مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
التام.    ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق  تاريخ  يف  القانونية  والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
وحددت لها جل�صة يوم الربعاء  املوافق  2017/10/18  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة 
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي  Ch1.C.14 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/469 عقاري كلي                 

�صيخ - جمهويل  مبارك  2-في�صل  �صيخ  مبارك  مب�صر   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي/ م�صرف دبي - �ض م ع - قد اأقام عليك الدعوى 
مببلغ  عليهما  امل��دع��ي  وال����زام  الج����ارة  اتفاقية  بف�صخ  املطالبة  ومو�صوعها 
والفائدة   املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م(   897.751.73( وق��دره 
9% من املطالبة وحتى ال�صداد التام.  وحددت لها جل�صة يوم الثنني  املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.B.8 بالقاعة  ���ض   11.00 ال�صاعة    2017/10/16
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

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2017/8136  عمايل جزئي             

م   م  ذ  ���ض   - ال�صكنية  ال���وح���دات  لت�صويق  ا����ض  ت��ي  يف   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأقام  قد  ر�صدي ح�صن    احمد  ريهام   / املدعي  ان  الق��ام��ة مبا  جمهول حمل 
 128.646( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع����ودة مب��ب��ل��غ )3000 دره�����م( وال���ر����ص���وم وامل�����ص��اري��ف ورقم 
الربعاء    ي���وم  جل�صة  ل��ه��ا  وح����ددت   )MB176201033AE(ال�صكوى
املوافق 2017/10/11  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch1.B.8  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

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2978   تنفيذ جتاري  
اجنيهوترى  راجي�ض   -2 م  م  ذ  �ض   - العامة  للتجارة  بيكاي  �صدهم/1-  املنفذ  اىل 
امر بخ�ض اجنيهوترى ب�صفته مدير و�صريك وكفيل �صامن ملديونية بيكاي للتجارة 
و  كفيلة  ب�صفتها  اجنيهوترى  راجي�ض  اجنيهوترى  3-راج��ف��ي  م  م  ذ  �ض   - العامة 
ان  م م  جمهول حمل القامة مبا  ذ  العامة - �ض  للتجارة  بيكاي  �صامنة ملديونية 
ال�صويدي  �صلطان  عي�صى  حممد   / وميثله  الوطني  ابوظبي  بنك  التنفيذ/  طالب 
املنفذ به  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  - قد 
فان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )1855143.73( وق��دره 
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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2017/2725   تنفيذ جتاري  
العتيبة  جمهول حمل  اأحمد خلف  املنفذ �صده/1- عبداهلل خلف  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة احلبتور لل�صارات - �ض ذ م م وميثله 
/ حبيب حممد �صريف عبداهلل املال - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
به وقدره )287816( درهم  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع  املذكورة اعاله 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1315   تنفيذ مدين  
���ض م م  جمهول حمل  ال��دول��ي��ة -  ال��ف��ري��دة  النجمة  املنفذ ���ص��ده/1-  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صركة رويال اند �صن الين�ض للتاأمني ال�صرق 
الو�صط املحدودة - �ض م ب وميثله / حبيب حممد �صريف عبداهلل املال - 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )59052( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى
الرقم 2017/247 جتاري كلي

مذكرة اإعالن موعد جل�سة بالن�سر للح�سور اأمام مكتب اإدارة الدعوى البتدائية 
اىل املدعي عليه / حممد خمي�ض ادري�ض عبيد كنني 

حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
قد اقام عليك الدعوى رقم 2017/247 جتاري كلي وعليه يقت�صي ح�صورك اىل حمكمة راأ�ض اخليمة - اأمام مكتب اإدارة 
الدعوى البتدائية - يوم  الربعاء  ال�صاعة التا�صعة �صباحا املوافق 2017/10/11 م وذلك لالجابة على الدعوى ، وتقدمي 
املحكمة  ف��ان  اأع��اله  املحدد  الوقت  اإر���ص��ال وكيل عنكم يف  اإو  ودف��وع ويف حالة تخلفكم عن احل�صور  بيانات  ما لديك من 
�صتبا�صر نظر الدعوى غيابيا ، بحقكم طالبا فيها اأول / الت�صريح بت�صجيل دعوانا املاثلة وحتديد اقرب جل�صة ممكنة لنظر 

مو�صوعها واإعالن املدعي عليه ب�صورة من لئحتها وتاريخ اول جل�صة لنظر مو�صوعها. 
الأم��ر على عري�صة رقم 2017/13900 حجز حتفظي  ال�صادر مبوجب  التحفظي  الق�صاء ب�صحة وتثبيت احلجز   / ثانيا 
امللف مبلف  املوقر و�صم  راأ���ض اخليمة  امل�صتعجلة يف  الأم��ور  ال�صادر عن مقام قا�صي  به  املطالب  املبلغ  جت��اري  - بحدود 
املاثلة.  ثالثا / الق�صاء بالزام املدعي عليه  بان يوؤدي للبنك املدعي قيمة مبلغ وقدره / 1.062.092.87 درهم  الدعوى 
/ )مليون واثنني و�صتني الف واثنني وت�صعني درهم و�صبعة وثمانني فل�ض( ، بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع %12 
من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام ال�صداد ،  رابعا / الق�صاء بالزام املدعي عليه بكافة الر�صوم وامل�صاريف ومقابل 

اتعاب املحاماة. 
مدير  اإدارة الدعوى          

 حكومة  را�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
يف الق�سية رقم 2017/975 جتاري كلي 

املرفوعة من ال�صادة/ املدعي : م�صرف عجمان - �ض م ع - بوكالة : بيكر اآند ماكنزي حبيب 
م  ذم  ���ض   - الغذائية  امل���واد  لتجارة  اأنو�صا   -1  / �صد  القانون  وال�صت�صارات  للمحاماة   امل��ال 
بال�صارة   - عبداحلميد  ميان  ادري�ض  حممد  ميان   -3 عبداحلميد  ميان  الر�صيد  2-ه��ارون 
اىل كتاب حمكمة دبي البتدائية املوؤرخ يف 2017/10/4 واملت�صمن تكليفي خبرا يف الق�صية 
املذكورة اعاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد اجتماع خربة يف الق�صية املذكورة يوم الثنني  
املوافق 2017/10/16 ال�صاعة 11.00 �صباحا  وذلك على العنوان التايل: مكتب اخلبر : احمد 
ماجد لوتاه- الهالل كابيتال- الطابق الثالث- مكتب رقم 302 بناية دبي الوطنية للتامني 
- بجانب ديرة �صيتي �صنر - بور�صعيد هاتف 2999000-04  لذا ندعوكم للح�صور يف املوعد 

املذكور وتقدمي كافة مالديكم من م�صتندات ومذكرات .
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111)

الهالل كابيتال
 اعالن ن�سر اجتماع خربة

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/781  ا�ستئناف مدين    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- جيم�ض واأين فران�ض جمهول حمل القامة مبا 
ان امل�صتاأنف / طلعت اأدمر  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى 
ب���ت���اري���خ:2017/6/7  وح���ددت لها جل�صه  رق��م 2017/558 م��دين ج��زئ��ي 
بالقاعة رقم  ال�صاعة 10.00 �صباحا   املوافق 2017/10/23  الثنني   يوم 
ch2.E.23 وعليه يقت�صي ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
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�ملال و�لأعمال

اأوىل نتائج زيارة وفد غرفة دبي احلالية للأ�سواق اللتينية
كو�شتاريكا تعلن افتتاح 

مكتب جتاري متثيلي لها يف دبي
•• دبي-الفجر:

الإمارة،  اإىل  يف تتويج جلهود غرفة دبي لتعزيز تدفق ال�صتثمارات اخلارجية 
ي�صكل  دب��ي  اإم���ارة  يف  لها  جت��اري  متثيل  مكتب  افتتاح  نيتها  كو�صتاريكا  اأعلنت 
زيارة بعثة غرفة دبي  املتبادلة بني اجلانبني وذلك خالل  بوابة لال�صتثمارات 
اإىل كل  اإىل كو�صتاريكا على هام�ض البعثة التجارية احلالية للغرفة  التجارية 

من بنما وكو�صتاريكا وكولومبيا.
خالل  الكو�صتاريكي  اخلارجية  وزي��ر  �صانز،  غونزالي�ض  مانويل  معايل  واأعلن 
ا�صتقباله وفد الغرفة عن خطة بالده لتاأ�صي�ض مكتب متثيل جتاري �صت�صت�صيفه 
قوة  اأك��رث  اقت�صادية وجت��اري��ة  لعالقات  ليكون منطلقاً  الإم���ارة  دب��ي يف  غرفة 
العالقات  لقوة  طبيعي  انعكا�ض  هي  القت�صادية  العالقات  اإن  معترباً  ومتيزاً، 

ال�صيا�صية التي تربط بني دولة الإمارات وبالده.
لالرتقاء  متينة  ق��اع��دة  لتوفر  ت��ه��دف  ب��اأن��ه��ا  اخل��ط��وة  ه��ذه  معاليه  وو���ص��ف 
التي تقود  التميزة  الثنائية، وا�صفاً غرفة دبي باجلهة  بالعالقات القت�صادية 
اإن بالده متتلك  تطوير العالقات القت�صادية بني بالده واإم��ارة دبي، م�صيفاً 
من  جت��اري��ة  بعثة  ع��ن  وكا�صفاً  عليها،  البناء  ميكن  دب��ي  م��ع  م�صركة  قوا�صم 
كو�صتاريكا �صتزور الإمارات للرويج للتجارة وال�صتثمارات بالتعاون مع وكالة 
ترويج ال�صادرات الكو�صتاريكية. ورحب �صعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة 
دبي،  افتتاح مكتب متثيلي يف  الكو�صتاريكي عن  بالإعالن  دبي  جتارة و�صناعة 
ت�صاعدي  من��ط  وف��ق  ت�صر  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  القت�صادية  ال��ع��الق��ات  اإن  م��وؤك��داً 
وال�صتثمارات  التجارة  دع��م  يف  �صي�صاهم  املكتب  افتتاح  اإن  م�صيفاً  واإي��ج��اب��ي، 
امل�صركة، ويوفر معلومات وبيانات للتجار وامل�صتثمرين عن ال�صوق واإمكاناته، 
�صحنها  التي ميكن  القهوة  ومنها  الكو�صتاريكية  ال�صادرات  مع متيز  خ�صو�صاً 
مبا�صرة عرب اجلو اإىل دبي. ولفت بوعميم اإىل ان جتارة دبي غر النفطية مع 
كو�صتاريكا و�صلت اإىل 23 مليون دولر اأمريكي خالل العام املا�صي، ومتوقعاً 
التمثيلي  للمكتب  اإيجابي  كتاأثر  املا�صية  ال�صنوات  خ��الل  ومنوها  ت�صاعفها 
الكو�صتاريكية  ال�صركات  اإىل كو�صتاريكا، داعياً  الغرفة  لكو�صتاريكا، وزيارة وفد 

اإىل ا�صتغالل مزايا دبي التناف�صية لدخول اأ�صواق املنطقة الواعدة. 
لقاء مع رئي�ض كو�ستاريكا .. ورحب فخامة لوي�ض غيرمو �صولي�ض ريفرا، 
دبي  غرفة  لوفد  ا�صتقباله  خ��الل  الزائر  بالوفد  كو�صتاريكا  جمهورية  رئي�ض 
القوية  العالقات  على  وا�صحاً  م��وؤ���ص��راً  ال��زي��ارة  معترباً  الرئا�صي،  الق�صر  يف 
كافة  دبي على  اإم��ارة  الطرفني، وم�صيداً مبا حققته  التي جتمع بني  املتجددة 
ال�صعد القت�صادية. ولفت فخامته اإىل اأن القطاعات التي توفر اأف�صل الفر�ض 
والبنية  وال�صياحة  الغذائية  ال�صناعات  ت�صمل  الطرفني  لكال  ال�صتثمارية 
الطبية،  واخلدمات  ال�صيدلنية  وال�صناعات  اللوج�صتية  واخلدمات  التحتية 
معترباً اإن دبي تتميز بخرباتها يف امل�صاريع الكبرة وميكن تبادل هذه اخلربات 
مع قطاع الأعمال يف كو�صتاريكا. وبدوره اأكد �صعادة ماجد �صيف الغرير، رئي�ض 
اأهمية الزيارة يف تعزيز الراوبط القت�صادية، معترباً  اإدارة غرفة دبي  جمل�ض 
كو�صتاريكا �صريكاً اقت�صادياً متميزاً ميتلك اإمكانات كبرة يف جمال ال�صناعات 
الغذائية والتجارة، لفتاً اإىل اأن خطوط الطران املبا�صر تلعب دوراً جوهرياً يف 
تعزيز التبادل التجاري وال�صياحي. وثمن الغرير دعم كو�صتاريكا ملعر�ض اك�صبو 
ال�صركات يف كو�صتاريكا يف  مل�صاركة كبرة من  الدعوة  دبي، موجهاً  2020 يف 
هذا املحفل العاملي، معترباً اإن دبي توفر بوابة لل�صركات الكو�صتاريكية ومدخاًل 
لأكرث من 2 مليار م�صتهلك يف اأ�صواق املنطقة. ووجه رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة 
دبي دعوة لل�صركات الكو�صتاريكية للم�صاركة يف املنتدى العاملي لالأعمال لدول 
 ،2018 امريكا الالتينية الذي �صتنظمه غرفة دبي يف الربع الأول من العام 
اإن  معترباً  الثنائية،  الأع��م��ال  �صراكات  لتاأ�صي�ض  مثالية  من�صة  اإي���اه  معترباً 
�صدٍى  لقت  الأوىل  بدورته  املنتدى  يف  الكو�صتاريكي  اخلارجية  وزير  م�صاركة 

اإيجابياً لدى امل�صاركني.

 �شيدات اأعمال الإمارات واأبوظبي ي�شاركن 
يف موؤمتر النداء العربي الأفريقي بالقاهرة

•• القاهرة -وام:

قالت �صعادة مرمي حممد الرميثي رئي�صة جمل�ض �صيدات اأعمال الإمارات 
اإن م�صرة نه�صة  اأبوظبي  اأعمال  التنفيذية ملجل�ض �صيدات  الهيئة  رئي�صة 
اإطار  1971 يف  دي�صمرب  الثاين من  انطلقت يف  ال��دول��ة  امل���راأة يف  وتقدم 
امل�صروع التنموي الطموح للقائد املوؤ�ص�ض ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان 
روؤيته احلكيمة  واملواطن وانطالقا من  الوطن  لبناء   - ث��راه  - طيب اهلل 
والتقدم  للتنمية  تتطلع  لدولة  املجتمع ول ميكن  ن�صف  امل��راأة متثل  ب��اأن 
ال�صتغناء عن ن�صفها الآخر وقناعته الرا�صخة باأن م�صاركة املراأة يف خدمة 
حلقتي  ل�صتكمال  وه��ام  اأ�صا�صي  اأم��ر  املن�صودة  التنمية  وحتقيق  املجتمع 
النداء  م�صاركتها يف موؤمتر ومعر�ض  كلمتها خالل  - يف  واأك��دت  العطاء. 
 - القاهرة  يف  الول  اأم�ض  اأعماله  ب��داأت  ال��ذي  امل�صرك  الأفريقي  العربي 
اأن املراأة يف الإم��ارات حققت مزيدا من املكا�صب والإجن��ازات النوعية التي 
2021 التي  اإط��ار روؤي��ة الإم���ارات  �صبقت بها العديد من ن�صاء العامل يف 
تدعمها القيادة احلكيمة والر�صيدة ل�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ض الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد 
ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل  الدولة رئي�ض جمل�ض  اآل مكتوم نائب رئي�ض 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�صيخ حممد بن زايد  ال�صمو  و�صاحب 
املجل�ض  اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهم  امل�صلحة  للقوات  الأعلى  القائد 

الأعلى لالحتاد حكام الإمارات. 
واأ�صافت اأن املراأة حققت جناحا باهرا يف املجالت كافة وانتقلت من مرحلة 
يف  والإيجابية  احلقيقية  الفاعلة  وامل�صاهمة  التمكن  مرحلة  اإىل  التمكني 
روؤية  تنفيذ  يف  العمل  مواقع  وخمتلف  امل�صتدامة  التنمية  جمالت  جميع 
احليوية  التنموية  القطاعات  من  العديد  ت�صمل  التي   2021 الإم���ارات 

وتركز على الإبداع والبتكار يف �صنع امل�صتقبل.

خلل ا�ستقبال وفد اأمريكي برئا�سة مديرة غرفة التجارة الرقمية

القت�شاد تناق�س التعاون يف تكنولوجيا اخلدمات املالية وتقنية البلوك ت�شني مع �شركات اأمريكية 
•• اأبوظبي-الفجر:

تعزيز  اآف������اق  الق��ت�����ص��اد  وزارة  ب��ح��ث��ت 
التعاون وتطوير عالقات العمل امل�صرك 
املالية  يف جمالت تكنولوجيا اخلدمات 
البلوك ت�صني مع عدد من  وتكنولوجيا 
املتخ�ص�صة يف هذا  الأمريكية  ال�صركات 

املجال.
جمعة  �صعادة  ا�صتقبال  خالل  ذلك  جاء 
التجارة  ل�صوؤون  امل�صاعد  الوكيل  الكيت، 
التجارية  ال���ب���ع���ث���ة  وف�����د  اخل����ارج����ي����ة، 
الأمريكية برئا�صة بريان بورينغ مديرة 

غرفة التجارة الرقمية الأمريكية.
ح�صر اللقاء، الذي عقد يف مقر الوزارة 
مدير  اليوحه  هند  م��ن  ك��ال  باأبوظبي، 
اإدارة ال�صتثمار بالوزارة والدكتور مطر 
املعلومات  حتليل  اإدارة  م��دي��ر  ع��ل��ي  اآل 
عدد  جانب  اإىل  وال�صناعية،  التجارية 
ال����وزارة. فيما  م�����ص��وؤويل وموظفي  م��ن 
الأمريكية نخبة من  البعثة  الوفد  �صم 
الأمريكية  ال�����ص��رك��ات  ك��ربي��ات  روؤ����ص���اء 
التكنولوجيا  جم���الت  يف  املتخ�ص�صة 
وعدد   ، ت�صني  ال��ب��ل��وك  وتقنيات  امل��ال��ي��ة 
الرقمية  ال��ت��ج��ارة  غ��رف��ة  اأع�����ص��اء  م���ن 

الأمريكية. 
التعاون  ج��وان��ب  الج��ت��م��اع  ا���ص��ت��ع��ر���ض 
اإقامة  امل��ت��اح��ة ب��ني اجل��ان��ب��ني وف��ر���ض 

ال�صركات  ب���ني  ف��ي��م��ا  واع�����دة  ����ص���راك���ات 
املالية  اخلدمات  تقنيات  يف  املتخ�ص�صة 
اخلربات  من  بال�صتفادة  البلدين،  من 
الوا�صعة التي ميتلكها اجلانب الأمريكي 
يف هذا ال�صدد، ومبا يخدم جهود الدولة 
متقدمة  تكنولوجية  تقنيات  تطوير  يف 

تخدم اأهدافها التنموية.
جمعة  �صعادة  ا�صتعر�ض  اللقاء  وخ��الل 
الكيت التطورات الريادية التي حققتها 
املجالت  خم��ت��ل��ف  يف  الإم���������ارات  دول�����ة 

على  بالركيز  والتجارية  القت�صادية 
مقر  اإىل  ال���ت���ح���ول  يف  ال����دول����ة  ج���ه���ود 
اإقليمي للعديد من ال�صركات وموؤ�ص�صات 
الأعمال املتخ�ص�صة يف جمالت التقنية 
وت�صييدها ملناطق متخ�ص�صة يف خدمات 
لالنرنت  دب���ي  كمدينة  التكنولوجيا 
وغ���ره���ا م���ن امل����ب����ادرات ال���ري���ادي���ة على 
�صعيد القت�صاد التقني وتعزيز م�صرة 
البتكار والتكنولوجيا، ف�صال عن تطور 

قطاع اخلدمات والأ�صواق املالية. 

التطورات  اأن��ه يف ظل  اإىل  الكيت  واأ�صار 
ع���ل���ى قطاع  ت����ط����راأ  ال����ت����ي  امل���ت���الح���ق���ة 
امل���ال���ي���ة على  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اخل�����دم�����ات 
حري�صة  ال��دول��ة  ف��اإن  العاملي،  ال�صعيد 
املوؤ�ص�صات  م���ع  ���ص��راك��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
املجال  ه����ذا  يف  امل��ت��خ�����ص�����ص��ة  ال���دول���ي���ة 
لتبادل اخلربات ونقل املعلومات والعمل 

على مواكبة التغيرات العاملية.
الأمريكية  ال�����ص��رك��ات  اأن  ع��ل��ى  واأك������د 
ال�صدد،  ه���ذا  وا���ص��ع��ة يف  مت��ت��ل��ك خ���ربة 

م�صرا اإىل اهتمام الدولة بتعزيز قنوات 
التوا�صل فيما بني املوؤ�ص�صات وال�صركات 
م��ن اجل��ان��ب��ني وت��ط��وي��ر ب��رام��ج تعاون 
ت��خ��دم م�صالح  ���ص��راك��ات  واإق��ام��ة  فعالة 

الطرفني.
ومن جانبها، قدمت هند اليوحه مدير 
اإدارة ال�صتثمار بالوزارة عر�ض تقدميي 
ومقومات  ال����ص���ت���ث���م���ار  ف���ر����ض  ح�����ول 
ا�صتعرا�ض  م��ع  الإم����ارات����ي،  الق��ت�����ص��اد 
ال���ت���ق���دم ال�����ذي اأح����رزت����ه ال����دول����ة على 

خمتلف موؤ�صرات التناف�صية العاملية.
وبدورها، اأعربت بريان بورينغ، رئي�صة 
الرقمية  التجارة  غرفة  ومديرة  البعثة 
التعاون  الأمريكية، عن تطلعها لتعزيز 
الأمريكية  املالية  التقنية  �صركات  ب��ني 

واملوؤ�ص�صات املالية يف دولة الإمارات.
دولة  حققتها  التي  بالتطورات  واأ�صادت 
لنموذج  حتولها  يف  وجناحها  الإم����ارات 
ع��ل��ى ���ص��ع��ي��د منطقة  ت��ن��م��وي  ري������ادي 
ببنية قوية  الأو�صط مع متتعها  ال�صرق 
لأ����ص���واق امل����ال، وه���و م��ا ي��ف��ت��ح جمالت 
واعدة  �صراكات  واإقامة  للتعاون  وا�صعة 
فيما بني ال�صركات الأمريكية ونظرتها 
العاملية  ال�صركات  مع  واأي�صا  الإماراتية 
تتخذ  والتي  امل��ال  اأ�صواق  يف  املتخ�ص�صة 
اإقليميا ً لها يف  من دولة الإمارات مقراً 

منطقة ال�صرق الأو�صط.

دائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي تنظم جولة ترويجية يف رو�سيا
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انتهاء عملية حتديث الأنظمة امل�شرفية اللكرتونية لدى بنك اأبوظبي التجاري بنجاح
•• اأبوظبي-الفجر:

اأع���ل���ن ب��ن��ك اأب���وظ���ب���ي ال���ت���ج���اري، اأح���د 
دولة  ال��رائ��دة يف  الوطنية  البنوك  اأك��رب 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ع��ن انتهاء 
اللكرونية  اأن��ظ��م��ت��ه  حت��دي��ث  ع��م��ل��ي��ة 
بنجاح وا�صتئناف كافة خدماته امل�صرفية 
انقطاعاً  �صهدت  قد  م��وؤخ��راً  كانت  التي 
اإىل  التحديث  عملية  اأدت  وق��د  م��وؤق��ت��اً. 
دم��ج ع��دد م��ن الأن��ظ��م��ة امل�صرفية التي 
مثل  خمتلفة  اأع��م��ال  جمموعات  ت��خ��دم 
لالأفراد  امل�صرفية  اخل��دم��ات  جمموعة 
لل�صركات،  امل�������ص���رف���ي���ة  واخل������دم������ات 
عمليات  من�صة  حت��دي��ث  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�����ص��رف��ة الإ���ص��الم��ي��ة، يف ن��ظ��ام واحد 
اإمكانيات  اجل���اري  اأبوظبي  لبنك  يوفر 
وتلبية  عمالئه  خل��دم��ة  م�صبوقة  غ��ر 
فائقة  ب�����ص��رع��ة  امل�����ص��رف��ي��ة  متطلباتهم 
خالل  م��ن  والي�صر  ال�صهولة  ومبنتهى 
الت�صغيلية  الإج�������راءات  ودم����ج  تب�صيط 
مب��ا ي��واك��ب اأح���دث م��ا و�صل اإل��ي��ه العلم 

 �شفارة الدولة تنظم امللتقى 
القت�شادي وال�شتثماري 

الأول بني الإمارات ونيوزيلندا
•• ويلينغتون-وام: 

نظمت �صفارة الإم��ارات العربية املتحدة 
يف نيوزيلندا امللتقى التجاري الأول بني 
ونيوزيلندا  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
وذل������ك مب��ن��ا���ص��ب��ة زي�������ارة وف�����د جت����اري 
ح��ك��وم��ي م���ن دب�����ي، وب��ح�����ص��ور معايل 
التجارة،  وزي�����ر  م���اك���الي  ت����ود  ال���وزي���ر 
اإىل  النيوزيلندية،  احلكومة  عن  ممثاًل 
اأعمال  و�صيدات  120 من رجال  جانب 
�صعادة  واأل��ق��ى  القطاعات.  خمتلف  م��ن 
ال�صويدي  ال����زرمي  ���ص��امل  اأح��م��د  ���ص��ال��ح 
���ص��ف��ر ال���دول���ة ل���دى ن��ي��وزي��ل��ن��دا كلمة 
الإفتتاح التي اأ�صاد فيها بعمق العالقات 
العالقة  هذه  ب��اأن  موؤكداً  البلدين،  بني 
مزيد  ع��ل��ى  وم��ق��ب��ل��ة  م�صتمر  ت��ط��ور  يف 
التجارية  امل��ج��الت  �صتى  يف  النمو  م��ن 

والفنية.

امل�صرفية.  ال�صناعة  جم��ال  يف  احلديث 
اأن����ه ب��ال��رغ��م من  وجت����در الإ�����ص����ارة اإىل 
التفا�صيل،  وك����رثة  ال�����ص��دي��د  ال��ت��ع��ق��ي��د 
جنح البنك يف اإجناز هذه املهمة ال�صاقة 
الوقت  �صمن  اجل��دي��د  النظام  وتد�صني 
من  �صنتني  على  مايزيد  بعد  له  املحدد 
املجهودات امل�صنية يف جمالت الربجمة 
والختبار والتدريب. وبهذه املنا�صبة قال 
ال�صيد جري مولنكرامر، كبر م�صوؤويل 
اأبوظبي  ب��ن��ك  يف  الت�صغيلية  العمليات 
اأنظمتنا  حتديث  عملية  تاأتي  التجاري: 
ال����دوؤوب  �صعينا  اإط����ار  يف  الل��ك��رون��ي��ة 
عمالئنا  ر�صاء  م�صتويات  اأعلى  لتحقيق 
لتوفر  خدماتنا  مب�صتويات  والرت��ق��اء 
من  نوعها  من  فريدة  م�صرفية  جتربة 
وخدمات  مبتكرة  مالية  منتجات  خالل 
املعاير  لأعلى  طبقاً  متميزة  م�صرفية 
ا�صتثمار  يف  م�صتمرون  ونحن  الدولية. 
التقنيات  يف  وامل�������ال  وال����وق����ت  اجل���ه���د 
مب�صتويات  لالرتقاء  احلديثة  الرقمية 
خ��دم��ات��ن��ا وت��خ��ف��ي�����ض ال��ت��ك��ل��ف��ة وزي����ادة 

ليفوتنا  املنا�صبة،  ه��ذه  ويف  ال��رب��ح��ي��ة. 
والتقدير  ال�����ص��ك��ر  ج��زي��ل  ع���ن  ال��ت��ع��ب��ر 
املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  مل�صرف 
املركزي لدعمه امل�صتمر لنا وتعاونه معنا 

لإجناز هذا امل�صروع احليوي . 
كبر  راي����ف،  األ��ك�����ص��ن��در  ال�صيد  واأ����ص���اف 
م�صوؤويل تقنية املعلومات يف بنك اأبوظبي 
التجاري: نحن حقاً �صعداء بهذا النجاح 

ال�����ك�����ب�����ر ال�������ذي 
ب���ه جهود  ت��ك��ل��ل��ت 
املتفانية  فريقنا 
عملية  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
املعلومات  ن���ق���ل 
من  وال����ب����ي����ان����ات 
القدمي  ال���ن���ظ���ام 
امل����ن���������ص����ة  اإىل 
ال����ت���������ص����غ����ي����ل����ي����ة 
اجل�����������������دي�����������������دة 
ل���������الأن���������ظ���������م���������ة 
امل���������������ص�������رف�������ي�������ة 
الأ��������ص�������ا��������ص�������ي�������ة 

•• اأبوظبي-الفجر: 

مبدينتي  الرويجية  جولتها  اأبوظبي  يف  وال�صياحة  الثقافة  دائ��رة  اختتمت 
العاملة  اأبرز اجلهات  الرو�صيتني مب�صاركة عدد من  مو�صكو و�صان بطر�صربج 

النمو املطرد يف عدد  ال�صياحة بالإمارة، وذلك للمحافظة على زخم  يف قطاع 
الزوار الرو�ض خالل الأ�صهر ال�صبعة الأوىل من العام اجلاري.

يف   49% بن�صبة  اأبوظبي  يف  الفندقية  باملن�صاآت  الرو�ض  النزلء  عدد  وارتفع 
الفرة من يناير اإىل يوليو 2017 مقارنة بالفرة نف�صها من العام املا�صي. 
واأم�������������ص������ى ال������ن������زلء 
 102،926 الرو�ض 
بن�صبة  فندقية،  ليلة 
 51% ب���ل���غ���ت  من�����و 
ع�����ن ال�����ف�����رة ذات���ه���ا 
 .2016 ال���ع���ام  م���ن 
وق�����������������ال ������ص�����ل�����ط�����ان 
ال�����ظ�����اه�����ري، امل���دي���ر 
لقطاع  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
بالإنابة  ال�����ص��ي��اح��ة 
الثقافة  دائ���������رة  يف 
�صهدت  وال�����ص��ي��اح��ة: 
ال�صياحية  وج��ه��ت��ن��ا 
زيادة كبرة يف الزوار 
رو�صيا  من  القادمني 

وكومنولث الدول امل�صتقلة منذ تطبيق قرار منح تاأ�صرة الدخول عند الو�صول 
للزوار الرو�ض يف مطلع العام اجلاري. وازداد عدد النزلء من مواطني رو�صيا 
وكومنولث الدول امل�صتقلة جمتمعتنّي بن�صبة %18، يف حني ارتفعت الليايل 
واأو�صح   . املا�صي  العام  من  نف�صها  بالفرة  مقارنة   22% بن�صبة  الفندقية 
الظاهري اأن رو�صيا تاأتي �صمن الأ�صواق ال�صياحية املهمة، حيث ي�صجل النزيل 
الرو�صي اأحد اأطول ثالث فرات اإقامة باملن�صاآت الفندقية يف الإمارة مبتو�صط 
5ليايل، م�صراً اإىل اأن اجلولة الرويجية هدفت اإىل بناء املزيد من اجل�صور 
اأكرب من  وا�صتقطاب عدد  الرو�صي،  ال�صوق  ال�صركاء يف  التعاون مع  وعالقات 
اأط���ول م��ن خالل  اإق��ام��ة  ال����زوار، وحتفيزهم على مت�صية ع��ط��الت وف���رات 
اجلذب  ومعامل  ال�صياحية  والتجارب  الفعاليات  برامج  على  ال�صوء  ت�صليط 
واملن�صاآت الرفيهية والفندقية املتنوعة يف خمتلف اأرجاء الإمارة.  و�صم وفد 
اأبوظبي، الذي التقى منظمي الرحالت ال�صياحية والعطالت يف رو�صيا، الحتاد 
للطران ، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة، وجمموعة فنادق 
اأبوظبي،  انركونتيننتال  وفندق  يا�ض،  وجزيرة  يا�ض،  مر�صى  وحلبة  روتانا، 
وفندق فرمونت باب البحر، وفندق هيلتون اأبوظبي، وق�صر الإمارات، وفندق 
ل��و مريديان  وف��ن��دق  اأب��وظ��ب��ي،  ���ص��رات��ون  وف��ن��دق  اأب��وظ��ب��ي،  �صانت ريجي�ض 
اأبوظبي، وفندق يا�ض فاي�صروي، وفندق �صيتي �صيزنز، وفندق الريتز كارلتون 

اأبوظبي، وجروماك�ض لإدارة الفنادق.
البحر:  ب��اب  فرمونت  يف  الت�صويق  مديرة  دزيخت�صيار،  جوليا  وقالت 

اأمناً  واأك������رث  اأ�����ص����رع  خ���دم���ات  ل��ت��ق��دمي 
ل��ع��م��الئ��ن��ا ال����ك����رام. ون��ح��ن ن��ن��ت��ه��ز هذه 
على  لعمالئنا  ال�صكر  لنجدد  الفر�صة 
ولئ���ه���م وث��ق��ت��ه��م ال��غ��ال��ي��ة ون���وؤك���د لهم 
تام  ا�صتعداٍد  على  الآن  اأ�صبحنا  قد  اأننا 
كافة  ومواجهة  اأف�صل  ب�صكل  خلدمتهم 
يف  وال���ص��ت��م��رار  امل�صتقبلية  ال��ت��ح��دي��ات 

حتقيق املزيد من الجنازات. 

املن�شوري: 5 باملئة معدل منو القطاعات غري النفطية خالل الفرتة من 2010 - 2016
•• ال�شارقة-وام:

املن�صوري وزير القت�صاد  اأعلن معايل �صلطان بن �صعيد 
القت�صاد  ل��ت��ط��وي��ر  دب����ي  م���رك���ز  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ��ي�����ض 
الإ���ص��الم��ي ام���ام م��وؤمت��ر ال�����ص��ارق��ة ال���دويل ال��ث��اين حول 
الق��ت�����ص��اد الإ����ص���الم���ي ال����ذي ان��ط��ل��ق ���ص��ب��اح ام�������ض..اأن 
�صنوي  من��و  متو�صط  حققت  النفطية  غ��ر  ال��ق��ط��اع��ات 
 5% ن��ح��و  ب��ل��غ   2016 –  2010 ال��ف��رة م��ن  خ���الل 
املحلي  الناجت  يف  ال�صناعة  م�صاهمة  لرفع  خطة  وهناك 
 20% واإىل   2021 ع��ام  %16 بحلول  اإىل  الإج��م��ايل 
بحلول عام 2025 كما بلغ حجم التدفقات ال�صتثمارية 
بارتفاع  دولر  مليارات   9 املا�صي  العام  ال���واردة  املبا�صرة 

%2.2 مقارنة بالعام 2015.
انطلق املوؤمتر حتت رعاية �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور 
الأعلى حاكم  املجل�ض  القا�صمي ع�صو  �صلطان بن حممد 
ال�صيخ  �صعادة  ه  و�صهد  ال�صارقة  جامعة  رئي�ض  ال�صارقة 
�صقر بن حممد بن خالد القا�صمي رئي�ض جمل�ض ال�صارقة 
لدرا�صات  الإ�صالمي  ال�صارقة  مركز  وينظمه  الريا�صي 
بقاعة  يومني  ملدة  ال�صارقة  بجامعة  والتمويل  القت�صاد 

الزهراء يف اجلامعة.
الإمارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�صالم  بعزف  امل��وؤمت��ر  ا�صتهل 
احلكيم  ال��ذك��ر  م��ن  بينات  اآي���ات  وت���الوة  املتحدة  العربية 
بعدها األقى الدكتور حميد جمول النعيمي مدير جامعة 
ال�صارقة كلمة رفع خاللها اأ�صمى معاين ال�صكر والعرفان 
اإىل مقام �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
ورئي�ض  ال�صارقة  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ض  ع�صو  القا�صمي 
جامعة ال�صارقة لتف�صل �صموه برعاية هذا املوؤمتر الذي 
من  الإ�صالمي  ال�صرع  مناهج  امتداد  يعزز  اأن  �صاأنه  من 

هنا،، من ال�صارقة،، وجامعتها ال�صاخمة .
كما وجه ال�صكر والتقدير ل�صعادة ال�صيخ �صقر بن حممد 

الريا�صي  ال�����ص��ارق��ة  جمل�ض  رئي�ض  القا�صمي  خ��ال��د  ب��ن 
املهند�ض  معايل  واإىل  الفتتاح  حفل  فعاليات  لت�صريفه 

�صلطان بن �صعيد املن�صوري وزير القت�صاد .
املهند�ض  مل��ع��ايل  ب��ورق��ة عمل  امل��وؤمت��ر  فعاليات  ب���داأت  ث��م 
ال�صكر  بتوجيه  ا�صتهلها  امل��ن�����ص��وري  �صعيد  ب��ن  �صلطان 
ل�����ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�صمي واأثنى على اجلهود التي تبذلها حكومة ال�صارقة 
وموؤ�ص�صاتها يف القطاعني العام واخلا�ض من اأجل توفر 
و�صمان  وال���ص��ت��ث��م��ار  للعمل  وم�����ص��ت��دام��ة  �صحية  ب��ي��ئ��ة 

التنمية والزدهار .
ن��اف��ذة مهمة على القت�صاد  امل��وؤمت��ر يفتح  ه��ذا  ان  وق��ال 
التنمية  عملية  يف  مب�صاهمته  الرتقاء  و�صبل  الإ�صالمي 
وامل�صاعي  اإىل تلك اجلهود  ب��ارزة  اإ�صافة  امل�صتدامة ميثل 
لعام  الإ�صالمي  التعاون  بيانات منظمة  املتميزة وبح�صب 
املكونات  اأحد  ي�صكل  الإ�صالمي  القت�صاد  اأ�صبح   2016
امل��ه��م��ة يف الق��ت�����ص��اد ال��ع��امل��ي وب����ات ح��ج��م ال���ص��ت��ث��م��ار يف 
على  دولر  تريليونات   8 بنحو  يقدر  املختلفة  قطاعاته 
�صكان  رب��ع  نحو  عمالئه  ع��دد  وي��ت��ج��اوز  ال��ع��امل  م�صتوى 

العامل .
اأن الأزمات  ونوه اىل ان ال�صبب الأ�صا�صي لهذا النمو هو 
والقت�صاد  اآم���ن���ة  ب���دائ���ل  ع���ن  ل��ل��ب��ح��ث  ال���ن���ا����ض  ت���دف���ع 
واأ�صبح  الناحية  ه��ذه  م��ن  م�صداقيته  اأث��ب��ت  الإ���ص��الم��ي 
التمويل الإ�صالمي امل�صدر الأول املر�صح لتمويل امل�صاريع 
الدولية ال�صخمة مثل م�صاريع مبادرة احلزام والطريق 
اأدوات  تتجه نحو  اأنها  اأعلنت  ال�صني حيث  اأطلقتها  التي 
لتنفيذ  الالزمة  ال�صيولة  ل�صد ثغرة  الإ�صالمية  التمويل 

تلك امل�صاريع.
دولة  ال��وط��ن��ي يف  ال�صعيد  ال��وزي��ر على  م��ع��ايل  واأ���ص��اف 
الإمارات فاإن ا�صتقراء اجلذور التاريخية للبيئة ال�صديقة 
وا�صحة  نظرة  �صيعطينا  الإ�صالمي  القت�صاد  ملوؤ�ص�صات 

عن مدى النمو الذي حققه هذا القطاع احليوي بالدولة 
اأو  الإ�صالمية  املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�����ص��ارف  تطور  ���ص��واء 
م�����ص��رة ال��ت��ق��دم الق��ت�����ص��ادي وم���ا راف��ق��ه��ا م��ن ت��ط��ور يف 
الوطنية  امل�صاعي  واإن  والأنظمة  والقوانني  الت�صريعات 
اإىل تهيئة النظام القت�صادي نف�صه ليكون بيئة  الرامية 
حا�صنة للمبادرات وجاذبه لال�صتثمارات هي م�صاع رائدة 
وا�صراتيجيات  توجهات  مع  من�صجمة  وتاأتي  وم�صتمرة 
القت�صاد الوطني وهذا ينقلنا للحديث عن دور القت�صاد 
للمحددات  ال��ت��ن��م��ي��ة وف��ق��اً  م�����ص��رة  الإ���ص��الم��ي يف دع���م 
2021 حيث تت�صمن هذه  القت�صادية لروؤية الإم��ارات 
�صاماُل نحو اقت�صاد ما بعد النفط.. وهو  الروؤية توجهاً 
وتعدد  والإن���ت���اج  والت�صنيع  امل��ع��رف��ة  على  ق��ائ��م  اقت�صاد 
اإىل موؤ�صرات  القطاعات وتنويع م�صادر الدخل وبالنظر 
القت�صاد الوطني جند اأن الدولة قد قطعت �صوطاً كبراً 
على م�صار التنويع القت�صادي اإذ حققت القطاعات غر 
 2010 النفطية متو�صط منو �صنوي خالل الفرة من 

– 2016 بلغ نحو 5%.
ه��و ج��وه��ر القت�صاد  الإن���ت���اج  اأن  ال���وزي���ر  م��ع��ايل  واأك����د 
الوطني وجوهر القت�صاد الإ�صالمي فهناك خطة لرفع 
م�صاهمة ال�صناعة يف الناجت املحلي الإجمايل اإىل 16% 
 2025 ع��ام  بحلول   20% واإىل   2021 ع��ام  بحلول 
اأن تكون  اإىل  وهذا التوجه ي�صكل رافعة للجهود الرامية 
لل�صناعات احلالل وحا�صنة  دولياً  دولة الإم��ارات مركزاً 
للمعاير واملوا�صفات الالزمة ل�صمان جودتها وتناف�صيتها 
التناف�صية  ال��وط��ن��ي��ة ع��ل��ى رف���ع  ت��رك��ي��ز الأج���ن���دة  اأن  ك��م��ا 
قطاع  وت��ع��زي��ز  التكنولوجيا  وت��وط��ني  الب��ت��ك��ار  وحتفيز 
اجلودة  عالية  معرفية  بيئة  ي��وف��ر  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ب��ح��وث 
الإ�صالمي  القت�ص����اد  قطاع������ات  ك��اف��ة  من��و  لتحفيز 
وتتمثل العالقة بني روؤية 2021 والقت�صاد الإ�صالمي 
لدولة  والتنظيمية  الت�صريعية  بالبيئة  العاملية  الثقة  يف 

حيث  الأجنبية..  لال�صتثمارات  جاذبيتها  ويف  الإم���ارات 
العام  ال��واردة  املبا�صرة  ال�صتثمارية  التدفقات  حجم  بلغ 
مقارنة   2.2% بارتف�����اع  دولر  ملي�������ارات   9 امل��ا���ص��ي 

بالعام 2015.
وقال معايل الوزير : قد ل جند بلداً يف العامل يزخر بهذا 
الإ�صالمي  لالقت�صاد  ال�صديقة  البيئة  عوامل  يف  التنوع 
اأننا  على  بالتاأكيد  نتفق  لكننا  الإم����ارات  بها  تزخر  كما 
املنجزات  ه��ذه  على  للبناء  العمل  م��ن  باملزيد  مطالبون 
مكانته  تراجع  اأجن��زه  ما  عند  ويتوقف  يكتفي  من  لأن 
ويفقد بو�صلته و نحن واثقون باأننا يف ظل رعاية قيادتنا 
 2021 عام  اإىل  �صن�صل  احلكيمة  وتوجيهاتها  الر�صيدة 
غاية  يف  ك��ان��ت  حتقيقه  ن�صتطيع  مل��ا  توقعاتنا  اأن  لنجد 

التوا�صع.
وق���ام ب��ع��ده��ا ���ص��ع��ادة ال�����ص��ي��خ �صقر ب��ن حم��م��د ب��ن خالد 
ال��ق��ا���ص��م��ي ي���راف���ق���ه م���دي���ر ج��ام��ع��ة ال�������ص���ارق���ة بتكرمي 
اللجنة  رئي�ض  املن�صوري  علي  اإبراهيم  والدكتور  الرعاة 
التنظيمية للموؤمتر كما مت تكرمي املتحدثني الرئي�صني 
و �صيوف املوؤمتر وهم: معايل املهند�ض �صلطان بن �صعيد 
املن�صوري وزير القت�صاد و�صعادة عبداهلل اآل �صالح وكيل 
وال�صناعة  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  ل�����ص��وؤون  القت�صاد  وزارة 
�صيد عثمان احلب�صي  الدكتور  و  الرئي�صة  رئي�ض اجلل�صة 
ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����ض الأك���ادمي���ي ب��اجل��ام��ع��ة ال��ع��امل��ي��ة للمالية 
الإ�صالمية اإن�صيف مباليزيا والدكتور عبيد �صيف الزعابي 
الرئي�ض التنفيذي لهيئة الأوراق املالية وال�صلع والدكتور 
لتطوير  دبي  مركز  م�صت�صار  اجلناحي  عبدالعزيز  خالد 
الق��ت�����ص��اد الإ���ص��الم��ي وال��دك��ت��ور ي��و���ص��ف حم��م��د عي�صى 
خبر التمويل واملحا�صبة الإ�صالمية يف البنك الإ�صالمي 
للتنمية بجدة و�صعادة حممد عبداهلل الرئي�ض التنفيذي 
و  للموؤمتر  الرئي�ض  الراعي  الإ�صالمي  ال�صارقة  مل�صرف 

موؤ�ص�صة دبي لالإعالم الراعي الإعالمي.
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�ملال و�لأعمال

مليارات درهم متويالت البنوك لأن�شطة    4
ال�شناعة والأعمال منذ بداية 2017

•• اأبوظبي-وام:

قائمة  للقطاع اخلا�ض ت�صدر  التابعة  والأعمال  ال�صناعة  اأن�صطة  وا�صلت 
اأكرث الأن�صطة ح�صول على الئتمان من اجلهاز امل�صريف يف دولة المارات 
مقارنة مع بقية الن�صطة القت�صادية الأخرى. وبلغت قيمة التمويل الذي 
ح�صلت عليه هذه الأن�صطة 4 مليارات درهم منذ بداية العام 2017 ما 
رفع من اجمايل ر�صيد التمويل املقدم لل�صناعة والأعمال اإىل نحو 731 
مليار ردهم مع نهاية �صهر اأغ�صط�ض املا�صي. تاأتي موا�صلة البنوك تقدمي 
اأعمالها  من��و  ا�صتمرار  على  موؤ�صرا  الن�صطة  لهذه  ال��الزم��ة  التمويالت 
امل�صريف  القطاع  العديد من اخل��رباء يف  ل��راأي  العام اجل��اري وفقا  خ��الل 
الذين اأكدوا اأن منو قطاعي ال�صناعة والعمال يعك�ض اأي�صا توا�صل عجلة 
م�صرف  عن  ال�صادرة  الأرق���ام  اأظهرت  و  ال��دول��ة.  يف  القت�صادية  التنمية 
اأن حركة التمويل لقطاعي ال�صناعة و الأعمال �صهدت  الم��ارات املركزي 
تباينا منذ �صهر يناير املا�صي و�صهد اأبريل من العام اجلاري منوا يف عملية 
التمويل وبقيمة و�صلت اإىل 6.6 مليار درهم ما رفع اإجمايل الر�صيد اإىل 
736.9 مليار درهم قبل اأن يعود لالنخفا�ض خالل �صهر مايو اىل 734 
مليار درهم نتيجة قيام القطاعني بت�صديد املرتب عليهما من التزامات 
للبنوك الدائنة. و توا�صلت عملية ت�صديد اللتزامات خالل �صهر يونيو ما 
خف�ض اأي�صا من اجمايل ر�صيد التمويل اإىل 727.2 مليار درهم قبل اأن 

تعود البنوك لتقدمي متويل بقيمة 800 مليون درهم يف �صهر يوليو.
و وا�صلت البنوك تقدمي التمويل للقطاعني خالل �صهر اأغ�صط�ض وبقيمة 
التمويل  اج��م��ايل ر�صيد  م��ن  رف��ع  م��ا  م��ل��ي��ارات دره��م   3 اإىل نحو  و�صلت 

لل�صناعة والعمال جمددا اإىل م�صتوى 731 مليار درهم.

