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اللحى حتميكم من ال�سرطان!

اأن حتميه من �سرطان اجللد  كن  اأّن حلية الرجل يمُ  وجد بحث جديد 
واكت�سف  للب�سرة.  ال�سارة  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة  و�سول  متنع  لأنها 
اأن  يكن  اللحية  اأن  كوينزلند  جنوب  جامعة  يف  اأ�سرتاليون  باحثون 
توقف ما ي�سل اإىل 95 يف املئة من الأ�سعة فوق البنف�سجية من الت�سلل 
الأزياء  عر�ض  متاثيل  بو�سع  الباحثون  وق��ام  تغطيه.  ال��ذي  اجللد  اىل 
�ّسمت هذه التماثيل اىل ثالثة اأق�سام،  حتت اأ�سّعة ال�سم�ض احلارقة. وقد قمُ
الأول كان لديه حلية كاملة، والثانية حلية جزئية، اأما الثالث فكان من 
دون حلية. و�سّدد املعّد الرئي�سي للدرا�سة الربوف�سور األفيو باري�سي على 
الدور الكبري الذي تلعبه اللحى يف حجب الأ�سعة فوق البنف�سجية، ولفت 
من  حماية  بعامل  يتمتع  الوجه  �سعر  اأن  اإىل   Mens ملجلة  حديث  يف 
واكت�سف   .21 اإىل   2 من  مبعدل  مكان  اأي  يف  البنف�سجية  فوق  الأ�سعة 
خالل  مثل  ال�����س��م��اء،  يف  مرتفعة  ال�سم�ض  ك��ان��ت  عندما  اأن���ه  ال��ب��اح��ث��ون 

الفرتات ال�ساخنة من بعد الظهر، كان �سعر الوجه اأقل تاأثرياً بها.

درا�سة: قلوب الرجال ت�سيخ قبل اأ�سحابها
اأن قلوب الرجال يف بريطانيا ت�ساب  اأفادت درا�سة بريطانية حديثة 
بال�سيخوخة ب�سورة اأ�سرع من اأ�سحابها، ما يهددهم بارتفاع احتمال 
وفاتهم جراء اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية. وذكرت هيئة الإذاعة 
10 رج���ال يف  ك��ل  اأن قلب رج��ل واح���د م��ن  ب��ي �سي  ب��ي  الربيطانية 
العامة  ال�سحة  هيئة  واأج��رت  احلقيقي.  عمره  من  اأك��رب  بريطانيا، 
والن�ساء  الرجال  1.2 مليون متطوع من  �سمل  اختبارا  اإجنلرتا،  يف 
ب�سحة  ر�سمية وخريية معنية  بالتعاون بني عدة منظمات  باململكة، 
القلب وال�سحة العامة يف البالد. ووفق امل�سدر نف�سه، ك�سف الختبار 
%11 من املتطوعني من الرجال يف عمر اخلم�سني،  اأّن قلوب  عن 
اأكرب بنحو 10 اأعوام من اأ�سحابها. واأ�سافت الدرا�سة اأّن من لديهم 
قلوب م�سّنة معر�سون ب�سكل اأكرب ملخاطر اجللطات وال�سكتات القلبية، 
ع���الوة ع��ل��ى خم��اط��ر �سحية اأخ����رى م��ث��ل ال��ذه��ان واأم���را����ض الكلى 
وال�سكري. ونقل امل�سدر عن الربوفي�سور جيمي واترال، املتخ�س�ض يف 
الوقاية من اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية يف هيئة ال�سحة العامة 
يف بريطانيا، قوله: علينا ال�سعي اإىل اأن تكون اأعمار قلوبنا مت�ساوية 
اأن ننتظر حتى  اأنه ل ينبغي  واأ�ساف وات��رال  اأعمارنا احلقيقية.  مع 
التعر�ض لأمرا�ض  لنبداأ يف جتنب ومعاجلة خماطر  اأعمارنا  تتقدم 
القلب واجللطات.، م�سريا اإىل اأّن الختبار اللكرتوين الذي اعتمدت 
للجلطات  التعر�ض  لحتمالت  فوريا  تقييما  يعطي  الدرا�سة،  عليه 

واأمرا�ض القلب، دون احلاجة اإىل زيارة طبيب.

هل ت�سبب القهوة ه�سا�سة العظام؟
ذكرت بع�ض الدرا�سات والأبحاث اأّن املواد التي حتتويها القهوة ت�سّبب 

مر�ض ه�سا�سة العظام.
يف  العظام  ه�سا�سة  اأبحاث  مركز  مدير  ريكري،  روب��رت  الّدكتور  لكن 
جامعة "كريتون" يف اأوماها، اأّكد اأّنه لي�ض من دليل وا�سح عن زيادة 

الك�سور يف العظام ب�سبب القهوة مبا�سرًة.
وال�ّسبعني  عاماً   51 بني  الّن�ساء  لل�سحة  الوطنية  املعاهد  وتو�سي 
بالّن�سبة  ملغ  واأل��ف  يومياً  الكال�سيوم  من  ملغ   1200 تناول  عاماً 

للرجال يف العمر نف�سه لتفادي خماطر ه�سا�سة العظام.

بكترييا م�سادة للعرق
معهد  يف  البيولوجية  املهند�سة  وان��غ،  وين  بقيادة  بحثي  فريق  جنح 
بكترييا  �سنع  يف  املتحدة،  ال��ولي��ات  يف  التكنولوجي  ما�سات�سو�ست�ض 
وتعديل  منها،  العرق  واإزال���ة  لتهويتها،  امللبو�سات  اأقم�سة  مع  تدمج 
التهوية  و���س��ائ��ل  م��ن  اأف�����س��ل  ب�سكل  وت���ربد اجل�سم  درج���ة ح��رارت��ه��ا، 

الأخرى.
بروتني  ع��ن  ع��ب��ارة  امل�ستخدمة  امليكروبات  اإن  املعجزة:  موقع  وق��ال 
ليمُحولها  الأقم�سة،  اأن�سجة  م��ع  ربطها  خ��الل  م��ن  وتعمل  بكتريي، 
فوق  متتد  امل��الب�����ض،  م��ن  طبقتني  م��ن  للرطوبة  ح�سا�سة  م���ادة  اإىل 
الطبقات  الفريق  و�سنع  اجللد.  على  نرتديها  التي  الأن�سجة  طبقة 
امليكروبية بتقنية الطباعة ثالثية الأبعاد، حيث �سمموها على اأوراق 

الالتك�ض املطاطي، واملواد اجلاذبة للبكترييا.
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املذيعة النووية
"مهم" ول�سيما ب�ساأن  عندما يرغب النظام الكوري ال�سمايل يف بث خرب 
التجارب النووية وال�ساروخية، تظهر ري ت�سون هي على �سا�سة التلفزيون 

احلكومي، ما جعلها اأ�سهر مذيعة اأخبار يف البالد منذ عقود.
"الأخبار  اآخ��ر  ق��راءة  يف  واحلما�سي  امل��األ��وف  غري  هي  ت�سون  ري  واأ�سلوب 
النووية وال�ساروخية"، حولها اإىل رمز للمذيعة املخل�سة للنظام يف كوريا 
نظام  تعترب  التي  ال��دول  ال�سمالية وخا�سة يف  كوريا  اأما خارج  ال�سمالية. 
الذي  الإع��الم��ي  ه��ي تعد خ��ري مثال على  ت�سون  ف��ري  م���ارق،  يانغ  بيونغ 

يتوىل بنجاح ت�سويق الدعاية ال�سيا�سية لنظام توليتاري.
وكان اآخر ظهور لري ت�سون هي يف ن�سرة اإخبارية الأحد املا�سي، حني اأعلنت 
اختبار كوريا ال�سمالية بنجاح قنبلة هيدروجينية حتت الأر�ض، فمن تكون 
1943 من  هذه املذيعة؟ ولدت ري ت�سون يف مقاطعة تونغت�سون يف عام 
عائلة فقرية، ودر�ست فنون الأداء يف جامعة بيونغ يانغ للم�سرح وال�سينما، 

ثم ظهرت لأول مرة على قناة KCTV عام 1971.
بالقناة،  الرئي�سية  الأخبار  ت�سون مقدمة  ري  باتت   ،1974 عام  وبحلول 
�سونغ  اإي��ل  كيم  ال�سابقني  الزعيمني  وف��اة  عن  الر�سمي  بالإعالن  وتكلفت 
وكيم جونغ اإيل. وقد �سوهدت اآنذاك تنعي الزعيمني وهي تذرف الدموع. 
وتعي�ض اجلدة ري ت�سون حاليا مع عائلتها يف منزل فخم يف بيونغ يانغ، ول 
تقدم ن�سرات الأخبار العتيادية، بل يتم ا�ستدعاءها فقط لقراءة "الأخبار 

املهمة".
اإذاعة  على  ال�سحفيني  من  ال��ق��ادم  اجليل  بتدريب  مكلفة  باتت  اأنها  كما 
التي  و"احلما�سية"،  اخلا�سة"  "بلم�ستها  ال�سمالية  كوريا  اأخبار  وتقدمي 

تتماهى مع نهج نظام بيونغ يانغ القائم على حتدي املجتمع الدويل.

ينحت زعيم كوريا ال�سمالية 
على روؤو�س زبائنه

اأظهر ت�سجيل م�سور مده�ض ن�سر على 
العديد من مواقع التوا�سل الجتماعي، 
رئي�ض  ينق�ض �سورة  وهو  �سربياً  حالقاً 
على  اأون،  ي��ون��غ  كيم  ال�سمالية،  ك��وري��ا 

اجلزء اخللفي من راأ�ض اأحد الزبائن.
ون�����س��ر احل�����الق م���اري���و ه���ف���ال مقطع 
بوك،  في�ض  على  �سفحته  على  الفيديو 
الأخرية  اللم�سات  يظهر فيه وهو ي�سع 
ع��ل��ى ل��وح��ت��ه ال��ف��ن��ي��ة ال��ت��ي ن��ح��ت��ه��ا من 
ال�سعر على راأ�ض الزبون، وفق ما ورد يف 

موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين. 
وقال احلالق هفال اإنه ا�ستوحى الفكرة 
فيه  �ساهد  ن��وم��ه  اأث��ن��اء  راوده  حلم  م��ن 
ي����زوره يف  وه���و  ال�سمالية  ك��وري��ا  زع��ي��م 

منزله. 
واأ����س���اف راأي����ت ك��ي��م ي��ون��غ اأون م��ع وفد 
رف���ي���ع امل�����س��ت��وى ي���ق���وم���ون ب���زي���ارت���ي يف 
اأن  ق����ررت  ا�ستيقظت  وع��ن��دم��ا  م��ن��زيل، 
�سعر  على  نوعها  من  فريدة  فكرة  اأنفذ 
اأح��د زب��ائ��ن��ي، ع��رب نحت ���س��ورة الزعيم 

الكوري ال�سمايل على خلفية راأ�سه.

ماذا يعني اأن حتلم 
بنف�س ال�سخ�س دائمًا؟

ال�سعيدة  ب���ني  الأح�������الم  ت������رتاوح 
واحلزينة، واملفرحة تارة، واملرعبة 
ت��ارة اأخ��رى. لكن الأح��الم الأكرث 
اإث�����ارة ل��ل��ح��رية، ت��ل��ك ال��ت��ي تتكرر 
اإذا كانت  من وق��ت لآخ��ر، وخا�سة 
يف  الأ�سخا�ض  نف�ض  على  تنطوي 

كل مرة.
ورمبا تكون �سعيداً لزيارة �سخ�ض 
ملا  احللم،  يف  متكرر  ب�سكل  لك  ما 
تربطك به من عالقة حب ومودة، 
ال�سخ�ض عدواً  يكون هذا  اأو رمبا 
ي���ن���غ�������ض ع���ل���ي���ك اأح������الم������ك، ويف 
احلالتني، يبدو اأن تكرر زيارة هذا 
من  ب��د  ل  معنى  يحمل  ال�سخ�ض 

تف�سريه.
ويف حني اأن تكرار احللم اأمر �سائع 
�سبق  الب�سر  )ثلثا  الكثريين  ب��ني 
اأن  اإل  ال��ت��ج��رب��ة(،  ه���ذه  وع��ا���س��وا 
تبدو  ذلك  وراء  النف�سية  الأ�سباب 
مثرية لالهتمام، بح�سب �سحيفة 
م���ريور ال��ربي��ط��ان��ي��ة. ول��ك��ن ماذا 

يعني ذلك؟
باأن  ال��ب��ع�����ض،  يعتقد  م��ا  ب��خ��الف 
زي��ارة �سخ�ض لك يف احللم ب�سكل 
معه  �ستعي�ض  اأن���ك  يعني  م��ت��ك��رر، 
الدكتور  ي���ق���ول  ح���ي���ات���ك،  ط�����وال 
النف�ض  بعلم  املخت�ض  مايور  جون 
جهاز  ي�سبه  ال��دم��اغ  من���وذج  "اإن 
للنوم،  نذهب  وعندما  الكمبيوتر، 
ال��ك��م��ب��ي��وت��ر يف حالة  ه����ذا  ي��ب��ق��ى 

ت�سغيل.
"الأحالم  مايور  الدكتور  واأ�ساف 
لكن  ع��������ادة،  م��ت��م��اث��ل��ة  ت����ك����ون  ل 
املو�سوع املتكرر، عادة ما ي�سري اإىل 
قلقك  وتثري  بالك،  ت�سغل  م�سكلة 
ب�سكل دائ��م، وهي ترمز اإىل القلق 
ال��ذي نعاين منه، ويتم  والإج��ه��اد 
ت��ك��راره��ا م�����راراً وت����ك����راراً يف هذا 

الكمبيوتر".

تعلمت الرق�س 
يف حفل زفافها

موقف  يف  نف�سها  ع��رو���ض  وج���دت 
حمرج بحفل زفافها، بعدما طلب 
منها الرق�ض وهي ل جتيده، فلم 
جتد اأمامها �سوى �سديقتها لتلجاأ 

اإليها من اأجل اإنقاذها.
وهم�ست العرو�ض يف اأذن �سديقتها 
باأنها ل ت��درك م��اذا تفعل، فهداأت 
منها  وطلبت  روعها  من  الأخ���رية 
اأن تتبعها فقط يف بع�ض احلركات 
طوال  توجهها  وظ��ل��ت  الب�سيطة، 

الرق�سة حتى مر املوقف ب�سالم.

حّية الغنّية اإذا مت تناوله  يتمّيز ال�ّصوفان بفوائد عّدة فهو ُيعترب اأحد الأطعمة ال�صّ
الع�صل،  اأو  الربي  الّتوت  اأو  الفواكه  وقطع  الّدافئ  احلليب  اإ�صافة  مع  الإفطار  على 

وميكنِك اإدخاله يف وجبات الغداء والع�صاء كطعام �صحي خفيف.
بفوائد  تتمتع  ال�صوفان  رقائق  باأن  الأملانية  فرويندين  جملة  اأفادت 

�صحية جّمة، حيث اإنها تزخر بعنا�صر غذائية مهمة اأكرث من جميع 
احلبوب الأخرى. وذكرت املجلة املعنية بال�صحة واجلمال 6 اأ�صباب 

تدعوا لدمج رقائق ال�صوفان يف النظام الغذائي اليومي:
ع��ل��ى ال��رغ��م من  ال���ده���ون:  ح���رق  ت��ع��زي��ز   1-
على  ال�سوفان  رقائق  من  غ��رام   100 احتواء 
ت�����س��اع��د على  اأن��ه��ا  اإل  ح���راري���اً،  ���س��ع��راً   353
احتوائها على  ب�سبب  وذلك  بالر�ساقة،  التمتع 
ال�سحية  الدهنية  الأحما�ض  من  عالية  ن�سب 
غري امل�سبعة وحمتواها العايل من املغني�سيوم، 

مما يعزز حرق الدهون.
غري  الأل����ي����اف  ت��ع��م��ل  ل��ل��م��ع��دة:  م��ف��ي��دة   2-
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ه�����س��م ب��رق��ائ��ق ال�����س��وف��ان كطبقة 
الغ�ساء  عن  اله�سمية  الع�سارة  لإب��ع��اد  واقية 
اأو  باملاء  املطبوخة  الع�سيدة  اأن  كما  املخاطي، 
احلليب ت�ساعد على اله�سم. وي�ساف اإىل هذا 

خف�ض ن�سبة الكولي�سرتول ال�سار يف الدم.
 50 اأو   40 ي��ح��ت��وي  ل��ل��ربوت��ني:  م�����س��در   3-
جرام   7.5 على  ال�سوفان  رق��ائ��ق  م��ن  غ��رام��اً 
من الربوتني، وعند اإ�سافته مل�سادر الربوتني 
اللنب  اأو  ال���زب���ادي  اأو  الأخ�����رى، م��ث��ل احل��ل��ي��ب 

الرائب، تزيد جودة بروتني رقائق ال�سوفان.
بالبيوتني  الرقائق  تزخر  اجلمال:  مفتاح   4-
املعروف بفيتامني B7 اأو فيتامني H، والذي 
وقوة  الب�سرة  و�سحة  ال�سعر  جمال  من  يمُزيد 
الأظافر. كما متتاز رقائق ال�سوفان باأنها غنية 
بالنحا�ض واملنجنيز والزنك، وهي عنا�سر لها 

اأثرها على جمال املظهر.
احتوائها  ب�سبب  وذل��ك  بال�سبع:  ال�سعور   5-
على الكربوهيدرات طويلة ال�سل�سلة، والعديد 
م��ن الأل���ي���اف ال��غ��ذائ��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��ط��ي �سعوراً 
الأمثل  اخليار  تعد  فهي  ل��ذا  بال�سبع،  طوياًل 

لوجبة الإفطار.
من  ال�سوفان  رقائق  تعد  للطاقة:  م�سدر   6-
لحتوائها  بالطاقة  ل��الإم��داد  املهمة  امل�����س��ادر 
والربوتينات  امل��ه��م��ة  ال��غ��ذائ��ي��ة  الأل���ي���اف  ع��ل��ى 
وفيتامينات B املعززة لالأي�ض واملعادن املهمة، 
ف�سال عن اأن هذه التوليفة تعمل على تقوية 

جهاز املناعة و�سبط م�ستوى ال�سكر يف الدم. 

فوائد اإ�صافية لل�صوفان 
تتمّيز بذور ال�سوفان ونخالته بالقيمة الغذائية 
العالية، اإىل جانب ثمنه الب�سيط الذي يجعله 
الفوائد  من  العديد  ول��ه  اجلميع،  متناول  يف 
ال�سوفان  يحتوي   ٢ منها:  املختلفة،  ال�سحّية 
على جمموعة كبرية من املعادن والفيتامينات، 

 .B1كاحلديد، والف�سفور، وفيتامني
ي�ساعد ال�سوفان يف تخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول 

ار يف اجل�سم.  ال�سّ
املمُزمنة،  الأم����را�����ض  ب��ع�����ض  ع���الج  يف  ي�����س��اع��د 

كارتفاع �سغط الدم، وال�سكري. 
ي�ساعد ال�سوفان يف الوقاية من اأمرا�ض القلب، 

امل��رارة، و�سرطان  وح�سى 
القولون واملعدة. 

الّتخفيف  يف  ي�������س���اع���د 
م�����ن ب���ع�������ض الأم������را�������ض 
امل�������ع�������وّي�������ة، ك����ال����ق����ول����ون 

املعوي  واللتهاب  الع�سبّي، 
الإ�سهال  وم�ساكل   ، املمُ��زم��ن 

والإم�ساك. 
ال�سعور  ال�������س���وف���ان  ي��ع��ط��ي 
على  ي�ساعد  وبذلك  بال�ّسبع، 

فقدان الوزن. 
ال�سوفان  ال��ب��ع�����ض  َي�����س��ت��خ��دم 

وع����الج  امل���ف���ا����س���ل،  اآلم  ل���ع���الج 
ي�������س���اع���د على  ف���ه���و  ال����ّن����ق����ر�����ض، 

اليوريك  ح��م�����ض  ن�����س��ب��ة  ت��خ��ف��ي�����ض 
املرتفعة يف اجل�سم. 

ي�����س��اع��د ال�����س��وف��ان ع��ل��ى ال��ت��خ��ّل�����ض من 
يمُ�ستخدم  وال��ت��وّت��ر.  وال��ق��ل��ق،  التعب،  اأع��را���ض 
اجللدية  الأم��را���ض  لعالج  مو�سعّياً  ال�سوفان 
والأكزيا،  واحلّكة،  اجللد،  كجفاف  املختلفة، 

وغريها. 

القيمة الغذائية لل�صوفان 
العنا�سر  م��ن  العديد  على  ال�سوفان  يحتوي 
����ع����ّد من  وامل�����ع�����ادن وال���ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات، وال����ت����ي تمُ
احتياجات اجل�سم الرئي�سة، فهو غنّي بالألياف 
ب2،  وفيتامني  ب1،  وبفيتامني  وال��ربوت��ني، 
وحم�ض الفوليك، وبع�ض الفيتامينات الأخرى 
ال�سوفان  يحتوي  امل��ع��ادن  وم��ن  قليلة،  بن�سب 
على ن�سبة جّيدة من البوتا�سيوم، والفو�سفور، 
وعن�سر  واحل��دي��د  واملغني�سيوم،  والكال�سيوم، 
من  ب�سيطة  لن�سب  ب��الإ���س��اف��ة  ال�سيلينيوم، 
بالذكر  واجلدير  واملنغنيز.  والنحا�ض،  الزنك، 
اأن ربع كوب من ال�سوفان يمُزّود الطفل الر�سيع 
مبا يقارب %8 من احتياجات ج�سمه اليومية 
م���ن احل���دي���د، و%44 م���ن اح��ت��ي��اج��ات��ه من 
املغني�سيوم، و%25 من الكمية التي يحتاجها 

من معدن الزنك يف اليوم.

فوائد ال�صوفان للر�صع
على  ال�����س��وف��ان  ف���وائ���د  تقت�سر  ل  ال���واق���ع  يف 
ال��ب��ال��غ��ني ف��ق��ط، ب��ل ام��ت��ّدت ف��وائ��د ال�سوفان 
الغذائية  املنتجات  فاأ�سبحت  اأي�����س��اً،  للر�سع 
�سع ت�ستخدم ال�سوفان يف حت�سري  اخلا�سة بالرمُّ
منتجاتها، ومن املعروف اأّنه ل يتم ا�ستخدام اأي 
�سع اإّل بعد الدرا�سة والتاأّكد  نوع من الّطعام للرمُّ
من الفوائد املرتّتبة على ا�ستخدام هذا النوع 
تعّددة عن  من الطعام، لذلك، اأمُجِرَيت درا�سات ممُ

ال�سوفان 
لل�سوفان  فظهر  �سع،  الرمُّ على  فائدته  وم��دى 

فوائد مهمة منها:
��ع��ت��رب ال�����س��وف��ان ن���وع م��ن احل��ب��وب الكاملة   يمُ
الغذائية حتى بعد  التي حتافظ على فائدتها 

الطبخ. 
وذلك  اأف�سل،  ب�سكل  الطفل  منو  على  ي�ساعد 
لأّنه يحتوي على كمّية كبرية من الفيتامينات 
وال��ع��ن��ا���س��ر املمُ��ه��ّم��ة يف ف���رتة ال��ن��م��و، كاحلديد 
يف  وامل�ساعدة  الّر�سيع،  عظم  تقوية  وال��زن��ك. 
منو الأ�سنان؛ وذلك لأّن ال�سوفان يحتوي على 
العظم، ومن  اأن�سجة  ت�ساعد على منو  عنا�سر 

هذه العنا�سر الكال�سيوم. 
يزيد  فال�سوفان  للر�سيع،  العقلي  النمو  زيادة 
من قدرة الر�سيع على الرتكيز، ورفع م�ستوى 
الذكاء لديه، وذلك �سيوؤثر على تطّور الدماغ 
ل��ه ع��ن��دم��ا ي��ك��رب. اإع��ط��اء ال��ن�����س��اط واحليوية 
للر�سيع، فالقيم الغذائية املوجودة يف ال�سوفان 

لها قدرة على زيادة طاقته. 
ح���م���اي���ة اجل����ه����از ال���ه�������س���م���ي ل���ل���ر����س���ي���ع من 
الإم�ساك  من  يقيه  فال�سوفان  ال�سطرابات، 

ومن الإ�سهال. 
فال�سوفان مغٍذ  باجلوع؛  الر�سيع  �سعور  ينح 
جّيد ويكن الكتفاء بوجبة من ال�سوفان كل 
الأم،  اإىل جانب حليب  خم�ض �ساعات للر�سيع 
���س��ع يف  وي��ك��ن حت�����س��ري ط��ب��ق ال�����س��وف��ان ل��ل��رمُّ
اأنواع  باأحد  ال�سوفان  يمُخلط  ما  وغالباً  املنزل، 
عمر  اأي  على  اأك����رب.   ف��ائ��دة  ليعطي  الفاكهة 
البدء  يكن  للر�سع؟  ال�سوفان  اإعطاء  يكن 
كطعام  منزلّياً  امل�سنوع  ال�سوفان  با�ستخدام 
�سع على عمر �ستة  اأ�سهر، ويجب  لالأطفال الرمُّ

للبدء  املنا�سب  العمر  اأن  العتبار  بعني  الأخ��ذ 
�سن  هو  �سلباً  �سع طعاماً  الرمُّ الأطفال  باإطعام 
ال�سوفان  حبوب  دقيق  ��ع��ّد  ويمُ ال�ّستة،  ال�سهور 
غذاًء جّيداً للبدء به كطعام لالأطفال، ويكن 
احتمالية  اأق��ل  فهو  ل���الأرز،  بدياًل  ا�ستخدامه 
لإح�����داث الإم�����س��اك ع��ن��د الأط���ف���ال، والعديد 
لون مذاق ال�سوفان اأكرث من الأرز. منهم يمُف�سّ

من  ال�سوفان  يعترب  ال�سوفان  وحفظ  تخزين 
بغريها  م��ق��ارن��ًة  ب�سرعة  تف�سد  التي  احل��ب��وب 
ب�سراء  يمُن�سح  ل  لذلك  الأخ���رى،  من احلبوب 
كمّيات كبرية اأو تخزينه مدة طويلة يف املنزل، 
كم  حممُ وع��اء  يف  ال�سوفان  تخزين  ل  يمُف�سّ كما 
ب��ارد ومظلم  الأغ���الق، بحيث يو�سع يف مكان 

مّدة ل تزيد عن ال�سهرين.
ع يكن اإعداد  اإعداد ال�سوفان مع التفاح للر�سّ
ال�����س��وف��ان م��ع ال��ّت��ف��اح ك��ط��ب��ق غ��ذائ��ي ينا�سب 
ال��ط��ف��ل ال��ر���س��ي��ع ب��ك��ل ���س��ه��ول��ة وي�����س��ر، وذلك 
حبة  م��ن  ت��ت��ك��ّون  ب�سيطة  م��ق��ادي��ر  با�ستخدام 
تفاح كاملة، وث��الث اأرب��اع كوب من امل��اء، وربع 

كوب من ال�سوفان. 
التفاح  التح�سري بتق�سري حبة  وتكون طريقة 
وتقطيعها اإىل مكّعبات �سغرية، ومن ثم تمُو�سع 
هذه القطع يف قدر �سغري ويمُ�ساف اإليها املاء، 
وتمُرتك على نار هادئة مع التحريك حتى يتم 
ال�سوفان  يمُ�ساف  ثم  جيد،  ب�سكل  التفاح  �سلق 
اإىل القدر مع تركه على النار مدة خم�ض دقائق 
اإىل اأن يتكون مزيج كثيف، ثم يمُرفع القدر عن 
النار ويمُرتك حتى يربد، وبعدها يو�سع التفاح 
يف طبق التقدمي دافئاً، ويمُعطى للطفل بعد اأن 

�سعف ال�سمع مع نزلة 
الربد.. متى يدعو للقلق؟ 

يف بع�ض الأحيان تكون نزلة الربد 
فما   .. ال�سمع  مب�ساكل  م�سحوبة 

ال�سبب؟ ومتى تدعو للقلق؟ 
قال  الأ�سئلة،  ه��ذه  على  ولالإجابة 
واحلنجرة  والأذن  الأن����ف  ط��ب��ي��ب 
الأملاين مي�سائيل دييج اإنه يف اأق�سى 
اجل���زء اخل��ل��ف��ي م��ن الأن����ف توجد 
ا�ستاكيو�ض  قناة  اإىل  موؤدية  فتحة 
تعمل  وال��ت��ي  ال�سمعية"،  "القناة 

على تهوية الأذن. 
املخاطي  ال��غ�����س��اء  ت����ورم  ح����ال  ويف 
تتم  ال���ربد، ل  نزلة  ب�سبب  ل��الأن��ف 
الأحيان،  بع�ض  يف  التهوية  عملية 

ف�ساًل عن احتمالية جتمع ال�سوائل 
فيها، مما ي�سبب م�ساكل ال�سمع.

امل�ساحبة  ال�سمع  م�ساكل  تعد  ول 
لنزلة الربد �سبباً يدعو للقلق لأنها 
نف�سها  تلقاء  من  تتال�سى  ما  ع��ادة 
حال  ويف  ال������ربد.  ن���زل���ة  زوال  م���ع 
ا�ستعمال  يكن  ال�سديدة  املتاعب 
اأما  للتورم.  املزيلة  الأن��ف  قطرات 
ب�سكل  ل��ل��غ��ل��ق  الأذن  ت��ع��ر���س��ت  اإذا 
متكرر اأو يف حال عدم عودة القدرة 
على ال�سمع جمدداً بعد زوال نزلة 
ا�ست�سارة  ح��ي��ن��ئ��ذ  ف��ي��ت��ع��ني  ال�����ربد، 

طبيب اأنف واأذن وحنجرة. 

هذه الأ�سباب تدعوك 
لتناول رقائق ال�سوفان يوميًا
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�ش�ؤون حملية

حديقة احليوانات بالعني ت�ستقبل اأكرث من 24 األف زائر يف فعاليات عيد الأ�سحى 

باحثون من جامعة الإمارات يوؤكدون وجود عالقة بني ال�سعادة والتفاعل الجتماعي

يت�صمن "مو�صيقى اأبوظبي الكال�صيكية" وحفالت "بيت العود" و"مو�صيقى اإماراتية" وعرو�ض "اأم�صيات"

هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة ُتطلق املو�سم اجلديد من "برنامج اأبوظبي املو�سيقي"

••  العني – الفجر

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ح��دي��ق��ة احل���ي���وان���ات ب��ال��ع��ني خ����الل عيد 
األ��ف زائ��ر قدموا من   24 املبارك اكرث من  الأ�سحى 
خمتلف اإمارات الدولة و الدول املجاورة لي�سهدوا باقة 
الرتفيهية  احلديقة  فعاليات  م��ن  ف��ري��دة  احتفالية 
بخيارات جديدة  ال�ستمتاع  الزائر فر�سة  التي متنح 

من عرو�ض و جتارب و عامل احليوان .
واأ�ساد الزوار مبا تقدمه حديقة احليوانات بالعني من 
فعاليات و فر�ض ترفيهية جتعل منها وجهة �سياحية 
م�ستوى  ع��ل��ى  مناف�سة  و  متفوقة  جت���ارب  ذات  اوىل 

ب�سخ�سيات  اع��ج��اب��ه��م  م���دى  ع��ن  م��ع��رب��ني   ، املنطقة 
احلديقة املرحة رمي و را�سد و ناجي وعالية و فرحان 
اللذين كانوا يف ا�ستقبالهم ، بال�سافة لتجربة التقاط 
�سور ال�سيلفي مع احليوانات و جتارب جديدة اأخرى 

فاجاأتهم بها احلديقة .
هذا  ا�سحى  يف  قدمت  قد  احليوانات  حديقة  وكانت 
ال�سياحي  ال��ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر  ال���ع���ام جت����ارب ج���دي���دة 
 ، للزوار  جاذبة  وجهة  وجعلها  املدينة  يف  والرتفيهي 
مع  تذكارية  �سور  التقاط  قدمته  ما  اب��رز  من  وك��ان 
مع  احل��ي��وان��ات  تعامل  كيفية  م�ساهدة  و  احل��ي��وان��ات 
ال��زوار فر�سة  اللعاب و زي��ادة مركبات ال�سفاري ملنح 

الن�سان  م��ن �سنع  ���س��ف��اري  اك���رب  ل��ل��ت��ج��وال يف  اأك���رث 
للفعاليات  بال�سافة   ، الو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على 
ل�ستيعاب  العيد  خ��الل  تكثيفها  يتم  التي  الرئي�سة 

اعداد الزوار الكبرية .
ح�سوره  ال�����س��ح��راء  لعلوم  زاي���د  ال�سيخ  مل��رك��ز  ك��ان  و 
ال��الف��ت م��ن خ���الل ف��ي��ل��م روؤي����ة ال�����س��ح��راء العربية 
الإماراتي و مراحل نه�سة  الإن�سان  التي حتكي كفاح 
و   ، ق�سة  رواي���ة  و  املقنا�ض  رحلة  وفعالية  الإم����ارات، 
ان�سطة اخرى مثل طي الورق )جم�سمات اوريجامي( 
وت��ل��وي��ن الق��ن��ع��ة و���س��ب��غ امل��الب�����ض ، و���س��ن��اع��ة الدمى 
وع��ت��اد اجل��م��ل ، وغ��ريه��ا م��ن ال��ربام��ج الرتفيهية و 

الثقافية التي ت�ستهدف ال�سغار و الكبار .
و  الت�سويق  اإدارة  البلو�سي مدير  اأكد عمر  من جانبه 
الت�سال املوؤ�س�سي بالنابة بحديقة احليوانات بالعني 
فئات  ا�ستقطاب جميع  الدائم يف  �سعي احلديقة  على 
املقدمة  التجارب  وتطوير  تنويع  خ��الل  من  املجتمع 
موؤكدا   ، زائ��ر    24،205 بلغ عددهم  اللذين  للزوار 
على جهود فرق العمل امل�ستمرة خالل العيد ل�ستقبال 
الالزمة   املتطلبات  جميع  توفري  و  وخدمتهم  ال��زوار 
جلعل زيارة اجلمهور اكرث متعة و �سالمة من خالل 
كوادر موؤهلة و غرف عمليات جمهزة على اأكمل وجه 

خالل الإجازات مع تزايد الزوار .

•• العني - الفجر

وجد باحثون من جامعة الإمارات اأن ال�سعادة ترتبط 
يتغري  ال�سعادة  م�ستوى  واأن  احلياة.  ومن��ط  بال�سحة 
خالل الأ�سبوع، حيث يكون النا�ض اأكرث �سعادة يف بداية 

اإجازة الأ�سبوع من بداية اأ�سبوع العمل اأو املدر�سة.
وج����اءت اأه��م��ي��ة ه���ذا ال��ب��ح��ث يف ف��ه��م ال�����س��ع��ادة ب�سكل 
اإع��داد درا�سة كبرية تعتمد على طرق  اأكرب من خالل 
نف�ض  يف  وح��دي��ث��ة  مبتكرة  ط���رق  وت�ستخدم  م��ت��ع��ددة 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  مع  متا�سياً  ال��وق��ت. 
اآل مكتوم نائب رئي�ض الدولة رئي�ض  حممد بن را�سد 
جمل�ض الوزراء باأهمية ال�سعادة وجعلها اأولوية وطنية، 
واأن��ه ل يكن الو�سول اإىل هذا الهدف اإل من خالل 
فهم ما هي ال�سعادة، اإل اأن عدد الأبحاث التي جترى 

عن ال�سعادة يف دولة الإمارات قليلة جداً.
وبدورها قالت الدكتورة �سارة �سامي -اأ�ستاذ م�ساعد يف 
ق�سم علم النف�ض والإر�ساد-وقائدة الفريق القائم على 
الأ�سخا�ض  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظ��ه��رت  الدرا�سة  ه��ذه 
ريا�سية  ب��اأداء متارين  ويقومون  ينامون جيداً  الذين 

ولديهم �سحة بدنية اأكرث �سعادة ممن ل يقوم بذلك، 
واأن ال�سخا�ض الذي يعانون من التوتر هم اأقل �سعادة 

من غريهم.

واأ�سافت وجدت الدرا�سة اأن اأكرث اللحظات �سعادة هي 
التفاعل الجتماعي. وهذا يتوافق  التي تت�سمن  تلك 
هارفارد  بجامعة  باحثون  بها  ق��ام  �سابقة  درا���س��ة  م��ع 

الدرا�سة  اأظهرت  حيث  البالغ،  ال�سخ�ض  منو  لدرا�سة 
اأنه عادة ما يتوقع اأن يكون م�ستوى ال�سعادة اأكرث عند 
ال�سخا�ض الذين يقومون باإن�ساء عالقات اجتماعية.

الدرا�سة  ه��ذه  اإع���داد  الطالبات يف  م��ن  فريق  و���س��ارك 
وهن: �سارة الكمايل ومهرة الظاهري وفيظة املرزوقي 
جزئني:  اإىل  ال��درا���س��ة  انق�سمت  وق���د  ح�����س��ن،  وب��ي��ان 
يتكون اجلزء الأول من ا�ستبيان على �سفحة انرتنت 
برنامج  يف  ع��رب��ي��ة  ط��ال��ب��ة   163 ع��ل��ى  ت���وزي���ع���ه  مت 
الرفاهية  عوامل  حول  ا�سئلة  يت�سمن  البكالوريو�ض. 

وال�سحة ومنط احلياة.
ال��درا���س��ة اع���داد مذكرة  ال��ث��اين م��ن  ويت�سمن اجل���زء 
 99 خاللها  يقوم  ال�سوتية،  الت�سجيالت  من  يومية 
عن  �سوتية  ت�سجيالت  خ��الل  م��ن  بالتعبري  م�سارك 

ر�ساهم يف تلك اليام، وعن اللحظات الأقل �سعادة. 
الت�سويق يف  ق�سم  م�����س��ارك يف  اأ���س��ت��اذ  دي��ل��ي  تيم  وق���ال 
الأربعاء  ي��وم  الأي���ام �سعادة هو  اأك��رث  الإم���ارات  جامعة 
عيد  وي��وم اجلمعة  الأ�سبوع  للمحا�سرات يف  يوم  اآخ��ر 
نهاية  فهو  �سعادة  الأي���ام  اأق���ل  ه��و  وال�سبت  امل�سلمني، 

اإجازة الأ�سبوع.

•• اأبوظبي - الفجر

املو�سم  عن  والثقافة  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  ك�سفت   
يمُقام   املو�سيقي" ال��ذي  اأبوظبي  "برنامج  من  اجلديد 
مب�ساركة جنوم املو�سيقى العربية والغربية الكال�سيكية 

املعا�سرة من جميع اأرجاء العامل. 
اأ�سا�سياً �سمن الروؤية الثقافية  ويعد الربنامج حموراً 
اأف�سل  م�ستقطباً  والثقافة،  لل�سياحة  اأبوظبي  ل�هيئة 
اأبوظبي،  اإىل  العاملية  الأورك�����س��رتا  وف��رق  املو�سيقيني 
وي�سم هذا العام مو�سم مو�سيقى اأبوظبي الكال�سيكية 
 ،2018 م���اي���و  وح���ت���ى   2017 اأك���ت���وب���ر  م���ن  امل��م��ت��د 
 ،2018 يناير  �سهر  خالل  املقامة  اأم�سيات  وعرو�ض 
وحفالت بيت العود ومو�سيقى اإماراتية امل�ستمرة على 
مدار عام 2018. وي�سهد الربنامج حفالت وعرو�ض 
والتي  وال��ع��امل،  واملنطقة  الإم����ارات  م��ن  لفنانني  اأداء 
اإىل  اأبوظبي،  اإم���ارة  والقاعات يف  امل��واق��ع  اأه��م  تمُقام يف 
جانب تنظيم حوارات وحما�سرات ودرو�ض على اأيدي 
فنانني متخ�س�سني بهدف ن�سر الوعي الثقايف واإلهام 

جميع فئات املجتمع من كافة الأعمار واجلن�سيات.
���س��ي��ف �سعيد غ��ب��ا���ض، م��دي��ر ع���ام هيئة  ���س��ع��ادة  وق����ال 
دوراً  املو�سيقى  لعبت  وال��ث��ق��اف��ة:  لل�سياحة  اأب��وظ��ب��ي 
اأ�سا�سياً يف املجتمع الإماراتي، حيث ربطت بني اأفراده، 
وا�ستدامته  عليه  باحلفاظ  نلتزم  ثقافياً  اإرث��اً  وتركت 

لالأجيال املقبلة. 
ويزج برناجمنا بني املو�سيقى الكال�سيكية واملعا�سرة، 
والثقافات من  القارات  وتمُبحر عرو�سه وحفالته بني 
الفئات  خمتلف  ب��ني  يجمع  رئ��ي�����س��ي  م��و���س��وع  خ���الل 

العمرية واجلن�سيات لال�ستمتاع باملو�سيقى.
اأن  وتاأكيد  ال�سابة،  الأج��ي��ال  اإل��ه��ام  اإىل  ن�سعى  وب���نّي: 
امل��و���س��ي��ق��ى ه��ي ل��غ��ة ع��امل��ي��ة. وخ����الل امل��و���س��م اجلديد 
اأب��وظ��ب��ي فنانني  امل��و���س��ي��ق��ي، حتت�سن  ب��رن��اجم��ن��ا  م��ن 
مواقع  يف  عاملية  اأورك�سرتا  وف��رق  مبدعني  اإماراتيني 
����رثي حياة  ت��راث��ي��ة وق���اع���ات ح��دي��ث��ة ���س��م��ن جت��رب��ة تمُ
كوجهة  الإم����ارة  مكانة  تر�سيخ  يف  وت�ساهم  املجتمع، 

عاملية للثقافة والفنون.
ويقام مو�سم مو�سيقى اأبوظبي الكال�سيكية لهذا العام 
الرائدة  ال�سركة  للرتفيه،  فال�ض  �سركة  مع  بالتعاون 
يف تنظيم الفعاليات احلية يف املنطقة، والذي �سينطلق 
يف 12 اأكتوبر من هذا العام بحفل اأورك�سرتا لو�سرين 
ال�سيمفونية، التي تاأ�س�ست يف �سوي�سرا عام 1806، يف 
اأنغام  مع  اأم�سية  �سمن  العني  مبدينة  اجلاهلي  قلعة 
التالية  الليلة  يف  و�سيتبعه  وبيتهوفن،  وفاغرن  جريج 
الأم�سيتان  و�ستحفل  الإم��ارات��ي��ة.  بالعا�سمة  عر�ساً 
املو�سيقيتان برباعة عازف البيانو الأمريكي نيكول�ض 

اأجنلي�ض.
وتتميز ن�سخة هذا العام من املو�سم املو�سيقي بحفالت 
مب�ساركة  اإم��ارات��ي��ة،  مو�سيقى  �سل�سلة  م��ن  ا�ستثنائية 
من  الإم��ارات��ي��ني  واملو�سيقيني  املطربني  اأمل��ع  من  باقة 
العود  واأ�ستاذ  ال�سامل،  �سعيد  احلو�سني،  اأحمد  بينهم 

في�سل ال�ساري.
و�سيقدم "بيت العود"، الأكاديية املو�سيقية الرائدة يف 

دولة الإمارات باإدارة عازف العود ال�سهري ن�سري �سّمه، 
�سل�سلة من احلفالت والعرو�ض �سمن املو�سم اجلديد 
جهوده  ال��ع��ود  بيت  ويكر�ض  املو�سيقي.  الربنامج  م��ن 
لي�سبح مركزاً اإقليمياً للمو�سيقى واآلت العزف العربية، 
املو�سيقية  الآلت  ا�ستخدام  مهارات  وتطوير  وتدريب 
التقليدية.  ومن املقرر اإقامة حفالت تخرج طلبة بيت 
والقانون  العود  اآلتي  على  العزف  على  املمُدربني  العود 
يف مواقع خمتلفة يف الإم��ارة، يف حني �سيقدم فنانون 
يف  العود  بيت  واأ�ساتذة  طلبة  مب�ساركة  حفاًل  �سيوف 
املقبل.  دي�سمرب  �سهر  العني خالل  املويجعي يف  ق�سر 
والثقافة:  لل�سياحة  اأبوظبي  هيئة  عام  مدير  واأ�ساف 
يعترب بيت العود اليوم مركزاً رئي�سياً لتوثيق الرتاث 
احلياة  يف  املو�سيقى  دور  واإح��ي��اء  ال��ع��رب��ي،  املو�سيقي 
الثقافية يف دولة الإمارات، ليحافظ بذلك على اإحدى 
املقومات الرئي�سية لهويتنا وتراثنا وثقافتنا الوطنية.

من  ج��دي��داً  مو�سماً  ال�سنوي  ال��ربن��ام��ج  �سيقّدم  كما 
بفعاليات  املقبل،  العام  من  يناير  �سهر  "اأم�سيات" يف 

اأدائية يف الهواء الطلق يتخللها عنا�سر تراثية وفنية 
اأ�سيلة من ثقافات خمتلفة يف العامل. ودجمت ن�سخة 
"اأم�سيات" بني املو�سيقى وال�سعر يف  املا�سي من  العام 
دولة  الثقايف يف  ال��رتاث  اأدائية م�ستوحاة من  عرو�ض 
باك�ستان،  لبنان،  اأذربيجان،  املتحدة،  العربية  الإمارات 
الفنانني يف جمال  اأب��رز  ت�سكيلة من  وتركيا. وجمعت 
الباك�ستاين  املن�سد  بينهم  م��ن  ال�سعبية،  املو�سيقى 
عليم  الأذربيجاين  واملو�سيقي  واملغني  فايز،  علي  فايز 
قا�سيموف. و�سيتاألق الفنان الإماراتي اأحمد احلو�سني 
الرتاثية  والإم���ارات���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة  للمو�سيقى  ح��ف��ل  يف 
حني  يف  دي�سمرب،  �سهر  خ��الل  دمل��ا  بجزيرة  واملعا�سرة 
مب�ساركة  مم��ي��زاً  ح��ف��اًل  ال�سعديات  م��ن��ارة  �ستحت�سن 
اإماراتيني  ال�ساري و10 مطربني  العود في�سل  عازف 
ي�سدون بق�سائد ال�سيخ زايد، احتفاًء مبنا�سبة اعتماد 
الدولة  موؤ�س�ض  ملئوية  وت��ك��ري��اً  زاي���د  ع��ام   2018
اآل نهيان،  املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

طيب اهلل ثراه. 

معر�س العني للكتاب ينطلق
 يف 24 �سبتمرب لغاية 2 اأكتوبر 
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يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد  ب��ن  طحنون  ال�سيخ  �سمو  ب��رع��اي��ة   
التا�سعة  الدورة  اأبوظبي لل�سياحة والثقافة  العني، تنظم هيئة  منطقة 
اإىل  �سبتمرب   24 الفرتة من  للكتاب" 2017 يف  العني  "معر�ض  من 
الت�سعة  اأيامه  املعر�ض يف  العني للموؤمترات. يقدم  مركز  يف  اأكتوبر   2
اآخر الإ�سدارات يف جمالت الأدب والفكر وال�سعر والتاريخ وجمموعة 
احتياجات  ك��اف��ة  ملبية  وال��رتب��وي��ة،  الأك��ادي��ي��ة  ال��ك��ت��ب  م��ن  متنوعة 
الإماراتيني، من  واملوؤلفني  الكتب  بباقة خمتارة من  القارئ، وحمتفياً 
لهوؤلء  الغنية  التجربة  على  ال�سوء  ي�سلط  غني  ثقايف  برنامج  خ��الل 
ويفتتح  والثقايف.  الفكري  نتاجهم  خال�سة  ا�ستعرا�ض  مع  املبدعني، 
فرتتني،  وعلى  يومياً  ال���زوار  ل�ستقبال  اأب��واب��ه  للكتاب  العني  معر�ض 
الأوىل من التا�سعة �سباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والفرتة الثانية من 
ا�ستقطاب  التا�سعة م�ساًء، وذلك بهدف  ال�ساعة اخلام�سة ع�سراً وحتى 
ال��زوار واملهتمني من جميع فئات املجتمع، ليتيح  اأكرب عدد ممكن من 
لهم فر�سة الط��الع على اأح��دث الإ���س��دارات يف جمالت الأدب والفكر 
وال�سعر والتاريخ وجمموعة متنوعة من الكتب الأكاديية والرتبوية. 
وقال عبداهلل ماجد اآل علي املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة 
يف هيئة اأبوظبي لل�سياحة والثقافة "يعد معر�ض العني للكتاب من�سة 
ثقافية بامتياز للتوا�سل مع كتاب واأدباء و�سباب مدينة العني يف مبادرة 
الإماراتي  الفكر  مبنجز  والحتفاء  الإماراتي  الن�سر  تعزيز  اإىل  هادفة 
من خالل الندوات واجلل�سات الثقافية التي ي�سهدها املعر�ض، كما بات 
هذا املعر�ض مبثابة فر�سة ت�سجيعية حتفيزية ن�ساهم يف ت�سجيع الكتاب 
على  والط���الع  معهم  املبا�سر  التوا�سل  خ��الل  م��ن  الن�سر  على  اجل��دد 
منجزهم، وبا�ستطاعتنا القول اأّن دولة الإمارات ا�ستطاعت اأّن حتقق يف 
جمال الن�سر خالل اأعوام قليلة ما حققته دوٌل اأخرى خالل عقود، وهذا 
يعود اإىل احلراك الثقايف والإبداعي احلي يف الدولة بدعم وتوجيه من 
القيادة الر�سيدة عرب املوؤ�س�سات الثقافية واملوؤ�س�سات التعليمية والبحثية 
بالن�سبة  اهتمام  نقطة  امل�ساحب  الثقايف  الربنامج  وي�سكل  الكثرية". 
تاب الإماراتيني يف خمتلف  للجمهور، خا�سة اأنه يركز على مناق�سة الكمُ
الق�سايا الثقافية والإبداعية، يقدمها جمموعة من رواد الفكر واملثقفني 
والكتاب وال�سحفيني. كما ويوفر لهم فر�ساً للقاء القراء وم�ساركتهم 
احلوار، ويف هذا العام �سنقدم برناجماً حافاًل يجذب املهتمني بال�سوؤون 
حيوياً  املعر�ض برناجماً  يقدم  ثانية،  جهة  وم��ن  والأدب��ي��ة.  الثقافية 
"ركن  العمرية املختلفة وذلك من خالل  للنا�سئة، يراعي احتياجاتهم 
الأطفال، خا�سة  املعر�ض من  ل��رواد  نقطة جذب  ي�سكل  الإبداع" الذي 
اأنه قدم جتربة فريدة لالأطفال وذويهم للتعرف على اأجواء م�سوقة يف 
عامل الكتاب والقراءة والإبداع. ومتكن املعر�ض خالل ال�سنوات املا�سية 
من جذب كربى دور الن�سر املحلية اإىل مدينة العني التي ت�سهد تطوراً 
نوعياً مت�سارعاً يف الهتمام بالثقافة و�سناعة الكتاب، خا�سة اأنها ت�سم  
كربى اجلامعات الوطنية، كما ي�سهد املعر�ض منذ انطالقه عام 2009 
املثقفني  ل��دى  ك��ب��رية  اإي��ج��اب��ي��ة  م��ت��زاي��داً، مم��ا �سكل ردود فعل  جن��اح��اً 
اأدبياً فريداً جاذباً لكل  واملهتمني بال�ساأن الثقايف باعتباره حدثاً ثقافياً 
اأفراد املجتمع وحلظة ثقافية معرفية ا�ستثنائية يف وعي �سكان املدينة 
التي ت�سهد منواً ثقافياً مطرداً باأهمية احل�سور الثقايف على امل�ستويني 
املحلي والإقليمي وما يعنيه ذلك ملدينة العني التي تتوجه بكل األق نحو 
احلياة الع�سرية وت�سعى اإىل جماراة العامل الفكري والإبداعي والثقايف 
الثقافة  بف�ساءات  الح��ت��ف��اء  م��ع��اين  م��ن  املفاهيم  تلك  تعنيه  م��ا  بكل 

وتراثها.

�سركة اإماراتية تعلن عن تطبيق 
جديد لتتّبع النظام الغذائي 

•• دبي - الفجر

وامل�سروبات  الأط��ع��م��ة  يف  املتخ�س�سة  اأنالي�ست"  ف��ود  "ذا  �سركة  اأع��ل��ن��ت   
عامل  يف  قفزة  ي�سكل  ق��د  جديد  لتطبيق  م��وؤخ��راً  اإطالقها  ،ع��ن  ال�سحية 
املاأكولت  نوعية  ،وحت��دي��د  احل��راري��ة  ال�سعرات  ح�ساب  اأنظمة  تطبيقات 
يف  التغذية  جمال  يف  ال�سركة  خ��رباء  التطبيق  باإعداد  قام  وقد  ال�سحية، 

الإمارات. 
هذا ويرتبط عمل التطبيق اجلديد The food Analystمع تطبيق 
لو�سف  بالإ�سافة  الوجبة  �سورة  اإر�سال  للم�ستخدم  يكن  حيث  وات�ساب، 
موجز عنها عرب تطبيق ’ وات�ساب‘، ليح�سل خالل دقائق على تقرير واٍف 
ثبتة يف  حول حمتواها الغذائي، وتعتمد اخلدمة على اأكرب قاعدة بيانات ممُ
جمال التغذية يف العامل ،والتي ت�ساعد يف حتديد نوعية كل وجبة، ويوفر 
التطبيق خدمة اأكرث دقة باملقارنة مع اخلدمات امل�سابهة التي تعتمد فقط 
�سبكة  على  امل�ستخدمني  عموم  بها  ي�ساهم  التي  الغذائية  البيانات  على 

النرتنت.
وتعليقاً على اإطالق التطبيق اجلديد، قال فري راملوجون، املدير التنفيذي 
لدى �سركة ذا فود اأنالي�ست: لقد مت اإعداد تطبيق ذا فود اأنالي�ست�ض ليوفر 
اإذا ي�سكل و�سيلة �سهلة  على امل�ستخدمني عناء ح�ساب ال�سعرات احلرارية، 
البحث عن  م��ن  ف��ب��دًل  ب��خ��ط��وة،  خ��ط��وة  ي��وم��ي��اً  ال��غ��ذائ��ي  لتتبع نظامهم 
معلومات كل وجبة اأو عن�سر غذائي يدوياً يقوم التطبيق باحل�ساب ب�سكل 
اإلكرتوين، والهدف الأول من وراء اإطالق هذا التطبيق هو حت�سني ال�سحة 

العامة، وتعزيز ال�سلوك الإيجابي جتاه تناول الطعام ب�سكل مالئم.



ب�صحتنا  النف�صية  �صحتنا  تربط  جديدة  درا�صات  يوم  كل  ُتن�صر 
اأو  )الإيجابية  العقلية  حالتنا  اأو  مزاجنا  اأن  فيبدو  اجل�صدية. 
ال�صلبية اأو الالمبالية( يوؤثران يف خطر الإ�صابة باملر�ض اأو حتى 

املوت بالتاأكيد.
على �صبيل املثال، اأفادت اإحدى الدرا�صات موؤخرا اأن ال�صحة القلبية 
الوعائية تكون اأف�صل بكثري يف حالة َمن يوؤكدون اأنهم اأكرث �صعادة. 
وثمة تف�صري وا�صح لهذه الظاهرة: يكون الأ�صخا�ض الأكرث �صعادة 
الطعام  وتناول  )التمرن  �صحي  �صلوك  اتباع  اإىل  اأي�صًا  مياًل  اأكرث 
ال�صحي(، ما يقود اإىل �صحة قلبية اأف�صل. �صحيح اأن هذه العالقة 

قد ت�صّكل تو�صيحًا قويًا، اإل اأن امل�صاألة تبدو اأكرث عمقًا.

�سائر  عن  خمتلفة  )ال�سعداء(  الأ�سخا�ض  تركيبة  تمُعترب  هل 
الفيزيولوجية  تركيبتهم  ت��ب��دو  امل��ث��ال،  �سبيل  على  ال��ن��ا���ض؟ 
خمتلفة ع��م��ن ي��ك��ون��ون اأق���ل ���س��ع��ادة، م��ع م��ع��دلت اأدن����ى من 
ه��رم��ون الإج���ه���اد، ال��ك��ورت��ي��زول، ت��راج��ع م��وؤ���س��رات اللتهاب 
وق��د جتعل هذه  ال��دم��اغ.  و���س��الت  تبدل يف  احليوية، وحتى 
التعاطي  على  ق��درة  اأك��رث  ال�سعداء  النا�ض  كافة  الختالفات 
واأقل  التي ت�سعها احلياة يف طريقهم،  املوؤ�سفة  احل��وادث  مع 
مياًل اإىل ال�سعور بالإجهاد الذي يوؤثر �سلباً يف حالة اجلميع 
ذا  درب��اً  وال�سحة  ال�سعادة  بني  العالقة  ت�سكل  اإذاً،  ال�سحية. 

اجتاهني على اأقل تقدير.
اأ���س��ا���س��اً؟ ه��ل ت��ق��وم على ال�سعي وراء  ول��ك��ن م��ا ه��ي ال�����س��ع��ادة 
اأو  اأحالمنا  �سيارة  �سراء  مثل  جيداً،  �سعوراً  متنحنا  ن�ساطات 
اخلروج لتناول وجبة ع�ساء لذيذة، اأم اأن لها عالقة باإح�سا�ض 

اأعمق من الر�سا ال�سخ�سي خالل مراحل احلياة املختلفة؟
لنوع  يكون  فقد  امل�ساألة.  ه��ذه  جوهر  ال�سوؤال  ه��ذا  ي�سكل  قد 
ال��ت��اأث��ري الأك����رب يف  اأث����ره  اأو جت��د يف  ال���ذي تعي�سه  ال�����س��ع��ادة 
ماهيتك.  يحدد  ال��ذي  الأ�سا�ض  يكون  قد  اإن��ه  حتى  �سحتك، 
تاأثري  طريقة  عن  لنتعلمه  الكثري  اأمامنا  زال  ما  اأن  �سحيح 
عقولنا يف �سحتنا اجل�سدية، ولكن اإليك ما نعرفه حتى اليوم 

عن هذه العالقة.

تعريف ال�صعادة
كما يدرك معظم النا�ض على الأرجح، ثمة اأنواع خمتلفة من 
 iPad ال�سعادة( . فثمة �سعادة نح�سل عليها من �سراء جهاز(
جديد و�سعادة ن�سعر بها بعد اأن نحقق اإجنازاً يف العمل ي�سمح 
لنا ب�����س��راء ه��ذا اجل��ه��از. وق��د ح���اول ال��ب��اح��ث��ون حت��دي��د هذا 

الختالف الأ�سا�سي، وا�سفني �سكلني خمتلفني من ال�سعادة.
ترتبط ال�سعادة )التلذذية( باملتعة واحل�سول على اكتفاء اآين، 
اإذاً، ترتكز هذه ال�سعادة على كيفية �سعورك  اإذا جاز التعبري. 

بالفرح واختبار م�ساعر مثل احلما�سة، والإثارة، والهتمام.
امل�������ق�������اب�������ل،  يف 
ت������رت������ب������ط 

�سعادة الإن�سان العامة العميقة بال�سعور بالر�سا حيال احلياة 
الإن�سان  )اإب���راز  على  ال�سعادة  ه��ذه  ترتكز  الأو���س��ع.  مبعناها 
جوليا  تو�سح  ح�سبما  احل��ي��اة(،  يف  هدفاً  وامتالكه  اإمكاناته 
بومي، التي تدر�ض العالقة بني ال�سعادة وال�سحة يف هارفارد. 
فكم ت�سعر اأنك م�ستقل وتتمتع باكتفاء ذاتي؟ كم تهتم بنموك 
ال�سخ�سي، طبيعة عالقاتك مع الآخرين، اأو ما اإذا كنت متلك 
قبول  م��ن  عالية  ب��درج��ة  تتحلى  اأو  احل��ي��اة  يف  عميقاً  ه��دف��اً 
الباحثون  ي��ح��اول  التي  املتغريات  بع�ض  ه��ذه  ت�سكل  ال���ذات؟ 
قيا�سها للح�سول على فكرة وا�سحة عما اإذا كان الإن�سان ينعم 

بال�سعادة العامة العميقة.
در�ض بع�ض العلماء �سكلَي ال�سعادة هذين يف املخترب ولحظا 
ب��ع�����ض الخ���ت���الف���ات امل���ه���م���ة. ف��ق��د اأظ���ه���ر ب��ح��ث يف جامعة 
من  اأك���رب  مب��ق��دار  ينعمون  ال��ذي��ن  ال��ن��ا���ض  اأن  وي�سكون�سون 
حيوية  التهاب  مبوؤ�سرات  يتمتعون  العميقة  العامة  ال�سعادة 
اأن  ري��ف  ك���ارول  الباحثة  وت��ذك��ر  الإنرتلوكن6-.  مثل  اأدن���ى، 
ال�سحية،  امل�ساكل  من  بعدد  ترتبط  احليوية  املوؤ�سرات  ه��ذه 
القلبية  والأمرا�ض  ال�سكري،  ال��داء  الأي�سية،  املتالزمة  مثل 
الوعائية. لذلك من املمكن مل�ستويات اأدنى منها اأن تقدم فوائد 
وقائية. كذلك لحظت ريف اأن التمتع ب�سبكة دعم اجتماعي 
اأقوى )جزء ل يتجزاأ من الكتفاء الطويل الأمد يف احلياة( 

يرتبط مب�ستويات اأدنى من املوؤ�سرات احليوية ذاتها.
كذلك قد ت�سهم ال�سعادة العامة العميقة )اأو ما ندعوه اأي�ساً 
بطريقة  ال��دم��اغ  ترابط  يف  ال�سخ�سي(  اأو  الداخلي  الكتفاء 
فتتعلق  الأم���د،  الق�سرية  اأو  التلذذية  ال�سعادة  اأم��ا  خمتلفة. 
ال�سلوك )الذي ي�سعرك بالفرح(، والذي ين�سط )دارات  بنوع 
امل������ك������اف������اأة( يف 
ال���������دم���������اغ 
ال�������������ت�������������ي 
تعتمد على 
ال������ن������اق������ل 
ال����ع���������س����ب����ي 
ال������دوب������ام������ني. 
وتمُعترب هذه املناطق 
مهمة اأي�ساً يف الإدمان. 
وهذا منطقي بالتاأكيد لأن 
اإر�����س����اء رغ���ب���ة اإدم���ان���ي���ة يثل 
ال�سعادة  اأ�سكال  من  الأب���رز  ال�سكل 

)التلذذية( الق�سرية الأمد.
ي�سعرون  َم���ن  ي���واج���ه  ع��ن��دم��ا  امل��ق��اب��ل،  يف 
ب��ال�����س��ع��ادة العميقة  اأع��م��ق )ي��ت��م��ت��ع��ون  ب�����س��ع��ادة 
الطويلة الأمد( حافزاً �سلبياً، يختربون ن�ساطاً اأكرب 
يف الق�سرة اجلبهية الأمامية من الدماغ، التي تتحكم 
تعقيداً.  الأك��رث  التفكري  اأو  التنفيذي  التخطيط  يف 
املناطق  ال��ن�����س��اط يف  ي��رتاج��ع  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة 
)ال�سفلى( من دماغهم، مثل اللوزة الدماغية، 
واخلوف.  الإج��ه��اد  جت��اه  فعلنا  ردود  م��رك��ز 
العامة  بال�سعادة  ينعمون  َمن  يعمل  كذلك 
احلوادث  تقييم  على  اأك��رب  ببطء  العميقة 
ال�سلبية على اأنها كذلك، ما يعني اأنهم اأقل 

عر�سة )للهلع( ب�سبب م�ساكل احلياة الكثرية.