موانئ اأبوظبي ت�شرتي 3 �شفن
 قطر بحرية خالل معر�س �شيرتيد 

•• اأبوظبي-وام:

التجارية  للموانئ  امل�صغلة  ال�صركة  و  الرئي�ض  املطور  اأبوظبي  موانئ  اأعلنت 
خليفة  مدينة  جانب  اإىل  الفجرة  مرافئ  و  اأبوظبي  اإم��ارة  يف  املجتمعية  و 
3 �صفن قطر بحرية جديدة وذلك خالل فعاليات معر�ض  ال�صناعية �صراء 

�صيريد ل�صفن العمليات والأعمال البحرية يف ال�صرق الأو�صط2017.
الثالث  لل�صفن  العامة  باملناق�صة  الفائزتني  ال�صركتني  عن  الإع���الن  مت  و 
خالل حفل التوقيع الذي جرى على هام�ض معر�ض �صيريد ل�صفن العمليات 
والأعمال البحرية يف ال�صرق الأو�صط . و فازت �صركة دامن لبناء ال�صفن باأحد 
العقود الثالثة فيما ح�صلت �صركة �صامنار على العقدين الآخرين. و�صتعمل 
 30 �صفن القطر اجلديدة واملجهزة باأحدث التقنيات مع طاقة �صحب تبلغ 
طنا يف مينائي زايد و م�صفح، لتعزز اأ�صطول موانئ اأبوظبي املتطور. واألقى 
الكلمة  اأبوظبي  ملوانئ  التنفيذي  الرئي�ض  ال�صام�صي  جمعة  حممد  الكابنت 
فيها  تطرق  القطاع  بهذا  املعنيني  اأب��رز  من  نخبة  اأم��ام  للمعر�ض  الرئي�صية 
اإىل و�صع ال�صوق احلايل واآفاق القطاع البحري را�صما �صورة واقعية للو�صع 
القائم للقطاع البحري وعرب عن تفاوؤله مب�صتقبل القطاع. و قال ال�صام�صي 
امل�صتقبل  اإىل  ننظر  اأننا  اإل  القطاع  لهذا  حتديا  �صكلت  املا�صية  ال�صنوات  اإن 
نحو  ا�صراتيجيتنا  اليوم  التوقيع  اإع��الن  ويعك�ض  وال��ت��ف��اوؤل..  الثقة  بعني 
والتقنيات  التحتية  البنية  يف  ال�صتثمار  موا�صلة  على  ترتكز  والتي  التطور 
الرئي�ض  احل��وق��اين،  الكابنت مكتوم  ق��ال  ب��دوره،  امل��ه��ارات.  وتنمية  احلديثة 
التابعة  �صفني  البحرية  للخدمات  اأبوظبي   - البحرية  للخدمات  التنفيذي 
امل��ا���ص��ي خطوات  ال��ع��ام  ات��خ��ذن��ا  ال��ط��م��وح��ة،  اأب��وظ��ب��ي : يف م�صرتنا  مل��وان��ئ 
كبرة لتو�صيع حمفظة اخلدمات الرائدة عامليا والآن ن�صهد يف هذه املرحلة 
مزيدا من التو�صع يف قدرات وكفاءة اأ�صطولنا مبا يت�صمن تو�صيع الأ�صطول 
لتلبية النمو املتزايد الذي ت�صهده موانئنا ..و�صتدعم �صفن القطر اجلديدة 

طموحاتنا لر�صيخ مكانة �صفني يف قلب القطاع البحري.

 بلوك ت�شني يناق�س اأمتتة املعامالت الرقمية 
•• دبي -وام:

نّظمت دائرة املالية بحكومة دبي ام�ض بالتعاون مع موؤ�ص�صة حكومة دبي 
فيه  �صاركت  الم��ارة  يف  الرقمي  التحّول  حول  متخ�ص�صاً  موؤمتراً  الذكية 
تعريف  اإىل  ي��ه��دف  اخل��ا���ض  القطاع  م��ن  و  30 جهة حكومية  م��ن  اأك���رث 
اجلهات احلكومية واملوؤ�ص�صات املالية وال�صركاء يف منظومة العمل احلكومي 
باأمتتة املعامالت الرقمية اخلا�صة بحلول املطابقات والت�صويات عرب بوابة 
دبي الذكية للدفع الإلكروين اعتمادا على تقنية قواعد البيانات الكتلية 
اآل  �صالح  عبدالرحمن  وق��ال   . ت�صني  بلوك  با�صم  امل��ع��روف��ة  الت�صل�صلية، 
�صالح املدير العام لدائرة املالية بهذه املنا�صبة،اإن الدائرة �صّباقة يف اإحداث 
اإحداث  الطبيعي يف  دوره��ا  العمل احلكومي ومتار�ض  الرقمي يف  التحّول 
تنظيم  ويوافق   . امل�صلحة،  اأ�صحاب  املعنيني من  واإ�صعاد  الإيجابي  الفارق 
هذا املوؤمتر مرور عام على اإطالق �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي يف اخلام�ض من اأكتوبر 2016 ا�صراتيجية دبي 
العامل  البلوك ت�صني الأوىل من نوعها على م�صتوى  الرقمية  للتعامالت 
احلكومية  التعامالت  كفاءة  جم��ال  يف  نوعية  قفزة  حتقيق  اإىل  والهادفة 
اقت�صادية  وخلق قطاعات  التقليدية  القت�صادية  القطاعات  كفاءة  وزيادة 
جديدة ف�صاًل عن جعل دبي اأول حكومة يف العامل تطبق جميع تعامالتها 
من خالل هذه ال�صبكة امل�صتقبلية التي �ُصميت باإنرنت التعامالت، بحلول 

العام 2020. 
يف  املركزية  احل�صابات  لقطاع  التنفيذي  املدير  امل��ري  حامد  جمال  ق��ال  و 
انعقاد عدد  �صهد  ال��ذي  امل��وؤمت��ر  الفتتاحية يف  كلمته  خ��الل  املالية  دائ��رة 
من ور�ض العمل وجل�صات احلوار اإن التطورات املت�صارعة يف جمال التحول 
الذكي باإمارة دبي جتعلنا جميعاً حري�صني على اللتزام بتوجيهات قيادتنا 
الر�صيدة الرامية اإىل جعل دبي املدينة الأ�صعد والأذكى يف العامل، م�صيداً 
�صّك  واأ�صاف ما من  بجهود جميع اجلهات احلكومية واخلا�صة وتعاونها 
البلوك  املالية بحكومة دبي يف م�صروع  الدور الذي تلعبه دائرة  اأهمية  يف 
دبي  بوابة  يف  املالية  العمليات  جميع  عن  امل�صوؤولية  لتوليها  نظراً  ت�صني 
ب��اإدارة اخلدمات املالية الذكية، التي ل  الذكية للدفع الإلكروين، ممثلة 
تاألوا ُجهداً يف حتقيق روؤيتها الرامية اإىل وقف املعامالت اليدوية وتوفر 
من  والت�صويات،  املطابقات  عمليات  فعالية  وزي��ادة  املتعاملني  على  الوقت 
ملزودي  �صاملة  من�صة  وتقدمي  والتطبيقات  التقنيات  اأح��دث  تبني  خ��الل 
املالية مع  ملعامالتهم  الكاملة  الأمتتة  بهدف  املالية  واملوؤ�ص�صات  اخلدمات 

دائرة املالية.

بريطانيا ترتقب الفر�ض يف اإك�سبو 2020 دبي وت�سلم ر�سالة ر�سمية بامل�ساركة 

اأحمد بن �شعيد يطلع وزير التجارة الربيطاين على اأحدث الإجنازات يف رحلة التح�شري لإك�شبو
•• دبي-الفجر: 

اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  ت�صلم 
لإك�صبو  العليا  اللجنة  رئ��ي�����ض  م��ك��ت��وم، 
الطران  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����ض  دب����ي،   2020
املدين يف دبي، الرئي�ض الأعلى ملجموعة 
ر�صالة  ام�����ض  ، �صباح  الإم����ارات  ط���ران 
ر���ص��م��ي��ة مب�����ص��ارك��ة امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة يف 
اإك�صبو 2020 دبي من معايل الدكتور 
الدولية  ال���ت���ج���ارة  وزي�����ر  ف��وك�����ض  ل���ي���ام 

للمملكة املتحدة.
باململكة  اخل����ا�����ض  اجل����ن����اح  و����ص���ي���ك���ون 
 2020 اإك�صبو  فعاليات  خالل  املتحدة 
اإحدى  وه���ي  ال��ف��ر���ض،  منطقة  يف  دب���ي 
للوجهة  ال��ث��الث��ة  ال��ف��رع��ي��ة  امل��وا���ص��ي��ع 
التنقل  اإىل  بالإ�صافة  املرتقبة  العاملية 
الدكتور  معايل  اطلع  كما  وال�صتدامة، 
اأح���دث الإجن�����ازات يف  ل��ي��ام فوك�ض على 
اإك�صبو  ل���ص��ت�����ص��اف��ة  ال��ت��ح�����ص��ر  رح��ل��ة 
العمل  اآليات  2020 دبي، وتعرف على 
التح�صر، وعلى د�صركت  خالل رحلة 
عاملية  وج���ه���ة  ���ص��ت��ك��ون  ال���ت���ي   2020
لال�صتثمار والعي�ض والعمل والتعلم بعد 

ال�صت�صافة. 
اآل  �صعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  وق���ال 
م��ك��ت��وم ت��رب��ط دول���ة الإم�����ارات واململكة 

جداً،  مميزة  تاريخية  عالقات  املتحدة 
البلدين  بني  التعاون  اتفاقيات  وجت�صد 
عمق وم��ت��ان��ة ه��ذه ال��ع��الق��ات مب��ا فيها 
وحماية  ال�صريبي،  الزدواج  اتفاقيات 
وت�����ص��ج��ي��ع ال���ص��ت��ث��م��ار وال��ن��ق��ل اجل���وي، 

وغرها. 
واأ����ص���اف ���ص��م��وه: ك��ان��ت ب��ري��ط��ان��ي��ا من 
الدول التي �صاندت جهود دولة الإمارات 
ب�صرف  ال����ف����وز  يف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
ونحن  دب��ي.   2020 اإك�صبو  ا�صت�صافة 
مم��ت��ن��ون ل��دع��م��ه��م ال���دائ���م ال����ذي اأكده 
ال��ي��وم ال��دك��ت��ور ل��ي��ام ف��وك�����ض. ونتطلع 
املوؤ�ص�صات  م��ع  التوا�صل  م��ن  مزيد  اإىل 
�صتن�صم  ال��ت��ي  الربيطانية  وال�����ص��رك��ات 
وما   2020 ع���ام  اإىل  رحلتنا  يف  اإل��ي��ن��ا 

بعده. 
بو�صلتها  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وج����ه����ت  ك����م����ا 
ان�صحابها من الحتاد  ال�صتثمارية بعد 
الأو�صط  ال�صرق  منطقة  اإىل  الأوروب���ي 
ب�صكل  العربي  اخلليج  ودول  ع��ام  ب�صكل 
ال�صتثمارية  �صراكاتها  لتعزيز  خا�ض، 
النمو  م����ن  وال����ص���ت���ف���ادة  وال���ت���ج���اري���ة 
امل�صتمر الذي ت�صهده جميع القطاعات. 
من�صة  دب���ي   2020 اإك�����ص��ب��و  و���ص��ي��ك��ون 
ممتازة لربيطانيا لر�صيخ التعاون مع 
دول املنطقة ودول اآ�صيا وعقد املزيد من 

ال�شام�شي يتفقد اإحدى املن�شاآت ال�شناعية يف عجمان

ربط الفر�ض التجارية باالقت�ساد االإ�سلمي

�شادرات دبي ومركز دبي لتطوير القت�شاد الإ�شالمي
 يقودان بعثة جتارية لرتويج القت�شاد ال�شالمي يف ا�شرتاليا

•• عجمان ـ الفجر 

تفقد العميد عبدالعزيز علي ال�صام�صي مدير 
عجمان  امل���دين  ل��ل��دف��اع  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ع���ام 
اإحدى  الأ�صا�صية يف  والإن��ذار  الإطفاء  اأنظمة 
املن�صاآت ال�صناعية يف الإمارة ، وذلك للوقوف 
ع��ل��ى اجل���اه���زي���ة وم����دى م��ط��اب��ق��ت��ه��ا ملعاير 
ال��وق��اي��ة وال�����ص��الم��ة م��ن احل��ري��ق امل��ت��ب��ع��ة يف 

امل�صانع واملن�صاآت ال�صناعية.
ال�صبل  اأف�صل  انتقاء  �صرورة  ال�صام�صي  واأك��د 
لتعزيز وتوفر ا�صراطات الوقاية وال�صالمة 
واملباين  ال�����ص��ن��اع��ي��ة  امل��ن�����ص��اآت  و  امل�����ص��ان��ع  يف 
واحلر�ض على تطبيق اأف�صل معاير ال�صالمة 
وات��خ��اذ ال��ت��داب��ر ال��وق��ائ��ي��ة ل��ت��ف��ادي خماطر 

واملمتلكات  الأرواح  على  واملحافظة  احل��ري��ق 
لتعزيز مكانة دولة الإم��ارات العربية املتحدة 

بكونها من اأف�صل دول العامل اأمناً و�صالمة.
الإطفاء  اأنظمة  جاهزية  اأن  ال�صام�صي  واأ�صار 
والإن��������ذار يف امل��ن�����ص��اآت ال�����ص��ن��اع��ي��ة ت��ع��د من 
نظرا  فيها  وال�صالمة  ال��وق��اي��ة  معاير  اأه���م 
خل��ط��ورة احل���رائ���ق وم���ا ي��ن��ت��ج ع��ن��ه��ا خ�صائر 
فادحة يف الأرواح واملمتلكات ، موكداً اأن �صرعة 
اكت�صاف احلريق و�صرعة التدخل ي�صاهمان يف 
التقليل من اخل�صائر، داعياً اإىل تر�صيخ ثقافة 
املن�صاآت  يف  العاملني  لدى  وال�صالمة  الوقاية 
ال�صناعية، وحتويلها اإىل �صلوك فردي وقائي، 
وتعريفهم باأهمية دور الدفاع املدين يف حتقيق 

�صالمتهم ووقايتهم من املخاطر.

احلرة يف مطار دبي، دبي للثقافة، جمل�ض 
دبي للت�صميم والأزياء، موؤ�ص�صة الأوقاف 
دب��ي، جمموعة عمل  ر يف  الُق�صّ و���ص��وؤون 
دبي لالأغذية وامل�صروبات، بالإ�صافة اإىل 
يف  اخلا�ض  القطاع  �صركات  من  ممثلني 

القطاعات املذكورة. 
امل��ه��ن��د���ض �صاعد  امل��ن��ا���ص��ب��ة ق����ال  وب���ه���ذه 
ملوؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر  ال��ع��و���ص��ي، 
امل�صتهلكني  اإن  ال�����ص��ادرات:  لتنمية  دب��ي 
جيل  ع��ن  يختلفون  احلاليني  امل�صلمني 
متعلمون  ف��ه��م  ال�����ص��اب��ق��ني،  امل�صتهلكني 
العاملي  ب���ال�������ص���وق  ج����ي����دا  وم���ت�������ص���ل���ون 
�صبكة  ع���ل���ى  ك���ب���ر  ب�����ص��ك��ل  وي���ع���ت���م���دون 
الإنرنت وو�صائل التوا�صل الجتماعي.

اإىل  الدرا�صات  العديد من  اأظهرت   وقد 
ال�صلع  ف��وائ��د  ع��ن  يبحث  امل�صتهلك  اأن 
الإ�صالمي،  الإط�����ار  ���ص��م��ن  واخل���دم���ات 
م���ل���ح���وظ يف قطاع  ه���ن���اك من����و  وك������ان 
الأزياء، والت�صميم الإ�صالمي، وال�صياحة 

احلالل، والعمل اخلري .
م�صري  يقت�صر  ل  العو�صي:  واأ���ص��اف 
اأحكام  م��ع  امل��ت��واف��ق��ة  واخل��دم��ات  ال�صلع 

على  الإ���ص��الم��ي��ة  ال�صريعة  اأو  ال�صريعة 
امل�صتهلكني  ع��ل��ى  ب���ل  ف���ق���ط،  امل�����ص��ل��م��ني 
وامل�صتوردين الذين يبحثون عن املنتجات 
بالأخالقية  ت��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي  واخل����دم����ات 
وال�صحية. وهذا يعني اأن ال�صوق املحتملة 
من  بكثر  اأع��ل��ى  الإ���ص��الم��ي  لالقت�صاد 
ال��ت��ق��دي��رات احل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ج��اوز 22 

تريليون درهم .
العور،  اهلل  عبد  ق��ال  ذات���ه،  ال�صياق  ويف 
لتطوير  دب��ي  مل��رك��ز  التنفيذي  الرئي�ض 
القت�صاد الإ�صالمي: تعترب هذه الزيارة 
من املبادرات املهمة التي تعزز من مكانة 
الإ�صالمي  ل��الق��ت�����ص��اد  ك��ع��ا���ص��م��ة  دب����ي 
العاملي، وذلك من خالل ت�صليط ال�صوء 
على خدمات املنتجات الإ�صالمية، ف�صاًل 
الروابط  وت��ط��وي��ر  ال��ف��ر���ض،  توليد  ع��ن 
بني كيانات القطاعني العام واخلا�ض يف 

اأ�صراليا مع نظرائها يف اإمارة دبي .
يف  الزراعي  الإنتاج  يبلغ  العور:  واأ�صاف 
درهم،  مليار   178 م��ن  اأك��رث  اأ�صراليا 
وعندما ي�صاف اإليها عمليات اأ�صا�صية ذات 
قيمة م�صافة عقب مرورها للتوزيع فاإنها 

ترتفع اإىل 569 مليار درهم. وبالن�صبة 
لبلد يبلغ عدد �صكانه 24 مليون ن�صمة، 
اأن يتم ت�صدير  امل�صتغرب  فاإنه لي�ض من 
ثلثي الإنتاج الزراعي. وباتت التعامالت 
املالية التي تتم عرب املنتجات واخلدمات 
الإ�صالمية ذات اأهمية لكل من امل�صتهلك 
وامل�صتثمر، وهذا يعني بطبيعة احلال اأن 
ال�صركات بحاجة اإىل التعامل مع الدول 
املنتجة وكذلك الأ�صواق ال�صتهالكية يف 

القطاع الإ�صالمي .
قطاع  يظهر  ري��وت��رز،  توم�صون  ل�  ووفقا 
احلالل ب�صورة بارزة باعتباره واحدا من 
يف قطاع  ونفوذاً  ربحية  القطاعات  اأك��رث 
الأغذية العاملي. وقد �صهد �صوق الأغذية 
املا�صي،  العقد  قويا خالل  احلالل منواً 
درهم.  مليار   3.67 قيمته  م��ا  م�صكاًل 
اأ�صراليا هي اأكرب مورد للحوم احلمراء 
يتم  وال��ت��ي  العربية،  الإم����ارات  دول��ة  اإىل 
ب�صكل  املنطقة  اإىل  الت�صدير منها  اإع��ادة 

اأو�صع.
واجلدير بالذكر اأن ال�صياحة احلالل قد 
الأخرة،  ال�صنوات  يف   %20 بن�صبة  منت 

•• دبي-الفجر: 

ال�صادرات،  لتنمية  دب��ي  موؤ�ص�صة  ق���ادت 
اإحدى موؤ�ص�صات اقت�صادية دبي، بالتعاون 
القت�صاد  ل���ت���ط���وي���ر  دب������ي  م����رك����ز  م����ع 
لرويج  جتارية  بعثة  موؤخرا  الإ�صالمي 
القت�صاد الإ�صالمي لعدد من القطاعات 
الفر�ض  م��ن  لال�صتفادة  اأ���ص��رال��ي��ا  اإىل 
الإ�صالمي  الق��ت�����ص��اد  ق��ط��اع  يف  امل��ت��اح��ة 
اإم�����ارة دب���ي وال���دول���ة يف دع���م هذا  ودور 
القطاع واأخذ الريادة فيه، وحتقيق روؤية 
احلكومة الر�صيدة الرامية اإىل جعل دبي 

عا�صمة لالقت�صاد الإ�صالمي.
و�صم الوفد عدد من القطاعات احليوية 
من خارج نطاق الأغذية احلالل لت�صمل 
املواد  من  الأن�صطة  من  كاملة  جمموعة 
الغذائية وامل�صروبات، وال�صياحة احلالل، 
والأع���م���ال اخل���ري���ة، وق��ط��اع��ي الأزي����اء 
وا�صحاً  تنوعاً  مثل  ما  وه��و  والت�صميم، 
يف القت�صاد الإ�صالمي املنطلق من اإمارة 
دبي. و�صم الوفد م�صاركة جهات م�صاهمة 
يف حتقيق ال�صراتيجية واأبرزها املنطقة 

وهي لي�صت مقت�صرة على احلج والعمرة. 
باتوا  ال�صياح  اأن  ذات���ه  ال��وق��ت  يف  م��وؤك��دا 
ا����ص���راط���ات خا�صة  ب���وج���ود  ي��ط��ال��ب��ون 
يف مثل ه��ذه ال��ع��ط��الت مب��ا ي��ت��واف��ق مع 

ال�صياحة احلالل.
ندوة  التجارية  البعثة  اأجندة  وت�صمنت 
ح����ول الق���ت�������ص���اد الإ����ص���الم���ي م���ع عدد 
بوب  ذل���ك:  ال��ب��ارزي��ن مب��ا يف  املتحدثني 
كار، وزير اخلارجية ال�صابق يف اأ�صراليا، 
القوية  ال����ع����الق����ات  ع����ن  حت�����دث  ح���ي���ث 
والتاريخية بني دولة الإمارات واأ�صراليا 
العالقات من خالل  تعزيز هذه  وكيفية 
ال��ت��ج��ارة اخل��ارج��ي��ة وق��ط��اع��ات واح���دة 
م��ث��ل الق��ت�����ص��اد الإ���ص��الم��ي. وق���ال كار: 
للعديد من  التمكني  عامل  التجارة  تعد 
املجالت الأخرى مثل الإبداع والبتكار. 
وكان الهدف من الندوة هو اإبراز خربات 
دب��ي. و�صعت  وال��ع��ام يف  القطاع اخل��ا���ض 
الجتاهات  حت��دي��د  اإىل  اأي�����ص��ا  ال���ن���دوة 
القت�صاد  ي�صل  اأن  امل��ت��وق��ع  الرئي�صية 
ال���ص��الم��ي خ���الل ال�����ص��ن��وات اخل��م�����ض اأو 

الع�صر املقبلة .

خم�صة  نحو  وت��وج��د  بريطاين  م��واط��ن 
الإمارات  ويزور  بريطانية.  �صركة  اآلف 
�صنوياً اأكرث من مليون �صائح بريطاين، 
بينما يزور اململكة املتحدة نحو 50 األف 
اإماراتي. وهناك نحو 170 رحلة جوية 
مبا�صرة اأ�صبوعياً بني البلدين على منت 
اخلطوط اجلوية الربيطانية )بريت�ض 
و طران  للطران  الحت���اد  و  اإي��روي��ز( 

الإمارات .
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ن�صبة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  ومت��ث��ل 
املالية  امل��وؤ���ص�����ص��ات  اإج��م��ايل  م��ن   15%
العاملي.  امل����ايل  دب���ي  م��رك��ز  يف  امل�صجلة 
واأبوظبي  ل���ن���دن  م��دي��ن��ت��ا  ط�����ورت  ك��م��ا 
روابط متينة، ويقوم عمدة مدينة لندن 
بزيارات �صنوية لدولة الإمارات العربية 
املتحدة. وهناك العديد من ال�صتثمارات 
املتحدة،  امل��م��ل��ك��ة  امل��ه��م��ة يف  الإم���ارات���ي���ة 
اأبوظبي لال�صتثمار،  حيث ميتلك جهاز 
%15 يف  على �صبيل املثال، ح�صة تبلغ 
تبلغ ح�صة �صركة  مطار غيتويك، فيما 
اأبوظبي لطاقة امل�صتقبل م�صدر 20% 
يف م�صروع م�صفوفة لندن، اأكرب حمطة 
العامل،  يف  ال��ب��ح��ري��ة  ال����ري����اح  ل��ط��اق��ة 
املتحدة  اأبوظبي  جمموعة  متتلك  كما 
مان�صي�صر  نادي  والتطوير  لال�صتثمار 

�صيتي لكرة القدم.