هل للتعريف اأهمية؟
ل يدعم بع�ض الباحثني احلاجة اإىل الف�سل بني املفهومني، 
تف�سل  اأنها  ب��ومي  تو�سح  ك��اف.  واح��داً  تعريفاً  اأن  ويعتقدون 
العامة  ال�سعادة  ب��دل  الإي��ج��اب��ي(  النف�سي  )اخل��ري  م�سطلح 
راأي���ه���ا، )ي�����س��م��ل جمموعة  امل�����س��ط��ل��ح، يف  ال��ع��م��ي��ق��ة لأن ه���ذا 
احلياة،  الهدف يف  ال�سعادة،  فيها  امل�سطلحات، مبا  اأو�سع من 

)اخلري(  هذا  يتاز  احل��ي��اة...  يف  بالكتفاء  ال�سعور  التفاوؤل، 
مب�ساعر واأفكار وتوقعات اإيجابية يلكها الإن�سان عن حياته. 
حالة  اإىل  موؤ�سراً  اأ�سا�ساً  الإيجابي  النف�سي  اخلري  يمُعترب  اإذاً، 
علة،  اأو  مر�ض  اأي  من  خلوه  تتخطى  التي  النف�سية  الإن�سان 
كتلذذية  ال�سعادة  تعريف  يكون  ل  .قد  القلق(  اأو  الكاآبة  مثل 
اأو عامة عميقة على القدر الكبري من الأهمية. لكن الوا�سح 
اأن الإح�سا�ض )ب�سعور جيد( الذي منيل اإىل اعتباره �سعادة قد 
الر�سا  نوع من  الباحثون ك�سعادة:  يعّرفه  عما  يكون خمتلفاً 
واإذا  واجل�سدي.  العقلي  خرينا  على  ينعك�ض  الأم��د  الطويل 
عدلت مفهومك عن ال�سعادة لي�سمل تركيزاً اأكرب على اأوجهها 
باتخاذ  اأك���رب  �سعادة  نحو  بالتاأكيد  تتجهه  الأم���د،  الطويلة 

فح�سب خطوة مماثلة.

اأكرث من تفادي الكاآبة
ل �سك يف اأن عدم ال�سعور بالكاآبة ل يعني اأنك �سعيد. يجعل 
هذا الواقع هذه املناق�سة اأكرث تعقيداً )واأهمية( . ت�سري بومي: 
)قد ل تعاين على الأرجح اأعرا�ض الكاآبة اأو القلق، اإل اأن هذا 
. دارت مناق�سات  اأحوالك(  اأف�سل  اأنك يف  بال�سرورة  ل يعني 
طويلة بني علماء النف�ض حول ما اإذا كانت ال�سعادة والتعا�سة 
وجهني لعملة واحدة، اأو ما اإذا كانتا وحدتني منف�سلتني. رمُبط 
)�سوء احلال( النف�سي )الكاآبة، القلق، والغ�سب( مب�ساكل عدة 
خماطر  تنامي  اإىل  الكورتيزول  الإجهاد  هرمون  ارتفاع  من 
ال��ب��ط��ن وت���دين م��ع��دل الكول�سرتول  ال��ق��ل��ب وت���راك���م ده���ون 

اجليد.
�سحتنا،  م��ن  خمتلفة  ب��اأوج��ه  ي��رت��ب��ط  النف�سي  اخل���ري  ل��ك��ن 
وال�سحة  احليوية  اللتهاب  موؤ�سرات  مثل  �سابقاً،  ذكرنا  كما 
القلبية الوعائية، مع اأن هذا املجال مل يحَظ بالهتمام الكايف 
التغيريات  مبا�سرة  ال��درا���س��ات  اإح��دى  قارنت  الباحثني.  من 
البيولوجية التي ترتبط بخري الإن�سان اأو �سوء حاله. فعرثت 
على اختالفات كافية ت�سري اإىل اأن خري الإن�سان و�سوء حاله 
وحدتان  هما  ب��ل  واح����دة،  لعملة  وج��ه��ني  الأرج����ح  على  لي�سا 
منف�سلتان متاماً. وقد يف�سر هذا مَل ل يكفي األ تعاين الكاآبة. 
التي نريد  الفوائد اجل�سدية  بال�سعادة هو ما يولد  فال�سعور 

جميعاً اأن نك�سبها.

ما الذي يجعلك �صعيدًا؟
اإذا مل تكن الإن�سان الأك��رث �سعادة يف العامل، فال تخف. ثمة 
طرق عدة تتيح لك تعزيز ال�سعور بالكتفاء يف احلياة وتطوير 
عقلياً  اإيجاباً  عليك  ينعك�ض  قد  ما  بال�سعادة،  اأق��وى  اإح�سا�ض 
الأمور  يف  التفكري  ي�سكل  وقد  امل�ستقبل.  ويف  اليوم  وج�سدياً 

التي تفرحك اخلطوة الأوىل نحو حتقيق ال�سعادة.
ال�سخ�سي  النمو  اأه��داف��ه��م  ت�سمل  َم��ن  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  اأظ��ه��ر 
املال  وراء  �سعوا  �سعادة، مقارنة مبن  اأكرث  كانوا  والجتماعي 
وال�سعادة  التلذذية  ال�سعادة  بت�سنيف  هذا  يذكرنا  وال�سهرة. 
)ببلوغك  دي�سي:  اإدوارد  الدرا�سة  يفيد معد  الأعمق.  العامة 
�سيارة جميلة،  الأم��ريك��ي، مثاًل )منزل كبري،  اأه��داف احللم 
اإىل  حاجتك  جهة  م��ن  اكتفاء  اأق��ل  ت�سعر  ف��اخ��رة(،  ومالب�ض 
العامل )لأن��ك تعتمد على  اأنك فاعل يف  ال�ستقالل وال�سعور 
املبا�سر(، ما يفاقم �سوء  تدابري خارجية ل تخ�سع لتحكمك 

احلال( .
اإذاً، يبدو اأن ال�سعي وراء الغنى املادي اجلذاب )منزل جميل، 
نف�سياً،  فقراً  اأك��رث  يجعلنا  قد  جم��ه��ورات(  اأو  ف��اخ��رة،  �سيارة 
واإر�ساء  ال�سخ�سي  النمو  مثل  ال��ك��ربى،  ب��الأه��داف  مقارنة 

الذات.
ت�سدد الدرا�سة على الفارق بني ما نظن اأنه قد يجعلنا �سعداء 
وما ي�سعرنا بال�سعادة حقاً وبالتايل اأ�سحاء ج�سدياً. فباتباعك 
قيمك والعثور على طرق للعطاء، تخدم نف�سك يف النهاية. اإذاً، 

�سعوراً جيداً. يو�سح  التي متنحك  بالأمور  اأن تقوم  ل يكفي 
دي�سي: )اإذا كنت تعي�ض حياتك بالطول والعر�ض، ف�ستخترب 
عي�ض  كيفية  تتعلم  اأن  اأردت  اإذا  ولكن  ع��دة.  اإيجابية  عواطف 
 . ال�سخ�سي(  اخل��ري  عن  البحث  يكفي  فال  معنى،  ذات  حياة 
ن�ساطات حتمل  على  تعرث  اأن  ال�سروري  اأخ��رى، من  بكلمات 
قيماً بالغة الأهمية وتعمل على اأن تكون جزءاً منها )بالقيام 
مبا توؤمن به، التطوع، اأو امل�ساعدة يف جمتمعك بطرق اأخرى(، 

ما �سيعود عليك بفوائد اأكرب على الأرجح.

الدرب الأكرث اإ�صراقًا
��ع��ت��رب ال��ع��الق��ة ب��ني ال�����س��ع��ادة وال�����س��ح��ة ب�����س��ي��ط��ة. وثمة  ل تمُ
ن��زال جنهلها وتتخطى ما قد يقدمه هذا  تفا�سيل كثرية ل 
املقال. لكننا نتعلم اأن ال�سعادة اأو بالأحرى ال�سعور باأن حلياتنا 
معنى ل يرتبط بال�سحة اجل�سدية فح�سب، بل اأي�ساً ب�سحة 

الدماغ.
على �سبيل املثال، يعاين مر�سى الزهاير الذين يلكون هدفاً 
معرفية(،  )م�ساكل  اأق��ل  باأعرا�ض  يمُ�سابون  احلياة  يف  ومعنى 

مقارنة مبن ل ينعمون مبيزة مماثلة. يف املقابل، يمُعترب خطر 
الإ���س��اب��ة ب��اأن��واع حم��ددة م��ن اخل���رف، منها ال��زه��اي��ر، اأكرث 
ارتفاعاً بني َمن يعانون الكاآبة يف منت�سف العمر اأو مع التقدم 
اأن هذه العالقات تعقد فهمنا لل�سعادة  ال�سن. ول �سك يف  يف 

وال�سحة، ويجب اأن ناأخذها دوماً يف العتبار.
خ��ال���س��ة ال���ق���ول، ن���درك اأن ث��م��ة رواب����ط ق��وي��ة ب��ني ال�سحة 
وال�سعادة، ال�سعور بالكتفاء يف احلياة، واحل�سول على هدف 
بينها.  التفاعل  ط��رق  عن  الكثري  جنهل  ن��زال  ل  لكننا  فيها. 
ف��اخل��ري ال��ع��ق��ل��ي، ���س��وء احل����ال، ال��دع��م الج��ت��م��اع��ي، خيارات 
منط احلياة، وال�سحة اجل�سدية، ت�سكل كلها �سبكة وا�سعة من 
املتغيريات التي توؤثر اأحدها يف الآخر.فيما يوا�سل الباحثون 
اأن  اجليد  من  يكون  قد  العالقات،  ه��ذه  حتديد  على  عملهم 
اأن  يف  �سك  ول  احلياة.  يف  هدفك  لكت�ساف  الوقت  تخ�س�ض 
هذا �سيعود بالفائدة على �سحتك، و�سيجعل حياتك اليومية 
�ستحمل  املقبلة  ال�سنوات  اأن  املوؤكد  من  وحما�سة.  متعة  اأكرث 
لنا فهماً اأعمق ملاهية ال�سعادة، نف�سياً وج�سدياً. وقد يوؤدي هذا 

بحد ذاته اإىل فهم اأعمق ملاهية ال�سحة.

اإ�ستعادة  على  ت�ساعدك  فقط  ث��وان   10 كانت  اذا 
�سحتك املثالية .. ماذا تنتظر اذن .. اإقراأ التعليمات 

التالية ونفذها بكل ب�ساطة..

متكامال  فطورا  تتناول  حليبك:هل  اإ���س��رب   1-
غنيا باملغذيات؟ تعترب رقائق الفطور من الوجبات 
للجميعل�سهولة  وامل��ح��ب��ب��ة  بالفيتامينات  الغنية 
اإع����داده����ا ول��ك��ن ه���ل ت��ع��رف ب����اأن 40 ب��امل��ائ��ة من 

الفيتامينات املوجودة يف الرقائق تذوب يف احلليب. 
اإذا مل ت�سرب احلليب املتبقي، فلن حت�سل على هذه 

الفيتامينات!

من  اأكواب  ب�سعة  للتمرين:�سرب  البارد  املاء   2-
يح�سن  اأن  التمرين يكن  واأث��ن��اء  قبل  البارد  امل��اء 
باملائة.   23 ح��وايل  اإىل  التحمل  من قدرتك على 
املزيد من  اإن��ف��اق  ال��ب��ارد ج�سمك على  امل��اء  ويجرب 

من  ويرفع  اجل�سم،  لت�سخني  احل��راري��ة  ال�سعرات 
الأي�ض اأي�سا.

القوة  من  يزيد  الأوزان  الأوزان:رف����ع  اأرف��ع   3-
ال��ع�����س��ل��ي��ة وي�����س��اع��د ع��ل��ى ح����رق ال����ده����ون، ولكن 
ن�����س��ب��ة القدرة  ال��ك��ل��م��ات ال��ت�����س��ج��ي��ع��ي��ة ت��زي��د م���ن 
حاول  ل���ذا  ب��امل��ائ��ة،   8 –  5 بن�سبة  التحمل  ع��ل��ى 
النادي  اىل  ال��ذه��اب  عند  لت�سجيعك  �سديق  اأخ��ذ 

الريا�سي لزيادة م�ستوى طاقتك.

باأن  ال��درا���س��ات  ق��درت��ك:اأظ��ه��رت  على  راه���ن   4-
غالبا  جناحهم  على  يراهنون  ال��ذي��ن  الأ�سخا�ض 
م���ا ي��ن��ج��ح��ون يف حت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���م ب��ن�����س��ب��ة 97 
ب��امل��ائ��ة. ل���ذا ح���اول اأن ت��راه��ن ع��ل��ى ق��درت��ك على 
عادة  اأي  اأو  التدخني،  عن  التوقف  ال��وزن،  خ�سارة 
وقت  اي  من  للنجاح  اأق��رب  و�ستكون  اخ��رى  �سيئة 

م�سى.

الأحمر  القوة:اللون  يعني مزيدا من  الأحمر   5-
ولهذا  والطاقة،  الغ�سب،  الأث��ارة،  لأنه رمز  مميز 
اللون  ذات  وال���ف���واك���ه  اخل�������س���ار  حت���ب  اأن  ي��ج��ب 
فعالة  اأك�سدة  م�سادة  على  حتتوي  لأن��ه��ا  الأح��م��ر 

جدا حتميك وت�ساعدك على حماربة الأمرا�ض.

نف�سك  تتخ�سل  كنت  اأقدامك:اإذا  اإىل  اإ�ستمع   6-

يقوله  ملا  وفقا  الرك�ض  اىل  بحاجة  فاأنت  ترك�ض، 
للح�سول على وقت  تنظيم وقتك  ج�سمك. حاول 
الإمكان،  ق��در  والتمرين  والهرولة  للرك�ض  ك��اف 

املعجزات. ت�سنع  اأن  يكن  دقيقة   30

-7 ل ت�سرتي خبز احلنطة: لالأ�سف تقوم بع�ض 
الدب�ض  ب�سبغة  الأب��ي�����ض  اخل��ب��ز  ب�����س��ب��غ  امل��خ��اب��ز 
بدل  لذا  احلنطة(.  )خبز  مثل  داكنا  يبدو  جلعله 
م��ن ���س��راء اي خ��ب��ز ل��ون��ه داك����ن، ت��اأك��د م��ن وجود 
مل�سق مكونات على اخلبز قبل �سرائه، ابحث عن 
كلمات مثل "100 باملائة حنطة اأو حبوب كاملة. 

والأف�سل تناول خبز اجلاودار العايل بالألياف.

اأن  ي��ك��ن  ل��ل��درا���س��ات  ق��وت��ك:وف��ق��ا  م���ن  زد   8-
بناءا  خا�سة  للج�سم  فعال  ج��ي��دا  امل��ق��اوم��ة  تعترب 
الوزان  رف��ع  على  ت��ت��درب  عندما  ل��ذا  الع�سالت. 
ال�����س��غ��رية ح����اول دف���ع ن��ف�����س��ك ل��رف��ع ال�����وزن قدر 
الإم����ك����ان ح��ت��ى ل���و ا����س���ط���ررت لإ���س��ت��ع��م��ال يدك 

الأخرى.

اق�����دام  اىل  ال�����راأ������ض  م����ن  ج�����س��م��ك  ج���ف���ف   9-
ج�سمك  بتجفيف  ق��م  ال�ستحمام،  الأ���س��اب��ع:ب��ع��د 
اأ�سابع  اأط�����راف  اإىل  ال���راأ����ض  اأع��ل��ى  م��ن  ب��ال��ك��ام��ل 
القدم. البلل يكن اأن ي�سبب الت�سنجات والإ�سابة 

بالمرا�ض.

متتع ب�سحة مثالية بخطوات ب�سيطة

حالتك العقلية توؤثر على �صحتك

ال�سعداء اأقل ميال اإىل ال�سعور بالجهاد

مــنــ�عـــــات
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العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6032   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: قلعة حلب لتاأجري ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47654.6٢( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�سان/تيدا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
املمولة  )96138/خ�سو�سي/ال�سارقة/ابي�ض/٢015/ابي�ض(  رق��م  �سالون( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6008   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: مات�سيلي�ض لتاأجري ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )4٢601.95( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)تويوتا/يار�ض/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  املنذر لتخاذ  �سي�سطر 
هات�سباك( رقم )99356/خ�سو�سي/دبي/C/٢013/ا�سود( املمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5935   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: قلعة حلب لتاأجري ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47648.6٢( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�سان/تيدا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
املمولة  )968٢4/خ�سو�سي/ال�سارقة/ابي�ض/٢015/ف�سي(  رقم  هات�سباك( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6027   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: دائرة الطريان املدين ارناتيك قطع غيار ال�سيارات   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )15184.44( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ف��ورد/رجن��ر/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
بيك اب كابينة واحدة( رقم )546٢7/خ�سو�سي/الفجرية/A/٢013/ابي�ض( 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5971   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جينيال لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م    

نتيجة  دره��م   )٢48٢8( وق���دره  مبلغ  ���س��داد  ب�سرورة  اليه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ينذر 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ه��اي��ون��داي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

املمولة  )805٢7/خ�سو�سي/دبي/M/٢015/ف�سي(  رقم  اك�سنت/�سالون( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6050   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: احلار�ض للتجارة العامة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )37340.19( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ميت�سوبي�سي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
)60346/خ�سو�سي/ال�سارقة/٢015/٢/ابي�ض(  رقم  �سحن(  اب  كتنرت/بيك 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5925   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: النجم ال�سرقي لتجارة احلديد   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )498٢4.٢3( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�سيارة )اي�سوزو/ان  بي  التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �سي�سطر 
)1475٢/خ�سو�سي/ال�سارقة/٢014/٢/ابي�ض(  رق��م  �سحن(  اب  ار/ب��ي��ك 

املمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6018   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جينيال لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )٢0٢14.31( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ه��اي��ون��داي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

املمولة  )45930/خ�سو�سي/دبي/I/٢015/رمادي(  رقم  10/هات�سباك(  اي 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5961   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جينيال لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )14891.01( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)كيا/بيكانتو/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة ل�ساحلكم  �سالون( رقم )91353/خ�سو�سي/دبي/O/٢014/ف�سي( 
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6048   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سلها حممد �سيد لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة    

درهم   )63٢68.95( وق����دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�سر  تاريخ  ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
)ني�سان/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر  وال 

املمولة  )46309/خ�سو�سي/دبي/G/٢014/ر�سا�سي(  رقم  �سني/�سالون( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5984   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ري�سيكي�ض نيدوجماتو نيالكانتان كوجني   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )57663.58( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ه��اي��ون��داي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

املمولة  )76٢1٢/خ�سو�سي/دبي/K/٢015/بني(  رق��م  �سينتايف/ا�ستي�سن( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6053   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: فاخر ابراهيم يو�سف �سهدادي   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )1٢3615.٢3( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )بي ام دبليو/530/
I�سالون( رقم )91007/خ�سو�سي/دبي/A/٢013/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5919   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: النور�ض لتجارة املالب�ض اجلاهزة   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )47970.41( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)تويوتا/برادو/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة  )79645/خ�سو�سي/عجمان/A/٢01٢/ابي�ض(  رق��م  ا�ستي�سن( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6013   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: امبري �ستار ل�سيانة املباين واحوا�ض ال�سباحة - �ض ذ م م    

درهم   )56411.87( وق����دره  مبلغ  ���س��داد  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�سر  تاريخ  ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
)تويوتا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال 
املمولة  )60457/خ�سو�سي/دبي/Q/٢015/ابي�ض(  رقم  يار�ض/هات�سباك( 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5938   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: ال�سرمد لالعمال الكهروميكانيكية 

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )4075٢.56( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/هاي ا�ض 
ل�ساحلكم  املمولة  )٢4663/خ�سو�سي/دبي/F/٢014/ابي�ض(   رقم  /با�ض( 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6033   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: بيغ دادي رنت اي كار - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )498٢4.٢7( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�سان/�سني/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج��راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة ل�ساحلكم  �سالون( رقم )77314/خ�سو�سي/دبي/Q/٢016/ف�سي( 
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5976   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: بريناندو دل لتنظيف املباين وامل�ساكن   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )55910.٢٢( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
/H1/سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )هايونداي�
فان( رقم )64951/خ�سو�سي/دبي/Q/٢016/ابي�ض( املمولة ل�ساحلكم من 

قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6052   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: �سالح جمدي �سالح ال�سوربجي   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )50696.48( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)كيا/اوبتيما/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 
ل�ساحلكم  املمولة  )308٢0/خ�سو�سي/دبي/B/٢015/ابي�ض(  رقم  �سالون( 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5930   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه : قلعة حلب لتاأجري ال�سيارات   

نتيجة  درهم   )47594.8( وق��دره  �سداد مبلغ  ب�سرورة  اليه  املنذر  املنذر  ينذر 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ني�سان/تيدا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر 

املمولة  )95743/خ�سو�سي/ال�سارقة/ابي�ض/٢015/ا�سود(  رقم  هات�سباك( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6021   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: واو بينوي �سوبر ماركت - �ض ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )٢103٢.67( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ه��اي��ون��داي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

املمولة  )66571/خ�سو�سي/دبي/E/٢013/ا�سود(  رقم  توك�سان/ا�ستي�سن( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/5965   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: حممد �سكيل �سليم با�سا   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )46373.16( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
�سي�سطر املنذر لتخاذ الجراءات التنفيذية على ال�سيارة )تويوتا/فورت�سرن/

املمولة  لوؤلوؤي(  )68114/خ�سو�سي/دبي/M/٢013/ابي�ض  رقم  ا�ستي�سن( 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6049   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: اوبال للكمبيوتر   

وق���دره )٢1٢475.4٢( درهم  ���س��داد مبلغ  ب�����س��رورة  ال��ي��ه  امل��ن��ذر  امل��ن��ذر  ي��ن��ذر 
 ، الن�سر  تاريخ  ا�سبوع من  التق�سيط وذل��ك خالل  بيع  نتيجة الخ��الل بعقد 
)تويوتا/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج���راءات  لتخاذ  املنذر  �سي�سطر  وال 
لندكروزر/ا�ستي�سن( رقم )56007/خ�سو�سي/دبي/N/٢016/ازرق( املمولة 

ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6005   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: جينيال لتاأجري ال�سيارات - �ض ذ م م   

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )٢0٢14.31( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
)ه��اي��ون��داي/ ال�سيارة  على  التنفيذية  الج����راءات  لت��خ��اذ  امل��ن��ذر  �سي�سطر 

املمولة  )47384/خ�سو�سي/دبي/I/٢015/رمادي(  رقم  10/هات�سباك(  اي 
ل�ساحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
انذار عديل بالن�شر
رقم 2017/6054   

املنذر/بنك راأ�ض اخليمة الوطني - �ض م ع 
املنذر اليه: بالل ال�سحي ل�سيانة ال�سفن - �ض ذ م م    

ينذر املنذر املنذر اليه ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )35346.٢9( درهم نتيجة 
وال   ، الن�سر  ت��اري��خ  م��ن  ا�سبوع  خ��الل  وذل��ك  التق�سيط  بيع  بعقد  الخ���الل 
ال�سيارة )تويوتا/هاي�ض/ التنفيذية على  املنذر لتخاذ الج��راءات  �سي�سطر 
ل�ساحلكم  املمولة  )68014/خ�سو�سي/دبي/O/٢013/ابي�ض(  رقم  با�ض( 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر الخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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املال والأعمال

الودائع بالدرهم تقفز لـ 497.65 مليار 
بالغة اأعلى م�ستوياتها منذ 5 �سنوات

•• اأبوظبي -وام: 

الإم��ارات اىل  امل�سريف يف دولة  الودائع بالدرهم لدى اجلهاز  قفزت قيمة 
اأعلى م�ستوياتها منذ اأكرث من خم�ض �سنوات بعدما بلغ اجمايل ر�سيدها 
املا�سي وذلك وفقا لأحدث  يوليو  �سهر  نهاية  497.65 مليار درهم مع 

الإح�ساءات ال�سادرة عن م�سرف الإمارات املركزي.
ويظهر الر�سم البياين حلركة الودائع اأن ال�سهور ال�سبعة الأوىل من العام 
البنوك من  ر�سيد  دره��م يف  مليار   17.1 زي��ادة مبقدار  �سهدت   2017
العملة املحلية وهو الكرب من حيث القيمة املودعة يف هذه الفرتة وذلك 

منذ العام 2013 .
وجاء الرتفاع الكبري امل�سجل يف ر�سيد الودائع بالعملة املحلية بح�سب راأي 
العديد من خرباء القطاع البنكي ليعك�ض مدى الثقة بالدرهم الذي يتمتع 
بقوة كبرية مقارنة مع العمالت الأخرى وذلك بالإ�سافة اىل العائد اجليد 
الذي يكن ان يحققه امل�ستثمر عليها يف حال ايداعها لدى البنوك �سواء 

لالآجال الق�سرية اأو املتو�سطة اأو الطويلة.
كان  املا�سي  مايو  �سهر  اأن  املركزي  امل�سرف  اح�ساءات  خالل  من  ويت�سح 
الأكرث ن�ساطا من حيث حجم الودائع بالعملة املحلية وبلغت قيمتها 10 
 494.2 اىل  البنوك  ل��دى  ر�سيدها  اجمايل  من  رف��ع  ما  دره��م  مليارات 

مليار درهم مقارنة مع 484.2 مليار درهم يف ابريل من العام 2017.
3.6 م��ل��ي��ار دره����م اىل  ال��ق��ي��م��ة مب��ق��دار  ي��ون��ي��و انخف�ست  ���س��ه��ر  وخ����الل 
490.5 مليار درهم قبل اأن تعاود ارتفاعها جمددا يف �سهر يوليو وت�سل 
اىل 497.65 مليار درهم طبقا لح�ساءات امل�سرف املركزي. وعلى �سعيد 
وو�سل  ا�ستقرارها  على  حمافظة  الجنبية  بالعملة  الودائع  بقيت  مت�سل 
اجمايل الر�سيد لدى البنوك ما ي�ساوي قيمته نحو 269.2 مليار درهم 

مقارنة مع 270 مليار درهم يف نهاية العام 2016 .

ارتفاع اأ�سعار النفط يقود الناجت 
املحلي العربي للنمو بـ 2.9 باملائة

•• اأبوظبي-وام: 

باملائة   2.9 اإىل   2016 ع��ام  يف  العربي  املحلي  الناجت  منو  معدل  اإرت��ف��ع 
يف  الإقت�سادية  الإ�سالحات  نتيجة   2015 عام  باملائة يف   2.5 ب�  مقارنة 
اإىل  اأدى  النفط مما  اأ�سعار  الن�سبي الذي �سهدته  الإرتفاع  ال��دول و  بع�ض 
عن  �سادر  تقرير  بح�سب  وذل��ك  باملنطقة  الإقت�سادي  الن�ساط  يف  حت�سن 
ولفت  “�سمان«.  ال�سادرات  واإئتمان  ال�ستثمار  ل�سمان  العربية  املوؤ�س�سة 
“وام” على ن�سخة منه اىل توقعات �سندوق النقد  التقرير الذي ح�سلت 
العربية  املنطقة  الجمايل يف  املحلي  للناجت  النمو  باإرتفاع معدل  ال��دويل 
اىل 3 باملائة خالل العام اجلاري واإىل 3.7 باملائة يف العام املقبل. واأ�سار 
التقرير اإىل تراجع متو�سط دخل املواطن العربي من �سبعة الف و 324 
دولرا يف عام 2015 اإىل �سبعة الف و 231 دولرا يف عام 2016 ب�سبب 
اإرتفاع معدل منو ال�سكان اإىل 4.9 باملائة.. مو�سحا ان معدلت الت�سخم 
يف الدول العربية عاودت الإرتفاع يف عام 2016 لتبلغ 5.6باملائة مقارنة 
مبعدل ارتفاع بلغ 4.8 يف عام 2015 وذلك انعكا�سا لرتفاع ا�سعار عدد 
من ال�سلع الرئي�سية يف املنطقة وخ�سو�سا الطاقة و ال�سلع الغذائية وغريها 
من ال�سلع التي طالتها اجراءات الغاء وتقلي�ض الدعم احلكومي يف عدد من 
الدول. وبح�سب التقرير فاإن تدفقات ال�ستثمار الجنبي املبا�سر الوارد اىل 
الدول العربي �سهدت تراجعا مبعدل 10 باملائة اإىل نحو 40 مليار دولر 
عام 2015 وقد مثلت ال�ستثمارات الواردة اىل الدول العربية ما ن�سبته 
2.3 باملائة فقط من الإجمايل العاملي البالغ 1.76 تريليون دولر و 5.2 
 .2015 765 مليار دولر عام  البالغ  النامية  اإجمايل الدول  باملائة من 
وبالن�سبة حلركة التجارة العربية لل�سلع و اخلدمات فقد توا�سل تراجعها 
1971 مليار دولر  اإىل  باملائة   3.8 وبن�سبة  87.5 مليار دولر  مبقدار 
عام 2016 مع توقعات مبعاودة منوها بقيمة 173 مليار دولر وبن�سبة 
2144 مليار دولر عام 2017 ويف هذا املجال انخف�ست  8.8 باملائة اإىل 
ال�سادرات العربية من ال�سلع و اخلدمات مبقدار 56 مليار دولر وبن�سبة 
اىل 938 مليار دولر عام 2016 مع توقعات بنموها بقيمة 118   5.6
 2017 ع��ام  دولر  مليار   1056 اىل  12.6باملائة  وبن�سبة  دولر  مليار 
باملائة   85 ال��ذي لزال يثل  النفط  لأ�سعار  املتوقع  التح�سن  مع  ل�سيما 
من ال�سادرات ال�سلعية للمنطقة كما انخف�ست الواردات العربية من ال�سلع 
مليار   1033 اىل   2.1 وبن�سبة  دولر  مليار   22.5 مبقدار  اخلدمات  و 
دولر عام 2016 مع توقعات مبعاودة الرتفاع مبقدار 55.3 مليار دولر 

وبن�سبة 5.4 باملائة اىل 1088 مليار دولر عام 2017.

»اإك�سبو ال�سني والدول العربية« ينطلق 
اليوم مب�ساركة اإماراتية رفيعة امل�ستوى

•• نينغ�صيا - ال�صني-وام: 

ومعر�ض  موؤمتر  فعاليات  يف  امل�ستوى  رفيع  بوفد  الم���ارات  دول��ة  ت�سارك 
اليوم يف مدينة  2017” ال��ذي ينطلق  العربية  وال��دول  “ال�سني  اأك�سبو 
 8 حتى  وي�ستمر  ال�سني  غ��رب  �سمال  نينغ�سيا  مقاطعة  عا�سمة  ين�سوان 
�سبتمرب اجلاري. ويرتاأ�ض وفد الدولة امل�سارك يف اإك�سبو “ال�سني والدول 
العربية” �سعادة جمعة حممد الكيت وكيل وزارة القت�ساد امل�ساعد لقطاع 
التجارة اخلارجية اإىل جانب عدد من كبار امل�سوؤولني احلكوميني ورجال 
امل�ساعد  القت�ساد  وزارة  وكيل  الكيت  �سعادة جمعة حممد  واأك��د  الأعمال. 
“ال�سني  اإك�سبو  معر�ض  يف  امل�ساركة  اأهمية  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  لقطاع 
والدول العربية 2017” م�سريا اإىل اأن هذا احلدث الدويل املميز توليه 
خمتلف الدول العربية اهتماما كبريا اإذ اأ�سبح من�سة ا�سرتاتيجية للحوار 
والت�سال  وال��ت��ج��اري  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  ح��ول  ال��رف��ي��ع  امل�ستوى  على 
الثقايف بني ال�سني والدول العربية. واأ�سار اإىل اأن ال�سني تعد اأهم �سريك 
باإجمايل حجم تبادل جتاري  املا�سي  العام  الإم��ارات خالل  جتاري لدولة 
بلغ 170.2 مليار درهم . لفتا اإىل اأن م�ساركة وزارة القت�ساد يف اأك�سبو 
ال�سني والدول العربية ياأتي يف اإطار �سعي الوزارة للرتويج لقت�ساد دولة 
الإمارات يف املحافل الدولية والتعريف بالبيئة ال�ستثمارية اجلاذبة التي 

تتمتع بها وا�ستعرا�سها اأمام امل�ستثمرين من �ستى اأنحاء العامل.