ال�صراكات والولوج اإىل اأ�صواق جديدة. 
وم���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال م��ع��ايل ل��ي��ام فوك�ض 
املتحدة  باململكة  الدولية  التجارة  وزي��ر 
دبي  يف  هنا  اليوم  ب��وج��ودي  �صعيد  اإنني 
التي باتت البوابة التجارية بني ال�صرق 
والغرب يف الوقت الذي ت�صتعد فيه دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة لف�صل جديد 
بالتح�صر  ال��رائ��ع��ة  جن��اح��ه��ا  ق�صة  يف 
كما  دب���ي،   2020 اإك�����ص��ب��و  ل�صت�صافة 
جديداً  ف�����ص��اًل  امل��ت��ح��دة  اململكة  تفتتح 
عالقات  ب��ن��اء  اإىل  ونتطلع  تاريخها  يف 
ال��ن��م��و وتر�صخ  ت��ع��زز  اق��ت�����ص��ادي��ة ق��وي��ة 
يف  اأ�صدقائنا  م��ع  املعرفة  ت��ب��ادل  ثقافة 

دولة الإمارات وجميع اأنحاء العامل. 
الفر�ض  نرقب  نحن  معاليه:  واأ�صاف 
دبي   2020 اإك�������ص���ب���و  ي��ت��ي��ح��ه��ا  ال���ت���ي 
الدول  م��ع  للتوا�صل  امل��ت��ح��دة  للمملكة 
واملنظمات الدولية وال�صركات واملوؤ�ص�صات 
التعليمية يف واحد من اأكرث املواقع اإثارة 
على وجه الأر���ض، واأنا منبهر مب�صتوى 
 2020 اإك�صبو  الإجن��از ال��ذي حتقق يف 
ال�صراكات  واأبرزها  جوانبه  بجميع  دبي 
ال�صراتيجية ودعم ال�صركات ال�صغرة 
على  ال�صتثنائي  وال��ت��ق��دم  واملتو�صطة، 
اأر������ض امل���وق���ع. ودب����ي ب��ك��ل ت��اأك��ي��د على 
الطريق ال�صحيح ل�صت�صافة ما �صيكون 

جتربة رائعة وملهمة للماليني يف �صتى 
اأنحاء العامل. 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  وحتتل 
امل��رت��ب��ة ال��ث��ان��ي��ة ع�����ص��رة يف ق��ائ��م��ة اأكرب 
�صركاء بريطانيا التجاريني، حيث و�صل 
البلدين يف  التجاري بني  التبادل  حجم 
عام 2015 اإىل 63 مليار درهم )نحو 
13 مليار جنيه اإ�صرليني(. وقد و�صع 
الربيطاين  الإم��ارات��ي  الأعمال  جمل�ض 
التبادل  تعزيز  اإىل  يرمي  هدفاً طموحاً 
 25 اإىل  لي�صل  البلدين  ب��ني  التجاري 
م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه اإ���ص��رل��ي��ن��ي ب��ح��ل��ول عام 

.2020
الربيطانية،  ال������وزراء  رئ��ي�����ص��ة  وك���ان���ت 
املا�صي  دي�صمرب  يف  اأك��دت  م��اي،  تريزا 
اإك�صبو  يف  �صت�صارك  املتحدة  اململكة  اأن 
2020 دبي، وقد اأبلغت رئي�صة الوزراء 
بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  ل�صاحب  ذلك 
ن��ائ��ب رئ��ي�����ض الدولة  اآل م��ك��ت��وم،  را���ص��د 
رئ���ي�������ض جم��ل�����ض ال���������وزراء ح���اك���م دب����ي، 
�صخ�صياً، خالل اجتماعهما على هام�ض 

قمة دول جمل�ض التعاون اخلليجي.
وجتمع دولة الإمارات العربية واملتحدة 
واململكة املتحدة، روابط وثيقة وعالقات 
يقيم  حيث  ق��وي��ة،  وا�صتثمارية  جت��اري��ة 
100 األف  يف الإم�����ارات م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 
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�ملال و�لأعمال

احمد هلل البلو�سي:تعزز من القدرة التناف�سية للقطاع ال�سناعي يف اأبوظبي على امل�ستويني االقليمي والدويل
على الهمامي:يتطلب هذا االإجراء 15 دقيقة فقط عرب نظام مركز اأبوظبي للأعمال
علي فهد النعيمي: دائرة التنمية حتر�ض على تطوير مميزات خدماتها يف قطاعي االأعمال وال�سناعة

بالتعاون مع موا�سفات و هيئة التقيي�ض اخلليجية 

 غرفة ال�شارقة ُتطلع اأع�شاءها على نظام تتبع املطابقة 

الحتاد للطريان الأف�شل يف اململكة املتحدة لل�شنة الرابعة على التوايل

تتبع املطابقة، وحتديداً يف جمال الرقابة 
والأجهزة  الأط��ف��ال  ولعب  املركبات  على 
واملعدات الكهربائية؛ معترباً اأنها مو�صع 
ال�صارقة  غ��رف��ة  ج��ان��ب  م��ن  كبر  تقدير 
ن���ح���و تطبيق  رائ��������دة  خ����ط����وات  ومت���ث���ل 
�صالمة  ت�صمن  التي  وال�صروط  املعاير 
و�صالمة  اأم��ن  وبالتايل  واملنتجات  ال�صلع 
القطاع  الغرفة  املجتمع. ودعا مدير عام 
اللتزام  اإىل  ال�صارقة  اإم���ارة  يف  اخل��ا���ض 
لهذا  اخلليجية  الفنية  اللوائح  بتطبيق 
النظام الذي من �صاأنه اأن ينعك�ض اإيجاباً 
ع��ل��ى م��ن�����ص��اآت��ه م��ن خ���الل ت��ع��زي��ز قدرات 
و�صمان  وتناف�صيتها  الوطنية  ال�صناعات 
الدولية  املعاير  مع  منتجاتها  مطابقة 

ذات العالقة.
األقى املهند�ض عي�صى الها�صمي مدير  ثم 
موا�صفات  يف  امل��ط��اب��ق��ة  �����ص����وؤون  اإدارة 
���ص��ك��ر هيئة  ع����ن  ف��ي��ه��ا  اأع��������رب  ك��ل��م��ة   ،
لغرفة  واملقايي�ض  للموا�صفات  الإم���ارات 
ور�صة  تنظيم  يف  تعاونها  على  ال�����ص��ارق��ة 
�صركاءها  اأه����م  اأح����د  ب��اع��ت��ب��اره��ا  ال��ع��م��ل 
املرحلة  اأن  اإىل  م�صراً  ال�صراتيجني، 
املباردات  من  عدد  تنفيذ  �صت�صهد  املقبلة 
وتوجهات  ب��ربام��ج  للتعريف  امل�����ص��رك��ة 
اأعلى معاير  اإىل تطبيق  الهادفة  الهيئة 
ت�صتند  التي  املوا�صفات  وتطبيق  اجل��ودة 
عليها الهيئة لالرتقاء مب�صتوى املنتجات 
امل�صنعة اأو امل�صتورة انطالقا من احلر�ض 
والقت�صادية  ال�صتثمارية  البيئة  على 

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�صارقة  و���ص��ن��اع��ة  جت���ارة  غ��رف��ة  نظمت 
بالتعاون مع هيئة الإم��ارات للموا�صفات 
وامل��ق��اي��ي�����ض )م���وا����ص���ف���ات(، ور����ص���ة عمل 
بالنظام  املنت�صبني  اأع�����ص��ائ��ه��ا  ل��ت��ع��ري��ف 
الذي  املطابقة  �صهادات  لتتبع  اخلليجي 
املعتمد من هيئة التقيي�ض لدول جمل�ض 

التعاون لدول اخلليج العربية.
حتت  ع��ق��دت  ال��ت��ي  ال��ور���ص��ة  وا�صتعر�صت 
���ص��الم��ة وحقوق  ع��ل��ى  ع���ن���وان ح���ف���اظ���اً 
امل�صتهلك من خالل الرقابة على املنتجات 
الأ�صواق  امل�صنعة يف الدولة واملتداولة يف 
ال��ن��ظ��ام يف تعزيز  اأه��م��ي��ة ه���ذا   ، امل��ح��ل��ي��ة 
الأ�صواق  امل��ت��داول��ة يف  امل��ن��ت��ج��ات  ���ص��الم��ة 
امل�صتهلكني  ح��م��اي��ة  ب���ه���دف  اخل��ل��ي��ج��ي��ة 
وتوفر الآليات املنا�صبة للجهات املخت�صة 
لتتمكن من التحقق من مطابقة املنتجات 

احلاملة ل�صارة املطابقة اخلليجية.
وح�����ص��ر ال���ور����ص���ة ال��ت��ي اأق��ي��م��ت يف مقر 
ال��غ��رف��ة اأم�������ض، ���ص��ع��ادة خ��ال��د ب���ن بطي 
ال��غ��رف��ة، و�صعادة  ع���ام  ال��ه��اج��ري م��دي��ر 
العام  املدير  م�صاعد  اأم��ني  اأحمد  حممد 
الغرفة،  والأع���م���ال يف  الت�����ص��ال  ل��ق��ط��اع 
اإدارة  واإب���راه���ي���م را���ص��د اجل�����روان م��دي��ر 
ال���ع���الق���ات الق��ت�����ص��ادي��ة وال��ت�����ص��وي��ق يف 
الغرفة، ويعقوب يو�صف الق�صر م�صت�صار 
واملهند�ض  ال�����ص��ن��اع��ة،  ل�����ص��وؤون  ال��غ��رف��ة 
�صوؤون  اإدارة  م���دي���ر  ال��ه��ا���ص��م��ي  ع��ي�����ص��ى 

للموا�صفات  الإم���ارات  هيئة  يف  املطابقة 
احل�صف  اإب��راه��ي��م  واملهند�ض  واملقايي�ض، 
التقيي�ض  ب��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ع��ي��ني  ق�����ص��م  رئ��ي�����ض 
اخلليجية، و�صط ح�صور ممثلي ال�صركات 
�صعادة  واأل���ق���ى  امل��خ��ت�����ص��ة.  الق��ت�����ص��ادي��ة 
ترحيبية  كلمة  الهاجري  بطي  بن  خالد 
اأع��رب فيها عن �صكر  يف م�صتهل الور�صة، 
غ��رف��ة ال�����ص��ارق��ة ل��ك��ل م���ن م��وا���ص��ف��ات و 
التقيي�ض اخلليجية على جهودهما  هيئة 
املهمة  ال��ن��دوة  ه��ذه  تنظيم  يف  وتعاونهما 
التي تهدف اإىل امل�صاهمة يف دعم اجلهود 
امل�صتهلك  �صالمة  على  للحفاظ  الرامية 
و���ص��ون حقوقه م��ن خ��الل ال��رق��اب��ة على 
املنتجات امل�صنعة يف الدولة واملتداولة يف 

الأ�صواق املحلية.
الور�صة  تنظيم  اإن  بطي  ب��ن  خالد  وق��ال 
اإطار  يف  ي��اأت��ي  م��وا���ص��ف��ات  م��ع  بالتن�صيق 
التعاون  ع��ل��ى  ال�����ص��ارق��ة  غ���رف���ة  ح���ر����ض 
امل�صرك والتكامل بني اجلهات احلكومية 
والحت����ادي����ة وامل��ح��ل��ي��ة، وب���ه���دف تعريف 
اأهمية  على  الإم����ارة  يف  اخل��ا���ض  القطاع 
النظام اخلليجي لتتبع املطابقة يف توفر 
املواطنني  ل��ك��اف��ة  اآم��ن��ة  و���ص��ل��ع  م��ن��ت��ج��ات 
وخمتلف  وال��دول��ة  الإم���ارة  يف  واملقيمني 
القطاع  ق����درات  دع���م  ويف  اخل��ل��ي��ج،  دول 
ال�����ص��ن��اع��ي وال���ت���ج���اري، وت��ع��زي��ز م�صرة 
التطور يف عملية تنفيذ الربامج الرقابية 
اخلليجية  التقيي�ض  هيئة  تتبناها  التي 
واملطبقة يف دول املجل�ض، ومن بينها نظام 

�صعي  اإىل  ال��ه��ا���ص��م��ي  ول���ف���ت  ل���ل���دول���ة. 
هيئة  م��ع  والتن�صيق  بال�صراكة  وا�صفات 
عمليات  ل��ت��ع��زي��ز  اخل��ل��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ق��ي��ي�����ض 
املجل�ض من  ب��ني دول  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل 

خالل العديد من الربامج ذات ال�صلة.
احل�صف  اإب��راه��ي��م  املهند�ض  ق���ّدم  بعدها، 
التقيي�ض  ب��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ع��ي��ني  ق�����ص��م  رئ��ي�����ض 
اإلكرونياً  تعريفياً  ع��ر���ص��اً  اخلليجية، 
���ص��ل��ط م���ن خ��الل��ه ال�����ص��وء ع��ل��ى طبيعة 
اأن  مو�صحاً  التقيي�ض،  هيئة  ودور  عمل 
التعريف  اإىل  ي���ه���دف  ال���ور����ص���ة  ت��ن��ظ��ي��م 
باملنظومة الت�صريعية اخلليجية ل�صالمة 
امل�صركة،  اخلليجية  ال�صوق  يف  املنتجات 
اخلليجية  والإج�������������راءات  وامل���ت���ط���ل���ب���ات 
اإطار  يف  املطابقة  ت��ق��ومي  ج��ه��ات  لتعيني 
التطبيق  وك��ذل��ك  اخلليجية،  املنظومة 
اخلليجي  ال��ن��ظ��ام  ل���ص��ت��خ��دام  ال��ع��م��ل��ي 
خ�صعت  التي  للمنتجات  املطابقة  لتتبع 
لإجراءات جهات تقومي املطابقة املقبولة 
والذي بداأ تطبيقه يف 1 يوليو 2016. 

 راكز ت�شتك�شف م�شتقبل 
الت�شنيع يف اململكة املتحدة 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

اأعلنت هيئة مناطق راأ�ض اخليمة القت�صادية )راكز( عن دعمها ل��صحيفة 
فاينان�صال تاميز ب�صاأن عقد قمة م�صتقبل الت�صنيع لهذا العام، والذي يعد 
انعقدت  التي  القمة  وا�صت�صافت  الت�صنيع.  الأح���داث يف جم��ال  اأه��م  اأح��د 
الت�صنيع  ق���ادة  200 م��ن  ي��زي��د ع��ن  م��ا   2017 اأك��ت��وب��ر   3 ل��ن��دن يف  يف 
وامل�صتثمرين واملبتكرين، و�صلطت ال�صوء على التكنولوجيات والجتاهات 

الهامة ذات التاأثر يف مبادرة الثورة ال�صناعية الرابعة. 
وان�صم رامي جاّلد املدير التنفيذي ملجموعة )راكز( وهيئة املنطقة احلرة 
براأ�ض اخليمة وهيئة راأ�ض اخليمة لال�صتثمار، اإىل قادة البتكار يف قطاع 
البتكار  لتعزيز  ناجحة  بيئات  خلق  على  رك��زت  نقا�ض  حلقة  يف  ال�صناعة 
الثورة  ن�صهد مولد  اإننا  ج��اّلد:  ق��ال  ذل��ك  �صياق  ويف  الت�صنيع.  يف جم��ال 
ال�صناعية الرابعة بالفعل. وباعتبارنا مركًزا ا�صتثمارًيا يلبي متطلبات ما 
يزيد عن 600 �صركة �صناعية عاملية، جند اأن هناك �صوؤاًل يطرح نف�صه، 
لنا  اأتاحت  لقد  ال�صركات؟  لهذه  فّعال  دعم  تقدمي  كيف ميكننا  وه��و:  األ 
م�صاركتنا يف قمة م�صتقبل الت�صنيع لعام 2017، والتي تنظمها �صحيفة 
فاينان�صال تاميز ، فر�صة اكت�صاب اأفكار ومفاهيم جديدة، من �صاأنها دعمنا 

التحتية  البنية  بتطوير  التزامنا  يف 
املالئمة وحلول الأعمال الذكية التي 
تتنا�صب مع احتياجات العمالء، مما 
الت�صنيع  �صركات  م�صلحة  يف  ي�صب 

العاملية . 
الفر�صة  )راك����������ز(  اغ���ت���ن���م���ت  ك���م���ا 
امل�صتثمرين  م��ن  ع��دد  م��ع  للتوا�صل 
وعّقب  امل��ح��ت��م��ل��ني.  ال��ربي��ط��ان��ي��ني 
بقوله:  ����ا  اأي���������صً ذل�����ك  ع���ل���ى  ج�������اّلد 
�صركة   5000 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  ه��ن��اك 
الإم����ارات  دول���ة  يف  تعمل  بريطانية 
العربية املتحدة. ونحن فخورون باأن 
ما يقارب 900 �صركة منها قد وقع 

اختيارها على )راك��ز(؛ حيث تعد تلك 
ال�صركات الربيطانية يف الواقع اإحدى اأكرث اجلن�صيات متثياًل يف )راكز( 
وت�صل ن�صبة متثيلها اإىل 7.4%. من اأهم هذه ال�صركات الكربى هي �صركة 
)�صاي اأحمد( لت�صنيع وتغليف ال�صاي، و�صركة )فيزوفيو�ض( املتخ�ص�صة يف 
ت�صنيع مواد العزل وامل�صاهر والأفران واملباين اجلاهزة، و�صركة )�صبا�صيال 
الطائرات. وتعد هذه  امل�صنعة ملحاكاة مق�صورات  �صولو�صينز(  كومبوزيت 
تعمل يف  التي  العمالقة  الربيطانية  امل�صّنعة  ال�صركات  اأب��رز  الأ�صماء من 
رئي�صياً يف دفع  مناطقنا ال�صناعية . عالوة على ذلك، لعبت )راك��ز( دوراً 
عجلة منو �صركات الت�صنيع العاملية العاملة يف الإمارة مثل �صركة )كنوف( 
امل�صّنعة للج�ّض واأل��واح اجلب�ض واجل��دران اجلافة، و�صركة )نيهون مي�ض 
كوجيو( امل�صّنعة لل�صبكات ال�صلكية املخ�ص�صة لإزالة الرطوبة من حمطات 
حتلية مياه البحر، و�صركة جمموعة املدرعات الدولية)IAG( ، التي تعد 

واحدة من اأكرب ال�صركات امل�صّنعة للمركبات املدّرعة يف العامل.
التنفيذي  الإدارة واملدير  ، رئي�ض جمل�ض  اأنطون �صتيفوف  الدكتور  يقول 
للغاية يف  مهماً  دوراً  لراكز  كان  لقد  الدولية:  املدرعات  ل�صركة جمموعة 
قلب  يف  ال�صراتيجي  موقعها  �صاعدنا  لقد  لل�صركة.  امل�صبوق  غر  النمو 
اإدخال مركباتنا املدّرعة املتنوعة اإىل  اأفريقيا، على  ال�صرق الأو�صط وقارة 
مل�صاعدة  هنا  اإننا  قائاًل:  ج��اّلد  واأ�صاف   . والنا�صئة  الديناميكية  الأ�صواق 
�صهولة،  بكل  النمو  �صريعة  القت�صادات  لال�صتفادة من  امل�صّنعة  ال�صركات 
اأي جهد دائماً  واأن ت�صبح )راك��ز( م��الًذا لهم يف املنطقة. ول تدخر راك��ز 
ال�صركات  م�صاعدة  �صاأنه  م��ن  وم��ت��ط��ور،  م��ت��اآزر  �صناعي  جمتمع  لإق��ام��ة 
الأك��رث تطوًرا وخربًة  التعاون فيه مع مثيالتها  والنا�صئة على  ال�صغرة 

يف خمتلف ال�صناعات .

موؤ�ش�شات اإماراتية وخليجية ت�شارك 
يف معر�س �شوق ال�شفر العاملي يف لندن

•• دبي-وام:

معر�ض  يف  واخلليجية  الإماراتية  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  من  نخبة  ت�صارك 
خالل  ل��ن��دن  الربيطانية  العا�صمة  يف  ي��ق��ام  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  ال�صفر  ���ص��وق 
امل�صاركني  العار�صني  قائمة  ت�صمل  املقبل.  نوفمرب   8 اإىل   6 من  الفرة 
الثقافة  ودائ����رة  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري  والت�صويق  ال�صياحة  دائ���رة  امل��ع��ر���ض  يف 
اأب��وظ��ب��ي وه��ي��ئ��ة الإمن����اء ال��ت��ج��اري وال�����ص��ي��اح��ي بال�صارقة  وال�����ص��ي��اح��ة يف 
ال�صياحة  لتنمية  اخليمة  راأ���ض  وهيئة  بعجمان  ال�صياحية  التنمية  ودائ��رة 
والهيئة العامة لل�صياحة والراث الوطني بال�صعودية ووزارة ال�صياحة يف 
�صلطنة عمان وهيئة تن�صيط ال�صياحة الأردنية بالإ�صافة اإىل العديد من 
لندن من�صة  العاملي يف  ال�صفر  �صوق  وي�صكل معر�ض  ال�صياحية.  ال�صركات 
ال�صرق  وال�صياحة مبنطقة  ال�صفر  واملتخ�ص�صني يف قطاع  للخرباء  ب��ارزة 
الأو�صط لتعزيز ح�صة املنطقة من �صوق ال�صفر الذي تقدر قيمته مبليارات 
العاملية  ال�صياحة  منظمة  اأرق���ام  وت�صر  ال��ع��امل.  �صعيد  على  ال����دولرات 
التابعة لالأمم املتحدة اإىل ا�صتمرار عدد ال�صياح الربيطانيني القادمني اإىل 
دولة الإمارات بالرتفاع على الرغم من تراجع قيمة اجلنيه الإ�صرليني 
مقابل الدولر الأمريكي منذ اإجراء ال�صتفتاء ب�صاأن اخلروج من الحتاد 
الأوروب��ي.. فيما ارتفع عدد ال��زوار الرو�ض لدولة الإم��ارات بن�صبة كبرة 

بعد اإ�صدار قرار ت�صهيل دخولهم.
ويف هذا ال�صياق قال �صيمون بري�ض مدير اأول معر�ض �صوق العاملي يف لندن 
املحلي  الناجت  يف  وال�صياحة  ال�صفر  لقطاع  الإجمالية  امل�صاهمة  قيمة  ان 
الإجمايل ملنطقة ال�صرق الأو�صط بلغت 227.1 مليار دولر اأمريكي مبا 
ن�صبته 9.1 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2016 وذلك وفقا 

لبيانات املجل�ض العاملي لل�صفر وال�صياحة .
و توقع اأن يرتفع هذا الرقم بن�صبة 5.2 باملائة العام احلايل بن�صبة تبلغ 
4.8 باملائة �صنوياً لي�صل اإىل 381.9 مليار دولر اأمريكي وبن�صبة قدرها 
9.7 باملائة من الناجت املحلي الإجمايل يف عام 2027 واأ�صاف اإن بع�ض 
�صت�صت�صيف  التي  الإم����ارات  دول��ة  مثل  وا�صحا  من��وا  ت�صهد  املنطقة  دول 
معر�ض اإك�صبو 2020 وتوقع اأن ي�صل عدد الغرف الفندقية يف دبي اإىل 

160 األف غرفة قبل افتتاح هذا املعر�ض العاملي.

باآليات  التعريف  اإىل  اأي�����ص��اً  ت��ه��دف  كما 
ال��ت��وا���ص��ل ب���ني اجل���ه���ات ال��رق��اب��ي��ة ذات 
لتتبع  اخلليجية  املجموعة  عرب  العالقة 

املطابقة للمنتجات.
واأ�����ص����اد ب���اجل���ه���ود ال���ت���ي ب��ذل��ت��ه��ا غرفة 
للموا�صفات  الإم�����ارات  وه��ي��ئ��ة  ال�����ص��ارق��ة 
لتنظيم هذه الور�صة والتي تعك�ض حر�ض 
اجل��ان��ب��ني ع��ل��ى اإجن����اح ال��ع��م��ل اخلليجي 
امل�����ص��رك وت��ع��ري��ف ال��ق��ط��اع اخل���ا����ض يف 
لتتبع  اخلليجي  بالنظام  الإم���ارات  دول��ة 

�صهادات املطابقة.
النقا�ض  ب����اب  ف��ت��ح  ال���ور����ص���ة  خ���ت���ام  ويف 
اجلديد  النظام  دور  على  التاأكيد  وجرى 
بالرقابة  امل��خ��ت�����ص��ة  اجل���ه���ات  مت��ك��ني  يف 
دول  الأ�صواق يف  م�صح  احلدودية وجهات 
�صمان  من  التحقق  من  التعاون  جمل�ض 
اأ�صواق  اإىل  ال�������واردة  امل��ن��ت��ج��ات  ���ص��الم��ة 
الأع�صاء، وكذلك متكني اجلهات  ال��دول 
املخت�صة من التحقق من �صحة �صهادات 

املطابقة وعدم تزويرها.