الدورة العا�صرة جلائزة التميز يف اخلدمات الإلكرتونية.. عقد من الإجنازات على طريق التجارة الذكية 

�سلطان بن �سليم: مواكبة التغيري وموا�سلة التطوير ي�سمن ا�ستدامة الأعمال 
وحتقيق مرتبة متقدمة يف التناف�سية الدولية متا�سيا مع روؤية القيادة الر�سيدة

النافذة  التجارية،  دبي  موؤ�س�سة  حتتفل 
واخلدمات  ل��ل��ت��ج��ارة  امل���وح���دة  ال��ذك��ي��ة 
ملجموعة  والتابعة  دب��ي  يف  اللوج�ستية 
�سنوات   10 مبرور  العاملية،  دبي  موانئ 
“جائزة  ال�سنوية  تاأ�سي�ض جائزتها  على 
الإلكرتونية”،  اخل���دم���ات  يف  ال��ت��م��ي��ز 
اأرب�����ع ف��ئ��ات ج���دي���دة لتكرمي  ب��اإ���س��اف��ة 
غيت”  “لوجي  ت��ط��ب��ي��ق  م�����س��ت��خ��دم��ي 
احللول  يف  املتخ�س�ض   LogiGate
امل��ب��ت��ك��رة حل��ج��ز خ��دم��ات ال��ن��ق��ل الربي 
وامل�������س���ت���ودع���ات وذل������ك خ�����الل ال������دورة 
اإق��ام��ت��ه��ا يف   ال��ع��ا���س��رة للجائزة وامل��زم��ن 

دبي خالل الربع الأول من 2018.
اخل����دم����ات  يف  ال���ت���م���ي���ز  “جائزة  ت���ع���د 
يف  ن��وع��ه��ا  م���ن  الأوىل  الإلكرتونية” 
املتميزة  املوؤ�س�سات  ت��ك��رم  ال��ت��ي  املنطقة 
يف جم����ال ت��ب��ن��ي اخل���دم���ات ال��ذك��ي��ة يف 
واخلدمات  وال�����س��ح��ن  ال���ت���ج���ارة  ق��ط��اع 

اللوج�ستية.
العا�سرة  دورت���ه���ا  يف  اجل���ائ���زة  وت�����س��ه��د 
اإطالق فئات جديدة لت�سجيع ا�ستخدام 
تطبيق “لوجي غيت” من خالل تكرمي 
نقل  واأف�����س��ل عميل  ب���ري،  ن��اق��ل  اأف�سل 
واأف�سل  واأف�سل مالك م�ستودعات  بري 
اختيار  و���س��ي��ت��م  م�������س���ت���ودع���ات.  ع��م��ي��ل 
الفائزين بناًء على عدد املعامالت التي 
العام  التطبيق خ��الل  اإجن��ازه��ا ع��رب  مت 

.2017
 ك��م��ا ���س��ي�����س��ت��م��ر ت���ك���رمي امل��ت��م��ي��زي��ن يف 
ف���ئ���ة اخل�����دم�����ات ال���ذك���ي���ة يف خ���دم���ات 

الأعمال  تت�سم طبيعة  واملنطقة احلرة: 
يحتم  م��ا  امل�ستمر  ب��ال��ت��ح��ول  وال��ت��ج��ارة 
التطوير  وم��وا���س��ل��ة  ال��ت��غ��ي��ري  م��واك��ب��ة 
الأع����م����ال وحتقيق  ا���س��ت��دام��ة  ل�����س��م��ان 
الدولية   التناف�سية  يف  متقدمة  مرتبة 
مت��ا���س��ب��ا م���ع روؤي������ة الإم��������ارت 2021 
ذكية  مدينة  اإىل  دب��ي  حتويل  وم�سروع 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  اأط��ل��ق��ه ���س��اح��ب  ال����ذي 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، نائب رئي�ض 
ال���دول���ة رئ��ي�����ض جم��ل�����ض ال�����وزراء حاكم 
ا�سرتاتيجية  رك����زت  اهلل«.  »رع����اه  دب���ي 
دب���ي ال��ت��ج��اري��ة يف ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي على 
من  الإلكرتونية  اخلدمات  تبني  تعزيز 
وتعزيز  الأع��م��ال  ممار�سة  ت�سهيل  اأج��ل 
واملناف�سة  ال���س��ت��دام��ة  ع��ل��ى  دب���ي  ق���درة 
عرب  للم�ستثمرين  ج��اذب��ي��ت��ه��ا  وزي�����ادة 
وقد  ال��ذك��ي��ة.  التكنولوجيات  ت��وظ��ي��ف 
جنحنا يف  حتقيق ن�سبة تبني خلدماتنا 
اأكرث  يف  املئة  يف   98 بلغت  الإلكرتونية 
م��ن 820 خ��دم��ة ت��ق��دم ح�����س��ري��اً عرب 
الذكي  والتطبيق  الإلكرتونية  البوابة 
اأم��ام حت��ول جديد يف  الآن  لكننا  لدبي، 
من�سات  اإط��الق  ونوا�سل  التجارة  عامل 
ذك����ي����ة م���ت���ك���ام���ل���ة ل���ك���ي ن���ح���اف���ظ على 
غيت«  »ل��وج��ي  من�سة  ومنها  �سدارتنا، 
املبتكرة واملتطورة حلجز خدمات النقل 
ال���ربي وامل�����س��ت��ودع��ات، ون��وا���س��ل العمل 
التطبيقات  م���ن  امل���زي���د  اإط������الق  ع��ل��ى 
ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��زز خ��دم��ات��ن��ا  وت�سعد 

عمالئنا وجميع اأ�سحاب امل�سلحة. 

M-Token، وفئة اخلدمات الذكية 
يف خدمات املناطق احلرة وفئة اخلدمات 
الذكية يف خدمات التخلي�ض اجلمركي، 
وفئة اخلدمات الذكية يف خدمات الدفع، 
التجارة  جم��ال  يف  للعام  الب��ت��ك��ار  وفئة 
�ست�ستمر  كما  اللوج�ستية.  واخل��دم��ات 
اإحدى  ال�سادرات،  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة 
خالل  م��ن  دب���ي،   اقت�سادية  موؤ�س�سات 
���س��راك��ت��ه��ا م���ع دب���ي ال��ت��ج��اري��ة بتقدمي 
“جائزة  امل�سدرين وهما  جائزتني لفئة 
امل�سدر اجلديد للعام” و”جائزة امل�سدر 

املبتكر للعام”.
بن  اأحمد  �سلطان  ق��ال  ال�سياق  ه��ذا  ويف 
والرئي�ض  الإدارة  جمل�ض  رئي�ض  �سليم، 
العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
رئ���ي�������ض م��وؤ���س�����س��ة امل����وان����ئ واجل����م����ارك 

امل���ه���ن���د����ض حممود  ع���ل���ق  م����ن ج���ان���ب���ه 
ال��ب�����س��ت��ك��ي، ال��رئ��ي�����ض ال��ت��ن��ف��ي��ذي لدبي 
ثورة  الآن  “ن�سهد  ق���ائ���اًل:  ال��ت��ج��اري��ة 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  ج������دي������دة يف جم��������ال 
التجارة  قطاعي  على  توؤثر  واملعلومات 
مواجهة  ويف  عاملياً.  الأع��م��ال  وممار�سة 
ذل����ك ت�����س��اع��د م��ن��ا���س��ت��ن��ا ال��ذك��ي��ة على 
ونحن  ذك��ي،  باأ�سلوب  التجارة  ممار�سة 
يف ه��ذه امل��رح��ل��ة  ن��دي��ن ب��ق��در كبري من 
تبنوا  الذين  لعمالئنا  والعرفان  ال�سكر 

خدماتنا الذكية”.
اعتبار  ���س��ن��وا���س��ل  ال��ب�����س��ت��ك��ي:  واأو����س���ح 
التميز يف اخلدمات الإلكرتونية  جائزة 
قطاع  يف  التميز  لتكرمي  رئي�ساً  ح��دث��اً 
ال����ت����ج����ارة و����س���ن���وا����س���ل ال�������س���راك���ة مع 
والأنظمة  احل��ل��ول  تطوير  يف  عمالئنا 

ال��ت��ي ي��ح��ت��اج��ون��ه��ا م��ن اأج����ل ال��ب��ق��اء يف 
اأي�ساً  لنا  �سي�سمن  م��ا  وه��و  ال�����س��دارة، 
والإمارات  دبي  �سدارة  على  نحافظ  اأن 
كاأف�سل وجهة ملمار�سة الأعمال والعمل 

واحلياة.
املدير  العو�سي،  �ساعد  املهند�ض  وق��ال 
التنفيذي ملوؤ�س�سة دبي لتنمية ال�سادرات: 
عاملياً  من��وذج��اً  لتكون  املوؤ�س�سة  ت��ه��دف 
والرتويج،  ال��ت�����س��دي��ر  ق��ط��اع  ل��ت��ط��وي��ر 
اإي����ج����اد م��ن��ظ��وم��ة مالئمة  م���ن خ����الل 
على  ا�سرتاتيجيتنا  وتركز  للم�سدرين. 
بناء عالقات التعاون مع اجلهات املوؤثرة 
واإطالق  ال��ت��ج��ارة،  ق��ط��اع  يف  والرئي�سة 
اأن تخدم  ���س��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي  امل����ب����ادرات 
جمتمع الأعمال يف دبي، وتعد �سراكتنا 
التميز  “جائزة  يف  ال��ت��ج��اري��ة  دب���ي  م��ع 
على  الإلكرتونية” م��ث��اًل  اخل��دم��ات  يف 
هذا  ويف  ال�سرتاتيجية.  ه���ذه   تطبيق 
العام �سيتم العالن عن خدمات وميزات 
املتقدمون  ع��ل��ي��ه��ا  ���س��ي��ح�����س��ل  ج���دي���دة 

والفائزون باجلائزة.
املوقع  تطوير  اأن��ه مت  بالذكر  واجل��دي��ر 
www. الإلكرتوين اخلا�ض باجلائزة

وف���رية  ب��ك��م��ي��ة  وت���ع���زي���زه   esea.ae
يف  الت�سجيل  اآل��ي��ة  ح��ول  املعلومات  م��ن 
اجلائزة وفئاتها املختلفة، كما مت تطوير 
واجهة ال�ستخدام لتجعل التعامل معه 
جتربة �سهلة ومريحة، �سواء من خالل 
الكمبيوتر  اأجهزة  عرب  املوقع  ا�ستعمال 

اأو عرب الهواتف الذكية

مدينة الذهب تكت�صي طابعًا عامليًا

معر�س دبي الدويل للمجوهرات يطلق حملته الرتويجية عرب الإمارات واأفريقيا واآ�سيا

ال�سارقة : جمموعة »األف« تطلق م�سروع »املم�سى« بتكلفة 3 مليار ات درهم
ت��ق��دمي م�ساريع  ت��ق��وم ع��ل��ى  امل��ج��م��وع��ة 
بعد  ال�سارقة  لإم��ارة  م�ستدامة  تنموية 
والتعرف  لل�سوق  �ساملة  بدرا�سة  القيام 
ع��ل��ى اح��ت��ي��اج��ات ك��اف��ة ���س��رائ��ح املجتمع 
اآخذين بعني العتبار البعد القت�سادي 
امل�ساريع  ل��ه��ذه  وال�����س��ي��اح��ي  وال��ت��ج��اري 
م�سريا اىل ان امل�سروع يعد جممعا �سكنيا 
متكامال فريدا من نوعه على م�ستوى 
“املم�سى”  م�سروع  ان  واأ�ساف  الإم��ارة. 
لأعلى  وف���ق���ا  ت�����س��م��ي��م��ه  مت  ال������ذي   –
مقومات  كافة  – يوفر  العاملية  املعايري 
احلياة الراقية جلميع الفئات املجتمعية 
من داخل الإمارة وخارجها مبا يتنا�سب 
ويلبي  والتطلعات  الأذواق  خمتلف  مع 
احتياجات �سريحة وا�سعة من اجلمهور 
ال�سكنية  الأ������س�����ع�����دة  خم���ت���ل���ف  ع���ل���ى 
والت�سوق  وال���ري���ا����س���ي���ة  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
جانب  اإىل  املم�سى  م�سروع  يعد  وبذلك 
امل���ك���ان الأن�������س���ب ل��ل��ع��ي�����ض فر�سة  ك��ون��ه 

حقيقية لال�ستثمار.
م���ن ج��ان��ب��ه ق���ال ع��ي�����س��ى ع��ط��اي��ا مدير 
اإن�ساء امل�سروع  “األف” ان  عام جمموعة 
ال�سارقة  يف  ح��ي��وي��ة  الأم���اك���ن  اأك����رث  يف 
وب��ال��ق��رب م��ن امل��دي��ن��ة اجل��ام��ع��ي��ة ومن 
اإىل  يهدف  ودب��ي  ال�سارقة  بني  احل��دود 
تقدمي وجهة فريدة من نوعها تعزز من 

•• ال�صارقة-وام: 

اأطلقت جمموعة “ األف “ املرحلة الأوىل 
من م�سروع “املم�سى” ال�سكني اأحد اأهم 
امل�ساريع احليوية متعددة ال�ستخدامات 
يف مدينة ال�سارقة با�ستثمارات اجمالية 
اأول  وي��ع��د  م��ل��ي��ارات دره���م   3 اإىل  ت�سل 

م�سروع خال من املركبات يف المارة.
جديدة  وج��ه��ة  املم�سى  م�����س��روع  وي��ق��دم 
ال�سارقة  وزائ������ري  وم��ق��ي��م��ي  مل��واط��ن��ي 
احلياة  مقومات  ت�ساميمه  يف  وي��واك��ب 
يف  والرتفيه  الت�سوق  ومتعة  الع�سرية 
راقية تقدم منط حياة �سحي من  بيئة 
خ���الل ت��وف��ري مم���رات وم�����س��ارات امل�سي 
يعد  كما   .. امل�سروع  اأرج��اء  بني خمتلف 
�ست�سهم يف تعزيز  امل�سروع وجهة مميزة 
ال�سيافة  وقطاعي  ال�سياحية  احل��رك��ة 
يت�سمنه  مل����ا  الإم����������ارة  يف  وال���ت���ج���زئ���ة 
م���ن حم����ال جت���اري���ة وم����راف����ق خدمية 

وترفيهية وريا�سية متنوعة.
ج���اء ذل���ك يف امل���وؤمت���ر ال�����س��ح��ف��ي الذي 
عقدته جمموعة “األف “ - التي تتخذ 
بفندق  ام�����ض   - لها  م��ق��را  ال�سارقة  م��ن 

هيلتون ال�سارقة.
وقال ال�سيخ خالد بن �سلطان القا�سمي 
ا�سرتاتيجية  اإن  األ���ف  جمموعة  رئي�ض 

ال�سيافة  وقطاعي  ال�سياحية  احل��رك��ة 
والتجزئة يف الإمارة لفتا اىل ان م�سروع 
م�ستدامة  متكاملة  بيئة  ي�سكل  املم�سى 

متوافقة مع منط حياة �سحي.
وحدات  يت�سمن  امل�����س��روع  ان  واأ����س���اف 
���س��ك��ن��ي��ة م��ت��ن��وع��ة ال��ت�����س��ام��ي��م ح��ي��ث مت 
وفقا  الت�سميمة  املعايري  اأف�سل  تطبيق 
ل�سمان  امل��ت��ب��ع��ة  ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��م��م��ار���س��ات 

ال�ستغالل الأمثل للم�ساحات.
امل��م�����س��ى ع��ل��ى م�ساحة  وي��ت��د م�����س��روع 

اأر������ض اإج��م��ال��ي��ة ت��ب��ل��غ 3 م��الي��ني قدم 
املباين  م�ساحة  �ست�سل  ح��ني  يف  م��رب��ع 
وم�ساحة  م��رب��ع  ق���دم  م��ل��ي��ون   9.3 اإىل 
مناطق الت�سوق واملحال اإىل نحو 500 
األ����ف ق���دم م��رب��ع و���س��ت��ت�����س��م��ن املنطقة 
مبنى   33 على  املم�سى  م�سروع  من   1
م���ت���ع���دد ال�����س����ت����خ����دام����ات جت���م���ع بني 
التجزئة  وحم����ال  ال�����س��ك��ن��ي��ة  ال���وح���دات 
�سمن  م�سي  م�سارات  ب�سبكة  ربطها  مت 
بدء  ان  اىل  م�سريا  م��ف��ت��وح��ة..  مم���رات 

•• دبي-الفجر: 

ا����س���ت���ك���م���ل وف������د رف����ي����ع امل�������س���ت���وى من 
للمجوهرات  ال��������دويل  دب�����ي  م���ع���ر����ض 
احلملة  من  الأوىل  التح�سرية  املرحلة 
ال�����ت�����ي متتد  اجل������وال������ة  ال����رتوي����ج����ي����ة 
الأ�سواق  اأب����رز  يف  اأ���س��ه��ر   3 م����دار  ع��ل��ى 
الإمارات  فيها  مبا  الرئي�سية  الإقليمية 
ولبنان  والأردن  وم�سر  املتحدة  العربية 
احلدث  الفعالية  ه��ذه  وتمُعد  وباك�ستان. 
خا�سًة  القطاع،  م�ستوى  على  الأ�سخم 
واأنه مت اإطالقها لتعزيز دور دبي كحلقة 
املجوهرات  معار�ض  �سل�سلة  يف  اأ�سا�سية 

على م�ستوى العامل.
وتهدف احلملة اإىل زيادة وعي امل�سرتين 
امل�ساركة  على  املعنية  اجل��ه��ات  وت�سجيع 
دبي  ال��وح��ي��د يف  امل��ج��وه��رات  يف معر�ض 
والذي  – 18 نوفمرب   15 واملمتد من 
�سواء  امل�سرتكة  لالأعمال  تخ�سي�سه  مت 
على م�ستوى ال�سركات، اأو بني ال�سركات 
وامل�ستهلكني. و�سّكلت البعثات الرتويجية 
�سمن الإمارات العربية املتحدة وامل�سرق 
وب��اك�����س��ت��ان وم�����س��ر حمطات  ال���ع���رب���ي 
وا�سعة،  جت����ارة  �سبكة  ل��ب��ن��اء  اف��ت��ت��اح��ي��ًة 
والتاأ�سي�ض لإقامة عالقات جتارية تركز 
العمالء من خ��الل رح��الت جوالة  على 
الأو�سط  ال�سرق  ومنطقة  اأفريقيا  عرب 

وبالقرب من اآ�سيا.
بداأت الرحلة بنجاح منقطع النظري من 
اأبوظبي اإىل لبنان والأردن، حيث عقدت 
املبا�سرة  ال��ل��ق��اءات  م��ن  �سل�سلة  البعثات 
الأ�سا�سيني  ال��الع��ب��ني  م���ن  ن��خ��ب��ة  م���ع 
ال��وع��ي لدى  ل��رف��ع م�ستوى  ال��ق��ط��اع  يف 
على  املعنية  اجلهات  وحتفيز  امل�سرتين، 
تعزيز  اإىل  اإ�سافة  الفعالية،  يف  امل�ساركة 
ع��الق��ات ال��ت��ع��اون امل�����س��رتك��ة ب��ني اأ�سهر 

الأ�سواق الإقليمية يف قطاع املجوهرات. 
وت�سمنت هذه اللقاءات اجتماعات فّعالة 
مع اأبرز القائمني على دور املجوهرات يف 
اأبوظبي مبا فيهم ح�سن علي الو�سيحي، 
للمجوهرات،  الو�سيحي  عالمة  مدير 
واأحمد خوري كممثل عن �سركة ’حممد 
الفريق  قام  كما  واأولده‘.  ر�سول خوري 
زايد  مدينة  يف  الذهب  �سوق  اإىل  بزيارة 
على  ري���ادي���اً  م��ت��ج��راً   35 ع��ل��ى  ا�ستملت 

م�ستوى املنطقة.
مثمرة  ت��روي��ج��ي��ة  ح��م��الت  تنظيم  ومت 
عرب خمتلف الأ�سواق يف املنطقة، اإ�سافة 
اإىل جمموعة من العرو�ض احل�سرية يف 
كل من لبنان والأردن مدعومًة بربامج 
الحتياجات  م����ع  ت��ت��ن��ا���س��ب  ت��ع��ري��ف��ي��ة 
املحتملني  وامل�سرتين  للتجار  املتنوعة 
مبالغ  ير�سدون  ممن  البلدين،  كال  يف 
وبناء  القائمة  ال�سراكات  لتعزيز  كبرية 

حتالفات ا�سرتاتيجية جديدة.

وجت���در الإ����س���ارة اإىل اأه��م��ي��ة ال��ل��ق��اء مع 
و�سياغة  اأ�سحاب حم��الت جت��ارة  نقيب 
اأ�سامه  ع���ّم���ان،  يف  وامل���ج���وه���رات  احل��ل��ي 
الروابط  تعزيز  عنه  نتج  وال��ذي  ان�سيح، 
التجارية  وال���ع���الم���ات  ال�������س���رك���اء  م���ع 
و����س���ري���ح���ة امل���ت���ع���ام���ل���ني ال��رئ��ي�����س��ي��ة يف 
امل��ن��ط��ق��ة. وب��الن��ت��ق��ال اإىل م�����س��ر، حقق 
ب��رن��ام��ج امل��ب��ي��ع��ات ال����ذي ا���س��ت��م��ر مل���دة 4 
وال�سكندرية  ال��ق��اه��رة  م��ن  ك��ل  اأي���ام يف 
نخبة من جتار  بح�سور  وا�سحاً  جناحاً 
اجلملة والتجزئة والالعبني الأ�سا�سيني 
ال��ق��ط��اع، ح��ي��ث ق����ّدم ف��ري��ق معر�ض  يف 
ر�سمياً  عر�ساً  للمجوهرات  ال��دويل  دبي 
و�سط  ماريوت‘  دب��ل��ي��و  ’جي  ف��ن��دق  يف 
ا�ستقطب  وال����ذي  امل�����س��ري��ة،  ال��ع��ا���س��م��ة 
مم��ث��ل��ني ع���ن ك���اف���ة اجل���ه���ات امل��ع��ن��ي��ة يف 
توريد املجوهرات كالدكتور و�سفي اأمني 
للذهب  العامة  ال�سعبة  رئي�ض  وا���س��ف، 
والدكتور  ال��ت��ج��اري��ة؛  ال���غ���رف  ب���احت���اد 

الذهب  �سعبة  رئ��ي�����ض  اإب��راه��ي��م،  ف����اروق 
نائبه  بح�سور  التجارية  القاهرة  بغرفة 

ال�سيد عمر اللقاين.
اأفريقيا  اإىل  العرو�ض  و�سول  وبانتظار 
و�سريالنكا والبحرين والكويت واململكة 
من  ورو�سيا،  وعمان  ال�سعودية  العربية 
الرتويجية  اجل��ول��ة  تنطلق  اأن  امل��ق��رر 
مب�سارها العابر للقارات من �سهر يونيو 
فعالياتها  اأن تختتم  قبل  اأكتوبر  ولغاية 
املرحلة  املتحدة يف  العربية  الإم���ارات  يف 
املبا�سرة حتى حلول �سهر نوفمرب موعد 

افتتاح املعر�ض الكبري.
ومن جانبه، عّلق اإيانويل جيدو، املدير 
التي  لينك  ل��سركة دي يف جلوبال  العام 
احل�سور  يلعب  املعر�ض:  تنظيم  تتوىل 
املتميز للم�سرتين من اأ�سحاب معدلت 
جناح  يف  حا�سماً  دوراً  ال��ك��ب��رية  الإن��ف��اق 
فقد  للمجوهرات.  ال��دويل  دبي  معر�ض 
الرتويجية  حل��م��ل��ت��ن��ا  ال��ت��خ��ط��ي��ط  مت 

بعناية فائقة ل�ستقطاب هذه ال�سريحة 
م���ن امل�����س��رتي��ن ع��ل��ى ام���ت���داد الأ����س���واق 
تتيح  امل�������س���ت���ه���دف���ة.  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 
رائدًة  �سوقاً  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
التجار،  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  ت�����س��م جم��م��وع��ة 
م�سرتين  ا�ستقطاب  عملية  متّثل  لذلك 
ج���دد ع��ام��اًل م�����س��اع��داً ي��زي��د م��ن ن�سبة 
ال��ع��ار���س��ني وف��ر���ض حت��ق��ي��ق امل��زي��د من 
من�سوب  تعزيز  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سفقات، 
التجارية حول  ال��ع��الم��ات  ل��دى  ال��وع��ي 
مبعدل  الرت���ق���اء  ي�سمن  مب��ا  امل��ع��ر���ض 
اأثبتت  الآن،  وح���ت���ى  ال�����س��ن��وي.  ال��ن��م��و 
هائاًل  بها جن��اح��اً  قمنا  ال��ت��ي  ال���زي���ارات 
من حيث تعزيز ال�سراكات القائمة وبناء 
ينح  ما  جديدة.  ا�سرتاتيجية  عالقات 
املعر�ض قّوة اإ�سافيًة وروؤيًة اأكرث و�سوحاً 

يوماً بعد يوم.
ينعقد معر�ض دبي الدويل للمجوهرات 
بتنظيم من �سركة دي يف جلوبال لينك، 
امل�سرتك  ال���ت���ع���اون  ث���م���رة  ت��ع��د  وال���ت���ي 
ب�����ني م����رك����ز دب������ي ال����ت����ج����اري ال���ع���امل���ي 
 IEG اإك�سيب�سن  اإي��ت��ال��ي��ان  وجمموعة 
جمال  يف  ال��رائ��دة  الإيطالية  املجموعة 
بني  امل��ع��ر���ض  ويجمع  امل��ع��ار���ض.  تنظيم 
يف  ال��رائ��دي��ن  التخ�س�سيني  امل��ع��ر���س��ني 
الإمارة،  م�ستوى  على  املجوهرات  قطاع 
دبي  اأورو  ف��ي��ت�����س��ي��ن��زا  م���ع���ر����ض  وه���م���ا 
امل���وج���ه ل��ق��ط��اع الأع���م���ال واأ����س���ب���وع دبي 
لقطاعات  امل��وج��ه  للمجوهرات  ال���دويل 
الفعالية  و���س��ت�����س��ت��ق��ط��ب  امل�����س��ت��ه��ل��ك��ني. 
املنطقة  يف  نوعها  م��ن  والأوىل  ال��ب��ارزة 
جتار املجوهرات باجلملة والتجزئة اإىل 
جانب امل�سنعني وامل�ستهلكني النهائيني. 
كما يحظى املعر�ض بدعم كربى منظمات 
التجارة الدولية والغرف التجارية داخل 

دولة الإمارات وخارجها.

املا�سي  ال�سهر  منذ  امل�����س��روع  يف  العمل 
يف   1 املنطقة  يف  العمل  ينتهي  اأن  على 
يف  و3   2 املناطق  وبقية   2019 ال��ع��ام 
اأدارة  اأن  واأو�سح عطايا   .  2022 العام 
ا�ستقطاب  ت�����س��ت��ه��دف  األ�����ف  جم��م��وع��ة 
من  العاملية  والأ�سماء  العالمات  كربى 
 2 املنطقتني  يف  وامل�ست�سفيات  ال��ف��ن��ادق 
املنطقة  امل��ج��م��وع��ة يف  رك���زت  ح��ي��ث  و3 
التجارية  و  ال�سكنية  ال��وح��دات  على   1

والتجزئة.
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املال والأعمال

البنوك  دخل  �سايف  درهم  مليارات   9
التجارية يف اأبوظبي خالل الربع الثاين

•• اأبوظبي-وام:

9 مليارات  اأبوظبي اىل نحو  ارتفع �سايف دخل البنوك التجارية يف امارة 
%4.1 مقارنة  2017 بنمو ن�سبته  درهم خالل الربع الثاين من العام 
مع نف�ض الفرتة من العام 2016 التي و�سل فيه �سايف الدخل اىل 8.64 
مليار درهم. وو�سلت قيمة الدخل من الفوائد 5.268 مليار درهم خالل 
الربع الثاين من العام اجلاري ت�سكل ما ن�سبته نحو %58.5 من �سايف 
اأ�سدرها مركز  دخل البنوك التجارية يف المارة وذلك بح�سب اح�ساءات 
النمو  اإن  امل�سريف  اخلبري  ال�سنطي  منال  وقالت  ام�ض.  ابوظبي  اح�ساء 
امل�سجل يف دخل القطاع يعد جيدا ويعك�ض القوة التي يتمتع بها مقارنة مع 
بقية دول املنطقة وذلك رغم حالة التباطوؤ التي ي�سهدها القت�ساد العاملي 
ب�سكل عام.  موؤكدة قدرة اجلهاز امل�سريف يف الم��ارات على موا�سلة النمو 
خالل الفرتة القادمة وبن�سب اأعلى من تلك امل�سجلة مع نهاية �سهر يونيو 
املا�سي. و�سجل دخل البنوك التجارية يف ابوظبي من ال�ستثمار منوا بن�سبة 
%14.2 مرتفعا من 920 مليون درهم يف الربع الأول من العام 2016 
.كما   2017 العام  من  الثاين  الربع  نهاية  يف  دره��م  مليار   1.051 اىل 
2.73 مليار درهم  2.26 مليار درهم اىل  زاد بند الدخول الخ��رى من 
يف نف�ض فرتة الر�سد. وعلى �سعيد اأ�سعار الفائدة على القرو�ض وال�سلف 
فقد بلغت %9.76 على القر�ض ال�سخ�سي خالل الربع الثاين من العام 
اجلاري مقارنة مع %9.81 يف الربع الثاين من العام 2016 .. اأما على 
القرو�ض التجارية فقد بلغت ن�سبة الفائدة %7.97 يف حني و�سلت على 
ال�سحب على املك�سوف اىل %9.36 ونحو %6.95 على اي�سالت المانة 
و%17.78 على القرو�ض وال�سلف الخرى. وو�سلت ن�سبة الفائدة على 
العام  الثاين من  الربع  نهاية  %1.07 يف  نحو  �سنة  لأك��رث من  ال��ودائ��ع 
..ام��ا على   2016 العام  الفرتة من  ذات  %1.1 يف  اجل��اري مقارنة مع 
اجل �سنة فقد بلغت %0.78 و%0.75 على اجل 6 �سهور و0.66% 

لأجل 3 �سهور و%0.54 لأجل �سهرين و%0.35 لأجل �سهر.

اقت�سادية عجمان توائم 4 % من الرخ�س 
مع نظام » ISIC4« خالل اأ�سبوع

•• عجمان-وام: 

ك�سفت دائرة التنمية القت�سادية يف عجمان عن نتائج التقرير التف�سيلي 
 ISIC4 لالأ�سبوع الأول من بدء تطبيق نظام الت�سنيف املعياري الدويل
. واأظهرت النتائج ت�سجيل م�ستوى قيا�سي يف ن�سبة الرخ�ض القت�سادية 
من  املائة  يف   4 ح��وايل  والبالغة  ال��دويل  النظام  مع  مواءمتها  متت  التي 
اإجمايل الرخ�ض ال�سارية يف اإمارة عجمان. وتاأتي النتائج الإيجابية مبثابة 
املحلية  ال��دوائ��ر  مع  الإل��ك��رتوين  الربط  اإمت��ام عملية  باجتاه  قوية  دفعة 
�سعيا  احلكومي  التكامل  بتعزيز  الدائرة  التزام  مع  ان�سجاما  والحت��ادي��ة 
و�سول  ال�ستثماري  بالن�ساط  والرت��ق��اء  الأع��م��ال  ممار�سة  ت�سهيل  وراء 
التقرير  واأف��اد  التنمية يف عجمان.  تناف�سي متنوع ل�ستدامة  اقت�ساد  اإىل 
الرخ�ض  تاأكيد موائمة  اإج��راءات  الأول بو�سول عدد  التف�سيلي لالأ�سبوع 
اإجراءات  1190 طلبا فيما بلغ عدد  اإىل  القت�سادية مع النظام اجلديد 
959 طلبا واإج��راءات تاأكيد  تاأكيد املوائمة املكتملة للرخ�ض القت�سادية 
النتائج  وتعك�ض  طلبا.   231 القت�سادية  للرخ�ض  التنفيذ  قيد  املوائمة 
الإيجابية الثقة العالية بالنظام اجلديد الذي يكت�سب اأهمية ا�سرتاتيجية 
كونه حجر الأ�سا�ض لتمكني امل�ستثمرين من حتديد وت�سهيل مزاولة اأكرث 
لتحفيز  رحبة  اآف��اق��ا  يفتح  ما  عالية  بدقة  اقت�سادي  ن�ساط   3700 من 
الأن�سطة القت�سادية ذات القيمة امل�سافة وتعزيز اأداء القطاعات احليوية 

املوؤثرة يف م�سرية التنمية ال�ساملة وامل�ستدامة.

 »بلووم العقارية« ت�ستعر�س م�ساريعها 
يف »�سيتي �سكيب جلوبال 2017 «

•• اأبوظبي-وام: 

خالل  املتنوعة  م�ساريعها  م��ن  ع���ددا  ال��ع��ق��اري��ة  ب��ل��ووم  �سركة  ت�ستعر�ض 
الفرتة من  يقام خالل  ال��ذي  �سكيب جلوبال  �سيتي  م�ساركتها يف معر�ض 

�سبتمرب اجلاري مبركز دبي التجاري العاملي.  13 اإىل   11
واأو�سح �سامح مهتدي الرئي�ض التنفيذي ل�بلووم العقارية اأن �سيتي �سكيب 
جلوبال ي�سكل من�سة �سنوية مثالية لعر�ض اأبرز م�ساريع ال�سركة ال�سكنية 
متعددة ال�ستخدامات التي حتظى باهتمام وا�سع من قبل امل�ستثمرين من 
جميع اأنحاء املنطقة. وت�سمل امل�ساريع - التي ت�سلط ال�سركة ال�سوء عليها 
وبلووم  هايت�ض  ب��ل��ووم  م�سروعي  م��ن  ك��ال   - املعر�ض  يف  م�ساركتها  خ��الل 
تاورز يف قرية جمريا �سريكل وبرج �ستيال ماري�ض يف دبي مارينا اإ�سافة اإىل 

م�سروعي بارك فيو و�سوهو �سكوير اللذين يقعان يف ال�سعديات باأبوظبي.

مب�صاركة وفد اقت�صادي وجتاري من الدولة اإىل بيكني

بدء اجتماعات اللجنة القت�سادية امل�سرتكة ال�ساد�سة بني الإمارات وال�سني
•• بكني-الفجر:

ال�سينية،  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ام�������ض،  ان��ط��ل��ق��ت 
بيكني، اأعمال الجتماع التح�سريي للدورة 
امل�سرتكة  اللجنة القت�سادية  ال�ساد�سة من 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات  دول������ة  ب����ني 
�ستعقد  والتي  ال�سعبية،  ال�سني  وجمهورية 
بن  �سلطان  املهند�ض  م��ع��ايل  برئا�سة  غ��دا 
ومعايل  القت�ساد،  وزي��ر  املن�سوري  �سعيد 
بجمهورية  ال��ت��ج��ارة  وزي����ر  ����س���ان،  ت�����س��ون��غ 
ال�سني، ومب�ساركة نخبة من كبار امل�سوؤولني 

بحكومة البلدين.
تراأ�ض الجتماع التح�سريي �سعادة املهند�ض 
حممد اأحمد بن عبد العزيز ال�سحي وكيل 
فيما  القت�سادية،  لل�سوؤون  القت�ساد  وزارة 
تراأ�ض اجلانب ال�سيني �سعادة ال�سيدة جونغ 
مانغ يينغ، مدير عام وزارة التجارة بحكومة 
ال�سني، ومب�ساركة ال�سيد حممد ال�سام�سي 
وال�سيد  ال�سني،  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  نائب 
لدى  للدولة  ال��ت��ج��اري  امللحق  امل�سرخ  ب��در 
ال�سني، اإىل جانب نخبة من كبار امل�سوؤولني 

وممثلي جهات حكومية من اجلانبني.
امل�سرتك  التعاون  اأطر  الجتماع  ا�ستعر�ض 
بني البلدين يف عدد من القطاعات احليوية 
حمور  كانت  والتي  امل�سرتك  الهتمام  ذات 
الفنية  الج��ت��م��اع��ات  خ����الل  ل��ل��م��ن��اق�����س��ات 
برتوكول  م�سودة  يف  اإدراج��ه��ا  ومت  ال�سابقة 
ال��ت��ع��اون اخل��ا���ض ب���ال���دورة ال�����س��اد���س��ة من 
والفنية  وال��ت��ج��اري��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  اللجنة 
امل�������س���رتك���ة ب����ني ال���ب���ل���دي���ن. وم�����ن اأب����رزه����ا 
التجارة،  التعاون يف جمالت  اأوج��ه  تطوير 
وال�سناعة، وال�ستثمار، والطريان، الطاقة، 
التحتية،  وال��ب��ن��ي��ة  امل���ت���ج���ددة،  وال���ط���اق���ة 
وال�سركات  وال�����س��ي��اح��ة،  امل��ال��ي��ة  واخل��دم��ات 
املبتكرة،  وال�سناعات  واملتو�سطة،  ال�سغرية 
التعاون  ج��ان��ب  اإىل  وال��ت��ع��ل��ي��م،  وال�����س��ح��ة 
بالعتمادات  يتعلق  فيما  والتقني  الفني 

واملقايي�ض واملوا�سفات.
حول  مو�سعة  مناق�سات  الج��ت��م��اع  و���س��ه��د 
اللجنة  اأعمال  ج��دول  على  املدرجة  البنود 
البلدين،  ب����ني  ال�������س���اد����س���ة  الق���ت�������س���ادي���ة 
واأك�������د اجل����ان����ب����ان خ�����الل الج����ت����م����اع على 
ك��اف��ة اجلهود  امل�����س��رتك��ة يف دع���م  ال��رغ��ب��ة 
القت�سادية  بالعالقات  لالرتقاء  املبذولة 
تطوير  اأم���ام  اأو���س��ع  اأف���اق  وفتح  والتجارية 
بها  وال��و���س��ل  البينية  ال���س��ت��ث��م��ارات  حجم 
الأهداف  تخدم  تقدما  اأكرث  م�ستويات  اإىل 

التنموية لكال البلدين. 

واأك�����د ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���ض حم��م��د اأح���م���د بن 
لل�سوؤون  ال��وزارة  ال�سحي وكيل  العزيز  عبد 
تكت�سبها  التي  الأهمية  على  القت�سادية، 
ال��دورة على وج��ه اخل�سو�ض، لكونها  ه��ذه 
ت���اأت���ي ا���س��ت��ئ��ن��اف��اً ل��ل��ج��ه��ود ال���ت���ي ب���ذل���ت يف 
الدورات ال�سابقة بعد توقف ا�ستمر نحو 9 
�سنوات، وهي فرتة مهمة �سهد فيها البلدان 
الكثري  وحققا  ك��ب��رية،  اقت�سادية  ت��ط��ورات 
من الإجن��ازات التنموية، كما ط��راأ خاللها 
على امل�سهد القت�سادي العاملي العديد من 
التجارة  م�سارات  اأثرت على  التي  املتغريات 
وال�ستثمار وخمتلف الأن�سطة القت�سادية، 
كما اأفرزت العديد من الفر�ض والتحديات 
وهو ما ي�ستدعي م�ستوى اأعلى من التعاون 
والتن�سيق لتعظيم ال�ستفادة من الإمكانات 
يعزز  ومبا  اجلانبني  لدى  املتاحة  الوا�سعة 

من اجلهود التنموية الراهنة.
القت�سادية  العالقات  اأن  ال�سحي  واأ���س��اف 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�����������ارات  دول������ة  ب����ني 
عالقات  ه��ي  ال�سعبية  ال�سني  وجمهورية 
قوية مبنية على اأ�س�ض ال�سداقة والحرتام 
البلدين  ترتبط  حيث  امل�سرتكة،  وامل�سالح 

بالعديد من التفاقيات ومذكرات التفاهم 
القت�سادية  املجالت  والتعاون يف عدد من 
للم�سي  قويا  دافعا  �سكل  ما  احليوية، وهو 
والتجارية  القت�سادية  بالعالقات  ق��دم��اً 
امل�سرتكة، اإذ متثل ال�سني ثاين اأكرب �سريك 
اأبرز  الإم�����ارات  تعد  فيما  ل��ل��دول��ة،  جت���اري 

ال�سركاء التجاريني لل�سني يف املنطقة. 
واأكد الوكيل على اأهمية اجتماعات اللجنة 
من�سة  توفر  والتي  امل�سرتكة  القت�سادية 
التن�سيق  م�ستويات  ل��زي��ادة  ومهمة  حيوية 
ت�سهم  التي  الآل��ي��ات  اأف�سل  على  والت��ف��اق 
والتجارية  القت�سادية  الروابط  تعزيز  يف 
وفتح جمالت جديدة للتعاون بني ال�سركات 

الوطنية الإماراتية ونظريتها ال�سينية.
وتابع اأن القطاعات التي ركزت عليها اللجنة 
حتظى باهتمام لدى البلدين وتتيح فر�ض 
وجم����الت وا���س��ع��ة لإق���ام���ة من���اذج للتعاون 
والقطاع  احل��ك��وم��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب��ني  فيما 
اخلا�ض من البلدين، ويف مقدمتها البتكار 
وال�ستثمار  واملتو�سطة  ال�سغرية  وامل�ساريع 
والطاقة  ال��ت��ح��ت��ي��ة  وال��ب��ن��ي��ة  وال�����س��ن��اع��ة 
وال�سحة  امل���ال���ي���ة  واخل�����دم�����ات  امل���ت���ج���ددة 

والتعليم.
ومن جانبها، قالت �سعادة جونغ مانغ يينغ، 
ال�سني،  بحكومة  التجارة  وزارة  عام  مدير 
اإن م�ستويات التعاون القت�سادي والتجاري 
ملمو�سا،  تطورا  ت�سهد  الإم��ارات��ي  ال�سيني 
اأفاق  اإىل  للو�سول  كبرية  اإمكانات  وحتمل 

اأرحب يف ال�سنوات القادمة.
لتعزيز  وا����س���ع  اه��ت��م��ام  ه��ن��اك  اأن  وت��اب��ع��ت 
ال����ت����ع����اون ال���ق���ائ���م يف جم�������الت ال���ت���ج���ارة 
وال�سناعة وال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة، 
ف�سال عما تطرحه مبادرة احلزام والطريق 
من فر�ض وا�سعة لإقامة �سراكات نوعية بني 
اإىل  م�سرية  البلدين،  من  اخلا�ض  القطاع 
اأن مناق�سات وم�ساورات اللجنة القت�سادية 
امل�سرتكة ت�ساهم يف اإقامة مناذج من التعاون 
ت��ف��ت��ح امل���ج���ال ل��ت��ق��دمي م���زي���د م���ن الدعم 
والت�سهيالت للتعاون القت�سادي والتجاري 
وهو  البلدين  و���س��رك��ات  امل�ستثمرين  اأم���ام 
العالقات  م�����س��ار  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ا  ينعك�ض  م��ا 

القت�سادية والتجارية امل�سرتكة.
�سارك يف الجتماع من وفد الدولة، �سعادة 
الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة، 

امل�ساعد  �سعادة مطر الهاملي وكيل الوزارة 
الرتبية  ب���وزارة  امل�ساندة  اخل��دم��ات  لقطاع 
مدير  ال��زع��اب��ي  اب��راه��ي��م  �سعادة  والتعليم، 
املعيني  اهلل  عبد  �سعادة  التاأمني،  هيئة  عام 
للموا�سفات  الإم�������ارات  ه��ي��ئ��ة  ع����ام  م��دي��ر 
الأمني  النعيمي  حممد  �سعادة  واملقايي�ض، 
التجارة  غ�����رف  لحت������اد  امل�������س���اع���د  ال����ع����ام 
وال�سناعة بالدولة، �سعادة مروان ال�سركال 
املدير التنفيذي لهيئة ال�سارقة لال�ستثمار 
القرقاوي  فهد  �سعادة  )�سروق(،  والتطوير 
لتنمية  دب����ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
النعيمي  م�سبح  حممد  �سعادة  ال�ستثمار، 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  اإدارة  جمل�ض  رئي�ض 
اإىل جانب نخبة من ممثلي  راأ���ض اخليمة، 
جهات وموؤ�س�سات من القطاعني احلكومي 
امل�سرف  بينهم ممثلني عن  واخل��ا���ض، من 
غرفة  للف�ساء،  الإم����ارات  وك��ال��ة  امل��رك��زي، 
جتارة و�سناعة ال�سارقة، مركز دبي لتطوير 
من  ممثلني  واأي�سا  الإ���س��الم��ي،  القت�ساد 
���س��رك��ة م��ب��ادل��ة، ���س��رك��ة م�����س��در، الإم�����ارات 
الظاهرة  ب������روج،  ل���الأل���وم���ن���ي���وم،  ال��ع��امل��ي��ة 

الزراعية.

يف اإطار ال�صراكة مع “مبادلة لال�صتثمار” وللعام الثالث على التوايل    

»بي اآيه اإي �سي�ستمز« يف اململكة املتحدة ت�ست�سيف خم�سة طلبة متدربني اإماراتيني 
املتحدة، حيث �سيتعرفون على التكنولوجيا 
امل��ت��ق��دم��ة املمُ�����س��ت��خ��دم��ة يف ب��ن��اء ب��ع�����ٍض من 
من  ال��ع��امل،  يف  املتقدمة  ال��ط��ريان  تقنيات 
التي  �سمنها مقاتلة “يوروفايرت تايفون”، 
تطوراً  الأدوار  متعددة  املقاتالت  اأك��رث  تمُعد 
“هوك”  – بالإ�سافة اإىل طائرة  يف العامل 
واملعروفة كاأكرث الطائرات التدريبية قدرة 
ا�ستخدامها  ال��ي��وم  ي��ت��م  وال��ت��ي  ال��ع��امل،  يف 
يف ع��دد م��ن ال��ق��وات اجل��وي��ة التابعة لدول 
املنا�سبة، قال ديف هوملز،  اخلليج. ويف هذه 
م���دي���ر ع��م��ل��ي��ات ال��ت�����س��ن��ي��ع يف ب���ي اآي�����ه اإي 
�سي�ستمز: نحن �سعداء با�ستقبال املجموعة 
“بي  يف  الإم��ارات��ي��ني  املتدربني  من  الثالثة 
اخلم�سة  الطلبة  �سيتمتع  �سي�ستمز.  اإي  اآيه 
تقنيات  مع  بالتفاعل  اختيارهم  مت  الذين 
�سناعة متطورة والعمل يداً بيد مع عدٍد من 
مهند�سينا ذو اخلربة العالية والتعلم منهم 
لهم.  املخ�س�سني  املوجهني  اإىل  بالإ�سافة 

الهند�سة  يف  امل��ه��ارات  وتطوير  التعليم  اإن 
حمورية  اأه��م��ي��ة  ذو  ج��م��ي��ع��ه��ا  وال��ت�����س��ن��ي��ع 
ل�����س��رك��ت��ن��ا، ون��ح��ن ���س��ع��ي��دون ب��ت��وف��ري هذه 
الإم���ارات  م��ن  امل�ستقبل  ملهند�سي  الفر�سة 
اإلتزامنا  على  دليل  ه��ذا  املتحدة.  العربية 
لدولة  الوطنية  واخلطة  لأه���داف  ودعمنا 
اهتمام  لتطوير  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

قوي بالهن�سة من قبل اجليل القادم.
رئي�ض  امل��رزوق��ي،  فاطمة  قالت  من جهتها، 
�سناعة  قطاع  يف  وال��ت��دري��ب  التعليم  ق�سم 
والطاقة  املعلومات  وتكنولوجيا  ال��ط��ريان 
اإن  لال�ستثمار:  مبادلة  �سركة  يف  النظيفة 
تعزيز  بهدف  امل�ستوى  عاملية  ك��وادر  اإع���دادا 
م�ستقبل القت�ساد يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، وتطوير قوة عمل امل�ستقبل، يمُعدان 
م��ن اأه���م اأول��وي��ات��ن��ا. ل��ذا م��ن امل��ه��م تدريب 
اأهمية  ذات  مهن  نحو  وتوجيههم  ال�سباب 
اآيه  “بي  �سركة  مع  وتعاوننا  ا�سرتاتيجية، 

اإي �سي�ستمز” �سي�ساعدنا على حتقيق ذلك.
اآندي كري�سب، املدير امل�سوؤول عن  وي�سيف 
اآيه  “بي  دولة الإم��ارات العربية املتحدة يف 
لروؤية  حتقيقها  اإط����ار  يف  �سي�ستمز”:  اإي 
تركيز  ي�سبح   ،2021 الوطنية  الإم���ارات 
اقت�ساد  وت��ط��وي��ر  ال��ت��ن��وي��ع  ع��ل��ى  ال���دول���ة 
تناف�سي قائم على املعرفة يف غاية الأهمية 
اجليل  تهيئة  بالطبع  ذل��ك  ويت�سمن   –
امل�ستقبل.  لبناء  ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات  ال��ق��ادم 
ال�سنوات  خ��الل  “مبادلة”  م��ع  تعاوننا  اإن 
امل��ا���س��ي��ة اأث���م���ر ع���ن ت���دري���ب ���س��ب��ع��ة طالب  
اإم���ارات���ي���ني ح��ق��ق��وا ا���س��ت��ف��ادة ق�����س��وى من 
مع  للعمل  نتطلع  ون��ح��ن  ال��ربن��ام��ج،  ه���ذا 
تدريبهم  �سيبا�سروا  الذين  اجل��دد،  الطلبة 
التدريب،  ف��رتة  وخ��الل  ال�سهر.  ه��ذا  معنا 
�سيتمكن الطلبة من التدرب على عدٍد من 
درا�ساتهم  ملجالت  واملالئمة  املهمة  الأدوار 
الروبوتات  اأنظمة  على  العمل  تت�سمن   –

•• اأبوظبي-الفجر:

اإي  اآي���ه  “بي  الربيطانية  ال�سركة  اأع��ل��ن��ت 
�سي�ستمز”، الرائدة عاملياً يف جمايل الدفاع 
والتقنية، عن اختيار خم�سة طلبة اإماراتيني 
يف  للتدريب  مكثف  ب��رن��ام��ج  يف  للم�ساركة 
اأ�سبوعاً،   18 م��دت��ه  ال��ه��ن��د���س��ة  تخ�س�ض 
الربنامج  وه��ذا  امل��ت��ح��دة.  اململكة  وذل��ك يف 
التدريبي هو نتيجة اتفاق �سراكة مع �سركة 
خلم�سة  ي�ستمر  ال��ذي  لال�ستثمار،  مبادلة 
القادم  ت��زوي��د اجل��ي��ل  اإىل  اأع�����وام، وي��ه��دف 
من طالب العلوم والتكنولوجيا والهند�سة 
والريا�سيات باخلربات والقدرات واملهارات 
ال����الزم����ة ل���دف���ع ع��ج��ل��ة ال���ت���ق���دم يف دول����ة 

الإمارات العربية املتحدة وبناء م�ستقبلها.
مقر  يف  تدريبهم  ف��رتة  الطلبة  و�سيق�سي 
التابع  واملعلومات  الع�سكري  الطريان  ق�سم 
ل�� بي اآيه اإي �سي�ستمز يف �سمال غرب اململكة 

املتقدمة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  للت�سنيع  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
الربنامج  ه���ذا  ��ه��ي��ئ  و���س��يمُ امل�����واد.  لت�سنيع 
مهمة  جم��الت  يف  قدماً  للم�سي  املتدربني 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  القت�ساد  لنمو 
لالإلهام  م�سدراً  ي�سبحون  بحيث  املتحدة، 
يبحثون  الذين  الطلبة،  من  القادم  للجيل 

عن خيارات لدرا�ساتهم يف امل�ستقبل.
اآيه  ب���ي  ب���ني  ال��ت��ع��اون  ات��ف��اق��ي��ة  اأن  وي���ذك���ر 
برناجماً  تت�سمن  وم��ب��ادل��ة،  �سي�ستمز،  اإي 
عبارة  وه��و  الت�سنيع،  حت��دي  با�سم  ��ع��رف  يمُ
امل���دار����ض يف  ع��ن م�سابقة م��وج��ه��ة ل��ط��الب 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، يهدف اإىل 
تعريف الطلبة مببادئ الهند�سة والت�سنيع 
يتوجب  هند�سية  م�ساكل  ط��رح  خ��الل  م��ن 
من  واقعية،  واأ�ساليب  بطرق  حلها  عليهم 
لالإنقاذ  مركبات  وت�سنيع  ت�سميم  �سمنها 
اأو طيار، وقد مت طرحها على  �سائق  ب��دون 

عدد من الطلبة الإماراتيني العام املا�سي.

ال�صحي: الجتماع ناق�ض بنود التعاون القت�صادي يف عدد من 
املجالت احليوية على الأجندة القت�صادية والتنموية للبلدين

اأدنوك للتوزيع تفتتح حمطة خدمة »اأم غافة« يف مدينة العني
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأعلنت �سركة اأدنوك للتوزيع امل�سغل الرائد ملحطات اخلدمة ومتاجر التجزئة على م�ستوى دولة 
ع��دد حمطات اخلدمة  بذلك  العني لريتفع  “اأم غافة” يف مدينة  املحطة  افتتاح  الإم���ارات عن 
التابعة لها اإىل 362 حمطة على م�ستوى الدولة.  ومتتاز املحطة اجلديدة بقدرتها على تزويد 
24 �ساعة. كما ت�سم متجر واحة  البرتولية ب�سكل متزامن وعلى مدار  باملنتجات  مركبة   12
اأدنوك، ومطعم للماأكولت ال�سريعة، ومرافق تبديل الزيت للمركبات، والغ�سيل الآيل للمركبات، 
على  الط��ارات.  وتعليقاً  امل�سال وور�سة متخ�س�سة ل�سيانة وتبديل  الغاز  وم�ستودع لأ�سطوانات 
اأدنوك  ل�سركة  بالإنابة  التنفيذي  الرئي�ض  الرا�سدي،  �سعيد مبارك  املهند�ض  املحطة، قال  افتتاح 
للتوزيع: “نحن م�سرورون بافتتاح املحطة ال� 28 اجلديدة لهذا العام على م�ستوى دولة الإمارات، 
اأمام  اخل��ي��ارات  وتنويع  اخل��دم��ات  م�ستوى  تعزيز  غافة” على  “اأم  خدمة  حمطة  �ستعمل  حيث 
اأدنوك للتوزيع  عمالئنا يف مدينة العني. يتاز قطاع مبيعات التجزئة للمنتجات البرتولية يف 
باأداء قوي، يدعمه م�ستوى مبيعات ثابت وهام�ض ربح منظم، وت�سم حمطاتنا متاجر واحة اأدنوك 
اإىل مطاعم الوجبات ال�سريعة كماكدونالدز،  اإ�سافة  التي حتظى ب�سعبية وا�سعة لدى عمالئنا، 
و�ستاربك�ض، وكو�ستا كويف.«  واأ�ساف الرا�سدي: يثل افتتاح حمطة خدمة اأم غافة خطوة جديدة 
نحو تعزيز حجم املبيعات وحت�سني الأداء. ويف اإطار التزامنا با�سرتاتيجية جمموعة اأدنوك للنمو 
2030 فقد طورت اأدنوك للتوزيع خططاً تو�سعية طموحة، ونبحث ب�سكل فعال عن الفر�ض التي 
من �ساأنها زيادة حجم املبيعات يف خمتلف قطاعات الأعمال لدينا، حيث اأتطلع اإىل الإعالن عن 

املزيد من التو�سع والنمو يف الأ�سابيع والأ�سهر القادمة.
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املال والأعمال

طريان الإمارات ُتكــِرم موا�سالت الإمارات لكفاءة وجودة خدمات النقل التي تقدمها

نيكني اليابانية للت�سميم املعماري تعر�س م�ساريع بقيمة عدة مليارات دولر يف معر�س �سيتي �سكيب بدبي 

الإمارات، نظري جهودهم يف توفري خدمات 
والحرتافية،  واجل�����ودة  ب��ال��ك��ف��اءة  مت��ي��زت 
نقل موظفي طريان  وذل��ك خالل عمليات 
اأق�سى  بتحقيق  مت��ي��زت  وال��ت��ي  الإم������ارات، 
درج��ات الأم��ن وال�سالمة التي تتنا�سب مع 

ا�سم ومكانة املجموعة.
وذكر ال�سيداوي باأن مركز الإمارات للنقل 
والتاأجري  النقل  خ��دم��ات  ي��ق��دم  وال��ت��اأج��ري 
ملجموعة طريان الإمارات من خالل 100 
ال�سركات  م��وظ��ف��ي  لنقل  وم��رك��ب��ة  ح��اف��ل��ة 
اأطقم  وامل��ت��م��ث��ل��ة يف  ل��ل��م��ج��م��وع��ة  ال��ت��اب��ع��ة 
الهند�سية،  والإم�����ارات  ال��ت��دري��ب،  ط��ائ��رات 

•• دبي –الفجر:

توفر موا�سالت الإمارات منظومة متكاملة 
النقل  ال��ن��وع��ي��ة يف جم����ال  م���ن اخل���دم���ات 
ل�سركائها  ال��ف��ن��ي��ة  واخل���دم���ات  وال��ت��اأج��ري 
وم��ت��ع��ام��ل��ي��ه��ا وف����ق اأع���ل���ى م��ع��اي��ري الأم����ن 
اآمن  نقل  تقدمي  ت�سمن  والتي  وال�سالمة، 
اأ�سطول  م��ن  ع��ل��ى  للمنقولني  وم�����س��ت��دام 
مركبة   22،000 تناهز  وال��ت��ي  مركباتها 

متنوعة ال�ستخدامات.
واأفاد ال�سيد طارق ال�سيداوي مدير مركز 
املوؤ�س�سة  ب���اأن  وال��ت��اأج��ري،  للنقل  الإم�����ارات 
اأولوياتها  ه��رم  قمة  على  ال�سالمة  و�سعت 
ل�ستدامة  الأ�سا�سية  ال��رك��ي��زة  واع��ت��ربت��ه��ا 
جناحها  يف  �ساهم  م��ا  خ��دم��ات��ه��ا،  منظومة 
ومنو  واإق��ل��ي��م��ي��اً،  حملياً  اأن�سطتها  وت��و���س��ع 
ح���ج���م ع���ق���وده���ا م����ع ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة من 
املتعاملني يف القطاعني احلكومي واخلا�ض 
من بينهم وزارة الداخلية، وبرنامج ال�سيخ 
زايد لالإ�سكان، وطريان الإم��ارات، وبرتول 
الإم������ارات، وم��ط��ار دب���ي ال����دويل، و�سركات 
م���اك���دون���ال���دز واأم����ري����ك����ان����ا، وغ����ريه����ا من 
والأندية  واجل��ام��ع��ات  والكليات  املوؤ�س�سات 

الريا�سية.
املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  اإىل  ال�����س��ي��داوي  واأ�����س����ار 

جمموعة  ع��رب  املتعاملني  �سعادة  لتحقيق 
واتباعها لأحدث  الإج��راءات والربامج  من 
املعايري والأنظمة العاملية املعتمدة، وتوفري 
العالية  اجل����ودة  ذات  اخل���دم���ات  م��ن  ب��اق��ة 
حتقيق  يف  وت�سهم  متطلباتهم  تلبي  والتي 
للموؤ�س�سات  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة  الأه���������داف 
المارات  واأف��اد مدير مركز  املتعاقد معها. 
خدماته  يقدم  املركز  ب��اأن  والتاأجري  للنقل 
والإمارات  دب��ي  يف  املوؤ�س�سات  من  ملجموعة 
طاقم عمل  ا�ستحق موؤخراً  وقد  ال�سمالية، 
اإداري��ني و�سائقني احل�سول على  املركز من 
م��ن جمموعة طريان  وال��ت��ق��دي��ر  ال��ت��ك��رمي 

قيام  اإىل  م�������س���رياً  ال��ع��رب��ي��ة،  وامل���غ���ام���رات 
النقل للمجموعة  املوؤ�س�سة بتوفري خدمات 
بالنمو  وم�سيداً  �سنوات،   5 م��ن  اأك��رث  منذ 
املجموعة  مع  الأعمال  حجم  يف  التدريجي 
طريان  منحتها  التي  الغالية  للثقة  نتيجة 
ال��ت��ي تقدمها  ال��ن��ق��ل  الإم�������ارات خل���دم���ات 

موا�سالت الإمارات.
واأكد طارق ال�سيداوي باأن احلافالت التي 
تقدم خدمات النقل ملوظفي طريان الإمارات 
مثل  التكنولوجية  الأنظمة  باأحدث  م��زودة 
ال��ك��ام��ريات واأج���ه���زة ال��ت��ت��ب��ع وغ��ريه��ا من 
واملقايي�ض  للموا�سفات  املطابقة  الأنظمة 

العاملية يف اجلودة والكفاءة وال�سالمة.
دي����ب مدير  راج  ق����ال  اأخ������رى  ج���ه���ٍة  وم����ن 
امل���وا����س���الت ب���ط���ريان الم�������ارات، ب����اأن هذا 
ملوا�سالت  املجموعة  تقدمه  الذي  التكرمي 
تلبية  يف  جل��ه��وده��ا  تثميناً  يعد  الإم�����ارات، 
وال�����س��الم��ة خالل  اجل���ودة  ك��اف��ة متطلبات 

عمليات نقل موظفي املجموعة. 
للموؤ�س�سة  جن���م   ���س��ه��ادة  دي���ب  راج  وق����دم 
مدير  ال�����س��ي��داوي  ط����ارق  ال�����س��ي��د  ت�سلمها 
بح�سور  والتاأجري،  للنقل  الإم���ارات  مركز 
وفداً من طريان الإم��ارات وموظفي املركز 

وذلك يف مقر املوؤ�س�سة بدبي. 