•• اأبوظبي-الفجر:

الناقل  ل���ل���ط���ران،  الحت������اد  ح�����ص��دت 
العربية  الإم���������ارات  ل���دول���ة  ال���وط���ن���ي 
طران  �صركة  اأف�صل  ج��ائ��زة  املتحدة، 
لل�صنة  املتحدة  اململكة  2017 يف  لعام 
ال��ت��وايل م��ن قبل ترافل  ال��راب��ع��ة على 
 Travel Trade غ���ازي���ت  ت���راي���د 
التي  ال�صركة  ومتكنت   .Gazette
تتخذ من اإمارة اأبوظبي مقرا لها، من 
باملرتبة  والفوز  التقدم على مناف�صيها 
الأويل يف حفل اأقيم يف م�صرح لي�صيوم 
يف لندن، بح�صور 750 �صخ�صية رائدة 

يف قطاع ال�صفر يف بريطانيا.
حممد  حت������دث  امل���ن���ا����ص���ب���ة،  ه������ذه  يف 
التنفيذي  ال��ن��ائ��ب  ال��ب��ل��وك��ي،  اهلل  عبد 
الحتاد  يف  التجارية  لل�صوؤون  للرئي�ض 
بجائزة  ال��ف��وز  اأن  ري���ب  ل  ل��ل��ط��ران: 

ل��ل��ع��ام للمرة  ���ص��رك��ة ط�����ران  اأف�����ص��ل 
ال��راب��ع��ة على ال��ت��وايل ه��و ���ص��رف كبر 
لل�صركة. يحدونا الفخر بهذا الجناز، 
اأهم  اآراء  على  ُبنَي  الختيار  اأن  خا�صة 
وك�����الء ال�����ص��ف��ر يف امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة . 
وتابع البلوكي تعك�ض اجلائزة اللتزام 
امل�صتمر والعمل الدوؤوب الذي يقوم به 
ل�صمان  للطران  الحت���اد  ف��رد يف  ك��ل 
بقاءنا يف املقدمة على ال�صاحة العاملية 
عاما تلو الآخر، وهي عبارة عن اعراف 
مع  الوثيقة  التجارية  بعالقاتنا  رائ��ع 

ال�صركاء يف قطاع ال�صفر .
ت��ع��ت��م��د ج���وائ���ز ت���راف���ل ت���راي���د غازيت 
ع��م��ل��ي��ة حت��ك��ي��م ���ص��ارم��ة ت��ن��ق�����ص��م اإىل 
م���رح���ل���ت���ني، ت����ب����داأ ب��ت�����ص��وي��ت وك����الء 
ال�����ص��ف��ر ع���ل���ى لئ���ح���ة خم��ت�����ص��رة من 
تقوم  ثم  املتناف�صة.  ال��ط��ران  �صركات 
كاملة  وث��ائ��ق  بتقدمي  ال�����ص��رك��ات  ه��ذه 

الأ�صهر  واأداءه��ا خالل  تّبني اجنازاتها 
بعد  ت��خ�����ص��ع  وال���ت���ي  امل��ا���ص��ي��ة،  ال�12 
ذل�����ك ل��ل��ت��ح��ك��ي��م م����ن ق���ب���ل جل���ن���ة من 
خ���رباء ال��ق��ط��اع ووك���الت �صفر رائ���دة. 
كاأف�صل  للطران  الحت��اد  اختيار  ومت 
من  امل��ت��ح��دة  اململكة  يف  ط���ران  �صركة 
ال�صركة  ال�صفر، وقد لقت  قبل وكالء 
اأعمالها  لأداء  احل����ك����ام  ا���ص��ت��ح�����ص��ان 
على منت  امل�صافرين  عدد  القوي، منو 
طائراتها، كفاءتها يف ا�صتهالك الوقود 
خدمات  على  الإ���ص��اف��ي��ة  وحت�صيناتها 
مماثلة:  ج��ه��ة  م���ن  الأوىل.  ال���درج���ة 
بيبا ج��اك�����ض، حم���ررة جمموعة  ق��ال��ت 
ن���ال���ت جوائز  ت���راي���د غ���ازي���ت  ت���راف���ل 
�صهرتها  لل�صفر  غ��ازي��ت  ت��راي��د  ت��راف��ل 
بها  ال��ف��وز  ميكن  ج��ائ��زة  اأ�صعب  كونها 
�صركة  لأي  ال�����ص��ف��ر، ومي��ك��ن  ق��ط��اع  يف 
من  تتاأكد  اأن  العام  لهذا  بجائزة  تفوز 

اأن��ه��ا الأف�����ص��ل. ال��ف��ائ��زون ه��ذه ال�صنة 
اأك��رث م��ن غرهم على  ه��م م��ن عملوا 
تطوير منتجاتهم وخدماتهم، وتنمية 
اأع��م��ال��ه��م وب��ذل��وا ج��ه��ودا اأك���رب لدعم 

نتقدم  ال�صفر.    وك��الء  م��ن  �صركائهم 
باأحر التهاين ل�صركة الحتاد للطران 
حكامنا  اإع��ج��اب  نيل  م��ن  متكنت  التي 

باأدائها املبهر 

دون احلاجة لتوفري اأر�ض �سناعية اأو عقد تاأ�سي�ض

»اقت�شادية ابوظبي« تطلق مبادرة رخ�شة رواد ال�شناعة
•• تغطية: رم�شان عطا

لدائرة  التابع  ال�صناعة  تنمية  مكتب  اأعلن 
اطالق  ع��ن  ابوظبي  القت�صادية  التنمية 
والتي ت�صدر من  “رواد ال�صناعة”  رخ�صة 
خالل نافذة مركز ابوظبي لالأعمال خالل 
عامني  وم��دة �صالحيتها  فقط  دقيقة   15
اأر����ض  ت��وف��ر  ا����ص���راط  دون احل���اج���ة اىل 

�صناعية او عقد تاأ�صي�ض.
جاء ذلك خالل موؤمتر �صحايف عقد ام�ض 
القت�صادي  ل��الع��الم  ابوظبي  ن��ادي  مبقر 
احمد  املهند�ض  فيه  ���ص��ارك  ال��دائ��رة  مبقر 
ه���الل ال��ب��ل��و���ص��ي م��دي��ر ع���ام م��ك��ت��ب تنمية 
مدير  ال��ه��م��ام��ي  وع��ل��ي  ب��الن��اب��ة  ال�صناعة 
باملكتب  ب��الإن��اب��ة  ال�����ص��ن��اع��ة  تنظيم  ادارة 
العالقات  ادارة  مدير  النعيمي  فهد  وعلي 

التجارية مبركز ابوظبي لالأعمال.
واأك����د امل��ه��ن��د���ض اح��م��د ه���الل ال��ب��ل��و���ص��ي ان 
يف  تاأتي  ال�صناعة”   “رواد  رخ�صة  مبادرة 
اإطار جهود الدائرة الرامية اىل تعزيز بيئة 
العمال يف المارة بهدف خلق تنوع م�صتدام 
الأن�صطة  ع��ل��ى  ي��رت��ك��ز  اب��وظ��ب��ي  لق��ت�����ص��اد 
على  وي�صّجع  العالية  امل�صافة  القيمة  ذات 
وزيادة  اخل��ا���ص��ة  ال�صتثمارية  امل�����ص��روع��ات 
العمال وخا�صة  امل�صتثمرين ورجال  اقبال 
من فئة املواطنني وذلك من خالل ت�صهيل 
الج�������راءات وامل��ت��ط��ل��ب��ات مب���ا مي��ك��ن��ه��م من 
واخراعاتهم  وابتكاراتهم  افكارهم  حتويل 

اىل م�صروع جتاري ناجح.
وا�صار اىل ان رخ�صة “رواد ال�صناعة” التي 
الراخي�ض  نظام  خالل  من  ا�صدارها  يتم 
لالأعمال  اب���وظ���ب���ي  مل���رك���ز  الق���ت�������ص���ادي���ة 
رجال  م��ن  امل�صتثمرين  متكني  اىل  ت��ه��دف 
العمال وامل�صتثمرين من تاأ�صي�ض ن�صاطهم 
ال�صتثماري واعطائهم الوقت الكايف لتوفر 
�صناعية  ار�ض  من  امل�صروع  متطلبات  كافة 
وفتح ح�صاب مايل للموؤ�ص�صة وا�صتقدام عدد 
02 م��ن امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى ال��رخ�����ص��ة وجلب 

وفق  ل��ل��م�����ص��روع  ال��الزم��ة  وامل���ع���دات  الآلت 
من  وغ��ره��ا  املطلوبة  وامل��ع��اي��ر  املقايي�ض 

املتطلبات الخرى مل�صروعه.
واو�صح ان مبادرة دائرة التنمية القت�صادية 
يف ترخي�ض “رواد ال�صناعة” من �صاأنها اأن 
تعزز من القدرة التناف�صية للقطاع ال�صناعي 
القليمي  امل�صتويني  على  ابوظبي  ام��ارة  يف 
ت��و���ص��ي��ع وتطوير  ي�����ص��ه��م يف  وال�����دويل مب���ا 
امارة  م��ن��اط��ق  ك��اف��ة  يف  ال�صناعة  جم���الت 
والظفرة  والعني  اأبوظبي  الثالث  ابوظبي 
اأن ت�صهم  �صاأنها  املبادرة من  موؤكدا ان هذه 
املزيد  اىل جذب  الرامية  اجلهود  تعزيز  يف 
من ال�صتثمارات الجنبية املبا�صرة يف قطاع 
ابوظبي.   ام��ارة  اىل  التحويلية  ال�صناعات 
وذكر املهند�ض احمد هالل البلو�صي خالل 
املوؤمتر ال�صحايف ان اهم مميزات احل�صول 
“ متكني رواد  “رواد ال�صناعة  على رخ�صة 
الأعمال )ال�صناعيني( يف الإم��ارة  من بدء 
ال�صناعية  �صركاتهم  اأو  م�صاريعهم  تاأ�صي�ض 
ب��ك��ل ي�صر و���ص��ه��ول��ة ح��ي��ث ي��ت��م خ���الل مدة 
البحث  عامني  اىل  ت�صل  التي  �صالحيتها 
ب��دع��م من  ل��ل��م�����ص��روع  اأر�����ض �صناعية  ع��ن 
مكتب تنمية ال�صناعة وا�صتكمال الدرا�صات 
الالزمة للم�صروع واحل�صول على تاأ�صرات 
فتح  ج��ان��ب  اىل  امل�صتهدفة  للعمالة  ع��م��ل 
ذات  اجل��ه��ات  وخماطبة  البنوك  يف  ح�صاب 
العالقة باملوافقات على متطلبات امل�صروع. 

التحويلية يف  ال�صناعات  ان م�صاهمة  وقال 
العام  خ��الل  ابوظبي  لم��ارة  املحلي  الناجت 
 %  6.9 بلغت   اجلارية  بال�صعار   2016
 2015 يف الوقت الذي بلغت فيه يف العام 
ا�صتمرار  ي��ع��ك�����ض  مم���ا   6.5% م��ان�����ص��ب��ت��ه 
امارة  ال�صناعي يف  القطاع  النمو يف  وت��رة 
التي  ابوظبي وفق الهداف ال�صراتيجية 
حددها مكتب تنمية ال�صناعة م�صرا يف هذا 
ال�صياق ان ن�صبة م�صاهمة قطاع ال�صناعات 
املحلي الجمايل غر  الناجت  التحويلية يف 
اجلارية  بال�صعار  ابوظبي  لمارة  النفطية 
بلغت 9.6 % يف العام 2016 و10.0 % 

يف العام 2015. 
حدد  ال�صناعة  تنمية  مكتب  ان  اىل  وا���ص��ار 
لتنمية  ال�صرانيجية  اله���داف  من  ع��ددا 
وتطوير القطاع ال�صناعي يف امارة ابوظبي 
من اهمها ا�صتهالك م�صتدام للموارد  وخلق 
وتعزيز   اأع��ل��ى  م�صافة  قيمة  ذات  اأن�صطة  
م�صاهمة القطاع اخلا�ض يف القت�صاد املحلي 
القطاع  ال��ت��وط��ني يف  ن�صبة  ورف���ع  ل��الم��ارة 

ال�صناعي وتعزيز التنوع القت�صادي .  
تنظيم  ادارة  م��دي��ر  ال��ه��م��ام��ي  ع��ل��ي  وق����دم 
ال�صناعة  تنمية  مبكتب  بالنابة  ال�صناعة 
خالل املوؤمتر ال�صحايف عر�صا امام ممثلي 
و���ص��ائ��ل الع������الم او����ص���ح ف��ي��ه الج������راءات 
ال�صناعة”  “رواد  رخ�صة  ل�صدار  املعتمدة 
وذلك من خالل اخلدمات اللكرونية ملركز 

التنمية  ل��دائ��رة  التابع  لالعمال  ابوظبي 
القت�صادية. وا�صار اىل ان اجراءات تقدمي 
طلب احل�صول على رخ�صة رواد ال�صناعة، 
نوع  وحتديد  التجاري  ال�صم  باختيار  تبداأ 
ال�صناعة، واملعلومات املالية العامة، واختيار 
ليتم  ترخي�صه  املطلوب  ال�صناعي  الن�صاط 
للمالك  الت�صجيل  ب��ي��ان��ات  اع��ت��م��اد  ب��ع��ده��ا 
حيث يتطلب هذا الج��راء مدة 15 دقيقة 

فقط عرب نظام مركز ابوظبي لالأعمال.
واو����ص���ح ال��ه��م��ام��ي يف ع��ر���ص��ه ب����اأن تقدمي 
الطلب على ترخي�ض “رواد ال�صناعة” يتم 
عرب نافذة خدمات الراخي�ض القت�صادية 
خالل  من  لالأعمال  اأبوظبي  ملركز  التابعة 
التطبيق  او  ل��ل��دائ��رة   الإل���ك���روين  امل��وق��ع 
جمالت  ان  وق����ال      .  ADBC ال��ذك��ي 
لرخ�صة  املخ�ص�صة  ال�صناعية  الن�����ص��ط��ة 
“رواد ال�صناعة” ت�صمل ال�صناعات املعدنية 
والبال�صتيك  ال���ب���ن���اء  وم������واد  وال���غ���ذائ���ي���ة 
والفيربجال�ض والخ�صاب والورق و�صناعات 
وال�صناعات  والدوائية  والكيماوية  التدوير 

التجميعية  و�صناعة الآلت الدقيقة.
واو�صح اأن امل�صتثمر يحق له عند انتهاء مدة 
�صالحية رخ�صة “رواد ال�صناعة” املحددة 
القانوين  ال�صكل  باختيار  يقوم  ان  بعامني 
لينتقل  ال�صناعي  ن�صاطه  لطبيعة  املنا�صبة 
�صيخ�صع  حيث  “املبدئية”  الرخ�صة  اىل 
وال�صراطات  الج�������راءات  ل��ك��اف��ة  ح��ي��ن��ه��ا 

ال�صناعي  للرخي�ض  املعتمدة  القانونية 
نظام  متطلبات  ت��وف��ر  �صمنها  م��ن  وال��ت��ي 
ال�����ص��ح��ة وال�����ص��الم��ة امل��ه��ن��ي��ة ال����ذي حدده 
املهنية  وال�صالمة  لل�صحة  ابوظبي  مركز 
فهد  ع��ل��ي  اك����د  ج��ان��ب��ه  وم����ن  “اأو�صاد”.  
التجارية  ال��ع��الق��ات  ادارة  م��دي��ر  النعيمي 
مب��رك��ز اب��وظ��ب��ي ل���الأع���م���ال ان م���ب���ادرة “ 
ال�صناعة  تنمية  مل��ك��ت��ب   “ ال�����ص��ن��اع��ة  رواد 
ع��ددا من  ال��دائ��رة  ا�صتمرارا لإط��الق  تاأتي 
والقطاع  الع��م��ال  ل���رواد  املمكنة  امل��ب��ادرات 
ب�����ص��ك��ل ع�����ام وال����ت����ي م����ن اهمها  اخل����ا�����ض 
مت  التي  ابوظبي”  “تاجر  رخ�صة  م��ب��ادرة 
التنمية  دائ���رة  ان  وق��ال  م��وؤخ��را.  اطالقها 
تكون  ان  على  تعكف  ابوظبي  القت�صادية 
الن�صطة  الل��ك��رون��ي��ة خل��دم��ات  ال��ب��واب��ة 
القت�صادية يف مركز ابوظبي لالأعمال هي 
خدمات  كافة  يقدم  ال��ذي  الرئي�صي  املركز 
التجارية  القت�صادية  الن�صطة  تراخي�ض 
العمال  ل��رج��ال  وال�صياحية  وال�صناعية 
وامل�صتثمرين على م�صتوى امارة ابوظبي.   

واو�صح النعيمي ان الدائرة حتر�ض خالل 
وتو�صيع  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  ال���ق���ادم���ة  ال���ف���رة 
العمال  ق��ط��اع��ي  يف  خ��دم��ات��ه��ا  مم���ي���زات 
وال�����ص��ن��اع��ة مب��ا ي��ف��ت��ح امل��ج��ال وا���ص��ع��ا امام 
النفطية  غ��ر  القطاعات  م�صاهمة  تعزيز 
قاعدة  وتنويع  الج��م��ايل  املحلي  الناجت  يف 

القت�صاد املحلي يف امارة ابوظبي.
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العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6509  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-روان������د ت��ي��ب��ل ب��ي��ت��زا جم��ه��ول حم���ل الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /

دي��ب��ي م���اي ج��ف��ي��الون��ار ق���ام���ورا����ض ومي��ث��ل��ه:ن��ا���ص��ر ج���رم���ان ب��ط��ي ع��اي�����ض الحبابي 
وق���دره���ا)18899  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د 
املحاماه  اتعاب  وب��دل  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )2000( مببلغ  ع��ودة  وتذكرة  دره��م( 
الثنني  ي�����وم  ج��ل�����ص��ة  ل���ه���ا  وح�������ددت   MB174893743AE:ال�صكوى رق�����م 
املوافق:2017/10/9 ال�صاعة 08.30 �ض 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، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اإعادة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/6860  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كون�صوليدايتد انترنا�صيوال للمقاولت �ض.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي /لطيف �صاه �صايفور غايل قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
ع��ودة مببلغ )2000(  دره��م( وتذكرة  وق��دره��ا)32141  املطالبة مب�صتحقات عمالية 
ال�صكوى:MB174782222AE وحددت لها  درهم والر�صوم وامل�صاريف رقم 
 ch1.A.5:بالقاعة ال�صاعة 08.30 �ض  امل��واف��ق:2017/10/16  جل�صة يوم الثنني 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق���ل،  على  اأي���ام  بثالثة  اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات 

تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/9716  عمايل جزئي

حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  املعدنية  للتجهيزات  زي��ون  1-نيو   / عليه  املدعي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /اعجاز قمر حممد باو قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )18000 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1600 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB177009429AE  وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/10/15 ال�صاعة 08.30 �ض ch1.A.2 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9721  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ايفري ثينج للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /مقبول نواز عمر باز قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )3550 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وحددت    MB176856504AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
جل�صة يوم الحد املوافق 2017/10/15 ال�صاعة 08.30 �ض 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/5655  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-غورمينج �صينغ للنقل �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عقيل اكرم حممد اكرم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها )19446 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( 
لها  وحددت    MB174107578AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف  والر�صوم 
لذا   ch1.A.2 �ض   08.30 ال�صاعة   2017/10/23 املوافق  الثنني  يوم  جل�صة 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8859  عمايل جزئي
���ض.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  �صتار لالعمال  / 1-داميوند  املدعي عليه  اىل 
ال��دع��وى ومو�صوعها  اأق���ام عليك  امل��دع��ي /دار���ص��ان �صينغ ق��د  الق��ام��ة مب��ا ان 
املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )6595 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )1500 
درهم( والر�صوم وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB168198189AE  وحددت 
لها جل�صة يوم الحد املوافق 2017/10/11 ال�صاعة 08.30 �ض ch1.A.1 لذا 
من  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�صور  مكلف  ف��اأن��ت 
، وامرت  اأي��ام على الأق��ل  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  مذكرات 

املحكمة بتق�صر مدة العالن .
رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/9192  عمايل جزئي
اىل امل��دع��ي ع��ل��ي��ه / 1-م�����اري ج��ار���ص��ي ام��ب��ال��وجن ك��وت��اك��ت��ي جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي /بيتون للتجارة العامة ذ.م.م قد اأقام عليك الدعوى 
والر�صوم  دره��م(   1.200( وقدرها  عمالية  مب�صتحقات  املطالبة  ومو�صوعها 
جل�صة  لها  وح��ددت    MB177115932AE:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف 
فاأنت  لذا   ch1.A.1 �ض   08.30 ال�صاعة   2017/10/15 املوافق  الح��د  يوم 
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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/5807  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-برفيكت بو�صي�ض للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام  ق��د  �صافعي  /ت��ام��ر حم��ي عبدال�صالم  امل��دع��ي  ان  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
 61050( وقدرها  عمالية  املطالبة مب�صتحقات  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم( والفائدة القانونية 9% وتذكرة عودة مببلغ )2000 درهم( والر�صوم 
جل�صة  لها  وح��ددت    mb172244518ae:ال�صكوى رقم  وامل�صاريف 
 ch1.A.2:يوم الثنني املوافق 2017/10/18 ال�صاعة 08.30 �ض 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 ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/873 تنفيذ مدين  
����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة  ام ئي للتطوير  املنفذ ���ص��ده/1-   اىل 
املحامي/ وميثلها  امل��ت��ح��دون  امل��ح��ام��ون  التنفيذ/مكتب  طالب  ان  مب��ا 
ال�صام�صي  قد  الزري  عبداهلل حممد علي وميثله:عبداهلل حممد علي 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )256610( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2977 تنفيذ جتاري

���ض.ذ.م.م جمهويل  الذهبي للمقاولت  املنفذ �صده/1-اخلط  اىل 
البناء  مل��واد  الم���ارات  التنفيذ/مدار  ان طالب  الق��ام��ة مبا  حمل 
�������ض.ذ.م.م ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اعاله 
اىل  دره��م   )947075.60( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  .وعليه  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب 
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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2347 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-عماد فوؤاد �صليم عازر جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/
اأق��ام عليك الدعوى  �صعيد جنم الرك وميثله:حبيب حممد �صريف عبداهلل املال قد 
به وق��دره )77060( دره��م اىل  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
امل�صتاأنف يف  بالغاء احلكم  ال�صتئناف  املحكمة 2- يف مو�صوع  او خزينة  التنفيذ  طالب 
القائمة بني الطرفني والق�صاء  ال�صركة  �صاأن ما ق�صي به من رف�ض طلب ف�صخ عقد 
خرباء  ب��ني  م��ن  ق�صائي  م�صفي  وتعيني  امل��������وؤرخ:2001/12/12  العقد  بف�صخ  جم���ددا 
اجلدول املحا�صبيني باملحكمة تكون مهمته ت�صفية ال�صركة القائمة بني الطرفني وفقا 
لعقد ال�صركة ون�صو�ض القانون والعراف التجارية وا�صافة اتعاب امل�صفي على عاتق 
الت�صفية.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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       مذكرة اعالن متنازع �سده بالن�سر

                يف  الدعوى 2017/77  نزاع تعيني خربة عقاري
اىل املتنازع �صده / 1-ماثيو فيليب وود جمهول حمل القامة مبا ان املتنازع 
/ �صركة ديار لإدارة جمعيات املالك ذ.م.م وميثله:هبة علي غلوم حممد باقر 
اأهلي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بندب خبر متخ�ص�ض مع 
الزام املدعي عليه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم 
فاأنت  ل��ذا  امل�صلح   مبكتب  �ض   8.30 ال�صاعة     2017/10/17 املوافق  الثالثاء 
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

 الت�سويات   الودية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2812  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- كاندل انرجي اند كيميكالز م.د.م.�ض جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ابوظبي التجاري �ض.م.ع وميثله:عبداهلل خمي�ض غريب الناخي اآل علي قد اأقام 
عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )164.978.62 درهم(  
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة بواقع 12% من تاريخ ال�صتحقاق وحتى تاريخ 
رفع الدعوى ومن تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال 
 Ch كفالة . وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق  2017/10/15  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة
C.12.1 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 الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/452  مدين كلي
اىل املدعي عليه / 1- حممد عبدامللك جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام عليك الدعوى  ال�صليم وميثله:�صعيد علي حممد طاهر قد  احمد نايف 
درهم(    600000( وق����دره  مببلغ  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ص��وع��ه��ا 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة يوم الربعاء املوافق  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch 1.C.15 بالقاعة  ���ض   9.30 ال�صاعة    2017/10/11
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