غري  الإمارات  جتارة  درهم  مليار   401
النفطية خالل الربع الأول من 2017

•• اأبوظبي-وام: 

العام للدولة -جتارة مبا�سرة  النفطية  التجارة اخلارجية غري  بلغ حجم 
درهم  مليار   401 اجل��اري  العام  الأول من  الربع  خ��الل  ح��رة-  ومناطق 
 ..  2016 ال��رب��ع نف�سه م��ن ع��ام  388 مليار دره���م خ��الل  م��ق��ارن��ة م��ع 

حمققة معدل منو يبلغ %3.2 .. بح�سب الهيئة الحتادية للجمارك.
وك�سفت البيانات الإح�سائية الأولية للهيئة الحتادية للجمارك اأن ح�سة 
التجارة اخلارجية املبا�سرة خالل الربع الأول من العام �سكلت ن�سبة 68% 
من اإجمايل التجارة العام للدولة بقيمة 272 مليار درهم .. بينما �سكلت 

املناطق احل��رة يف الدولة ن�سبة  جت��ارة 
للتجارة  العام  الإجمايل  من   32%

مبا يعادل 129 مليار درهم.
بن �سبيح  املفو�ض علي  وقال معايل 
بيان  -يف  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������ض  ال��ك��ع��ب��ي 
يف  النمو  زخ��م  ت��وا���س��ل  اإن  �سحفي- 
التجارة اخلارجية للدولة مع العامل 
اخلارجي يعك�ض حجم النمو والتطور 
الذي ي�سهده القت�ساد الوطني رغم 
والقت�سادية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
والعامل  املنطقة  دول  ت�سهدها  التي 
تراجع  نتيجة  اجل���اري  ال��ع��ام  خ��الل 
حركة  وتباطوؤ  العاملية  النفط  اأ�سعار 
ال��ع��امل��ي��ة وت���راج���ع معدلت  ال��ت��ج��ارة 

النمو القت�سادي العاملي.
النفطية  غري  التجارة  لإجمايل  الأولية  الإح�سائية  البيانات  اأن  واأ�ساف 
املزايا  امل�ستمر يف  التزايد  توؤكد   2016 الإم��ارات خالل عام  العام لدولة 
التناف�سية للمنتجات الوطنية يف الأ�سواق العاملية ف�سال عن كونها تعك�ض 
جناح �سيا�سة التنويع القت�سادي واأن خطة الدولة ملرحلة ما بعد النفط 
ت�سري يف الجتاه ال�سحيح نحو تعزيز القدرات ال�سناعية والإنتاجية للدولة. 
واأو�سح معاليه اأن حجم التجارة اخلارجية للدولة وات�ساع رقعة ال�سركاء 
التجاريني يدلل على اأهمية الإمارات كبوابة جتارية يف املنطقة والعامل . 
يف  واللوج�ستية  والتحتية  الأ�سا�سية  البنية  خدمات  تطور  اأن  اإىل  م�سريا 
والتجارة  والبحري  واجل��وي  ال��ربي  والنقل  والفنادق  الت�سالت  جم��ال 
وتقدم القطاع املايل و�سهولة الإج��راءات يف املوانئ �ساهم يف تطور حركة 

التجارة ب�سكل كبري خالل ال�سنوات املا�سية.
الإم��ارات من  اأن قيمة واردات دولة  البيانات الإح�سائية للهيئة  واأظهرت 
%5.2 خالل الربع الأول  اخلارج منت يف حدود �سيقة ل تتجاوز ن�سبة 
من عام 2017 حيث بلغت قيمة الواردات 245 مليار درهم مقابل 233 
مليارا خالل الربع نف�سه من العام ال�سابق .. بينما بلغت قيمة ال�سادرات 
%7.4 لت�سل اإىل  بن�سبة  الت�سدير  اإعادة  قيمة  ومنت  درهم  مليار   46
درهم  102.4 مليار  مقابل  املذكور  الربع  خالل  درهم  مليارات   110

للربع الأول من عام 2016.
واأو�سحت البيانات الأولية للهيئة اأن اإجمايل حجم التجارة اخلارجية غري 
النفطية للدولة من حيث الوزن بلغ خالل الربع الأول من 2017 حوايل 
57 مليون طن منها 26 مليونا وزن الواردات و26 مليونا وزن ال�سادرات 

و5 ماليني طن وزن اإعادة الت�سدير.
الإم���ارات مل  لدولة  التجاريني  ال�سركاء  اأن خريطة  الكعبي  وذك��ر معايل 

ت�سهد تغريا ملمو�سا يف ترتيب الأقاليم اجلغرافية .
لفتا اإىل اأن ا�ستقرار هيكل ال�سركاء يعك�ض متانة العالقات التجارية للدولة 

مع دول العامل ومكانتها كمكون اأ�سا�سي يف خريطة التجارة العاملية.
وبينت البيانات الإح�سائية للهيئة اأن هيكل ال�سركاء التجاريني من حيث 
الأهمية  حيث  من  الرتتيب  يف  ا�ستقراره  على  حافظ  اجل��غ��رايف  الإقليم 
اآ�سيا  دول  اإقليم  وا�ستحوذ   2017 عام  من  الأول  الربع  خالل  التجارية 
واأ�سرتاليا واملحيط الهادي على %43 من اإجمايل التجارة العام للدولة 

وبلغ اإجمايل قيمة جتارة الإقليم مع الإمارات 162.6 مليار درهم.
وجاء “ اإقليم اأوروبا “ يف املرتبة الثانية بح�سة بلغت 80.5 مليار درهم 
اأفريقيا  و�سمال  الأو���س��ط  ال�سرق  اإقليم  ثم  الإج��م��ايل  من   21% بن�سبة 
والكاريبي  اأمريكا  واإقليم   19.5% بن�سبة  مليارا   74 قيمتها  بح�سة 
“ يف  اأفريقيا  ���س��رق وج��ن��وب  “ اإق��ل��ي��م  %10. وح��ل  بن�سبة  م��ل��ي��ارا   38
املرتبة اخلام�سة من حيث قيمة التجارة بح�سة بلغت 12.6 مليار درهم 
بن�سبة  مليار   11.6 اأفريقيا  وو�سط  غرب  اإقليم  واأخ��ريا   3.3% بن�سبة 

جتارة الدولة غري النفطية خالل الربع املذكور. اإجمايل  %3.1من 

غرفة اأبوظبي تنظم ملتقى جمال�س 
الأعمال 2017 نوفمرب املقبل

•• اأبوظبي-وام:

وجمل�ض  الكندي  الأع��م��ال  وجمل�ض  ابوظبي  و�سناعة  جت��ارة  غرفة  تنظم 
يف   2017 الأع���م���ال  جم��ال�����ض  ملتقى  اأب��وظ��ب��ي  يف  الفل�سطيني  الع���م���ال 
اأكرث من  الأ�سبوع الأخري من �سهر نوفمرب املقبل مب�ساركة روؤ�ساء وم��دراء 
�سركة متثل اأكرث من 23 جمل�ساً لالأعمال والتي ت�سم بدورها اآلف   500

ال�سركات العاملة يف خمتلف القطاعات واملجالت يف اإمارة اأبوظبي.
اإمارة  العاملة يف  الأعمال  التوا�سل بني جمال�ض  تعزيز  اإىل  امللتقى  ويهدف 
واملوؤ�س�سات  وال�سركات  الإم���ارة  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات  وال�سركات  اأبوظبي 
املجال�ض  ه���ذه  دور  ت��ع��زي��ز  ي�سمن  ومب���ا  امل��ج��ال�����ض  ه���ذه  يف  املمثلة  ال��ع��امل��ي��ة 
اإمارة  يف  امل�ستدامة  و  ال�ساملة  القت�سادية  التنمية  عملية  يف  وال�سركات 
اأبوظبي  اأبوظبي ودعم القطاعات الرئي�سية التي تركز عليها خطط وروؤية 
اقت�ساد  على  والرتكيز  الدخل  م�سادر  تنويع  اإىل  ت�سعى  والتي  القت�سادية 
املعرفة. واأكد �سعادة حممد ثاين مر�سد الرميثي رئي�ض احتاد غرف التجارة 
وال�سناعة بالدولة رئي�ض جمل�ض اإدارة غرفة جتارة و�سناعة اأبوظبي اأهمية 
انعقاد امللتقى الذي يقام بالتزامن مع احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 46 
ويجمع حتت مظلته روؤ�ساء جمال�ض رجال الأعمال العاملة يف اإمارة اأبوظبي 
وروؤ�ساء ومدراء ال�سركات العاملة يف الإمارة والفعاليات الإقت�سادية..م�سريا 
املتحدة  العربية  الإم��ارات  اأن هذه الحتفالت تتزامن مع حتقيق دولة  اإىل 
واإمارة اأبوظبي العديد من الإجنازات الالفتة على خمتلف الأ�سعدة خا�سة 
يف القطاع القت�سادي والتجاري حيث متكنت اأبوظبي من حتويل التحديات 
القت�سادية اإىل اإجنازات كبرية حيث تكمنت من حتقيق منو كبري يف الناجت 
املحلي وا�ستقطاب ال�ستثمارات وروؤو�ض الأموال وال�سركات وكذلك معدلت 

النمو املرتفعة التي يحققها اقت�سادنا الوطني.

  •• دبي-الفجر:

اأعلنت �سركة الت�سميم املعماري واحل�سري 
ا�ستعدادها  �سيكاي” عن  “نيكني  اليابانية 
ودولية  واإقليمية  حملية  م�ساريع  لعر�ض 
بقيمة عدة مليارات من ال��دولرات يف 12 
مدينة حول العامل مثل الم��ارات العربية 
امل��ت��ح��دة ورو���س��ي��ا وال��ه��ن��د وغ��ريه��ا خالل 
معر�ض �سيتي �سكيب جلوبال الذي ينعقد 
يف مركز دبي التجاري العاملي بني 13-11 

�سبتمرب احلايل. 
 وت�سمل هذه امل�سروعات ذي ريزيدان�سي�ض 
اوريجنز  غ����ودري����ج  ل�����س��رك��ة  ت���ري���ز  ذا  ات 
يف م��وم��ب��اي ال����ذي ي��ع��د واح����دا م��ن اجنح 
الهند.  ال��ع��ق��اري يف  ال��ت��ط��وي��ر  م�����س��روع��ات 
وامل�سروع ي�ستهدف افراد الطبقة الو�سطى 
ال��ع��ل��ي��ا وال���ه���ن���ود غ���ري امل��ق��ي��م��ني ح��ي��ث مت 
تد�سني حجر الأ�سا�ض يف عام 2015 على 

ان يتم الت�سليم يف 2019.
ووفقا لتقرير ال�سركة ال�ست�سارية للعقارات 
“�سكواير ياردز” فقد �سخ املغرتبون الهنود 
2.6 مليون  يف الم����ارات وال��ب��ال��غ ع��دده��م 
مقيم نحو 1.69 مليار دولر 6.20 مليار 

درهم يف القطاع العقاري الهندي يف الأ�سهر 
الت�سعة الوىل من عام 2016.

غرفة  م��ن  املكونة  ال�سكنية  ال�سقق  وت��اأت��ي 
ن��وم وث��الث غ��رف ن��وم يف الأب���راج ال�سكنية 
تركيز  م��ع  فخمة  وجت��ه��ي��زات  بت�سطيبات 
ق����وي ع��ل��ى ال��ع��ي�����ض امل�����س��ت��دام ال����ذي يعزز 

اأ�سلوب احلياة الفخم واملميز.
وقال فادي جربي املدير التنفيذي امل�سوؤول 
و�سمال  الأو������س�����ط  ال�������س���رق  م��ن��ط��ق��ة  ع����ن 
والهند  امل�ستقلة  الكومنولث  افريقيا ودول 
يف نيكني �سيكاي: ال�ستدامة هي جوهر ما 
نقدمه يف تطوير امل�ساريع فهي تنعك�ض على 
طابع الت�سميم والعمل الهند�سي بدءا من 
�سقة  ك��ل  اإجن���از  وح��ت��ى  الرئي�سي  املخطط 

منفردة.
امل�سروع  هذا  ب��اأن  قائال:” نفتخر  واأ�ساف 
الغطاء  م�����ن   90% م�����ن  اك������رث  ي����وف����ر 
النمو،  التامة  الأ�سجار  من  املكون  النباتي 
بي  ج��ي  اأي  ت�سنيفات  على  ح��ائ��ز  ان��ه  كما 
الأعلى  الت�سنيفات  وه��ي  بالتينيوم  ج��ي 
اخلا�سة بال�ستدامة جلميع املباين واإعادة 
التي  الرتاثية  للهياكل  املرنة  ال�ستخدام 

توفر جتربة ثقافية و�سكنية فريدة. 

 يذكر ان م�سروع غودريج اوريجنز وم�سروع 
ال��ت��ط��وي��ر ال���ت���ج���اري الآخ������ر غ����ودري����ج تو 
امل�سنف اأ هما ثمرة تعاون ناجح بني نيكني 

�سيكاي وا�ستوديو الت�سميم جي بي ال .
امل�سروع  موقع  زرت  حينما  ج��ربي:  وق��ال   
عبارة عن منطقة  ك��ان  �سنوات  قبل خم�ض 
حققه  ما  املده�ض  وم��ن  مهجورة  �سناعية 
فريق غودريج لتحويل هذا املوقع اىل هذه 

���س��ع��ور عميق  م��ع  ال��راق��ي��ة واحل��ي��ة  البيئة 
بالنتماء.

واأ�ساف قائال: لقد �سعدنا حقيقية بالعمل 
مع فريق غودريج للت�سميم وا�ستوديو جي 
اوريجنز  غ���ودري���ج  م�����س��روع��ي  ع��ل��ى  ال  ب��ي 
ك��ان ما يثلج ال�سدر ان  ت��و، كما  وغ��ودري��ج 
نرى جت�سيداً للعنا�سر اجلمالية اليابانية 

على امل�سروع ال�سكني.

بوتانيكا  م�����س��روع  ال�����س��رك��ة  ت��ع��ر���ض  ك��م��ا 
على  واملمتد  العامة  باملوا�سالت  امل��خ��دوم 
���س��م��ال �سرق  30 ه��ك��ت��ارا وي��ق��ع  م�����س��اح��ة 
بو�سر  وال���ذي  مو�سكو  الرو�سية  العا�سمة 
ال��ع��م��ل ف��ي��ه ق��ب��ل خ��م�����ض ����س���ن���وات و�سمل 
منطقة  اىل  �سابق  �سناعي  م��وق��ع  حت��وي��ل 
�سكنية حية وم�ستدامة وم�سيافة مع بنية 

حتتية متطورة. 

احلكومتان الهندية والإماراتية تعمالن على تعزيز العالقات التجارية وال�صتثمارية بني البلدين 

التجارة املتبادلة بني البلدين ت�سجل منًوا بن�سبة تزيد عن 6 % لت�سل اإىل 53 مليار دولر يف عام 2017-2016
اأقلعت 1،070 رحلة جوية بني املطارات الإماراتية والهندية يف اأ�صبوع، منها 580 رحلة قامت بها �صركات طريان هندية

•• دبي-الفجر:

والإماراتية  ال��ه��ن��دي��ة  احل��ك��وم��ت��ان  ت��ع��م��ل 
الوكالت  م��ن  العديد  م��ن خ��الل  ع��ن كثب 
التجارية  العالقات  تعزيز  على  والإدارات 
كبرية،  ب�سورة  البلدين  بني  وال�ستثمارية 
من  ح��ال��ة  البلدين  ب��ني  ال��ع��الق��ات  وت�سهد 
ال��ت��ط��ور ب��ع��د ت���ب���ادل ال����زي����ارات ع��ل��ى اأعلى 
قام  حيث  املا�سيني،  العامني  يف  امل�ستويات 
رئي�ض الوزراء الهندي ناريندرا مودي بزيارة 
تاريخية اإىل دولة الإمارات العربية املتحدة 
يف اأغ�سط�ض 2015 ويف املقابل قام �ساحب 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اإىل  ر�سمية  ب��زي��ارات  الإم��ارات��ي��ة،  امل�سلحة 
حيث  و2017،   2016 ع��ام��ي  يف  ال��ه��ن��د 
كان �سموه �سيف ال�سرف يف الحتفال بيوم 
اجلمهورية الهندية هذا العام، وخالل هذه 
الزيارات  رفعت الدولتان م�ستوى العالقات 
الثنائية بني البلدين اإىل م�ستوى ال�سراكة 
ال�سرتاتيجية ال�ساملة، وقد وقع اجلانبان 
اأن ت�ستثمر  املتوقع  من  وكان  اتفاقية   14
دولة  دولر يف  م��ل��ي��ار   75 الإم������ارات  دول���ة 
ال��ه��ن��د، وق���د ح���دد ك��ل م��ن رئ��ي�����ض ال����وزراء 
الهندي ناريندرا مودي و�سمو ال�سيخ حممد 
زي���ادة  بتحقيق  ه��دًف��ا  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
بن�سبة %60 يف حجم التجارة املتبادلة بني 
الدولتني خالل الأع��وام اخلم�سة القادمة. 
تعمل كل من الهند ودولة الإمارات العربية 
بني  التعاون  تعزيز  على  كثب  ع��ن  املتحدة 
ال��ب��ل��دي��ن يف جم��م��وع��ة م���ن امل���ج���الت من 
اأج��ل حتقيق روؤي��ة القيادة يف كال البلدين، 
وق����د ك����ان ه��ن��اك ت���ب���ادل ل���ل���زي���ارات رفيعة 
املا�سية،  القليلة  الأ���س��ه��ر  خ��الل  امل�ستوى 
ف��ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال ق��ام��ت وزي�����رة الدولة 
بالهند  الأغذية  معاجلة  ل�سناعات  ل�سوؤون 
ن���رياجن���ان بزيارة  ����س���اديف  ال�����س��ي��دة  ���س��ع��ادة 
دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة يف �سهر 
2017 كما قام �ساحب ال�سعادة  اأغ�سط�ض 
لل�سوؤون  الدولة  وزير  قرقا�ض،  اأن��ور  ال�سيد 
اخلارجية بدولة الإمارات، بزيارة اإىل الهند 
تدفق  و�سع  ت��ن��اول  �سيتم  ال��وق��ت.  نف�ض  يف 
ال�سرتاتيجية  وال�����س��راك��ة  ال���س��ت��ث��م��ارات 
قمة  يف  التف�سيل  من  مبزيد  البلدين  بني 
ت�ستغرق  التي  الإماراتية  الهندية  ال�سراكة 
اأرماين  ف��ن��دق  يف  انعقادها  وامل��ق��رر  ي��وم��ني 
 31 اإىل   30 الفرتة من  ب��رج خليفة يف  يف 
اأكتوبر 2017، والتي �سي�سارك فيها اأكرث 
الهند  ال�سخ�سيات من  800 من كبار  من 
والإمارات، من بينهم وفود حكومية ورجال 

اأع��م��ال م��ن ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض وق���ادة اأعمال 
ينتمون ل�سركات اإماراتية و�سركات هندية.

عنوان  حتمل  التي   - القمة  تتناول  و�سوف 
تنفيذ ال�ستثمارات -  كيفية متويل امل�ساريع 
دور  مب�����س��ارك��ة  وتنفيذها  ال��ه��ن��د  يف  امل��ه��م��ة 
الأعمال التجارية املحلية، كما �ست�ستعر�ض 
وال�ستثمارية  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��الق��ات  ��ا  اأي�����سً
بني البلدين يف �سوء البيان امل�سرتك الذي 
ال�سيخ  �سمو  زي��ارة  اجلانبان خالل  اعتمده 
حممد بن زايد اآل نهيان يف يناير 2017.

���ع���د ه����ذه ال��ق��م��ة ه���ي م���وؤمت���ر الأع���م���ال  وتمُ
ي��ل��ق��ى دعًما  ال������ذي  ن���وع���ه  م����ن  ال���وح���ي���د 
خالل  من  الهندية  احلكومة  من  ا�ستباقًيا 
والقن�سلية  ب��اأب��وظ��ب��ي  ال��ه��ن��دي��ة  ال�����س��ف��ارة 
العامة الهندية يف دبي بالإ�سافة اإىل وزارة 
القت�ساد الإماراتية. وجتدر الإ�سارة اإىل اأن 
هذه القمة هي القمة الثنائية الوحيدة التي 

�سي�سارك فيها وزراء من الهند والإمارات.
روؤ�ساء  ��ا  اأي�����سً ال��ق��م��ة  ه���ذه  و���س��ي�����س��ارك يف 
�سيتم  ه��ن��دي��ت��ني،  م���ن ولي���ت���ني  ال��������وزراء 
الإعالن عن اأ�سمائهم لحًقا، ويلقى منتدى 
ال�����س��راك��ة ال��ه��ن��دي��ة الإم���ارات���ي���ة دع��ًم��ا من 
اأم  بي  كيه  �سركة  وه��و  املعرفة  �سركاء  اأح��د 
و�سائل  لهتمام  جذبه  اإىل  بالإ�سافة  ج��ي 
اأخبار  �سحيفة  بينها  م��ن  وال��ت��ي  الإع����الم 
ال�����س��رق الأو�سط  اخل��ل��ي��ج وجم��ل��ة ف��ورب�����ض 

وقناة �سوين وقنوات تلفزيون تايز نو.
الإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة  وجت����در 
عالقات  تربطهما  والهند  املتحدة  العربية 
وا�ستثمارية،  جت��اري��ة  طبيعة  ذات  ق��دي��ة 
املتبادلة  ال�����س��ن��وي��ة  ال��ت��ج��ارة  ح��ج��م  وي��ب��ل��غ 
 53 الوقت احلايل حوايل  البلدين يف  بني 
مليار دولر وتلتزم القيادة يف كال البلدين 

على   60% بن�سبة  ال��ت��ج��ارة  ه���ذه  ب��زي��ادة 
ل  فبينما  القادمة،  اخلم�ض  ال�سنوات  مدار 
اأكرب �سريك جتاري لدولة  الهند هي  تزال 
الإم���ارات، تمُعد الإم��ارات ثالث اأك��رب �سريك 
جتاري للهند - وهو الأمر الذي قد تعززه 

ال�سراكة ال�سرتاتيجية يف امل�ستقبل
تتطلع الهند كذلك اإىل حتقيق زيادة كبرية 
يف رقعة ال�ستثمارات الإماراتية داخل دولة 
التحتية،  البنية  جم��ال  يف  �سيما  ل  الهند 
ف��ق��د ا���س��ت��ث��م��رت دول����ة الإم������ارات اأك����رث من 
4.7 مليار دولر يف �سورة ا�ستثمار اأجنبي 
2000، ويتوقع  مبا�سر يف الهند منذ عام 
���س��ه��ر يناير  ال�����س��ادر يف  امل�����س��رتك  ال��ب��ي��ان 
الإماراتية  ال�ستثمارات  ت�سل  اأن   2017
يف الهند 75 مليار دولر، وقد وقع البلدان 
ت�سهيل  اإط���ار  ب�ساأن  تفاهم  م��ذك��رة  م��وؤخ��ًرا 
الإماراتيني  املوؤ�س�سني  امل�ستثمرين  م�ساركة 
البنية  الوطني لال�ستثمار يف  ال�سندوق  يف 
لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  م���ع  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
اتفقا مبوجبها على امل�ساهمة يف ال�سندوق 
الوطني  ب��ال�����س��ن��دوق  اخل��ا���س��ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
ال��ت��ح��ت��ي��ة. جدير  ال��ب��ن��ي��ة  ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
من  والهنود  الهندية  ال�سركات  اأن  بالذكر 
الإماراتي  القت�ساد  يف  امل�ستثمرين  اأك���رب 
ال�سناعية  وامل��ن�����س��اآت  ال�����س��رك��ات  اإن�����س��اء  يف 
ال��ع��ق��ارات، حيث  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وامل���خ���ازن 
20.4 م��ل��ي��ار دره�����م يف  ال��ه��ن��ود  ا���س��ت��ث��م��ر 
القطاع العقاري يف دبي خالل 18 �سهًرا يف 
�سهر  2016 حتى  يناير  �سهر  الفرتة من 
يونيو 2017، وذلك وفًقا لدائرة الأرا�سي 
والأمالك يف دبي، وهذا املبلغ اأعلى من مبلغ 
درهم التي ا�ستثمرها الهنود يف  مليار   20
ال��ق��ط��اع ال��ع��ق��اري يف دب���ي يف ع���ام 2015، 

من  وطنًيا  جتارًيا  جمتمًعا  لكونهم  ونظًرا 
امل��غ��رتب��ني، ف����اإن ذل���ك ي��ج��ع��ل��ه��م جمموعة 

اأ�سحاب العمل الأكرب يف القطاع اخلا�ض. 
ف�ساًل عن ذلك، قام عدد كبري من الهنود 
دولة  يف  با�ستثمارات  الهندية  وال�����س��رك��ات 
خمتلف  يف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم����������ارات 
الإمارات، ومن بني هذه ال�سركات جمموعة 
اللولو واإن اأم �سي واأ�سرت جروب و جمموعة 
وتاتا�ض  دي���ف���ل���وب���رز  و����س���وب���ه���ا  ه���ي���ن���دوج���ا 
وماهيندرا ودابور واإي�سار واأبولو لالإطارات 
افتتح  كما  وغ��ريه��ا،  واإف��ك��و  للرتفيه  وزي 
دولية  ف��روًع��ا  الهندية  اجلامعات  من  ع��دد 
املتحدة كما  العربية  الإم���ارات  لها يف دول��ة 
اأن�����س��اأ ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ن��وك م��ك��ات��ب ل��ه��ا يف 
دول���ة الإم�����ارات. وق��د ���س��رح ���س��ع��ادة ال�سيد 
الهند  دول���ة  �سفري  ���س��وري  �سينغ  ن��اف��دي��ب 
والإم����ارات  الهند  “اإن  ق��ائ��اًل  الإم�����ارات  يف 
الثنائية  ع��الق��ت��ن��ا  م��ث��ري يف  ب��وق��ت  ي����ران 
ب�سورة  م�����س��رين��ا  ت�����س��ك��ي��ل  ���س��ت��ع��ي��د  ال���ت���ي 
كبرية حيث ي�سرع البلدان يف اإقامة �سراكة 
ا�سرتاتيجية انطلقت مع الزيارة التاريخية 
م��ودي يف  ن��اري��ن��درا  ال����وزراء  رئي�ض  ل�سعادة 
الزيارة  اأعقب هذه  2015، وقد  اأغ�سط�ض 
ال�سيخ حممد بن  زيارتني ناجحتني ل�سمو 
ونائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان،  اآل  زاي���د 
الإماراتية،  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
و2017،   2016 ع���ام���ي  يف  ال��ه��ن��د  اإىل 
واليوم نحن نتعاون يف جمموعة كبرية من 
ا�سرتاتيجية  جم��الت  بينها  من  امل��ج��الت، 
مثل الف�ساء والدفاع، وت�ستعد كل من الهند 
ال�ستفادة  اإىل  املتحدة  العربية  والإم���ارات 
من  مناخ  وخلق  املتبادلة  ال��ق��وة  نقاط  م��ن 
على  البلدين  كال  مل�ساعدة  والتعاون  التاآزر 

حتقيق روؤي��اه��م الق��ت�����س��ادي��ة، ون��ح��ن على 
ال�ستثمار  من  الكثري  ج��ذب  من  تامة  ثقة 
م��ن دول���ة الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اإىل 
الهند نظًرا ملا بيننا من عالقات وثيقة ويف 

�سوء الفر�سة املوجودة يف الهند«.
ه���ذا وق���د ���س��اه��م ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض بالهند 
الهنود  اأعمال  جمتمع  وخا�سة  والإم���ارات، 
احلكومية  ال�سراكة  دع��م  يف  املقيمني  غ��ري 
كيان  اإن�ساء  اأوًل من خالل  ال�سرتاتيجية، 
جت���اري اإم���ارات���ي ع��ام ج��دي��د، وه��و منتدى 

قادة الأعمال يف مار�ض 2017.
تاأ�س�ض  ال��ذي  الأع��م��ال،  ق��ادة  منتدى  ويمُعد 
القت�ساد  ل�����وزارة  امل��ب��ا���س��ر  ال��ت��وج��ي��ه  حت��ت 
والقن�سلية  الهندية  وال�سفارة  الإم��ارات��ي��ة 
املنظومة  ال��ه��ن��د، مب��ث��اب��ة  ل���دول���ة  ال��ع��ام��ة 
ال��ع��ام��ة اجل��دي��دة ل��ق��ادة الأع���م���ال يف دولة 
الإم��������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة. وق����د �سرح 
ال�سيد فيبول، القن�سل العام لدولة الهند، 
اأن تنجح  لروؤية احلكومة  “ل يكن  قائاًل 
اخلا�ض.  للقطاع  الفعالة  امل�ساركة  ب���دون 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ض يف  ن��رى  اأن  وم��ن امل�سجع 
ال�سراكة  روؤي��ة  دع��م  ي�سهم يف  البلدين  كال 
اأن  وي�سعدنا  البلدين  لكال  ال�سرتاتيجية 
ن��ق��دم دع��م��ن��ا ال��ك��ام��ل ل��ه��ذا احل����دث املهم. 
بني  اجلمع  على  القمة  ه��ذه  �ست�ساعد  كما 
اخلا�ض  والقطاع  ال��ع��ام  القطاع  موؤ�س�سات 
يف ك��ل م��ن الهند والإم�����ارات وامل�����س��اع��دة يف 
ي�ساعد على توجيه  خلق نظام بيئي جديد 
والتعاون  ال���ت���ج���ارة  وت���ع���زي���ز  ال���س��ت��ث��م��ار 
�سي�سهد  وال���ذي  والق��ت�����س��ادي  الجتماعي 
التدفق  �سمان  اأج��ل  من  م�ستمرة  م�ساركة 
الهند  داخ����ل  اإىل  ل��ال���س��ت��ث��م��ارات  ال�����س��ل�����ض 

والإمارات.«
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العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5503  عمايل جزئي
القامة  ����ض.ذ.م.م جمهول حمل  البناء  مل��ق��اولت  / 1-روؤي���ة  املدعي عليه  اىل 
مبا ان املدعي /احمد املتويل احمد ن�سر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )10500 درهم( وتذكرة عودة مببلغ   وقدره 
  mb173562178ae:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم(   1000(
م�ساءا   15.00 ال�ساعة   ٢017/9/11 امل��واف��ق  الث��ن��ني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت 
بالقاعة:ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام 

على الأقل ، مع تق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6004  عمايل جزئي
اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / 1-ه����ان����دي����ان ان���ت���ريي���ورز ����������ض.ذ.م.م جم���ه���ول حمل 
الق���ام���ة مب���ا ان امل���دع���ي /م��ظ��ه��ر ح�����س��ني ����س���اه ن��ظ��ر ح�����س��ني ����س���اه ق���د اأق����ام 
 9٢578( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك 
دره�����م( وت���ذك���رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )1000 دره�����م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف رقم 
يوم  جل�سة  ل��ه��ا  وح����ددت    MB174694709AE/2017:ال�سكوى
الربعاء املوافق ٢017/9/13 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5807  عمايل جزئي
جمهول  �����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  بو�سي�ض  1-بريفيكت   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
اأق��ام عليك  قد  �سافعي  املدعي /تامر حمي عبدال�سالم  ان  القامة مبا  حمل 
درهم(   61050( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
والفائدة القانونية 9% وتذكرة عودة مببلغ )٢000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    mb172244518ae:ال�سكوى رق��م 
املوافق ٢017/9/٢5 ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة:ch1.A.2 لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5182  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-عبدالمني خان ملقاولت البناء �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  �سابر  غ��الم  يون�ض  /حممد  املدعي  ان  مبا 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )٢000  وق��دره��ا)14580  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB173313146AE  وحددت لها 
 ch1.A.1:جل�سة يوم الثنني املوافق:٢017/9/11 ال�ساعة 15.00 م�ساءا بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6522  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-ما�سرت كرافت للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأق��ام عليك الدعوى  مبا ان املدعي /عبدالوحيد مري بحار جولن مري بحار قد 
عودة  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)34493  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb174830465ae:مببلغ )٢000 درهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وح�����ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي���وم ال��ث��الث��اء امل�������واف�������ق:٢017/9/19 ال�����س��اع��ة 08.30 �ض 
وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا   ch1.A.1:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/6597  عمايل جزئي
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  ال�سيافة  خلدمات  ح�سن  1-ام   / عليه  املدعي  اىل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  الديب  ال�سيد  عبد  �سربي  /جمال  املدعي 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )٢000  وق��دره��ا)46034  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb174123134ae  وحددت لها 
 ch1.A.2:بالقاعة ال�ساعة 08.30 �ض  املوافق:٢0/٢017/9  جل�سة يوم الربعاء 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7119  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-واحة التكاتف للتجارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /خوجلي ال�سادق احمد عبداهلل قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )٢000  وق��دره��ا)96000  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
وحددت    MB175416703AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  درهم(والر�سوم 
امل��واف��ق:٢017/9/14 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي  لها جل�سة يوم اخلمي�ض 
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  يثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 
حالة  ويف  الأق��ل،  على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/7519  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-جرين �ستيم خلدمات التنظيف جمهول حمل القامة مبا 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد  حممود  �سليمان  حممد  /طلعت  املدعي  ان 
دره��م( وتذكرة عودة مببلغ )1000  وق��دره��ا)18769  املطالبة مب�ستحقات عمالية 
درهم(والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb175511615ae  وحددت لها 
جل�سة يوم الحد املوافق:٢017/9/10 ال�ساعة 08.30 �ض مبكتب القا�سي لذا فاأنت 
اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  مكلف باحل�سور 
فاأن  الأق��ل، ويف حالة تخلفك  اأي��ام على  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/2403  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / 1-الريامي للزجاج واللومنيوم �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /فاروق موهامد هارون �سيخ ويثله:احمد ح�سن حممد عبداهلل املازمي 
وقدرها)٢7.178  عمالية  املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأقام  قد 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة القانونية 1٢% من تاريخ اقامة 
  MB170576853AE/2017:ال�سكوى رقم  التام  ال�سداد  وحتى  الدعوى 
امل��������واف��������ق:٢017/9/٢0 ال�����س��اع��ة 08.30 �ض  وح������ددت ل��ه��ا ج��ل�����س��ة ي����وم الرب����ع����اء 
وعليك  قانونيا  يثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.A.5:بالقاعة
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/2705  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- هو�سبيتاليتي دايناميك�ض م.د.م.�ض جمهول حمل القامة نعلنكم 
اعاله  املذكورة  الدعوى  يف   ٢017/6/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان 
ل�سالح/هازل ماناكاب اور�سوا بالزام املدعى عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )٢0467( 
درهم وتذكرة العودة اىل موطنه او قيمتها نقدا ما مل يكن وقت التنفيذ قد التحق 
بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه 
لال�ستئناف  قابال  . حكما مبثابة احل�سوري  ذل��ك من طلبات  ع��دا  ما  ورف�ست  فيها 
با�سم �ساحب  التايل لن�سر هذا الع��الن �سدر  اليوم  اعتبارا من  خالل ثالثني يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/2709  عمايل  جزئي 