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2803  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- جوتولك للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
�صعيد  حممد  وميثله:خالد  ذ.م.م  ح��رة  منطقة  اوفي�ض  ب��اك  امل��دع��ي/  ان  مبا 
بوج�صيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )101462.83( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة %12 
من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض املوافق 
مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 بالقاعة  �ض  ال�صاعة:8.30   2017/10/12:
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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2667  جتاري جزئي

حمل  جم��ه��ول  ������ض.ذ.م.م  الفندقية  لل�صقق  ال�صبع  ال��رم��ال   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ذ.م.م  ماف�ض  الغذائية  امل��واد  لتجارة  الهاملي  حممد  �صركة  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة 
ومو�صوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د  البلو�صي  م���راد  علي  مو�صى  ومي��ث��ل��ه:اب��راه��ي��م 
وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )16182.61( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة 
ال�صداد  وحتى  ال���ص��ت��ح��ق��اق:2014/10/31  تاريخ  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب 
التام.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق :2017/10/16 ال�صاعة:8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.13 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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2679 تنفيذ جتاري
)فرع(  ذ.م.م  �صرف�صز  ماجنمنت  ا�صت  �صده/1-برل  املنفذ  اىل 
ال�صعفار  التنفيذ/�صركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد  ذ.م.م  للنقليات 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )712864( درهم اىل طالب 
التنفيذ او خزينة املحكمة .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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
يف الدعوى رقم 2017/2936 تنفيذ جتاري

للو�صاطة  ميدي�صت  اك�صنتيال   -2 ���ض.ذ.م.م  مي  �صده/1-تداول  املنفذ  اىل 
ال��ت��ج��اري��ة ���������ض.ذ.م.م 3- اك�����ص��ن��ت��ي��ال م��ي��دي�����ص��ت ل��ال���ص��ت��ث��م��ار ��������ض.ذ.م.م 
جم��ه��ويل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ج��وم��ان��ه ان����دره احلداد 
وميثله:عبدالرحمن عمر عبداهلل خمر قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )280803.69( درهم اىل 
الجراءات  �صتبا�صر  املحكمة  فان  .وعليه  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  طالب 
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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2017/1369 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �صده/1-  فهد جا�صم احمد مو�صى �صنقور جمهول حمل 
ال�صرقاوي  حممد  حممد  التنفيذ/حممد  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ومي��ث��ل��ه:اح��م��د احل���اج خ���ادم بطي امل��ي��دور امل��ه��ري  ق��د اأق���ام عليكم 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )102043( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر  املحكمة  ف��ان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2017/8931  عمايل جزئي
����ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا  اىل املدعي عليه / 1-اي��ه ان �صي للمقاولت 
املازمي  عبداهلل  حممد  ح�صن  وميثله:احمد  ديفيد  �صيلفاراج  /ديفيد  املدعي  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مب�صتحقات عمالية وقدرها )73491  قد 
الدعوى  اقامة  من   %12 والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف   والر�صوم  دره��م( 
ال�صكوى:MB176567329EA/2017  وحددت  رقم  التام  ال�صداد  وحتى 
ch1.A.1 لذا  ال�صاعة 08.30 �ض  املوافق 2017/10/24  الثالثاء  لها جل�صة يوم 
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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/8742  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / 1-الفن القدمي لالعمال الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي /عادل احمد علي احمد ابراهيم قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
مب�صتحقات عمالية وقدرها)11780 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000( درهم والر�صوم 
وامل�صاريف رقم ال�صكوى:MB176721572AE وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء 
اأو  املوافق:2017/10/10 ال�صاعة 08.30 �ض مبكتب القا�صي لذا فاأنت مكلف باحل�صور 
او م�صتندات للمحكمة قبل  من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
اجلل�صة بثالثة اأيام على الأقل، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري  .

رئي�س ال�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3349  تنفيذ عمايل 

ميثلها  ����ض.ذ.م.م  تريدجن  فود�صتاف  نورديك  لماي�صون  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/ ان طالب  القامة مبا  بيار برتهود جمهول حمل  مديرها/�صتيفن 
وميثله:ريا�ض  �صوندراي�صان  �صيامال  �صونداري�صان  كري�صنان  كوجنو  �صيبى 
اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام   قد  الكبان  عبداملجيد حممود 
او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )28521( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك 
التنفيذية بحقك يف  خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �صتبا�صر الج��راءات 
حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العالن. 
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
    يف الدعوى رقم 2017/3490  تنفيذ عمايل 

اىل امل��ن��ف��ذ ����ص���ده/1- م��ه��ا اجل��زي��رة لتنظيم احل��ف��الت جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�صوكت علي حممد �صادق قد اأقام  عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���ص��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )2400(
مبلغ )520( درهم ر�صوم خلزينة املحكمة.  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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

    يف الدعوى رقم 2017/3450  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����ض.ذ.م.م  للخراطة  امللكي  ال�صقر  ور�صة  ���ص��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/فروز علي �صم�صر علي قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�صافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )28162( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���ص��وم  دره��م   )2172( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �صتبا�صر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2985  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- اأ�صيانا للتجارة العامة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك  املدعي/ الم��ارات ريبار املحدودة وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني قد 
مببلغ  والت�صامم  بالت�صامن  عليهما  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها  ال��دع��وى 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  عليهما  املدعي  ت�صمني  دره��م   )212.878.85( وق��دره 
ال�صداد  وحتى  يف:2016/11/17  ال�صتحقاق  تاريخ  من  �صنويا   %9 والفائدة  املحاماة 
بالقاعة  �ض  ال�صاعة:8.30   2017/10/8: املوافق  الحد  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت 
Ch 1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
الأق��ل ويف  اأي��ام على  او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة  لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/3044  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ح�صن ن�صيب زايد ن�صيب احلمادي جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ هاين حممد عبدالقوي الغلبان قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم   )65.000( وق���دره  مبلغ  للمدعي  ي���وؤدي  ب��ان  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
بال�صافة اىل الفائدة القانونية بواقع ن�صبة 9% �صنويا من تاريخ ا�صتحقاق املوؤرخ 
يف:2016/5/2 وحتى متام ال�صداد والزامه بالر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة.

وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق :2017/10/23 ال�صاعة:8.30 �ض بالقاعة 
Ch 1.C.12 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3144  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- ميكو للتجارة ���ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
اأقام عليك الدعوى  ���ض.ذ.م.م قد  املدعي/ ترى بنفي�صت فود انرنا�صيونال 
درهم(   106.863( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  ب��ال��زام  املطالبة  ومو�صوعها 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة يوم الحد املوافق 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2017/10/15
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3068  جتاري جزئي

اىل امل��دع��ي عليه / 1- حم��م��د ن��اج��ح اب��وال��ع��ي��ون حم��م��د جم��ه��ول حمل 
القامة مبا ان املدعي/ �صقارة لتخلي�ض املعامالت وخدمات رجال العمال 
قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة مببلغ وقدره )10000 درهم( 
املوافق  الثالثاء  يوم  لها جل�صة  وح��ددت   . وامل�صاريف  والر�صوم  والفائدة 
2017/10/10  ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
 اإعادة اإعالن بالن�سر

 فـي الدعوى 2017/315  مدين كلي
�صريف  حممد  اهلل  حبيب  حممد   -2 منجالور  حممد  احلميد  عبد   -1  / عليه  املدعي  اىل 
3- اأبوبكر �صديق ا�صماعيل جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ موؤ�ص�صة الغرير الدولية 
ابراهيم اجلرمن قد  ا�صماعيل  الغرير وميثله: علي  ملالكها عبداهلل احمد ماجد  لل�صرافة 
الت�صامن مببلغ  �صبيل  املدعي عليهم على  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأقام عليك 
�صبيل  على  مببلغ  وال��ث��ال��ث  ال��ث��اين  عليهما  امل��دع��ي  وب��ال��زام  دره���م   )2823174.00( وق���دره 
الت�صامن وقدره )4067325.00( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من 
تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد التام.وحددت لها جل�صة يوم الثالثاء املوافق :2017/10/10 
ال�صاعة:9.30 �ض بالقاعة Ch 2.E.21 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/1877  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- حممود زيدان حممد حممد جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ ح�صانني ن�صات حممد �صلقامي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة 
بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )6000( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة وحتى ال�صداد التام و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل 
بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق :2017/10/30 ال�صاعة:8.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.D.17 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/2457  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صم�ض المان للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ �صربينج فيلد انرنا�صيونال للتجارة العامة �ض.ذ.م.م وميثلها/حممد اكرم احلق 
 118231( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد 
و�صمول  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  من   %9 والفائدة  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م( 
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة وبا�صت�صدار امر بفك احلجز عن املبلغ املودع لدى املدعي 
عليها الثانية . وح��ددت لها جل�صة يوم الثالثاء   املوافق  2017/10/10  ال�صاعة 8.30 �ض 
بالقاعة Ch 2.D.17 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن حكم متهيدي بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2017/1657  مدين جزئي 

ادري�ض خان جمهول حمل القامة  اىل املدعي عليه/1- اح�صان اهلل 
مبا ان املدعي/ن�صيب خان �صيد اكرب مبا ان املدعي/ ن�صيب خان �صيد 
اكرب قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت 
التايل:جلل�صة:2017/10/10  التمهيدي  احلكم  بتاريخ:2017/9/24 
حللف اليمني والعالن بالن�صر وفق احلكم التمهيدي ، وحددت لها 
ال�صاعة:08:30  امل���واف���ق:2017/10/10  الثالثاء  ي��وم  جل�صة  املحكمة 

 .ch2.D.17:صباحا يف القاعة�
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2829  جتاري جزئي
ار  ���ض.ذ.م.م 2- عمرو  انترنا�صيوال للمقاولت  املدعي عليه / 1- كون�صوليدايتد  اىل 
من  ف��رع  برودكت�ض  كونكريت  فينيك�ض  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  عمرو 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ����ض.ذ.م.م  ال�صناعية  وايف 
عليهما بالت�صامن والتكافل مبلغا وقدره )107.399( درهم مع الفائدة القانونية بواقع 
واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  التام  ال�صداد  وحتى  املطالبة  تاريخ  م  ت�صري  �صنويا   %12
املحاماة و�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
:2017/10/16 ال�صاعة:8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2968  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- بلو انرجي لنقل املواد البرولية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ �صركة املركزية لل�صيارات واملعدات ذ.م.م - فرع دبي وميثله:علي ا�صماعيل 
ابراهيم اجلرمن قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )166.025( درهم والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ 
 2017/10/15: املوافق  الح��د  يوم  جل�صة  لها  التام.وحددت  ال�صداد  وحتى  ال�صتحقاق 
اأو من ميثلك  باحل�صور  فاأنت مكلف  لذا   Ch 1.C.14 بالقاعة  ال�صاعة:8.30 �ض 
اجلل�صة  قبل  للمحكمة  م�صتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �صيكون مبثابة ح�صوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/3041  جتاري جزئي

ان  الق��ام��ة مب��ا  راه��ن��م��ا جم��ه��ول حم��ل  امل��دع��ي عليه / 1- نعمت اهلل حبيب  اىل 
اأقام  ا�صماعيل يون�ض وميثله:ريا�ض عبداحلميد حممود الكبان قد  املدعي/ متام 
 463000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك 
درهم(  والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�صتحقاق 
احلا�صل:2014/11/6 مبوجب ال�صيك رقم:284849 وحتى ال�صداد التام . وحددت 
 Ch بالقاعة  �ض   8.30 ال�صاعة    2017/10/19 امل��واف��ق   اخلمي�ض  ي��وم  جل�صة  لها 
ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   1.C.14

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

اعالن حكم بالن�سر
         يف  الدعوى رقم 2016/1096  مدين  جزئي 

املرزوقي  حممد  زب��ر  حممد  عمر   -2 دا�صكول  لو�صيا  عليهما/1-  املحكوم  اىل 
بتاريخ  املنعقدة  بجل�صتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم  الق��ام��ة  حم��ل  جم��ه��ول 
املدعي  ب��ال��زام  كابيتول  فندق  ل�صالح  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف    2017/2/23
عليهما مت�صامنني بان يوؤديا للمدعية مبلغ )مائة و�صبعة الف وخم�صمائة درهم( 
وفائدة بواقع 9% من تاريخ:2016/3/25 حتى متام ال�صداد والزمتهما بامل�صاريف 
وخم�صمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. 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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
       اإعادة اإعالن بالن�سر

   فـي  الدعوى 2017/2879  جتاري جزئي
ان  الق��ام��ة مب��ا  ديلو كورتي�ض جمهول حم��ل  كا�صبا  ال��دوي��ن  امل��دع��ي عليه / 1-  اىل 
ع��ب��داهلل عمران  �����ض.م.ع ومي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل حمد  ال��وط��ن��ي  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�صوعها  اأق��ام عليك  قد  ال�صام�صي  العمران 
والفائدة  املحاماة  وات��ع��اب  وامل�صاريف  وال��ر���ص��وم  دره��م   )25.880.95( وق���دره  مببلغ 
املعجل  بالنفاذ  و�صمول احلكم  التام  ال�صداد  م���ن:2011/12/20 وحتى  �صهريا   %2.49
ال�صاعة:8.30 �ض  املوافق :2017/10/12  بال كفالة.وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�ض 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�صور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   Ch 1.C.14 بالقاعة 
اأيام على  بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2656  جتاري جزئي

امل��دع��ي عليه / 1- ري��ك��اردو اف��ي��ال هرمو�صو جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  اىل 
عمران  عبداهلل  حمد  وميثله:عبداهلل  ����ض.م.ع  الوطني  القيوين  ام  بنك  امل��دع��ي/ 
العمران ال�صام�صي قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�صاريف  والر�صوم  دره��م   )39.517.93( وق��دره  مببلغ 
2.49% �صهريا من تاريخ ال�صتحقاق احلا�صل يف:2011/12/20 وحتى ال�صداد التام.
بالقاعة  �ض  ال�صاعة:8.30   2017/10/11: املوافق  الربعاء  يوم  جل�صة  لها  وح��ددت 
Ch 1.C.13 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       اإعادة اإعالن بالن�سر
   فـي  الدعوى 2017/2769  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1- �صركة تربل M لالملنيوم والزجاج ذ.م.م 2- راجيفان بيالنكو نارايان 
M لالملنيوم والزجاج  كوتور - ب�صفته ال�صخ�صية وب�صفته مدير و�صريك ب�صركة  تربل 
ذ.م.م واملخول بالتوقيع على ال�صيكات وم�صتلم الب�صائع من املدعية جمهويل حمل القامة 
مبا ان املدعي/ فاريتي انرن�صنال للتجارة �ض.ذ.م.م وميثله:احمد ح�صن حممد عبداهلل 
 )369.906( عليهما  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  املازمي 
ال�صداد  وحتى  ال��دع��وى  رف��ع  تاريخ  من  �صنويا   %12 مبعدل  القانونية  الفائدة  مع  دره��م 
التام مع الر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.وحددت لها جل�صة يوم الثنني املوافق 
:2017/10/16 ال�صاعة:8.30 �ض بالقاعة Ch 1.C.13 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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/1497  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1- موؤ�ص�صة مام للمقاولت الكهربائية جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ موؤ�ص�صة علي بن حممد مرزا التجارية وميثله: مع�صومة ح�صن نا�صر 
مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�صوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صايغ 
وقدره )1383.986/39 درهم(  والفائدة 9% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�صداد 
التام وبالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة . وحددت لها جل�صة يوم الثنني 
فاأنت مكلف  لذا   Ch 2.E.22 بالقاعة  ال�صاعة 9.30 �ض  املوافق  2017/10/9  
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 البتدائية

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 

يف الدعوى رقم 2017/2419 تنفيذ جتاري
اىل املنفذ �صده/1-�صكند هوم خلدمات متابعة املعامالت �ض.ذ.م.م )حاليا( 
القامة مبا  )�صابقا( جمهول حمل  العمال  رج��ال  �صكند هوم خلدمات   -
عمر  وميثله:عبدالرحمن  احلريبى  �صامل  علي  التنفيذ/جنيب  طالب  ان 
املذكورة اعاله والزامك  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  عبداهلل خمر قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )708620.02( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة .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 البتدائية
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/114  ا�ستئناف تظلم جتاري    

�صركة  امل��ح��دودة  و�صركاه  )مكباي  و�صركاه  مكباي  �صركة   -1 �صده/  امل�صتاأنف  اىل 
 1745 التجاري  ال�صجل  رق��م  علي  جبل  احل��رة  املنطقة   2017 رق��م  رخ�صة  اجنبيه 
over( 2- جيتا �صوري�ض باي - ب�صفتها كفيل �صامن مت�صامن ومديره و�صريكه 
ب�صركة مكباي و�صركاه  جمهويل حمل القامة مبا ان امل�صتاأنف / بنك ام القيوين 
ال�صادر  ا�صتاأنف/ احلكم  ���ض.م.ع وميثله:خالد كلندر عبداهلل ح�صني  قد  الوطني 
املوافق  بالدعوى رقم 2017/113 تظلم جت��اري .وح��ددت لها جل�صه يوم الرب��ع��اء  
يقت�صي  وعليه   ch1.B.7 رق��م  بالقاعة  م�����ص��اءا    17.30 ال�صاعة   2017/10/11

ح�صوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �صتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2016/933  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- حممد عي�صى �صيف خلليب ال علي  جمهول حمل 
القامة مبا ان امل�صتاأنف / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع وميثله:خالد 
كلندر عبداهلل ح�صني  قد ا�صتاأنف القرار/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 

2015/1927 جتاري جزئي بتاريخ:2016/6/19     
وحددت لها جل�صه يوم الثنني  املوافق 2017/10/9 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/562  ا�ستئناف جتاري    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- �صركة تبار التجارية ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / حممد ر�صا قدير علي ملكوتي خواه - ب�صفته مدير 
 2014/1216 رقم  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد  انفنتي   �صركة 

جتاري كلي بتاريخ:2014/3/20     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/11/5 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 ال�ستئناف

العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2016/1654  ا�ستئناف جتاري    
اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- الزاوية لتجارة الدوات احلديدية ومواد البناء 
ك�صينيا  هوايان  �صركة   / امل�صتاأنف  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ذ.م.م  
بيلدينغ ماتربال اند كويبمنت�ض كو مليتد وميثله:عبداهلل حممد حاجي 
 2016/860 رق��م  بالدعوى  ال�صادر  احلكم  ا�صتاأنف/  قد  العو�صي   علي 

جتاري كلي بتاريخ:2016/11/6     
 10.00 ال�صاعة   2017/11/1 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�صه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.19 رق��م  بالقاعة  �صباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

مذكرة اعالن بالن�سر
   يف  الدعوى 2017/1210  ا�ستئناف عمايل    

اىل امل�صتاأنف �صده/ 1- داود �صاهد �صاهد �صليم  جمهول حمل القامة 
مبا ان امل�صتاأنف / كول ترونك�ض كول �صنر �ض.ذ.م.م وميثله:علي ح�صني 
عداي ال�صمري  قد ا�صتاأنف/ احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2017/1695 

عمايل جزئي بتاريخ:2017/6/15     
وحددت لها جل�صه يوم الحد  املوافق 2017/10/8 ال�صاعة 10.00 �صباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�صوركم  يقت�صي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12139 بتاريخ 2017/10/5   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�سر
             يف  الدعوى 2017/1002  احوال نف�س م�سلمني

الق��ام��ة مبا  ن�صر حممد خ�صر  جمهول حمل   -1  / عليه  املدعي  اىل 
املعمري   �صامل  خمي�ض  وميثله:�صامل  �صافعي  احمد  ن�صرين  املدعي/  ان 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها دعوى نفقة زوجية وتوفر م�صكن  قد 
ح�صانة وموخر �صداق ونفقة عدة ومتعه. وحددت لها جل�صة يوم  الحد 
املوافق  2017/10/8 ال�صاعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )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 .
رئي�س الق�سم 
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»مهرجان دبي ال�شينمائي الدويل« يعر�س املواهب الإقليمية املبدعة من خالل م�شابقة »املهر اخلليجي الق�شري« 

يف افتتاح دورته اخلام�سة

»ال�شارقة ال�شينمائي للطفل« ي�شت�شيف جاكوب ترميبالي، وعلي م�شطفى، واأمين جمال
-بطل فيلم »ذا روم« وخمرج فيلم »بلل« وخمرج ومنتج فيلم »دار احلي« ي�ساركون يف املهرجان

افتتح منفذا لتوزيع الكتب بح�سومات ت�سل اإىل 80 % 

م�شروع »كلمة« للرتجمة يحتفي باليوم العاملي 
للرتجمة باإطالق مبادرات حتفز على القراءة

•• دبي-الفجر: 

الق�صر«  اخل��ل��ي��ج��ي  »امل����ه����ر  م�����ص��اب��ق��ة  ت���ق���دم 
يف ال�����دورة ال��راب��ع��ة ع�����ص��ر م��ن »م��ه��رج��ان دبي 
ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي ال�����دويل« جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
وتعر�ض  املنطقة.  بلدان  الق�صرة من  الأف��الم 
للجمهور  ممتعة  ق�ص�صاً  املتمّيزة  الأعمال  هذه 
دول  ح��ي��اة  يف  احل��ي��اة  لتفا�صيل  ج��دي��دة  وروؤًى 
»املهر اخلليجي  وت�صعى م�صابقة  اليوم.  اخلليج 
امل����واه����ب  وت����ط����وي����ر  حت���ف���ي���ز  اإىل  ال���ق�������ص���ر« 
الأفالم  ل�صانعي  الفر�صة  وتوفر  ال�صينمائية، 

لعر�ض اأفالمهم املميزة على ال�صاحة العاملية. 
وم����ن ب���ني الأف������الم امل�����ص��ارك��ة ال��ت��ي ُت��ع��ل��ن هنا 
»اآ�صيه«  فيلم  الأف�����الم،  م��ن  الأوىل  ال��دف��ع��ة  يف 
للمخرج العماين حممد احلارثي، الذي ُيعر�ض 
للمرة الأوىل عاملياً، ويروي ق�صة مراهق عماين 
ُمل�صق  يتوّلع ب�صورة ممثّلة هندية تظهر على 
فيلم يتحدث عن فتاة تدعى اآ�صيه. يحاول الفتى 
الدخول اإىل �صالة ال�صينما مل�صاهدة الفيلم، لكن 
�صغر �صّنه يحول دون ذلك، فيحاول الت�صّلل اإىل 
ال�����ص��ال��ة ب��ط��رق ع��دي��دة، ويف ك��ل م���رة يكت�صف 
تعّلق  من  يزيد  ما  ويطرده،  حماولته  احلار�ض 
والوله،  الع�صق  اإىل حد  الهندية  باملمثلة  الفتى 

حتى يحدث ما مل يكن يخطر يف ذهنه.
ومن اململكة العربية ال�صعودية، ت�صارك املخرجة 
»احتجاز«  بفيلمها  امل�صابقة  يف  النعيم  ه��اج��ر 
الذي ُيعر�ض للمرة الأوىل عاملياً، ويتمحور حول 
الوليات  اإىل  جل��اأت  التي  لرا،  ال�صورية  الفتاة 

املّتحدة هرباً من العنف يف بلدها على اأمل اإنقاذ 
عائلتها من اأُتون احلرب. تبوء جميع حماولت 
القومي  الأم����ن  ي��وق��ف��ه��ا  ع��ن��دم��ا  بالف�صل  لرا 
الأمركي ب�صبب تورط والدها يف عمٍل اإرهابي. 
ت�صاوؤل  يظل  براءتها  لإثبات  لرا  تكافح  وبينما 
اجلمهور قائماً بني ما يحدُث يف احلقيقة وبني 

ما هو قابل لالفرا�ض.
مالك  العراقي  امل�صتقل  الفيلم  �صانع  وُي�صارك 
املالكي بعمله الثالث »قطعة مفقودة« يف عر�صه 
الأّول عاملياً. وهو رحلة تاأملية يف احلياة، ي�صعى 

وحتقيق  اخل���ل���ود  وراء  وام������راأة  رج���ل  خ��الل��ه��ا 
لتحقيق  بلوغه  ميكنهما  م���دًى  ف���اأيُّ  ال��ك��م��ال؛ 