جمهول  ����ض.ذ.م.م  الكهروميكانيكية  لالعمال  �سي  ام  اف  عليه/1-  املحكوم  اىل 
 ٢017/7/11 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  القامة  حمل 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ماهانت �سينغ بابو ناندان �سينغ بالزام املدعى 
عليها باأن توؤدي للمدعي مبلغ )٢0379( درهم وتذكرة عودة اىل وطنه عينا او ما 
التحق بخدمة �ساحب عمل اخر  يقابلها نقدا مببلغ ٢000 دره��م ما مل يكن قد 
ماعدا  ورف�ست  فيها  ن�سيبه  من  املدعي  واعفت  امل�ساريف  من  املنا�سب  والزمتها 
ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  با�سم  �سدر  الع��الن  ه��ذا  لن�سر  التايل  اليوم  من  اعتبارا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/1492  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- ال�سند �سكراب جتارة العامة �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   ٢017/6/٢٢ بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  �سيخ  �سري  علي  علي  ل�سالح/بابر  اع��اله  املذكورة 
للمدعي مبلغ )7.057( درهم وتذكرة العودة اىل موطنه على الدرجة ال�سياحية 
عينا او قيمتها نقدا ما مل يلتحق املدعي بالعمل لدى رب عمل اخر وباملنا�سب من 
. حكما  املدعي من ن�سيبه منها ورف�ض عدا ذلك من طلبات  امل�سروفات واعفت 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن حكم بالن�شر

         يف  الدعوى رقم 2017/3267  عمايل  جزئي 
اىل املحكوم عليه/1- الفر�سة الذهبية ل�سالح ال�سيارات جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   ٢017/7/٢4 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
توؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  غانى  عثمان  الدين  ل�سالح/نظام  اع��اله  املذكورة 
ما  نقدا  قيمتها  او  موطنه  اىل  العودة  وتذكرة  دره��م   )٢٢60.60( مبلغ  للمدعي 
مل يكن وقت التنفيذ قد التحق بخدمة �ساحب عمل اخر والزمتها باملنا�سب من 
امل�سروفات واعفت املدعي من ن�سيبه فيها ورف�ست ما عدا ذلك من طلبات . حكما 
مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل 
لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم بالن�شر
         يف  الدعوى رقم 2017/1272  عمايل  جزئي 

اىل املحكوم عليه/1- تيك ويزن للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  يف   ٢017/7/٢7 بتاريخ  املنعقدة  بجل�ستها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
مبثابة  املحكمة  بحكمت  ر���س��ي��د  حم��م��د  ار���س��اد  ل�سالح/حممد  اع���اله  امل���ذك���ورة 
وتذكرة  دره��م   )6000( مبلغ  للمدعي  ت��وؤدي  ب��اأن  عليها  املدعى  بالزام  احل�سوري 
التحق  او ما يقابلها نقدا مببلغ 800 دره��م ما مل يكن قد  ع��ودة اىل وطنه عينا 
من  امل��دع��ي  واع��ف��ت  امل�ساريف  م��ن  املنا�سب  والزمتها  اخ��ر  عمل  �ساحب  بخدمة 
ن�سيبه فيها ورف�ست . حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني 
يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3233  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  م.د.م.���ض  كوم�سريف  برولوجيك�ض  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  �سيتي  كري�سنامورتي  التنفيذ/براميتا  طالب  ان  مبا  القامة 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
املحكمة بال�سافة  او خزينة  التنفيذ  وقدره )31448( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره��م   )٢379( مبلغ  اىل 
بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3133  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- احل�سان الالمع للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
اأقام  عليك  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/يو�سف �سخ�ساوي قد 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )13186(
مبلغ )11٢4( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2070   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/1- حممد هيثم زهري ال�سهري بالرتك  جمهول حمل 
 : ع ويثله  م  �ض   - التجاري  دب��ي  التنفيذ/بنك  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
م��ن�����س��ور ع��ب��داهلل حم��م��د اأح��م��د ال���زرع���وين  ق��د اأق����ام عليك الدعوى 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)1116٢00.90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/2454   تنفيذ جتاري  

حمل  جمهول  كونهي   �سالينجات  علي  الفقار  ذو  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ويثله  ف��رع   - التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  ال��زرع��وين   اأح��م��د  ع��ب��داهلل حممد  : من�سور 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة امل���ذك���ورة اع����اله وال���زام���ك ب��دف��ع امل��ب��ل��غ امل��ن��ف��ذ ب���ه وق���دره 
)958447.66( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/2510   تنفيذ جتاري  

اىل املنفذ �سده/1- حبيب نواز امري نواز  جمهول حمل القامة مبا 
من�سور   : ويثله  فرع   - التجاري  ابوظبي  التنفيذ/بنك  طالب  ان 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية  عبداهلل حممد اأحمد الزرعوين  قد 
املنفذ به وقدره )70٢936.40(  املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم  2017/2429   تنفيذ جتاري  

جمهول  النقبي   اهلل  عبد  خمي�ض  يو�سف  نا�سر  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
ال��ت��ج��اري - فرع   اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/بنك  ان ط��ال��ب  حم��ل الق��ام��ة مب��ا 
وي��ث��ل��ه : من�سور ع��ب��داهلل حم��م��د اأح��م��د ال���زرع���وين  ق��د اأق����ام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)380637.08( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1694  جتاري كلي               

ب�سفتها   - البابا  ع��ادل م�سطفى  العامة ٢-قوملار  لتجارة  ان��زو  موؤ�س�سة   -1  / عليه  املدعي  اىل 
- ب�سفته  العامة  3-رام��ي حممود زكريا احل�سني  ان��زو  لتجارة  ملوؤ�س�سة  مالكة وكفيل �سامن 
كفيل �سامن ملوؤ�س�سة انزو لتجارة العامة -  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك الحتاد 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  الوطني ويثله : عبداهلل حممد ر�سول علي الهرمودي   قد 
 1.569.٢35( وق��دره  مببلغ  بالت�سامن  املدعي  للبنك  ي��وؤدوا  بان  عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة 
رفع  تاريخ  من  وذل��ك  التجاري  القر�ض  عن  �سنويا   )%18( بواقع  التاأخريية  والفائدة  دره��م( 
الدعوى وحتى ال�سداد الفعلي التام لكون الدين جتاري وي�ستحق عنه فوائد تاأخريية والر�سوم 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق  ٢017/10/٢  ال�ساعة 9.30 
�ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
بتاريخ ٢017/9/6

�سركة / تريد اأيرلين اإنرتنا�سيونال �ض م ح - ) رخ�سة رقم : 1٢13 ( ، والكائن باملنطقة 
احلرة ملطار دبي ، ) �ض ب : 9636( دبي - دولة الإمارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى 
�سلطة املنطقة احلرة ملطار دبي ، ترغب هذه ال�سركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة 
والذي مت اتخاذه بوا�سطة جمل�ض اإدارة �سركة / تريد اأيرلين اإنرتنا�سيونال �ض م ح  يف 
اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 8/٢3 /٢017 م  ب�ساأن اإغالق وحل ال�سركة ، وفقاً لذلك تهيب 
هذه  تقدمي  عليه  مواجهتها  يف  مطالبات  اأي  ولديه  بالأمر  معني  ط��رف  ب��اأي  ال�سركة 

املطالبات خالل 45 يوماً من تاريخ هذا الإعالن عن طريق الربيد امل�سجل .
ا�سم ال�سركة : تريد اأيرلين اإنرتنا�سيونال �ض م ح

�ض ب : 9636 دبي -  الإمارات العربية املتحدة  هاتف رقم : +9714 3450808
accounts@commercimmo.ae : الربيد الإلكرتوين

لن يتم النظر يف املطالبات التي ترد بعد انتهاء فرتة الإ�سعار واملحددة ب 45 يوماً.

اإ�شعار ت�شفية 
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/791 جتاري كلي                                              

اىل املدعي عليه/1- �سي ا�ض ات�ض كيه دبي للمقاولت - �ض ذ م م ٢-بنك اخلليج الأول - فرع دب��ي  جمهويل حمل القامة 
العربية - ذات م�سوؤولية حم��دودة - نعلنكم  �سابقا �سركة الملونيوم  ذ م م -  املنيوم - �ض  الغرير لالن�ساءات  اأن املدعي /  مبا 
بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ ٢017/6/6 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ الغرير لالن�ساءات املنيوم - �ض 
ذ م م - �سابقا �سركة الملونيوم العربية - ذات م�سوؤولية حمدودة - بحكمت املحكمة مبثابة احل�سوري للمدعي عليها الأوىل 
وح�سوريا للمدعي عليه الثاين  1-بالق�ساء خطابي ال�سمان رقم )07LG002184( والبالغة قيمته 4.٢00.000 درهم 
)اربعة ماليني ومائتي درهم( ورقم )07LG002186( والبالغة قيمته 649.381.15 درهم )�ستمائة وت�سعة واربعون الفا 
وثالثمائة وواحد وثمانون درهما وخم�سة ع�سر فل�سا( ومنع املدعي عليه الثاين من دفع قيمتهما للمدعي عليها الوىل وبالزام 
وامل�ساريف  بالر�سوم  املدعي عليها الوىل  والزمت  الثاين(  املدعي عليه  البنك  او  ا�سلهما للمدعية  برد  املدعي عليها الوىل 
ومبلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ٢ - �سحة وتثبيت احلجز والتحفظي رقم ٢017/1٢8 جتاري.   حكما مبثابة احل�سوري 
قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/792 جتاري كلي                              

اىل املدعي عليه /1 - �سركة رزان للتجارة العامة - ذ م م ٢-ح�سني نياز علي جاليل بور 
3-امري ح�سني ح�سني جاليل بور -  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / بنك �سادرات 
ايران  قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة 
بتاريخ  ٢017/8/٢8  احلكم التمهيدي التايل : حكمت املحكمة ح�سوريا وقبل الف�سل يف 
املو�سوع بندب اخلبري املخت�ض �ساحب الدور باجلدول ، وتكون مهمته كالتي : الطالع 
على ملف الدعوى وم�ستنداتها وما ع�سى ان يقدمه اخل�سوم والنتقال اىل مقر املدعية 
وجدت  ان  واللكرتونية  الورقية  املرا�سالت  على  والط��الع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  واملدعي 
ع�سرة  وقدرها  خربة  امانة  وح��ددت  واللكرتونية  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�سجالت 
املوافق  ي��وم الثنني   املحكمة جل�سة  ب�سدادها.  وح��ددت لها  املدعي  وال��زم��ت   الف دره��م 

Ch2.E.22 ٢017/9/18  ال�ساعة 30 : 9 �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3142  تنفيذ عمايل 
جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنية  لالعمال  م�سباح  احمد  �سده/1-  املنفذ  اىل 
علي  حممد  عبدالرحمن  التنفيذ/عمر  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
عرابي قد اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع 
او خزينة  التنفيذ  اىل طالب  دره��م   )7117.50( وق��دره  به  املنفذ  املبلغ 
املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )75٢( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3139  تنفيذ عمايل 
القامة  زيتون جمهول حمل  زيت  ومقهى  �سده/1- مطعم  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/لو�سيا توتور ديال كروز قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )7700( 
او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )9٢0(  التنفيذ  درهم اىل طالب 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3301  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- نور الرحمة خلدمات حتميل وتفريغ الب�سائع �ض.ذ.م.م 
عطا  �سكيل  عمران  التنفيذ/حممد  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
والزامك بدفع  املذكورة اعاله  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  حممد قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )11536( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة 
فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )1001( مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3288  تنفيذ عمايل 
ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  الفرنايو  مطعم  �سده/1-  املنفذ  اىل 
اأق��ام  عليك الدعوى  التنفيذ/را�سد حممود حممد زمان قد  طالب 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
بال�سافة اىل  املحكمة  او خزينة  التنفيذ  )٢٢850( درهم اىل طالب 
املحكمة  ف��ان  وعليه  امل��ح��ك��م��ة.   خلزينة  ر���س��وم  دره���م   )1813( مبلغ 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2370  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  ال�سحن  خلدمات  املمتاز  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأق���ام  عليك  قد  اهلل  اهلل رحمة  التنفيذ/عرفان  ان طالب  الق��ام��ة مبا 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  ب��ال���س��اف��ة  املحكمة  خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )6017(
مبلغ )706( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3143  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ����ض.ذ.م.م  الفنيه  للخدمات  فتا�ض  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سونيل دوراي راج قد اأقام  عليك الدعوى 
التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )14300( 
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل مبلغ )1٢07( 
الجراءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  درهم 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2966  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- مقهى ماربيال جمهول حمل القامة مبا ان 
طالب التنفيذ/احمد جمال احمد القا�سي قد اأقام  عليك الدعوى 
وقدره  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)49٢90( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.   خلزينة  ر�سوم  دره��م   )3663( مبلغ 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3146  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- المل والتقان لالعمال الفنية ���ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/عامر عبا�ض غالم يا�سني قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٢000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )450( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3275  تنفيذ عمايل 
���ض.ذ.م.م جمهول  الفنية  للخدمات  يو�سف  غلفام  املنفذ �سده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد برويز عبد احلميد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )5387( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )650( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/2904  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- اللم�سة املثالية للخدمات الفنية �ض.ذ.م.م جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/حممد �سجاد عبدالر�سيد قد اأقام  
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3538( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )9٢0( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3304  تنفيذ عمايل 
�����ض.ذ.م.م جمهول  الثقيلة  امل��ع��دات  لتاجري  راج��ا  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
اأقام   قد  اهلل  �سيف  احمد  التنفيذ/ا�سفاق  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )3٢61( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بال�سافة اىل 
مبلغ )584( درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/3090  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/1- يو�سف عبدالعزيز القريني�ض جمهول حمل القامة 
مبا ان طالب التنفيذ/نوال املرباطي للمحاماة وال�ست�سارات القانونية 
ويثله املحامية نوال ويثله:نوال م�سطفى حممد �سالح املرباطي قد 
اأقام  عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )10547( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2014/3409  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ا�سرف  ا�سغر  علي  ر�سا  حممود  �سده/1-  املنفذ  اىل 
من  ب�سورة  نعلنكم  اي��ران  ملي  التنفيذ/بنك  طالب  ان  مبا  القامة 
قرار �سعادة قا�سي التنفيذ امل��وؤرخ:٢017/8/9 وذلك للزامكم باعادة 
املبالغ امل�سددة بالزيادة وقدرها )٢0481.11( درهم اىل املنفذ �سده او 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       اعالن اأمر اأداء بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/253  اأمر اأداء
حمل  جمهول  اخ�سابى  ح�سني  حممد  كيومرث   -1  / عليه  املدعي  اىل 
علي  ويثله:احمد  غالمى  اهلل  ن�سر  املدعي/من�سور  ان  مبا  الق��ام��ة 

ر�سا ابراهيم البناي .
البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )697300( مبلغ  ب�سداد  عليه  املدعي  اإل���زام  ب��ت��اري��خ:٢017/7/10 
للمدعي والر�سوم وامل�ساريف .  ولكم احلق يف التظلم من الأمر خالل 

15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/2310 تنفيذ جتاري

اىل املنفذ �سده/1- جيمينى �ستار ���ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة 
قد  ����ض.ذ.م.م  العامة  للتجارة  هارت�ض  التنفيذ/توين  طالب  ان  مبا 
املبلغ  املذكورة اعاله والزامكم بدفع  التنفيذية  اأقام عليكم الدعوى 
املنفذ به وقدره )3149( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
                         يف الدعوى رقم 2017/421 تنفيذ مدين  

ال�سعودية  جمهول  العربية  التاأمني  �سركة  ���س��ده/1-   املنفذ  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/تانكابان بيالي ب�سفته والد 
املتويف )رادها كري�سنان( ويثله:ريا�ض عبداملجيد حممود الكبان  
مبوجب القرار ال�سادر:٢017/7/1٢ يف التنفيذ املذكور اعاله فانت 
مكلف ب�سداد املبلغ املرت�سد وقدره )300٢0( درهم ، وذلك خالل 
�ستتخذ  املحكمة  ف��ان  وال  الع��الن  ه��ذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما   15

الجراءات القانونية بحقكم.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
مذكرة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/1247  ا�شتئناف جتاري    
اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- م�سطفى حممد خليلي متني زادة  جمهول حمل 
�سجادي   مري  مرت�سى  �سيد  علي  ام��ني  �سيد   / امل�ستاأنف  ان  مبا  القامة 
ق��د ا���س��ت��اأن��ف / احل��ك��م ال�����س��ادر ب��ال��دع��وى رق��م ٢017/564 جت���اري كلي 

بتاريخ:٢/٢017/7     
 10.00 ال�ساعة   ٢017/9/٢7 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  جل�سه  لها  وح���ددت 
من  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.18 رق��م  بالقاعة  �سباحا  

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

اعالن �شحيفة طعن بالن�شر 
يف الطعن 2017/328 طعن عقاري

تدعو دائرة حماكم دبي - حمكمة التمييز
الطاعن/1- جرينفيلد تريدجن كومبنى �ض.م.ح

ويثله:�سمري حليم كنعان 
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  احمد  اليا�ض  �سده:1-  املطعون  باعالن 
باأن الطاعن اأقام عليكم الطعن املذكور اأعاله ويتوجب عليكم احل�سور 

اىل حمكمة التمييز وذلك للرد على �سحيفة الطعن املقدمة �سدكم .
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة  التمييز
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
                  يف  الدعوى 2017/6  تظلم من اأمر على عري�شة - ا�شتئناف    

اىل امل�ستاأنف �سده/ 1- يو�سف عبد العزيز القريني�ض  جمهويل حمل القامة 
يثله  القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  امل��رب��اط��ي  ن��وال   / امل�ستاأنف  ان  مب��ا 
املحامية نوال م�سطفى حممد �سالح املرباطي ويثله:نوال م�سطفى حممد 
�سالح املرياطي  قد ا�ستاأنف/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم ٢017/11 امر على 
ال�ساعة 17.30  املوافق ٢017/10/4  . وحددت لها جل�سه يوم الربعاء   عري�سة 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من يثلكم قانونيا 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       مذكرة اإعالن مدعى عليه بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/967  احوال نف�س م�شلمني

اىل املدعي عليه / 1- داود حممد علي ح�سني  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ 
اأقام  دعاء حممد �سامي ابو عيد ويثله:خليفة عبداهلل حممد خليفة املفتول قد 
وعدم  للهجر  والهجر  لل�سرر  طالق  املو�سوع/دعوى  ومو�سوعها  الدعوى  عليك 
ونفقة  لل�سغار  واثبات ح�سانة  واملتعه  املهر  بنفقة عده مبوؤجل  النفاق ومطالبة 
زوجية وبنوه واجر ح�سانة واجر خادمة واجر م�سكن للح�سانة وم�ساريف تاأثيث 
يوم   لها جل�سة  وح��ددت  والنرتنت.  والتليفون  واملياه  الكهرباء  وم�ساريف  م�سكن 
اخلمي�ض املوافق  ٢017/9/7   ال�ساعة 8.30 �ض بالقاعة رقم )7( لذا فاأنت مكلف 
باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   
       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  

   يف  الدعوى 2017/330  تظلم جتاري
ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهول  �سليمان  م��ب��ارك  1-�سليمان   / �سده  املتظلم  اىل 
املتظلم / بنك ام القيوين الوطني �ض.م.ع ويثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  املذكور  التظلم  عليكم  اأق��ام  قد  ال�سام�سي  العمران 
وامل�ساريف.  والر�سوم  جت��اري  تظلم   485/٢017 رقم  الدعوى  يف  ال�سادر  القرار 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق ٢017/10/4   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/178  تظلم جتاري

كنرتولرز  با�سيفيك   -٢ ���ض.ذ.م.م  املراقبة  لنظمة  1-با�سيفيك   / �سده  املتظلم  اىل 
املتظلم / م�سرف  ان  دب��ي( جمهول حمل القامة مبا  ك��الود �سرفي�سز م.م.ح )ف��رع 
عليكم  اأق���ام  ق��د  علي  ال  رم�سان  ح�سن  ويثله:احمد  ����ض.م.ع  ال�سالمي  الم���ارات 
التظلم املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من القرار ال�سادر يف الدعوى رقم ٢017/155 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  وح��ددت  وامل�ساريف.  والر�سوم  حجز حتفظي جتاري 
٢017/10/4   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة : Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور 
اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، ويف حالة تخلفك فاأن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر  
   يف  الدعوى 2017/373  تظلم جتاري

املتظلم  ان  ايرا�ض جمهول حمل القامة مبا  املتظلم �سده / 1-ارل��ني لم  اىل 
/ ب��ن��ك ام ال��ق��ي��وي��ن ال��وط��ن��ي �����ض.م.ع وي��ث��ل��ه:ع��ب��داهلل ح��م��د ع��ب��داهلل عمران 
املذكور اعاله ومو�سوعه تظلم من  التظلم  اأقام عليكم  ال�سام�سي قد  العمران 
القرار ال�سادر يف الدعوى رقم 59٢/٢017 منع من ال�سفر والر�سوم وامل�ساريف. 
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق ٢017/10/11   ال�ساعة 08.30 �ض بالقاعة 
: Ch 1.B.6  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12114 بتاريخ 2017/9/6   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2017/2455  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-  نور العلم للتجارة العامة �ض.ذ.م.م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ �ستاليون �سي�ستمز م.م.ح قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
واتعاب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(    7386( وق���دره  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
املحاماة.  وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق:٢017/9/1٢   ال�ساعة:8.30 �ض 
بالقاعة Ch 1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من يثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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ثقافة وفن�ن

 من منا مل يخترب هذه امل�سكلة؟ يكفي القيام بحركة مفاجئة 
اإنه  فجاأًة!  عنيف  اأمل  يظهر  كي  متكررة  اأو  ماألوفة  اأو غري 
موؤ�سر موؤكد على التهاب الأوتار. عملياً، يكن اأن يوؤدي اأي 
�سغط على هذه الأوتار التي تربط العظام بالع�سالت اإىل 
املت�سرر ب�سكل  الوتر  الأوت��ار. رداً على ذلك، يحتّك  التهاب 
التهابه.  اإىل  ي��وؤدي  ما  تغطيه،  التي  بالطبقة  طبيعي  غري 
اأع�ساب ل  الأوت��ار من  تت�سكل  القوي؟  الأمل  �سبب  ما  لكن 
تعد ول حت�سى وهي تنقل املعلومات حول و�سعية اجل�سم. 
امل�ستعملة  الأدوي����ة  تبقى  احل��ال��ة.  ه��ذه  يف  الأمل  تنقل  ه��ي 
ملعاجلة امل�سكلة معروفة بغ�ض النظر عن نوع التهاب الأوتار، 

لكن يتوقف العالج على املنطقة املت�سررة.

الكتف
ال��ت��ه��اب الأوت�����ار ع��ن ج��ه��د غري  يف معظم احل����الت، ينجم 
ماألوف: اأ�سغال يدوية، نقل الأثاث، متارين �سد الع�سالت، 
الفئة  ت�سمل  الأوت���ار.  على  ت�سغط  �سيئة  �سقوط  حادثة  اأو 
الأكرث عر�سة للخطر الن�ساء النا�سطات بني عمر اخلام�سة 

والع�سرين واخلم�سني.
يرتكز الأمل على الطرف اخلارجي من الكتف، حتت الع�سلة 
الدالية، اأي العظم الذي يغطي الكتف. وفق اخلرباء، تتعلق 
على  الزليلي  ال�سائل  يوؤثر  كي�سي:  بالتهاب  غالباً  امل�سكلة 

املف�سل.
الفاعلة: متطط يف منزلك، ثالث مرات يومياً.  • املقاربة 

ثم  الأع��ل��ى  نحو  واأدر مع�سَميك  راأ���س��ك  ف��وق  يديك  اأم�سك 
اأ�سابعك مت�سابكة ب�سكل عمودي. حافظ  واأبق  اأرِخ ذراعيك 
على هذه الو�سعية خلم�ض ثوان ثم عد اإىل نقطة البداية. 
كرر مترين التمطط واحر�ض على ا�ست�سارة الطبيب اإذا كان 
اأمل الكتف �سديداً خالل الليل. اإنه موؤ�سر على وجود التهاب 

حاد.
اليدين  عقد  عرب  ال��رتق��وة  متديد  جتنب  يجب  املقابل،  يف 
اأن  مع  �سيئة  حركة  اإنها  ال��ذراع��ني.  لتمطيط  الظهر  وراء 

عدداً كبرياً من املدربني يو�سي بها.

الورك
ينجم الأمل يف هذه املنطقة عن حركة خاطئة اأو خلل طفيف 
الأوت��ار. يرتكز الأمل يف اجلهة اخلارجية  يلقي بثقله على 
اأو  ب��الأمل حني من�سي  ل��ذا ن�سعر  ال��ورك، خلف الفخذ.  من 

ننه�ض اأو جنل�ض اأو ن�سعد ال�سالمل اأو نخرج من ال�سيارة.
الطبيب  ب��ه  ي��و���س��ي  ن��ع��اًل  ا�ستعمل  ال��ف��اع��ل��ة:  امل��ق��ارب��ة   •
حتر�ض  اأن  يجب  ل��ك.  خ�سي�ساً  الأرج���ل  مطبب  وي�سنعه 
اأي�ساً على ح�سور جل�سات العالج باحلركة ل�سمان ال�سفاء 

من التهاب الأوتار.
يف املقابل، ل يجب تاأجيل العالج كي ل حتتاج اإىل ا�ستعمال 
التهاب  يتد  ق��د  املنا�سبة،  املقاربة  تتبع  مل  اإذا  ال��ع��ك��ازات! 
ل  اأوج��اع��اً  ويبث  الركبة  اخلارجية من  اإىل اجلهة  الأوت���ار 

تمل مثل اأمل عرق الن�سا. حتمُ

املرفق
%40 م��ن لع��ب��ي كرة  اللقيمة اجل��ان��ب��ي  ال��ت��ه��اب  ي��ط��اول 
امل�سرب وع��دداً كبرياً من عازيف البيانو وبني 1 و%2 من 
املرفق  من  اخلارجية  اجلهة  يف  الأمل  يرتكز  النا�ض.  عامة 
احلياة  تعيق  وق��د  مزعجة  حالة  اإن��ه��ا  املع�سم.  اإىل  ويتد 

اليومية لأنها ت�سّعب �سد اليد والقيام باأب�سط احلركات.
لتخفيف  للمرفق  م�سد  ا�ستعمال  الفاعلة: يجب  • املقاربة 
رباط  ا�ستعمال  يكن  اأو  احل��رك��ة.  يعيق  األ  ���س��رط  الأمل 
�ساغط فوق املرفق لأن هذا النوع ل ي�سبب امل�ستوى نف�سه 

من الإزعاج وهو متوافر يف ال�سيدليات.
توؤذي  ال��ت��ي  اخل��اط��ئ��ة  الو�سعيات  جتنب  يجب  امل��ق��اب��ل،  يف 
الذي ل يتحرك  املف�سل  لكّن  املف�سل.  ال��ذراع لأنها ت�سّلب 

يت�سلب.

وتر العرقوب
ي��ك��ن اأن ي��رت��ب��ط ال��ت��ه��اب الأوت�����ار ب��ال��ري��ا���س��ة امل��ف��رط��ة اأو 
الأح���ذي���ة غ��ري امل��ن��ا���س��ب��ة. ي��رتك��ز الأمل ف���وق ال��ك��ع��ب. بعد 
اإىل  الأمل  يتد  قد  معني،  جهد  ب��ذل  اأو  الريا�سة  ممار�سة 

ربلة ال�ساق.
يكون  امل��اء.  �سرب  من  الإك��ث��ار  يجب  املنا�سبة:  املقاربة   •
وت���ر ال��ع��رق��وب ح�����س��ا���س��اً ج���داً جت���اه ج��ف��اف اجل�����س��م. يجب 
اأنه  م��ن  ل��ل��ت��اأك��د  تنتعله  ال���ذي  احل����ذاء  الطبيب  ي��ع��اي��ن  اأن 
منا�سب. يكن اأن يو�سيك با�ستعمال بطانة من ال�سيليكون 
الأرجل  مطبب  ي�سنع  اأن  يكن  كذلك  ال�سدمات.  لتحّمل 

ت�سحيح  يف  ي�سهم  ما  الكعب،  م�ستوى  لرفع  منا�سباً  نعاًل 
اخللل واإراحة املف�سل.

عند  الخت�سا�سي  ا�ست�سارة  على  احلر�ض  يجب  املقابل،  يف 
الريا�سي  احل��ذاء  اأو  العايل  الكعب  انتعال  وجتنب  احلاجة 
الوتر  يتمزق  قد  امل�سكلة،  معاجلة  تتم  مل  اإذا  دائ��م.  ب�سكل 

بالكامل.

عالج باحلركة �صروري!
ملعاجلة  الطبيب  ي�سفها  التي  التقليدية  الأدوية  هي  • ما 

التهاب الأوتار؟
�سكل  على  املو�سعية  الل��ت��ه��اب  م�����س��ادات  ال��ع��الج��ات  ت�سمل 
كريات اأو كمادات ثلج خالل الأيام ال�سبعة الأوىل لتهدئة 
الوجع ثم كمادات �ساخنة يف الأ�سبوع التايل لتجنب الأوجاع 
احلادة. يكن اأن ي�سف الطبيب الكورتيزون على �سكل حقن 
لكن  اإنه دواء فاعل جداً  التهاب الأوت��ار.  عميقة يف منطقة 

ارتفاع  م��ع��روف��ة:  اجلانبية  الآث���ار  ب��ح��ذر.  ا�ستعماله  يجب 
ومتزقها  الأوت���ار  �سعف  وحتى  ال��دم  �سكر  ومعدل  ال�سغط 
ع��دم جتاوز  يمُجِمع اخل��رباء على  لكن  الطويل.  امل��دى  على 
ثالث حقن يف ال�سنة. يف املقابل، ل تكون م�سادات اللتهاب 

على �سكل اأقرا�ض فاعلة دوماً.
مفيد؟ باحلركة  العالج  • هل 

اإنه عالج اأ�سا�سي لل�سفاء! قد ت�سمل اجلل�سة التدليك اليدوي 
العميق، اأو ا�ستعمال املوجات فوق ال�سوتية اأو الذبذبات التي 
تدّلك يف العمق، اأو جمموعة من احلركات البطيئة. يجب 
تباعاً.  الأوت��ار  التهاب  تقييم و�سع  ثم  بع�سر جل�سات  البدء 

يتطلب التعايف الكامل بني 6 و18 �سهراً من العالج.
فاعاًل؟ العالج  هذا  يكن  مل  لو  • ماذا 

يكن اللجوء يف هذه احلالة اإىل جراحة )مت�سيط( الوتر: 
األياف الوتر، ما ي�سمح مبداواتها  يفتح اجلراح خطوطاً يف 

ثم اإ�سالحها يف نهاية املطاف.