ذلك امل�صعى؟
وُي�صارك املخرج الكويتي م�صعل احلليل يف عر�ض 
اأول عاملي بفيلمه »جارنا بوحمد«، ويروي ق�صة 
ف�صوله  ُت��ث��ر  ال���ذي  خ��ال��د،  الع�صريني  ال�����ص��اب 
اآت��ي��ة م��ن بيت ج��اره بو  اأ���ص��وات مزعجة  وقلقه 
ح��م��د، وي��ق��وده ذل���ك ال��ف�����ص��ول اإىل م��ا مل يكن 

يتوقعه.
ي�صارك  اأي�صاً  ال�صعودّية  العربية  اململكة  وم��ن 

املخرج طلحة بن عبد الرحمن بعر�ض عاملي اأول 
لفيلم »كب�ض الفداء«، ويتتّبع الفيلم يوميات بول 
يقّرر  ال��ذي  املخ�صرم،  الروائي  الكاتب  دوغ��ان، 
العتزال عن العامل وُيقيم يف كوخ ريفي �صغر، 
ال��ذي فقده، وتو�صله  الإب���داع  ا�صتعادة  حم��اوًل 
حالة الوحدة اإىل مواجهة الأ�صوات التي تدور 
يف ذهنه ملعرفة ال�صبب وراء جدب الكتابة لديه. 
املعروف  الكوميدي  املمثل  بطولة  م��ن  الفيلم 

اأحمد اأحمد. 
فيما ي��ع��ود امل��خ��رج ال��ع��راق��ي ال��دمن��ارك��ي عالء 

�صليم اإىل املهرجان بفيلمه الآ�صر »اأر�ض الآباء« 
اآ�صرة  خالله  من  ويحكي  اأّول،  دويل  عر�ٍض  يف 
اأن ف�����ص��ل يف  اأب واب���ن���ه؛ ف��ب��ع��د  ب���ني  م��ت�����ص��دع��ة 
اإىل  وا�صطراره  ال��دمن��ارك،  يف  العي�ض  موا�صلة 
طالق قا�ٍض وانقطاع عالقته بابنه الوحيد، يعود 
اأر���ض الأج��داد، الأردن، حيث يختلق  اإىل  ح�صن 
العودة من  ابنه على  الأع��ذار حلّث  العديد من 
الأردن  يف  زيارته  البن  ُيقّرر  وحني  الدمنارك، 
لراأب  الأخ��رة  الفر�صة  اإزاء  نف�صه  ح�صن  يجد 

ال�صدع يف العالقة مع ابنه.
وي�����ص��ارك امل���خ���رج ال��ب��ح��ري��ن��ي، امل��ق��ي��م يف دبي، 
لفيلمه  اأّول  ع���امل���ي  ب��ع��ر���ض  ال��ك��وي��ت��ي  اأح���م���د 
»موعد �صالة«، والذي ُيلقي ال�صوء على بع�ض 
الفيلم  ي��دور  والدينية.  الأخالقّية  الت�صابكات 
حول فتاة اإماراتّية تخرج يف رحلة مع �صديقتها 
يف  �صّيارتهما  تتعّطل  وح��ني  احل��ام��ل.  امل�صرّية 
منطقة نائية، تلجاأ املراأتان اإىل امل�صجد الوحيد 

يف املنطقة طلباً للم�صاعدة. 
 وين�صم املمثل والكاتب واملخرج العراقي حممد 
م��ع فيلمه  م���ّرة  امل��ه��رج��ان لأّول  اإىل  ���ص��رواين 
»دع��اء« يف عر�صه الدويل الأول، وتدور اأحداثه 
ال�صابة  وال��د  يّتجه  حيث  ال��ع��راق،  كرد�صتان  يف 
كانت  اإذا  م��ا  مل��ع��رف��ة  اجل��ام��ع��ة  اإدارة  اإىل  دع���اء 
الإ�صالمية،  الدرا�صات  ق�صم  يف  ُقبلت  قد  ابنته 
اأّنه يكت�صف باأن دعاء ُقبلت بق�صم النحت يف  اإّل 
ا�صطراب  حلظات  وبعد  اجلميلة.  الفنون  كلية 
باأن  الأب  يكت�صف  اجل��ام��ع��ة،  اإدارة  م��ع  ون��ق��ا���ض 
ابنته هي التي اختارت الق�صم الذي ُقبلت فيه؛ 

فهل �صيركها توا�صل حلمها باأن ت�صبح فنانًة، 
اأم اإّنه �صيقف يف طريقها ويجربها على القبول 

باخت�صا�ٍض مل تكن ترغب يف اختياره. 
الدفعة  اأف��الم  اإع��الن  على  تعليقه  معر�ض  ويف 
اخلليجي  »امل��ه��ر  م�صابقة  يف  امل�����ص��ارك��ة  الأوىل 
املدير  علي،  اآل  اهلل  اأم��ر  م�صعود  ق��ال  الق�صر« 
”توا�صل  ال�����ص��ي��ن��م��ائ��ي:  دب���ي  مل��ه��رج��ان  ال��ف��ن��ي 
م�����ص��اب��ق��ة »امل���ه���ر اخل��ل��ي��ج��ي ال��ق�����ص��ر« منوها 
�صانعي  تدعم  متمّيزة  ًة  من�صّ مكانتها  وُتر�ّصخ 
عر�ض  على  وت�صاعدهم  اخلليجّيني،  الأف����الم 
واأ�صاف:  العاملية”،  ال�����ص��اح��ة  ع��ل��ى  اأع��م��ال��ه��م 
اأن  وم��ا  واحل��ك��اي��ات،  باملواهب  »ت��زخ��ر منطقتنا 
نعر�ض  مميزاً  اإب��داع��اً  يخلقا  حتى  معاً  يجتمعا 
اخلليجي  الفيلم  �صانع  اإن  هنا.  األ��وان��ه  بع�ض 
يحمل �صورة جديدة وطازجة لق�ص�ض اخلليج، 
اإل من خ��الل هذا  اإل لنحتفي به  ك��ان لنا  وم��ا 

الق�صم الغني باملبدعني«.
 من جانبه قال �صالح �صرميني، مربمج الأفالم 
الق�صرة باملهرجان، باأّن ”اإنتاج الفيلم الق�صر 
مبن  الأف����الم،  ل�صانعي  حقيقّياً  حت��ّدي��اً  مي��ّث��ل 
اأن  اإىل  واملحرفني“ واأ�صار  املخ�صرمني  فيهم 
مهرجان دبي ال�صينمائي الدويل ”يبحث �صنوياً 
يف منطقة  اإبداعاً  واأكرثهم  املواهب  اأف�صل  عن 
اخلليجي  »امل��ه��ر  ج��ائ��زة  على  لتتناف�ض  اخلليج 
اإبداعاً  العام  هذا  م�صاركات  تقل  ول  الق�صر«، 
املا�صّية، ونحن مت�صوقون  ال��دورات  وتنّوعاً عن 
جتارب  ال�صينما  و�صناع  املهرجان  جمهور  ملنح 

فريدة من نوعها.« 

•• ال�شارقة-الفجر:

ي��ف��ت��ت��ح ث��الث��ة جن���وم ���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ني م���ن ال���دول 
العربية والأجنبية مهرجان ال�صارقة ال�صينمائي 
ال���دويل للطفل ال���ذي ي��ق��ام يف ال��ف��رة م��ا بني 
اجلواهر  م��رك��ز  يف  اجل����اري،  اأك��ت��وب��ر   13-8
للمنا�صبات واملوؤمترات، وتنظمه )فن( املوؤ�ص�صة 
الإعالمي  ال��ف��ن  ودع���م  ت��ع��زي��ز  يف  املتخ�ص�صة 

لالأطفال والنا�صئة.
جاكوب  الطفل  الكندي  املمثل  من  كل  وي�صعى 
ال�صينمائية  الأف��������الم  وم���ن���ت���ج  ت����رمي����ب����الي، 
الر�صوم  اأفالم  الإماراتي علي م�صطفى، ورائد 
اأمين  ال�صعودي  امل��خ��رج  احلا�صوبية  املتحركة 
جمال، اإىل اإبراز دور الفن ال�صينمائي يف جذب 

الأطفال وال�صباب وتنمية مواهبهم. 
العمر  من  البالغ  ترميبالي،  جاكوب  ويتمتع 
ا�صتثنائية  ومهارة  فريدة  مبوهبة  عاماً،   11
اأن  بعد  عاملية  �صهرة  اكت�صب  حيث  التمثيل،  يف 
لعب دور جاك نو�صوم يف فيلم »ذا روم« )الغرفة( 
اأدائ��ه املتميز يف هذا  2015، ون��ال بف�صل  عام 
اأهمها  العديد من اجلوائز والتقديرات،  الدور 
ممثل  كاأف�صل  لالأفالم«  النقاد  اختيار  »جائزة 

لل�صينما  الكندية  الك��ادمي��ي��ة  و«ج��ائ��زة  ���ص��اب، 
وال��ت��ل��ي��ف��زي��ون« ك��اأف�����ص��ل مم���ث���ل، ف�����ص��اًل عن 
تر�صحه ل�«جائزة نقابة ممثلي ال�صا�صة« يف فئة 

اأف�صل اأداء متميز ملمثل م�صاعد يف فيلم.
اأما املخرج الإماراتي-الربيطاين علي م�صطفى 
فيعد من موؤ�ص�صي �صناعة ال�صينما الإماراتية، 
اإخراج  بعد  ال��رائ��دة  مكانته  بتعزيز  جنح  حيث 
عنوان  حمل  طويل  اإم��ارات��ي  فيلم  اأول  واإن��ت��اج 
 ،2009 ع��ام  اأوف لي��ف« )دار احل��ي(،  »�صيتي 
ونال جائزة اأف�صل خمرج اإماراتي يف »مهرجان 
دبي ال�صينمائي الدويل« عام 2007، ومنحته 
اأف�صل خمرج  جملة »ديجيتال �صتوديو« جائزة 
جملة  وو�صفته   ،2010 ل��ع��ام  ���ص��اب  اإم���ارات���ي 
على  الأول  ال�صينمائي  »املخرج  باأنه  »فارايتي« 
مبكانة  يتمتع  ال��ذي  اخلليج  منطقة  م�صتوى 

عاملية«. 
اأمي������ن جمال،  ال�������ص���ع���ودي  امل����خ����رج  وا����ص���ت���ه���ر 
»باراجون  ل�صركة  الإداري  وال�صريك  املوؤ�ص�ض 
فيلم  اأول  »ب��الل«،  فيلم  باإخراج  اإنرتينمنت«، 
الأو�صط،  ال�صرق  يف  حا�صوبية  متحركة  ر�صوم 
الر�صوم  اأخ�������ص���ائ���ي���ي  م����دخ����الت  م�����ص��ت��خ��دم��اً 
املتحركة من 22 دولة، لر�صي بذلك النموذج 

الذي ينبغي لفنون الر�صوم املتحركة ال�صاعدة 
يف املنطقة اتباعها، و�صهد الفيلم م�صاركة جنوم 
منهم  ال�����ص��خ�����ص��ي��ات،  اأ����ص���وات  اأداء  يف  ع��امل��ي��ني 
اأجباجي )لعب دوراً يف  اأكينوي  اأدي��وايل  الفنان 
م�صل�صل »لعبة العرو�ض«( واملمثل الطفل اأندريه 
روبن�صون )لعب دوراً يف اجلزء الثاين من فيلم 
»دي�صبيكابل مي« اأو »اأنا املكروه«(، ويتناول فيلم 

»بالل« �صرة ال�صحابي اجلليل بالل بن رباح.
القا�صمي،  ال�صيخة جواهر بنت عبداهلل  وقالت 
مهرجان  وم����دي����ر  )ف�������ن(  م���وؤ����ص�������ص���ة  م����دي����ر 
»ي�صعدنا  للطفل:  ال��دويل  ال�صينمائي  ال�صارقة 
لمعني  �صينمائيني  جن���وم  ث��الث��ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
اخلام�صة  ال����دورة  فعاليات  لف��ت��ت��اح  وملهمني 
ب����ارزاً يف  امل��ه��رج��ان؛ وال��ذي��ن يلعبون دوراً  م��ن 

التاأكيد على اإجنازات املواهب والقدرات ال�صابة 
املليئة بال�صغف، و�صت�صكل اأعمالهم م�صدر اإلهام 
الذين  وال�����ص��ب��اب  الأط���ف���ال  م��ن  لل�صينمائيني 
فاعلني  م�صاهمني،  ي��ك��ون��وا  اأن  اإىل  يتطلعون 

وموؤثرين، يف �صناعة الفن ال�صابع«. 
رعاية  حت��ت  يقام  ال��ذي  امل��ه��رج��ان  وي�صت�صيف 
�صمو  ال�����ص��ارق��ة،  ال�صمو ح��اك��م  ���ص��اح��ب  ق��ري��ن��ة 

رئي�ض  القا�صمي،  حممد  بنت  جواهر  ال�صيخة 
امل��ج��ل�����ض الأع���ل���ى ل�����ص��وؤون الأ����ص���رة، ع��ل��ى مدار 
ويعر�ض  �صينمائياً،  خم��رج��اً   70 اأي�����ام،  �صتة 
 500 من  اأك��رث  بني  من  تر�صح  فيلم   124
فيلم �صينمائي بعد عملية نقد وتقييم �صاملة، 
نخبة  ت�صم  متخ�ص�صة  حتكيم  جلنة  اأجرتها 

من اأبرز املخرجني واملنتجني والفنانني. 
وت��ه��دف م��وؤ���ص�����ص��ة )ف���ن( م��ن خ���الل تنظيمها 
للطفل  ال���دويل  ال�صينمائي  ال�صارقة  ملهرجان 
مدار  على  الفنية  وفعالياتها  مبادراتها  وباقي 
العام اإىل تن�صئة واإعداد جيل واعد من الفنانني 
لالأعمال  وال��روي��ج  امل��ب��دع��ني،  وال�صينمائيني 
ينتجها  ال���ت���ي  اجل����دي����دة  والأف���������الم  ال��ف��ن��ي��ة 
الإم���ارات وعر�صها  دول��ة  والنا�صئة يف  الأطفال 
الدولية  واملوؤمترات  ال�صينمائية  املهرجانات  يف 
يف جميع اأنحاء العامل. وت�صعى كذلك لتحقيق 
هدفها الأ�صمى والذي يتمثل يف دعم وت�صجيع 
املواهب من خالل هذه املهرجانات واملوؤمترات 
وور�ض العمل على ال�صعيدين املحلي والدويل، 
اإ�صافة اإىل ت�صكيل �صبكة من ال�صباب املوهوبني 
التجارب  ت��ب��ادل  ميكنهم  ال��ذي��ن  وال���واع���دي���ن 

واخلربات على نطاق عاملي.

•• اأبوظبي-الفجر: 

وال�صياحة  الثقافة  بدائرة  للرجمة  كلمة  م�صروع  افتتح 
باأبوظبي منفذاً لبيع وتوزيع الكتب يف مبنى »ني�صن تاورز« 
باأبوظبي، وذلك �صمن احتفالتها باليوم العاملي للرجمة 
ال����ذي ي���واف���ق 30 م���ن ���ص��ب��ت��م��رب ك���ل ع����ام، ح��ي��ث يحظى 
موظفو الدائرة بن�صبة ح�صم ت�صل اإىل %80 على جميع 
الإ�صدارات. كما قام امل�صروع بتوزيع كتاب على كل موظف 
من موظفي دائرة الثقافة وال�صياحة �صمن جهود ت�صجيع 

املجتمع على القراءة.
ال��ع��امل��ي للرجمة تعود  ب��ال��ي��وم  ف��ك��رة الح��ت��ف��اء  اأن  ي��ذك��ر 

تاأ�صي�صه  لالحتاد الدويل للمرجمني )IFT( والذي مت 
يف عام 1953. اأطلق الحتاد فكرة الحتفاء باليوم العاملي 
للرجمة كيوم معرف به ر�صمياً يف العام 1991، وذلك 
لالحتفاء باملرجمني يف جميع اأنحاء العامل ولتعزيز مهنة 

الرجمة يف خمتلف الدول. 
وق���ال ع��ب��داهلل م��اج��د اآل ع��ل��ي، امل��دي��ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي لقطاع 
بادرة  تاأتي   « وال�صياحة:  الثقافة  دائرة  الوطنية يف  املكتبة 
افتتاح منفذا لتوزيع الكتب خا�ض مبوظفي دائرة الثقافة 
اإطار حر�ض م�صاريع  وال�صياحة يف مبنى الني�صن تاورز يف 
الن�صر يف قطاع املكتبة الوطنية على خلق حالة من التوا�صل 
دائرة  وموظفي  عام  ب�صكل  القراء  جمهور  مع  الجتماعي 

على  ت�صجيعهم  بهدف  خ��ا���ض،  ب�صكل  وال�صياحة  الثقافة 
القراءة واإثراء ثقافاتهم ومعلوماتهم، ويعد م�صروع كلمة 
الوطنية،  املكتبة  الن�صر يف قطاع  اأه��م م�صاريع  من  واح��داً 
اإ�صدار  م��ن  �صنوات  ع�صر  عمرها  م�صرة  ع��رب  جن��ح  حيث 
عن  ف�����ص��اًل  التخ�ص�صات،  جم��م��ل  يف  ك��ت��اب   1000 ن��ح��و 
تنظيم عدد كبر من الأن�صطة والفعاليات املت�صلة بالكتاب 
به  التعريف  يتم  ب��اأن  كبر جدير  وه��و جهد  وال��رج��م��ة، 

واإلقاء ال�صوء عليه«.
دائرة  اأب��رز مبادرات  »كلمة« للرجمة من  ويعترب م�صروع 
2007 حتت  ع��ام  اإط��الق��ه  وق��د مت  وال�����ص��ي��اح��ة،  الثقافة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  رع��اي��ة 

امل�صلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ب��ه��دف اإح���ي���اء ح��رك��ة ال��رج��م��ة يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي ومد 
لي�صكل  ال�صعوب  بني  واحل�صاري  الثقايف  التوا�صل  ج�صور 
جنح  وق��د  الإن�����ص��اين.  والت�صامح  والنفتاح  للحوار  ج�صراً 
»كلمة« منذ اإطالقه يف ترجمة نحو 1000 عنوان يف �صتى 

جمالت املعرفة، واإجناز م�صاريع ترجمة عن اأكرث من 13 
لغة يف جممل التخ�ص�صات، كما ح�صل امل�صروع على جائزة 
عبدالعزيز  ب��ن  ع��ب��داهلل  امللك  ال�صريفني  احل��رم��ني  خ��ادم 
العاملية للرجمة عام 2011 والتي تعد من اأرفع اجلوائز 

يف الرجمة.
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االأغاين املنفردة اأ�سبحت )�سيحة( طاغية فعًل

يوري مرقدي: اجلمهور ينتظر عودتي ب�شغف
اآخ���ر  وع����ن  ل��ل��ق��اه��رة  زي����ارت����ك  ع���ن  • ح��دث��ن��ا 

حفالتك فيها.
زيارتها.  على  دوم���اً  واأح��ر���ض  ع�صقي  القاهرة   -
ال�صيف  اإح��دى حفالت  اإح��ي��اء  يف  اأخ���راً  �صاركت 
بال�صاحل ال�صمايل، وبعدها قررت اأن اأح�صل على 

اإجازة اأياماً عدة قبل املغادرة اإىل لبنان، 
الفرة  اأنني خالل  �صيما  ل 

بعد  حت��دي��داً  املا�صية، 
�������ص������دور األ����ب����وم����ي 
املوقع  )اأنا  الأخر 
اأدن���������������������اه( ق���م���ت 
ب���ج���ولت ع����دة يف 
العربي  ال����ع����امل 
خاللها  اأح���ي���ي���ت 
غنائية  ح���ف���الت 

كثرة.
دفعك  الذي  • ما 

ال�صوق  اخ��راق  اإىل 
)دلع  باأغنية  ال�صعبي 

اأدلعك(؟
اخ�����راق�����اً  ل���ي�������ض  ه�����و   -

الأغ���ن���ي���ة  لأن 

ل  الكبار  م��ن  ع��دد  رها  يت�صدَّ م�صر  يف  ال�صعبية 
اأن  ما  حلظة  يف  اأردت  ولكنني  ملناف�صتهم،  جم��ال 
م اأغنية ب�صيطة جداً، تكون موؤثرة مثل )دلع  اأقدِّ
اأدلعك متعة اأمتعك( واحلمد هلل نالت قبوًل من 

اجلمهور الذي راأى فيها لوناً خمتلفاً.

حتّولت  وكيف  الأغنية  عن  اأكرث  حدثنا   •
ف��ي��ه��ا م����ن غ���ن���ائ���ك ب��ال��ف�����ص��ح��ى اإىل 

العامية.
راح   2003 ع����ام  ب���داي���ة  م��ن��ذ   -
ك�����ث�����رون ي�������ص���األ���ون���ن���ي: مل�����اذا 
باللهجة  اأغ��������اين  ت����ق����دم  ل 
طرحت  بعدها  العامية؟ 
واأدركت  )بحبك موت(، 
اأن��ه ل ب��د م��ن اأن  وقتها 
م الف�صحى والعامية،  اأقدِّ
كافة،  الأذواق  اأر����ص���ي  ك��ي 
وهو ما مييِّز الفن يف العامل 

العربي.

بع�ض  • هل حّقق 

الأغ�������اين ال�����ص��ه��رة ال���ك���ب���رة م��ث��ل )ع���رب���ي اأن����ا( 
و)بحبك موت(؟

- ك���ل اأغ��ن��ي��ة م��ن��ت�����ص��رة ع���ب���ارة ع���ن ت���راك���م جناح 
اأخرى  اأغنية  من  اأق��ل  اأغنية  ثمة  ولي�ض  للفنان، 
لأن املطرب يحرم ال�صاعر وامللحن واملوزع، ولكن 
�ض اجلمهور للمتابعة. يبقى التجديد هو ما يحمِّ

اأجل  من  الطبية  النظارة  عن  ا�صتغنيت  هل   •
م�صل�صلك  ع���ن  وم�����اذا  ال��ت��م��ث��ي��ل...  يف  جت��رب��ت��ك 

اجلديد؟
ب��داأت يف ب��روت ت�صوير م�صل�صل جديد يحمل   -
اأن  ال���دور مني  ف��ي��ك��ي(، ويتطّلب  ا���ص��م )جم��ن��ون 
اأ�صتغنى متاماً عن النظارة الطبية، لذا قررت اأن 
اأدلعك( من دونها كنوع  اآخر كليب )دلعني  م  اأق��دِّ
ردود  اإىل  اأت��ع��ّرف  وك��ي  للم�صل�صل،  التمهيد  م��ن 
الإط��الل��ة اجل��دي��دة، و�صاركت  الفعل جت��اه ه��ذه 
جمهوري عرب مواقع التوا�صل الجتماعي �صوراً 
جديدة وكانت الآراء اإيجابية ومتنوعة احلمد هلل، 
ما اأ�صعدين بالتاأكيد لأن اجلمهور ينتظر عودتي 

ب�صغف.

امل�����ص��ل�����ص��ل م���ن ب��ط��ول��ة رول ���ص��ع��د وت�����ص��ارك فيه 
جمموعة كبرة من الفنانني، وهو دراما خفيفة، 
اأعمال لديه  واأق��دم من خالله �صخ�صية رجل 
اأ�صد  وب���ني  بينه  تظهر  امل�����ص��ك��الت،  م��ن  ع���دد 

املقربني اإليه.

الزواج  اإن  يقولون  من  مع  تتفق  • هل 
م�صرته  وي�����وق�����ف  ال����ف����ن����ان  ي���ع���ط���ل 

الفنية؟
�صحيحة  مقولة  هي  اإيل  بالن�صبة   -
�صخ�ض  اأن����ن����ي  خ�������ص���و����ص���اً  ج��������داً، 
الأم������ور عّطلت  وه����ذه  )م����زاج����ي( 
اأن  اأ�صتطيع  ول  ف��رات  م�صرتي 
اأك��ت��ب واأحل���ن واأغ��ن��ي وث��م��ة �صرخ 
اأدرك��ت ذلك بعد  كبر يف حياتي. 

الطالق.

• كيف حاولت اأن تواكب التطور 
خ�صو�صاً  ع��م��وم��اً،  امل��و���ص��ي��ق��ى  يف 

بعد الغياب؟
مو�صيقى  اأق��������دم  اأن  ي��ه��م��ن��ي   -
خططاً  اأ�صع  بطبعي  واأن��ا  للنا�ض، 
اإطاللة  واأر�����ص����م  وا���ص��رات��ي��ج��ي��ة 
ال�صعبي  اأق����دم  اأن  واأح�����اول  معينة، 
ميزة  ه��ي  وه���ذه  والب�صاطة  وال��ط��رب��ي 

جمهوره،  اإر���ص��اء  اإىل  دائ��م��اً  ي�صعى  ال��ذي  الفنان 
لذلك خالل الفرة املقبلة �صاأقدم اأغنية منفردة 
راهناً  تفا�صيل  اأي��ة  على  اأحتّفظ  ولكن  للجمهور 

لت�صكِّل مفاجاأة للنا�ض.

األبوم  يف  )مزيكا(  �صركة  مع  اأخ���راً  تعاونت   •
)اأنا املوقع اأدناه(. هل انتهى التعاقد بينكما؟

- ك���ان ال��ت��ع��اق��د ع��ل��ى األ���ب���وم )اأن����ا امل��وق��ع اأدن�����اه(، 
قال  جابر،  حم�صن  الكبر  املنتج  �صمعه  وعندما 
اإنه يريد اأن يوزعه، و�صارك فيه، وانتهى التعاون 
اأقدم  اأن��ن��ي  خ�صو�صاً  لنف�صي،  اأن��ت��ج  ب���داأت  ب��ع��ده. 
اأوجه  اأن  اأري��د  عموماً،  ف��رة.  كل  منفردة  اأغنية 
اإن�صان لطيف جداً والعمل معه  اإليه ال�صكر، فهو 

اإ�صافة لأي فنان عربي.

هل  امل��ن��ف��ردة،  الأغ���اين  اإىل  قلت  كما  اجتهت   •
تعتقد اأنها اأ�صبحت �صيحة؟

م  يقدِّ حيث  ب��الأل��ب��وم،  يهتمون  النا�ض  يعد  مل   -
اأغنية بينما اجلمهور ل   12 اأو   10 الفنان نحو 

يعجب اإل بثالث اأو اأربع منها.
اأ�صبح  امل��ن��ف��ردة  الأغ�����اين  اإىل  الجت����اه  اأن  اأرى   

)�صيحة( طاغية فعاًل.

مثل  النجاح  حتقق  كثرة  األبومات  ثمة  • ولكن 
دياب  وع��م��رو  و�صرين  حماقي  حممد  األ��ب��وم��ات 

وغرهم.

- امل�صاألة ن�صبية ولكل األبوم ظروفه. عن جتربتي، 
طالبني  ال��ذي  اجلمهور  راأي  تلبية  على  حر�صت 

بالأغاين املنفردة التي رمبا اأ�صمها يف األبوم، 
وعلى امل�صتوى العام ثمة اأغان منفردة عدة ناجحة 
يف  وت�صّب  املطربني  ب��ني  كبرة  واملناف�صة  ج���داً، 

�صالح اجلمهور يف النهاية.

يقدم  اأنه  ال�صاهر، خ�صو�صاً  كاظم  تناف�ض  • هل 
ق�صائد؟

- اأكتب واأغني باأ�صلوب خمتلف متاماً عن اأ�صلوبه، 
من ثم ل مناف�صة بيننا اإطالقاً.

قريبا؟ ال�صينما  يف  �صرناك  • هل 
الفن  ع��ن  غيابي  ب�صبب  ال�صينما  ع��ن  ابتعدت   -

عموماً، 
ول��ك��ن ث��م��ة م�����ص��روع ���ص��اأن��ف��ذه يف ال��ف��رة املقبلة، 

واأك�صفه عندما تنتهي الأمور اخلا�صة به، 
واأحاول اأن اأعود بخطوة مهمة مثل فيلم )احلياة 

منتهى اللذة(.

غفران فتوحي.. 
)مل حالك يا �شبي(

ا�صتماع  ن�صب  فتوحي  غفران  للفنانة  �صبي(  يا  حالك  )مل  اأغنية  حتقق 
)يوتيوب(. فتوحي  كليب م�صاهدات كثرة عرب  الفيديو  كبرة، ويح�صد 
عرّبت عن �صعادتها بنجاح الأغنية ووعدت حمبيها باأنها �صت�صتمر بتقدمي 

اأف�صل الأعمال الفنّية.
)مل حالك يا �صبي( من كلمات اأجمد الطائي، واأحلان يا�صر عبد الوهاب، 
– دبي  جواهر  �صركة  واإنتاج  العاين،  يا�صر  واإخ��راج  خ�صر،  مهند  وتوزيع 

لالإنتاج الفني.

مي �شليم .. )ول كلمة(
ت�صتعد الفنانة مي �صليم لت�صوير اأغنيتها اجلديدة )ول كلمة(، التي حملت 

ا�صم األبومها الأخر، بطريقة الفيديو كليب خالل الأيام القليلة املقبلة.
الفرة  خ��الل  الت�صوير  تفا�صيل  على  الت��ف��اق  ال�صابة  الفنانة  وتبا�صر 
م�صر،  داخ��ل  ت�صويرها  يتوقع  حيث  القا�صي،  حممد  املخرج  مع  احلالية 

على اأن يتم طرحها على ال�صا�صات يف وقت لحق.
وطرحت �صليم األبومها ح�صريا عرب تطبيق اأنغامي قبل طرحه يف الأ�صواق، 
التوا�صل  له عرب من�صات مواقع  وا�صعة  ترويجية  �صاركت يف حملة  بينما 
"خر وبركة" مع علي  الجتماعي املختلفة، بينما طرح لها موؤخرا فيلم 
ربيع وحممد عبدالرحمن، والذي حقق اإيرادات تفوق 6 ماليني جنيه يف 

الأ�صبوع الأول لعر�صه.

هند �شربي على راأ�س 
قائمة النجمات العربيات

ت�صدرت الفنانة التون�صية هند �صربي قائمة فورب�ض ال�صنوية لأهم 
مفاجاآت  القائمة  و�صهدت  العربي،  العامل  يف  متثيل  جنمات   10
والأردن  وتون�ض  م�صر  جنمات  على  اقت�صارها  اأب��رزه��ا  باجلملة، 
و�صورية، وغياب املمثالت اللبنانيات، وثانيها وجود مي�ض حمدان 
طاف�ض  ون�صرين  مبارك،  �صبا  مواطنتها  ح�صاب  على  الأردن  من 
على ح�صاب كندة علو�ض، و�صالف فواخرجي من �صورية.واحتلت 

ال�صدارة هند �صربي، تليها النجمة دنيا �صمر غامن، ثم غادة 
ويف  عبدالعزيز،  يا�صمني  الرابع  املركز  ويف  عبدالرازق، 

منى  وج��اءت  زروق.  درة  التون�صية  اخلام�ض  املركز 
زكي يف املركز ال�صاد�ض، تليها مي عزالدين، ثم 

وتذيلت  عامر،  اآي��نت  بعدها  ح��م��دان،  مي�ض 
القائمة ن�صرين طاف�ض من �صورية.

اأن يحتّل  اللبناين يوري مرقدي  ا�ستطاع النجم 
جنوم  بني  الفنية  ال�ساحة  على  مميزة  مكانة 
الغناء يف العامل العربي، ذلك منذ بداية �سعوده 
اأنا(  )عربي  اأبرزها  خمتلفة،  اأغ��اين  وتقدميه 

و)بحبك موت(. 
بالتاأكيد  له  كان  �سنوات  ت�سع  نحو  غيابه  ولكن 

تاأثري كبري يف تلك املكانة. 
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العالج املناعي لل�شرطان يثبت 
فاعلية يف املراحل املبكرة للمر�س

يو�صع اأطباء ال�صرطان نطاق ا�صتخدام العالج املناعي وهو فئة جديدة من 
الأدوية التي ت�صتدعي دفاعات اجل�صم يف حماربة الأورام.

اأك��رب موؤمتر  األ��ف خبر يف   23 ال��ذي اطلع عليه  ويظهر البحث الأخ��ر 
فاعلية طويلة  بالفعل  اأثبتت  التي  ل��الأدوي��ة  كيف ميكن  ل���الأورام  اأوروب���ي 
اأن تكون ناجعة يف عالج  ل���الأورام اخلبيثة  الثانوي  النمو  الأم��د يف ع��الج 
العالج  اأدوي��ة  �صوق  بتو�صيع  النتائج  وتب�صر  املبكرة.  مراحله  يف  ال�صرطان 
مايرز  وبري�صتول  م��رك  مثل  ���ص��رك��ات  تنتجها  ال��ت��ي  ال��را���ص��خ��ة  امل��ن��اع��ي 
اأمام وافدين جدد على القطاع مثل  باإتاحة املجال  �صكويب ورو�ض واأي�صا 

اأ�صرا زينيكا.
يف  ل��الأورام  الأوروبية  موؤمتر اجلمعية  الأ�صواء يف  زينيكا  اأ�صرا  و�صرقت 
مدريد بعدما اأظهرت نتائج جتارب اإكلينيكية اأن عقارها )اإمفينزي( �صاعد 

مر�صى ب�صرطان الرئة يف مرحلة متو�صطة من املر�ض.
واأثبتت �صركة بري�صتول مايرز اأن عقارها )اأوبديفو( امل�صتخدم بالفعل يف 
اأن يحول دون حدوث انتكا�صات  اأن��واع متقدمة من ال�صرطان ميكن  عالج 
ا�صتخدم بعد اجلراحة مبا�صرة. وُيعرف  اإذا  يف العالج من �صرطان اجللد 
اإذ ي�صهم يف احليلولة دون  امل�صاعد  تعاطي العالج يف هذه الفرة بالعالج 

عودة املر�ض مرة اأخرى. 

اأ�شباب الطفح اجللدي عند الأطفال
تظهر  حيث  الأط��ف��ال،  و�صط  ال�صائعة  امل�صكالت  من  اجللدي  الطفح  يعد 

البقع احلمراء على ب�صرتهم وتنت�صر مبختلف اأجزاء اجل�صم.
�صعد  موؤمن  دكتور  ال��ولدة  وحديثي  الأط��ف��ال  اأم��را���ض  اإخ�صائي  ويو�صح 
اأ�صباب الطفح اجللدي عند الأطفال قائاًل اإنه يحدث لأ�صباب خمتلفة من 
بينها ا�صتخدام ال�صابون واملناديل املعطرة واملواد العطرية التي رمبا تكون 
اأحد الأ�صباب التي توؤدي لتهيج اجللد وظهور البقع احلمراء، بالإ�صافة اإىل 
اجلفاف امل�صتمر لب�صرة الطفل اأو ارتداء مالب�ض م�صنوعة من ال�صوف اأو 

النايلون مما يثر احل�صا�صية باجل�صم.
ا من ا�صتعمال الأطفال الكرميات واملرطبات  وحذر دكتور موؤمن �صعد اأي�صً
ال��ب��ال��غ��ون لح��ت��وائ��ه��ا ع��ل��ى ن�صب  ب��ه��م وال��ت��ي ي�صتخدمها  غ��ر اخل��ا���ص��ة 
اأن  ميكن  الغبار  م��ن  التح�ص�ض  اأن  اإىل  �صعد  دك��ت��ور  وي�صر  الكحول.  م��ن 
مثل  الأطعمة  بع�ض  من  التح�ص�ض  وكذلك  جلدي  طفح  �صكل  يظهرعلى 

احلليب وال�صكولتة والفراولة وال�صمك والبي�ض.
يوؤدي  اأن  ميكن  املو�صعية  الكرميات  اأو  الأدوي���ة  بع�ض  تناول  اأن  واأ���ص��اف 
للطفح اجللدي، واأخرا التعر�ض حلبوب اللقاح من املمكن اأن يوؤثر على 
الأطفال ويوؤدي لنت�صار بقع الطفح اجللدي. ويقول دكتور �صعد اإن العالج 
يختلف بح�صب اختالف �صبب الطفح اجللدي ويكون عن طريق البتعاد 
عن م�صببات احل�صا�صية اأيا كانت، وعدم ا�صتخدام مواد عطرية اأو كرميات 
تنا�صب  والتي  لالأطفال  املخ�ص�صة  الأن���واع  و���ص��راء  الكحول  على  حتتوي 
ب�صرتهم احل�صا�صية. ويعد زيت الزيتون عالًجا فعاًل للتخل�ض من البقع 
التي يوجد فيها  املناطق  دكتور موؤمن بدهنه على  ين�صح  احلمراء، حيث 

الطفح واحلر�ض على ترطيب ب�صرة الطفل با�صتمرار.

العامل؟ يف  ال�سلالت  • اأعلى 
اجلنوبية  اجل��زي��رة  يف  �صوزولند  �صاللت  هي  العامل  �صاللت  اأعلى 

لأي�صلندا
• نقار اخل�سب ينقر جذوع االأ�سجار لي�سع بي�سه يف الثقوب 

حلمايتها ... فما هي �سرعة نقار اخل�سب يف النقر ؟
�صرعته اأكرث من 8 مرات يف الثانية اأي حوايل 500 مرة يف الدقيقة 
• هل �سيح اأن االأر�ض يف دورانها حول ال�سم�ض اأ�سرع 

من دورانها حول نف�سها ؟
 نعم ، ف�صرعة دوران الأر�ض حول ال�صم�ض تبلغ 19 مياًل يف الثانية ) 
اأي 1140 مياًل يف الدقيقة ( يف حني تبلغ �صرعة دورانها حول نق�صها 
17 مياًل يف الدقيقة ، اأي اأن �صرعة دوران الأر�ض حول ال�صم�ض تبلغ 
حوايل 60 �صعفاً من دورانها حول نف�صها ومما ُيذكر اأن الأر�ض تتم 
دورة كاملة حول نف�صها يف حوايل 24 �صاعة ) 23 �صاعة و 56 دقيقة 

( وتتم دورة كاملة حول ال�صم�ض يف حوايل 365 يوماً .

الجتماعي،  والفيل�صوف  املوؤرخ  ابن خلدون  العامل  هو  وقواعده  الجتماع  علم  اأ�ص�ض  وا�صع  اأن  تعلم  • هل 
تنقل  و�صيا�صة،  علم  رج��ال  منها  وا�صتهر  ا�صبيلية  يف  اأقامت  الأ�صل  ح�صرمية  اأندل�صية  اأ�صرة  اإىل  ينت�صب 
�صلطانها  فاأكرمه  اإىل م�صر  �صيا�صية يف فا�ض وغرناطة. ثم توجه  اأعماًل  املغرب والأندل�ض وتوىل  يف بالد 
الظاهر برقوق فدر�ض يف الأزهر وتوىل ق�صاء املالكية. اأ�صهر موؤلفاته: كتاب العرب وديوان املبتداأ واخلرب يف 
اأيام العرب والعجم والرببر. واأولها املقدمة التي قيل عنها اإنها خزانة علوم اجتماعية و�صيا�صية واقت�صادية 

واأدبية.
جابر  الإ�صالمي  العامل  هو  والتحويل  والتذويب  والتبلور  التقطر  اأعمال  و�صف  من  اأول  اأن  تعلم  • هل 
كتبه يف  نقلوه من  الأف��رجن مبا  �صهرة كبرة عند  وله  امل�صهورين.  العرب  يعد من علماء  ال��ذي  بن حيان. 

بدء يقظتهم العلمية.
وهو اأول من اأدرك اأهمية الختبار العلمي فاأكد عليه وخطا خطوات وا�صعة يف �صبيل تقدم الكيمياء. ويعترب 

هو م�صتك�صف حام�ض الكربيتيك وماء الذهب وال�صود الكاوية.
بن  احل�صن  وا�صمه  الدين  بقوم  امللقب  امللك  نظام  هو  الإ�صالم  يف  املدار�ض  بنى  من  اأول  اأن  تعلم  هل   •
العلم فبنى  امل��دار���ض لطالب  بنى  م��ن  اأول  اأت��اب��ك. وه��و  م��ن لقب ب  اأول  العبا�ض وه��و  ب��ن  ا�صحق  ب��ن  علي 
نظامية بغداد، ونظامية ني�صابور، ونظامية طو�ض ونظامية اأ�صبهان. وكان اأول من ويل التدري�ض يف املدر�صة 

النظامية ببغداد اأبو ا�صحاق ال�صرازي �صيخ ال�صافعية يف وقته.
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الفلفل االأحمر 

الأحمر  الفلفل  اأن  القحطاين،  الدكتور جابر  العقاقر  علم  اأ�صتاذ  اأَْو�َصَح 
اأدوية  م��ع  يتعار�ض  ���ه  اأَنَّ اإِلَّ  ال��ع��دوى،  م��ن  وال��وق��اي��ة  اله�صم  على  ي�صاعد 

احلمو�صة، وال�صغط، وتك�صر ال�صفائح، والأ�صربين.
اجل�صم  الأحمر  الفلفل  ي�صاعد  ب�)توير(:  ح�صابه  عرب  القحطاين  وق��ال 
يف  تن�صاأ  التي  البكترية  ال��ع��دوى  م��ن  الوقاية  يف  وي�صاعد  اله�صم،  على 
مع  اأن��ه  اإل  لل�صهية،  فتحاً  الأع�صاب  اأك��رث  من  اأن��ه  كما  اله�صمي،  اجلهاز 
واأدوية  الدم،  اْرِتَفاع �صغط  واأدوي��ة  املثبطة للحمو�صة،  املثبطات والأدوي��ة 

تك�صر �صفائح الدم، والأ�صربين.

اإذا ما مت تناوله على  للثوم العديد من الفوائد، وله فوائد �صائعة 
الريق بعد طبخه قلياًل، لكنها بحاجة اإىل اإثبات علمّي، ومن فوائد 

تناول الثوم على الريق ما ياأتي:
ويخّفف  الدم  �صغط  ارتفاع  الريق  على  الثوم  ا�صتهالك  -1يعالج 
الثوم  اأّن تناول عدة ف�صو�ض من  اإىل  اأعرا�صه، حيث ت�صر درا�صة 
ميكن اأن يقّلل ب�صكل كبر من ارتفاع �صغط الدم، كما اأنه ل توجد 

ل�صتخدامه اأي اآثار اأو اأعرا�ض جانبّية خطرة.
تخرّثه  من  يحّد  مما  الدم،  الريق  على  الثوم  ا�صتهالك  ميّيع   2-
من  وي��ق��ّل��ل  ال��ق��ل��ب،  ع�صلة  يحمي  اأن���ه  كما  باجللطات،  والإ���ص��اب��ة 
م�صتويات الدهون الثالثّية يف الدم، مما يجعل ال�صخ�ض اأقل عر�صة 
وظائف  عمل  تعّزز  خ�صائ�ض  وللثوم  ال�صرايني،  بت�صلب  لالإ�صابة 

الكبد واملثانة، واملجّفف منه يخّف�ض من ن�صبة الكول�صرول.
وامل�صاكل  اللتهابات  من  الريق  على  الثوم  ا�صتهالك  يقلل   3-
ال�����ص��ح��ّي��ة ال��ت��ي ق���د ت�����ص��ي��ب اجل���ه���از ال��ت��ن��ف�����ص��ّي احل�����ادة واملزمنة، 
ال��دي��ك��ي، والتهاب  ال��رئ��وي، وال�صعال  وك���ذا ع��الج وم��ن��ع الل��ت��ه��اب 

ال��رئ��ة وغ��ره��ا م��ن م�صاكل  امل��زم��ن، واح��ت��ق��ان  ال��ه��وائ��ّي��ة  ال�صعب 
اجلهاز التنف�صّي، كما اأنه يجعل ال�صخ�ض الذي يتناوله اأقل عر�صة 

لالإ�صابة بالإنفلونزا.
ويحّفز  العدوى،  من  اجل�صم  الريق  على  الثوم  تناول  يحمي   4-
ملغ   12 على  يحتوي  ال��واح��د  ال��ث��وم  فف�ض  املناعي،  اجل��ه��از  عمل 
100 مركب  واأك��رث من  الكال�صيوم،  البوتا�صيوم، و5 ملغ من  من 
من مركبات الكربيتيك الكافية لقتل البكتريا، وتناوله على الريق 
وبالتايل  نف�صها،  عن  ال��دف��اع  من  ومينعها  البكتريا  ه��ذه  يح�صر 

الق�صاء عليها.
الع�صبّية  امل�صاكل  عالج  يف  الريق  على  الثوم  ا�صتهالك  ينفع   5-

وا�صطرابات اجلهاز الع�صبّي.
ويحّفز  املعدة،  م�صاكل  الريق من  على  الثوم  ا�صتهالك  يخفف   6-
له  اأّن  كما  الإ�صهال،  ويعالج م�صكلة  اله�صمية،  والوظائف  ال�صهية، 
قدرة على ال�صيطرة على ال�صغط والتوتر، مما يحمي من الإ�صابة 

بحمو�صة املعدة.

الريق على  الثوم  لتناول  �شحية  فوائد   6

فنانة �سينية توؤدي عر�سا فنيا حتمل فيه �سحف رطبة على ج�سدها وهي تقدم مقطوعة ت�سمى )ال اأخبار( 
يف مهرجان الفن الدويل املفتوح يف �سونغزوانغ الفنية خارج بكني.    )رويرتز(

يف اإحدى قرى ال�صني القدمية كان ي�صكن فالح فقر وله بنتان جميلتان تركتهما اأمهما �صغاراً ورحلت عن 
اأي  اأمها لي�ض لديها  ابنة ثانية كانت مثل  الن�صاء لربيتهما فولدت له  اإح��دى  الفقر  الفالح  الدنيا، فتزوج 
�صبب  بال  اجلميلتني  البنتني  على  تق�صو  الزوجة  كانت  الأي��ام  وم��ع  الثالث  البنات  ك��ربت  اجلمال،  �صيء من 
وحتملهما م�صئولية البيت وكل �صئ وجتل�ض هي وابنتها القبيحة تتفرجان، ومع الوقت جاء العر�صان من كل 
مكان يطلبون اأيدي الفتاتان فا�صتعجل الأب زواجهما وتزوجا بالفعل من �صابني مي�صوري احلال ومن عائلتني 

غنيتني مما رفع من �صاأن الفالح.
ومت�صلطة  اأي�صاً  والأدب  للجمال  تفتقر  فهي  لها  اأح��د  يتقدم  ومل  زواجها  وق��ت  ج��اء  فقد  الثالثة  البنة  اأم��ا 
ومتعجرفة مثل اأمها متاماً، وملا وجدت نف�صها وحيدة ل ي�صعي اأحد للزواج منها اأ�صبحت تبكي الليل مع النهار 
حزناً على نف�صها، ويف اإحدى املرات وبينما كانت جتل�ض حتت �صجرة اللوز وجدت الفتاة ع�صا تربز من الأر�ض 
وكاأن اأحداً ما غرزها ليداريها خلف ال�صجرة، فمدت يدها وانتزعتها فتاأوهت الع�صا يف يدها مما جعل الفتاة 
اأمنيات  ثالث  مني  اطلبي  بل  ترميني  ل  وقالت  الع�صا  ف�صرخت  عنها  بعيداً  الع�صا  وتلقي  وترجتف  تخاف 
اجعليني  لو كنت �صادقة  وتقول  بالع�صا  لتم�صك  واقربت  الفتاة  واطمئنت  اأحققها لك يف احلال جزاء لك، 
اأحكم تلك القرية. فقالت الع�صا اذهبي لتنامي الآن ويف  جميلة جداً، وزوجيني برجل غني جداً، واجعليني 
ال�صباح لك كل مامتنيته، ذهبت الفتاة وحكت لأمها واأباها ما حدث فلم ي�صدقاها لكن يف ال�صباح ا�صتيقظت 
الأب  عاتب  الوقت  من  فرة  وبعد  القرية  حاكم  وهو  عرو�صاً  يطلبها  من  وج��اء  البنات،  اأجمل  نف�صها  لرى 
ابنته وقال لها ملاذا مل تطلبي �صيئا يفيدنا جميعاً كان يكفيك زوجا غنياً يحبك، اأما الأمنيتان الأخرتان فكان 
ميكن اأن تكونا للقرية ومن فيها، فاغلظت الفتاة القول لأبيها وقالت له ل اأنا اأهم من كل �صئ يف هذه الدنيا، 
ويف احلال عادت الفتاة كما كانت قبيحة وفقرة وتركها زوجها يف احلال فندمت واأ�صرعت اإىل ع�صاها وقالت 
اأح�صنت  اأنانية ول ت�صتحقني ذلك، لو كنت  اأنت  اأعيدي يل جمايل فقالت لها  اأيتها الع�صا ال�صحرية  اأرج��وك 
معاملة والدك لأح�صنت معاملتك لكنك ل ت�صتحقني ال اأن تكوين قبيحة.. منذ ذلك اليوم تعي�ض تلك الفتاة 

وحدها مع قباحتها.