يكون ت�سنج العنق حميداً غالباً ولكنه يبقى موؤملاً وقد يعوق 
الن�ساطات اليومية لأنه يحّد من حركتنا. يف ما يلي بع�ض 

الو�سائل الفاعلة لتخفيف الأمل. 

الت�صنجات لفك  احلرارة   1
تبقى  مرت�سخاً،  ب��ات  اأو  ب��داي��ت��ه  يف  العنق  ت�سنج  ك��ان  ���س��واء 
احل������رارة خ���ي���اراً ف���اع���اًل لأن���ه���ا ت��و���ّس��ع ال�����س��راي��ني، حت�ّسن 
اأو  الأمل  لوقف  الع�سالت  انقبا�ض  وتعزز  الدموية  ال��دورة 

النكما�ض.
 يجب ا�ستعمال م�سدر احل��رارة قدر الإمكان، خالل النهار 
كّمادة  �ساخن،  ح��ّم��ام  املحتملة:  اخل��ي��ارات  تتعدد  الليل.  اأو 
الفلفل... لكن  �ساخنة، من�سفة رطبة و�ساخنة، كرمي بنكهة 
تبقى الكمادات ال�ساخنة اخليار الأف�سل لأنها عملية وفاعلة 
بتغطية  نن�سح  ���س��اع��ات.  ث��م��اين  ب��ث احل���رارة ط���وال  وتتابع 

املنطقة بو�ساح حلفظ احلرارة.

الأمل لتخفيف  التدليك    2
حني ن�سعر بالت�سنج، يكفي مل�ض منطقة الوجع لتمرير ر�سالة 
اأكرث  املفعول  يدم  لو مل  الع�سبي، حتى  امل�ستوى  على  الأمل 
من ب�سع �ساعات. تق�سي اخلطوة املثلى باخل�سوع للتدليك 
امل��ق��ّرب��ني. يف  اأح��د  اأو  للعظام  م��ق��ّوم  اأو  اخت�سا�سي  ي��د  على 
ينع  قد  لأن��ه  الذاتي  التدليك  جتنب  الأف�سل  من  املقابل، 

ال�سرتخاء.
كلها  اليد  راح��ة  اأو  الإبهامني  ا�ستعمل  التدليك:  طريقة   -
للتدليك طوال 10 دقائق على الأقل عرب النزول من اأعلى 
العنق نحو اجلهة اخللفية من الكتفني. لتعزيز منافع حركة 
ا�ستعمل  ال��ت��دل��ي��ك، 
اأو  ال������ه������الم 
ال�����زي�����ت 

اأ�سا�سية  الذي يحتوي على اأع�ساب م�سادة لاللتهاب وزيوت 
تفّك الت�سنج.

بال�صرتخاء لل�صعور  املهّدئة  النباتات   3
قد يتكرر الت�سنج ب�سبب ال�سغط النف�سي: اإنه اأحد الأ�سباب 
على  ع�سلية  بت�سنجات  ��رتَج��م  يمُ لأن���ه  للت�سنج  التقليدية 
م�����س��ت��وى ال��ك��ت��ف وال��ع��ن��ق. ال��ه��دف م��ن ال��ع��الج اإرخ�����اء تلك 
الت�سنجات لتخفيف النكما�ض. نبات الناردين بديل جيد عن 
مرخيات الع�سالت الكيماوية بف�سل مفعوله املهّدئ. يف حال 
اأقرب فر�سة، ثالث مرات  ا�ستعماله يف  ح�سول نوبة، يجب 
مفعول  من  لال�ستفادة  �سائلة  خال�سة  �سكل  على  اليوم،  يف 
�سريع. ي�ساهم يف اإرخاء الع�سالت خالل اأقل من �ساعتني. اإذا 
كان الأمل حاداً اأو اإذا دام اأكرث من خم�سة اأيام، يكن اإحلاقه 
باأقرا�ض ت�سمل خال�سة ال�سف�ساف مثاًل )مبعدل 6 اأقرا�ض 

يف اليوم( كونها تتمتع بخ�سائ�ض م�سادة لاللتهاب.

الت�صنج لتجنب  التمطط   4
حمدودة  احل��رك��ات  تكن  مل  اإذا  التمطط  اإىل  اللجوء  يكن 
ت�سمح  �ساخنة.  بكمادة  املنطقة  ترخية  وبعد  ج��داً  موؤملة  اأو 
متارين التمطط بتح�سني احلركة وجتنب ا�ستمرار الت�سنج 
ب�سبب و�سعية �سيئة. هي مفيدة، اأي�ساً، للوقاية من اإ�سابات 
اأك���رث ليونة  ال��ع��ن��ق  امل��واظ��ب��ة ع��ل��ي��ه��ا، ي�سبح  مم��اث��ل��ة. ع��ن��د 
مثاًل. �سيئة  و�سعية  ب�سبب  والت�سنجات  الأوج����اع  ملواجهة 
توجيه  ث��م  الكتفني  اإرخ����اء  ع��رب  التمطط  تطبيق  يكنك 
الأين  الكتف  قلياًل نحو  الراأ�ض  الأم��ام وحني  الذقن نحو 
الي�سار  راأ�سك نحو اليمني ثم  ثم الأي�سر. بعد ذلك، حّول 
مع اإبقاء النظر اأفقياً، ثم وّجه راأ�سك نحو الأمام قبل 
ارفع  اأخ��رياً  اإىل و�سعية م�ستقيمة.  اأن تعيده 
راأ�سك وا�سرتِخ، ثم كرر كل حركة بني 
4 و5 مرات. احر�ض على اأن تكون 
حركاتك بطيئة وتدريجية وغري 
مت�سّنجة ول تن�َض اأن تزفر اأثناء 

التمطط.

احلياة  يف  متكررة  ح��رك��ات  الريا�صي،  ال��ن��ادي  يف  خاطئة  ح��رك��ات 
من  للتعايف  املثلى  الطريقة  اإليك  الأوتار!  التهاب  من  حذار  اليومية... 

هذه امل�صكلة بح�صب راأي اخلرباء. 

يعوق الن�صاطات اليومية ويحّد من حركتنا

تخل�س من ت�سنج العنق بطرق ب�سيطة

ينجم عن جهد غري ماألوف

التهاب الأوتار.. ن�سائح وطرق للتخل�س منها

طـــــــــــــــب
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املري�صة النف�صية واملدمنة، ا�صتهلكت طاقتي واأرهقتني

جنالء بدر: اجلمع بني اأكرث من عمل اأمر مرهق

• كيف كانت ردود الفعل التي تلقيتها حول دورك 
يف )رم�سان كرمي( و)30 يوم(؟

اإيجابية ل ع��ن دوري  ال���ردود  ك��ان��ت  - احل��م��د هلل، 
ف��ح�����س��ب، ب��ل ع��ن ال��ع��م��ل��ني ع��م��وم��اً، خ�����س��و���س��اً اأن 
)رم�سان كرمي( كان ا�ستثنائياً، ويذكرك بالدراما 
واأنا  افتقدناها منذ زمن طويل،  التي  الجتماعية 
�سخ�سياً اأميل اإليها، كذلك اجلمهور تعلق بامل�سل�سل، 
خ�سو�ساً اأنه يعرب عن حالة احلارة امل�سرية وبقية 
طقو�ض ال�سهر الف�سيل التي كتيها اأحمد عبد اهلل 
بحرفية �سديدة مع مل�سات املخرج �سامح عبد العزيز 
كرة  مباراة  مبنزلة  ك��ان  العمل  اأن  حتى  ال�سائبة. 

قدم الكل اجتهد فيها ليقدم اأف�سل ما لديه.
كذلك كان )30 يوم( مميزاً، خ�سو�ساً ال�سخ�سية 
التي قدمتها، فهي من الأدوار املركبة التي اأف�سلها، 
التح�سري.  يف  كبري  جمهود  اإىل  حتتاج  اأن��ه��ا  رغ��م 
اأنا را�سية بن�سبة مليون يف  واحلمد هلل، هذا العام 
امل�سل�سالت  معظم  اأن  خ�سو�ساً  العملني،  عن  املئة 

كان م�ستواه جيداً جداً.

للعملني؟ حت�سرياتك  كانت  • كيف 
- اجتهدت يف قراءه ال�سيناريو والتح�سري اجليد 

لل�سخ�سية، خ�سو�ساً يف )رم�سان كرمي(، حيث 
اأب��دع اأحمد عبد اهلل يف كتابة ال��دور بحرفية 

تقدمي  ممثل  اأي  على  ي�سهل  ومب��ا  عالية، 
الدور ب�سكل جيد. ويف )30 يوم( اعتمدت 

على قراءة الورق، وعقد جل�سات عمل مع 
املخرج، وثمة �سق اآخر ا�ستعنت به وهو 

الإنرتنت  عرب  فيديوهات  م�ساهدتي 
اأر�سلها يل املخرج عن حالة الإدمان 

بجوانبها كافة.

اأمر جذبك للم�ساركة  اأكرث  • ما 
يف )30 يوم(؟

تر�سد  التي  امل�سل�سل  ق�سة   -
�سخ�سني  ب����ني  حت�����ٍد  ح���ال���ة 

تظهر تفا�سيلها يف احللقة 
الأخرية.

قراأت  اأنني  لدرجة  حتم�ست،  ال��دور  قراءتي  اأثناء   
ال��ث��الث��ني ح��ل��ق��ة يف ي���وم واح����د، م��ن ���س��دة �سوقي 
ال����ذي ت�سمنته  لك��ت�����س��اف اخل��ب��اي��ا وك���م الإث������ارة 
الأحداث، اإ�سافة اإىل اأنني اأج�سد �سخ�سية جديدة 

من خالله.
 ك��ذل��ك ك���ان ل����ديَّ ���س��غ��ف ���س��دي��د مل�����س��اه��دة العمل 

ومعرفة ردود الفعل حوله، رغم اأن الدور �سعب، 
نف�سياً، ويف مرحلة  �سخ�سية مري�سة  اأج�سد  حيث 
م���ا ت���دم���ن امل���م���ن���وع���ات، م���ا دف����ع ال�����س��ان��ع��ني اإىل 

ال�ستعانة بطبيبة نف�سية 
ت�����راف�����ق�����ن�����ا خ�����الل 

امل�ساهد،  ت�سوير 
اأن  خ�سو�ساً 

مل�سل�سل  ا

يت�سمن �سخ�سيات مري�سة نف�سياً عدة.

الت�سوير؟ كوالي�ض  عن  • ماذا 
- ك��ان��ت ال��ك��وال��ي�����ض ه���ادئ���ة. يف )رم�����س��ان كرمي(، 
كانت الأج��واء �سبيهة جداً بطقو�ض رم�سان، حتى 
اأ�سعر  ال�سهر الف�سيل، وكنت  يف الأيام التي �سبقت 
باأننا نعي�ض الأحداث بواقعية بكل ما حتمل احلارة 

من قيم وعادات وتقاليد.
 ويف )30 يوم( كنت �سعيدة لأين اأع�سق اآ�سر يا�سني 
على امل�ستوى الفني، وعندما علمت اأن امل�سل�سل من 
بطولته هو وبا�سل خياط فرحت، لأن الثنني 
متثيل  مدر�سة  اإىل  ينتميان  اإيّل  بالن�سبة 
مهمة وهي )ال�سهل املمتع(، لذا ا�ستمتعت 

مبتابعة املناف�سة بينهما.

من  تخوفات  لديك  كانت  هل   •
يف  الراق�سة  �سخ�سية  جت�سيد 

)رم�سان كرمي(؟
ال����ع����ك���������ض مت�����ام�����اً.  ع����ل����ى   -
فهي  ال�سخ�سية،  جذبتني 
راق�سة 

وتعاين  ما�سيها،  يطاردها  �سعبي  حي  يف  معتزلة 
نظرة النا�ض اإليها رغم اأنها تركت مهنتها وتزوجت، 
وقررت اأن تعي�ض حياة اأ�سرية م�ستقيمة. لذا تقابلها 
اأه��ل احل��ارة الذين يطمعون  م�ساكل مع كثري من 

بها، ول ي�سدقون اأن توبتها ن�سوحة بال رجعة.

اأرهقك تقدمي عملني يف وقت واحد، وكيف  • هل 
متكنت من جتاوز امل�ساكل؟

يف  عملني  فيها  اأق���دم  التي  الأوىل  امل��رة  تكن  مل   -
وقت واحد، فالأهم بالن�سبة اإيل األ تت�سابه اأدواري. 
اأم��ر مرهق،  اأك��رث من عمل  اأن اجلمع بني  �سحيح 
ولكني  الت�سوير،  اليوم يف  املمثل معظم  اإذ ي�سي 
م�سر،  يف  ك���ان  امل�سل�سلني  ت�سوير  اأن  اهلل  اأح��م��د 
خ�سو�ساً اأين تعر�ست العام املا�سي لتجربة قا�سية، 
اإذ كنت اأ�سافر واأعود خالل ال�سهر اأكرث من مرة كي 

اأيف بالتزاماتي.
 بناء عليه، قررت لحقاً األ اأجمع بني اأكرث من عمل 
الوقت نف�سه ما مل تكن ثمة �سرورة. و�سحيح  يف 
النف�سية  امل��ري�����س��ة  ي����وم(،   30( يف  �سخ�سيتي  اأن 
يف  كنت  اإذ  واأرهقتني،  طاقتي  ا�ستهلكت  واملدمنة، 
تلقيتها  التي  الفعل  ردود  لكن  معها،  احت��اد  حالة 
عقب عر�ض احللقات الأوىل جعلتني يف غاية 

ال�سعادة، واختفى الإجهاد والتعب.

�سهر يف  الت�سوير  • حول 
تقول  م��ره��ق��اً  ك����ان  واإن  رم�����س��ان   

جنالء بدر:
اأزعجني  اأم��ر  واأك��رث  )لالأ�سف،   -
رم�سان  خ�����الل  ال���ت�������س���وي���ر  يف 
اأم�سي  اأن  اأ���س��ت��ط��ع  مل  اأن���ن���ي 
اأ�سرتي،  م��ع  م��ن��زيل  يف  ي��وم��اً 
حتى  ا�ستمر  الت�سوير  لأن 
الأ�سبوع الأخري من ال�سهر 

الف�سيل(.

جمد القا�سم ي�ستعد لطرح 
)نكتة بايخة(

مو�سم  خالل  بايخة(  )نكتة  اجلديد  األبومه  لطرح  القا�سم  جمد  ي�ستعد 
عيد الأ�سحى املقبل بعد غياب عن �سوق الألبومات.

الفنان ال�سوري يرغب يف ت�سوير ثالث اأغاٍن على طريقة الفيديو كليب، 
اأولها كليب )يا رايق( التي يطرح كليبها بالتزامن مع الألبوم، فيما �سياأخذ 

راأي اجلمهور ب�ساأن الأغنيتني الأخريني.

هاين �سالمة :)خرب عاجل( 
م�سروعي ال�سينمائي اجلديد

اجلديد  ال�سينمائي  م�سروعه  ع��ن  �سالمة  ه��اين  امل�����س��ري  ال��ف��ن��ان  ك�سف 
بعنوان )خرب عاجل(، لفتاً اإىل اأنه يتعاون فيه مع املخرج روؤوف عبدالعزيز 

واملوؤلف عمرو حممود يا�سني.
واأو�سح �سالمة اأن العمل يدور يف اإطار اجتماعي )اأك�سن(، متكتماً على بقية 
التفا�سيل التي تدور حولها الأحداث اإىل حني النتهاء من التح�سريات 
موعد  حتديد  اإىل  بالإ�سافة  العمل،  فريق  بقية  واختيار  للعمل  الأول��ي��ة 

الت�سوير.
ال�سينما  �سا�سة  اإىل  وال��ع��ودة  التجربة  بتلك  �سعادته  ع��ن  �سالمة  واأع���رب 
 8 ب��ع��د غ��ي��اب ط��وي��ل ا�ستمر لأك���رث م��ن  امل�����س��ري��ة م��ن ج��دي��د، خ�سو�ساً 

�سنوات.

هالة �سدقي تنفي خرب اعتزالها الفن
نافية ما تردد حول اعتزالها الفن، اأكدت الفنانة امل�سرية هالة �سدقي اأنها تفا�سل بني اأكرث من عمل درامي خالل الفرتة احلالية، 

ولكنها مل حت�سم اأمرها بعد، مو�سح�ة اأن هذا اكرب رد على ما تردد خالل الفرتات املا�سية حول اعتزالها الفن.
وقالت �سدقي اإنها مل تفكر متاماً يف اعتزال الفن كما تردد، لفتة اإىل اأنها ما زالت متلك الكثري من الأدوار التي مل تقدمها وت�سعى 

ب�سكل كبري اإىل تقدمي كل دور ب�سكل خمتلف حتى ل ت�سبب حالة امللل لنف�سها وجلمهورها.
�سدقي اأعربت عن حزنها على الفنانني الكبار الذين اأعلنوا اعتزالهم للتمثيل خالل الفرتات املا�سية، وقالت: )يجب على منتجي 
الدراما وال�سينما اأن يدركوا قيمة هوؤلء النجوم الذين قدموا الكثري والكثري للفن امل�سري واأدرجت اأعمالهم �سمن اأف�سل الأعمال 

الفنية يف تاريخ م�سر(.

�صهد هذا العام تاألقًا جديدًا للنجمة جنالء بدر من خالل م�صاركتها يف )رم�صان كرمي( حيث اختلفت �صكاًل 
وم�صمونًا عن ظهورها يف م�صل�صلها الآخر )30 يوم(. مع جنالء كان لنا هذا احلوار:
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هذه الفئات ممنوعة من 
�سرب ال�ساي والقهوة

يعد فنجان ال�ساي والقهوة اأ�سا�ض امل�سروبات الَرِئي�ِسّية يف كل اأنحاء العامل، 
ب�سبب  املنبهات  �سرب  عدم  عليها  يجب  الأ�ْسَخا�ض  من  فئات  هناك  ولكن 

م�ساكل �سحية قد تزيد املنبهات من حدتها.
الغذائي  الأمن  التغذية ومدير مركز  اأ�ستاذ  �سيد م�سعود  الدكتور حممد 

امل�سري، عدد هذه الفئات، وهي:
املنبهات  ف�سرب  باجلفاف،  امل�سابون  اأو  املرتفع  ال�سغط  مر�سى   –  1
امل��اء من اجل�سم ويزيد من تركيز الأم��الح يف اجل�سم  ي�ساعد على خ��روج 

ورفع ال�سغط.
ت�ساعد  لأنها  املنبهات  �سرب  اَماً  مَتَ يتنع  املعدة،  يف  بقرح  – امل�سابون   2
ال��ق��رح وي�سبب م�ساكل  ة  ِح����دَّ ي��زي��د م��ن  ال���ذي  امل��ع��دة  اإف����راز حم�ض  ع��ل��ى 

�سحية.
التي توجد يف  املواد  ِلأنَّ  املنبهات؛  – حالت الأنيميا يتنع فيها �سرب   3

ة الأنيميا. ال�ساي والقهوة متت�ض احلديد من اجل�سم وتزيد من ِحدَّ
تزيد  احل�سوات  لتكوين  قاباًل  ج�سمهم  يكون  الذين  الأ�ْسَخا�ض   –  4

َتِوي عليها من تكوين ح�سوات يف اجل�سم. املنبهات واملواد التي حَتْ
اي  ال�سَّ �سرب  عند  الأمل  ن��وب��ات  معهم  تزيد  بالنقر�ض  امل�سابون   –  5
�ساعات نوم قليلة، يجب  لون على  َيْح�سمُ الذين  – الأ�ْسَخا�ض   6 والقهوة. 
الَِّذي  الكافيني  على  يحتويان  لأنهما  والقهوة؛  اي  ال�سَّ �سرب  يتجنبوا  اأن 

ينبه اجلهاز الع�سبي، وي�سبب حالة من الإرهاق والقلق امل�ستمر.

عادات حياتية تبعد الأرق وت�سهل النوم بعمق
والبعيد،  الق�سري  امل��دى  على  �سحية  م�ساكل  بعدة  ال��ن��وم  نق�ض  يرتبط 
بالتعب  �سعوراً  وي�سبب  الذاكرة،  يمُ�سعف  يومياً  �ساعات   7 اأقل من  فالنوم 
ونق�ض الطاقة، ويكن اأن يكون عاماًل من عوامل الإ�سابة بارتفاع �سغط 

الدم وم�ساكل القلب وال�سكري.
النوم  يف  ي�ستغرقون  من  بني  امل�سرتكة  العادات  بع�ض  الدرا�سات  واأظهرت 

ب�سهولة وبعمق، اإليك ما حتتاج معرفته عنها:
-1 التوّقف عن تناول م�سروبات واأطعمة الكافيني )مثل ال�سوكول( قبل 

النوم ب� 3 �ساعات على الأقل.
وقت  تاأخر  عن  النظر  بغ�ض  ي��وم،  كل  نف�سه  املوعد  يف  ال�ستيقاظ   2-

الذهاب اإىل الفرا�ض اأحياناً.
اأف�سل  من  زج��اج  وراء  من  ولي�ض  مبا�سر  ب�سكل  لل�سم�ض  التعر�ض   3-
النوم،  “د”، وهو �سروري لنتظام دورات  الطرق للح�سول على فيتامني 

وتعزيز يقظة الذهن خالل النهار.
النوم  موعد  قبل  وال��ه��وات��ف  الإلكرتونية  الأج��ه��زة  ت�سغيل  اإي��ق��اف   4-
هرمون  اإنتاج   على  يوؤثر  لل�سا�سات  الأزرق  ال�سوء  لأن  الأق��ل  على  ب�ساعة 

امليالتونني الذي ي�ساعد على النعا�ض.
املفيدة  التنف�ض  تقنيات  من  التوتر،  م�ستوى  خلف�ض  اجليد  التنف�ض   5-
الزفري  ث��م  ث����واٍن،   7 ال�����س��در  ث����واٍن، وحب�سه يف   4 مل��دة  ال��ه��واء  ا�ستن�ساق 
3 م���رات لتنع�ض  8 ث���واٍن، ك��رر مت��ري��ن التنف�ض قبل ال��ن��وم  ب��ب��طء خ��الل 
ب�سهولة. -6 الن�ساط البدين خالل النهار، مثل امل�سي وال�سباحة، ي�ساعد 

على النوم ب�سهولة.

؟ ال�صنان  فر�صاة  خمرتع  • من 
الذي  الربيطاين  ادي�ض  وليام  هو  ابتكرها  من  اول  ال�سنان  فر�ساة 
نتيجة  علي  يح�سل  فلم  القما�ض  م��ن  بقطعة  ا�سنانه  تنظيف  اراد 
جيدة فجاء بقطعة من اخل�سب و�سنع بها عدة ثقوب مالأها ببع�ض 
الق�ض فاعطته نتيجة جيدة وبعد ذلك فتح دكانا لنتاج فر�ض ال�سنان 

بخامات جديدة.
؟ العامل  يف  لل�صمك  م�صدر  اغزر  يوجد  • اين 

يوجد بالقرب من �سواطيء جزيزة �سردينيا اليطالية ،وهناك م�سدر 
اخر عر�ض �ساحل املحيط الهادي لمريكا ال�سمالية.

الثديية احليوانات  اأذكى  هو   - الدلفني   - اأن  تعلم  • هل 
مرة  24 التاريخ  مدى  على  احتلت  القد�ض  ان  تعلم  • هل 

ج�سر  عن  عبارة  هو  و  تركيا  يف  يقع  و  م  ق   850 اإىل  تاريخه  يعود  العامل  يف  ج�سر  اقدم  اأن  تعلم  • هل 
حجري فوق نهر ملي�ض يف تركيا 

 4.5 مبقدار  البحر  �سطح  م�ستوى  عن  تنخف�ض  منطقة  يف  يقع  بهولندا  بروتدام  مطار  اأن  تعلم  • هل 
مرت 

ميل  مليون   93 حوايل  تبعد  و  ال�سم�ض  هي  الأر�ض  اإىل  جنم  اأقرب  اأن  تعلم  • هل 
جلد  و   ، ملم   25 يبلغ  الفيل  جلد  �سمك  و   ، ملم   2 عن  يزيد  ل  الإن�سان  جلد  �سمك  اأن  تعلم  هل   •
الإن�سان يحتوي على عدة اآلف من الغدد التي تفرز العرق بينما جلد الفيل خال من هذه الغدد با�ستثناء 

جفون العينني
�سنة ثالثني  املتو�سط  يف  يتجاوز  ل  القرد  عمر  اأن  تعلم  • هل 

الواحدة الثانية  يف  مرة   )32( حوايل  جناحها  تهز  الذبابة  اأن  تعلم  • هل 
املر�ض ب�سبب  تنتحر  لكنها  و  متوت  ل  الن�سور  اأن  تعلم  • هل 

الفيل ال�ضخم
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فوائد البامية

اأحد  البامية  اإن  العالجية،  التغذية  اأخ�سائي  عو�ض،  اأحمد  الدكتور  قال 
املفيدة  الغذائية  لالألياف  لأنها م�سدر جيد  نظرا  ال�سحية،  اخل�سراوات 
 ،B  ،A الفيتامينات  من  جمموعة  على  حتتوي  كما  ع��ام،  بوجه  لل�سحة 

كذلك الكال�سيوم وحام�ض الفوليك.
وعن فوائد البامية ال�سحية، ي�ستكمل د. عو�ض قائال، هناك فوائد �سحية 
ال�سكر، نظرا لأنها ت�ساهم يف  اأنها مفيدة ملري�ض  عديدة للبامية واأهمها، 
على  لحتوائها  نظرا  للحامل،  ومفيدة  باجل�سم،  ال�سكر  ن�سبة  يف  التحكم 
حت�سني  يف  وت�ساهم  اجلنني،  لنمو  املفيد  الفوليك  حم�ض  من  جيد  ق��در 
الغذائية،  الأل��ي��اف  م��ن  جيد  ق��در  على  لحتوائها  ن��ظ��را  اله�سم،  عملية 

وكذلك ل�سهولة م�سغها.
كما ت�ساهم البامية، يف تخفي�ض ن�سبة الكول�سرتول باجل�سم، نظرا لأنها 
اأي�سا  مفيدة  وه��ي  وال��ده��ون،  احل��راري��ة  ال�سعرات  قليلة  اخل�سراوات  من 
ال�سن، نظرا  لالأ�سخا�ض الذين يعانون من الإم�ساك املزمن، خا�سة كبار 

لحتوائها على قدر جيد من الألياف الغذائية.

ا�ستخراجها  العامل، ويتم  البهارات يف  اأ�سهر  القرفة واحدة من  تعترب 
ا���س��ت��وائ��ي��ة دائ��م��ة اخل�����س��رة، واإىل ج��ان��ب جمال  م��ن ق��ل��ب ج���ذع نبتة 
نكهتها ورائحتها، فللقرفة فوائد �سحية رائعة جعلتها اأحد العالجات 

ْنذمُ الِقدم. امل�ستخدمة ملداواة الأْمرا�ض التنف�سية واله�سمية ممُ
ووجدت درا�سة، اأن القرفة ت�ساعد يف اإنزال م�ستويات اجللوكوز يف الدم 
ِرّي  كَّ ال�سُّ اأدوي��ة  ي�ساهي  قد  ب�سكل  ��ايِن،  ال��ثَّ النوع  �سكري  مر�سى  لدى 

التي يتم تناولها فموياً، يح�سب “�سي.اإن.اإن”.
مري�ض  يْن�َسح  ِرّي،  كَّ ال�سُّ مر�سى  على  القرفة  تاأثري  مدى  ولتفّح�ض 
مع  ال��ق��رف��ة  م��ن  �سغرية  ملعقة  ن�سف  ب��ت��ن��اول  ��ايِن  ال��ثَّ ال��ن��وع  �سكري 
وبعد  قبل  ال��دم  يف  ال�سكر  تغيري  م��دى  وقيا�ض  ال�سوفان،  اأو  الفاكهة، 

تناول القرفة، وتكرار قيا�ض �سكر الدم بعد �ساعتني.
القرفة،  بتناول  ِرّي  كَّ ال�سُّ اأدوي��ة  تناول  عن  ال�ستعا�سة  يكن  ل  لكن، 

ِب انخفا�ض  ويجب ا�ْست�َسارة الطبيب قبل ا�ستخدام القرفة كدواء ِلَتَجنُّ
�سكر الدم َكِثرَياً، وهي مفيدة يف عالج اخلرف، وفريو�ض نق�ض املناعة، 

وال�سرطان.
القرفة  يف  واللتهاب  الأك�سدة  م�سادات  اأن  ال��درا���س��ات  بع�ض  وتمُظهر 
تتمتع بخوا�ض حتارب م�سببات اخلرف. كما وجد العلماء اأن م�سادات 
اللتهاب يف القرفة تقوي اخلاليا يف مواجهة فريو�سات مثل فريو�ض 
ال�ستعا�سة عن  اأنه يكن  املناعة )HIV(. لكن، هذا ل يعني  نق�ض 

اأدوية مر�ض نق�ض املناعة بالقرفة.
ول َتْنَتِهي فوائد هذا البهار هنا، والذي َثَبَت ارتباطه مبحاربة ال�سرطان 
لدى فئران التجارب، كما وجدت درا�سات اأن زيت القرفة قادر على قتل 
البكترييا اخلطرية مثل بكترييا “E. coli، ” التي قد ت�سبب اأمرا�ساً 

مميتة.

القرفة.. عالج طبيعي ملر�سى ال�سكري وم�ساد قوي لأنواع قاتلة من البكرتيا

زوجان يلتقطان بع�ض ال�صور التذكارية يف �صاحة تروكاديرو حيث يغطي الغيوم اجلزء العلوي من برج اإيفل يف باري�ض. )ا ف ب(

ال�سفدعة  اليه  بنهم ونظرت  ي�سرب  الفيل  للماء فوقف  بئر  اجتمع فيل �سخم و�سفدعة �سغرية على حافة 
ال�سغرية واخذت ت�سرب اي�سا، ثم التفت الفيل للح�سائ�ض واخذ ياأكل ب�سراهة وذهبت ال�سفدعة ت�سدر نقيعا 
افعل..  تفعل  كيفما  ل..  وملا  فقالت:  اأتقلدينني؟  البلهاء  ايتها  تفعلني  م��اذا  وق��ال:  اليها  نظر  هنا  �سعيفا.. 

ا�ستطيع ان ا�سرب ان اكل ان انقنق.
وان��ت ل ت�ستطيعني عمل اي �سيء.. ومد خرطومه وك�سر  ا�ستطيع فعل كل �سي  الفيل  انا  الفيل:   فقال لها 
جذع �سجرة قريبة منه وقذف به بعيدا وقال: ايتها التافهة هل ت�ستطعني فعل ذلك، نظرت ال�سفدعة حولها 
ثم ابتعدت وابتعدت وابتعدت ثم جاءت بقفزة هائلة لتح�سر نف�سها يف خرطوم الفيل الذي اخذ ي�سرخ وينفث 
اخرى  م��رة  بقوة  نف�سه  يعيد  ث��م  ال�سجار  ج��ذوع  يف  ويخبطه  ويينا  �سمال  ب��ه  ويطيح  بع�سبية  خرطومه 

وال�سفدعة ال�سغرية قد انتفخت بحيث ا�سبح �سعب على الفيل اخراجها. 
وهنا انهارت قوى الفيل ونزل على الر�ض بج�سده وكاأنه قارب على املوت، فخافت ال�سفدعة وانكم�ست على 
نف�سها ثم خرجت من خرطوم الفيل وقفزت بعيدا فتنف�ض الفيل ال�سعداء وقام يقف على قدميه وهو يف غيظ 
�سديد من تلك ال�سفدعة التي ل ت�ساوي بجانب حجمه �سيئا، وقال: ايتها ال�سفدعة اعرتف ان لكل خملوق 
�ساأنه على هذه الر�ض ولن ا�ستهني بقوة احد بعد ذلك مهما كانت �ساآلة حجمه وا�سكرك لنك اأعطيتني در�سا 

لن ان�ساه.
 ومن يومها والفيل وال�سفدعة ا�سدقاء يخرجون معا وي�سربون معا وياأكلون معا ورمبا نفث يف وجهها املاء 

فاأطاح بها بعيدة وهي �سعيدة بذلك .


