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ماذا يحدث بدماغك من اأفالم الرعب؟

حتظى اأفالم الرعب مبتابعة كبرية بني ع�ساق ال�سينما، على الرغم 
والدماء  ال�����س��ري��رة  والأرواح  ال��ق��ت��ل  ب��ج��رائ��م  امل��ل��ي��ئ��ة  ق�س�سها  م��ن 
ال��ن��وع من  ه��ذا  ال���ذي يجعلنا نحب  م��ا  ول��ك��ن  املخيفة،  وامل��خ��ل��وق��ات 

الأفالم، وماذا يحدث يف اأدمغتنا ونحن ن�ساهدها؟
ال�ستجابة  نف�س  تثري  ال��رع��ب،  اأف���الم  م�ساهدة  اإن  العلماء،  ي��ق��ول 
لنا عندما نتعر�س ملواقف خميفة يف احلياة  التي حتدث  اجل�سدية، 
الأدرينالني  ن�سبة  ترتفع  خطرياً،  موقفاً  نواجه  فعندما  الواقعية. 
يف  الرعب  اأف��الم  م�ساهدة  عند  نف�سه،  ال�سيء  ويحدث  اأج�سامنا،  يف 

ال�سينما اأو على �سا�سة التلفزيون.
ول يقت�سر الأمر على الأدرينالني، حيث ينتج اجل�سم اأي�ساً هرمون 
هرمون  وه��و  م��ث��ري،  ن�ساط  اأي  خ�سم  يف  ي��ك��ون  عندما  ال��دوب��ام��ني، 
الدوبامني  كمية  وتوؤثر  واملخاطرة.  بالإدمان  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط 
التي حت�سل عليها يف ح��الت اخلطر،  املتعة  ب�سكل كبري، على مدى 
اأو متابعة مواقف خطرية على �سا�سة التلفزيون بح�سب موقع اإليت 

ديلي.
ي�ستمتعون  البع�س  يجعل  ال���ذي  ال�سبب  تف�سري  ميكن  ه��ن��ا،  وم��ن 
مب�ساهدة الأفالم املرعبة، يف حني اأن اآخرين ل يحتملون متابعة مثل 
هذه الأفالم. ووفقاً لنا�سيونال جيوغرافيك، تعمتد كمية الدوبامني 
الإن�سان،  ل��دى  الأوتوري�سبتور�س  كمية  على  اجل�سم،  ينتجها  التي 
وهي م�ستقبالت تلقائية يف الدماغ تقي�س كمية الهرمونات التي يتم 

اإطالقها يف اجل�سم.
اإنتاج هرمون الدوبامني، وكلما  اأكرث خطورة، زاد  وكلما كان املوقف 
قلت كمية الأوتوري�سبتور�س يف الدماغ، زادت املتعة التي يتم احل�سول 
كمية  قلت  كلما  النقي�س،  وعلى  ال��ه��رم��ون.  ه��ذا  اإط���الق  م��ن  عليها 
متابعة  اأو  ممار�سة  عن  الناجتة  املتعة  انخف�ست  الأوتوري�سبتور�س، 
مواقف خطرية، كالقفز من الطائرة، اأو م�ساهدة دمية خميفة مثل 

ت�ساكي وهي متار�س هوايتها يف القتل.

�صيحة تدخني تتفوق على الطرق املعتادة
الدخان  التبغ اخل��ايل من  �سجائر  اأن جتتاح �سيحة  يتوقع اخل��راء 

�سوق التدخني؛ ب�سفتها اأكرث اأماًنا من الطرق املعتادة.
ووجدت درا�سة ا�ستق�سائية اأن �سعبية اأجهزة التدخني احلراري ،التي 

تنطوي على ت�سخني التبغ دون حرقه اآخذة يف التزايد.
اأن  اإىل  الدرا�سة  ت�سري  وبح�سب �سحيفة “ديلي ميل” الريطانية، 
هذا النوع من التدخني ،�سوف يتجاوز مبيعات ال�سجائر الإلكرتونية، 
والتي ي�ستخدمها ما يقدر بنحو 9 ماليني بالغ يف الوليات املتحدة، 

وحوايل 2.9 مليون يف اململكة املتحدة.
وقد دفع هذا النا�سطون اإىل التحذير باأن هناك حاجة ملحة لإجراء 
مزيد من الأبحاث حول الآثار ال�سحية لأجهزة ت�سخني التبغ بدًل 

من حرقه.
البحث  املتحدة عمليات  الوليات  الدرا�سة، حلل فريق من  اإطار  ويف 
والتي  اليابان،  يف  احل���راري  التدخني  باأجهزة  املتعلقة  غوغل،  على 

كانت اأول بلد يبيعها.
واأظهرت النتائج التي تو�سلوا اإليها زيادة هائلة يف الطلب على هذه 

ال�سلع، حيث ارتفعت بن�سبة 2956 % منذ 2015 حتى 2017.
اأن  بعد  اأخ���رى،  بلدان  يف  نف�سه  ال�سيء  يحدث  اأن  الآن  املتوقع  وم��ن 
اأجهزة التدخني احلراري اإىل اململكة املتحدة يف نوفمر من  و�سلت 

العام املا�سي، والوليات املتحدة يف مايو املا�سي.
تعمل اأجهزة ” heat-not-burn” �سخن ول حترق من خالل 

ت�سخني التبغ ببطء اإىل 260 درجة مئوية لإنتاج بخار التبغ.
اأبحاث  اأ�ستاذ  وهو  اآي��رز،  جون  الدكتور  امل�سارك  الدرا�سة  معد  وق��ال 
املدخنون  يف�سل  “قد  دييغو”:  “�سان  ولي���ة  ج��ام��ع��ة  يف  م�����س��ارك 
الأج���ه���زة احل���راري���ة ع��ن ال�����س��ج��ائ��ر الإل��ك��رتون��ي��ة ؛لأن����ه ع��ل��ى عك�س 
ال�سجائر الإلكرتونية التي تبخر النيكوتني، متنح الأجهزة اجلديدة 
من  ع��ادة  عليها  يح�سل  والتي  احللق،  يف  النيكوتني  جرعة  املدخن 

ال�سجائر العادية”.
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خيمة للكبار متنحهم 
اخل�صو�صية يف العمل 

يرغب الأطفال باللعب داخل خيمة خا�سة بهم داخل املنزل، حيث متنحهم 
اخل�سو�سية التي يرغبون بها بعيداً عن اأعني الكبار، لكن �سركة اأمريكية، 
�سممت خيمة م�سابهة ولكن للكبار، متنح البالغني الراحة وال�سرتخاء يف 

اأي مكان وزمان.
اأو  املف�سل،  كتابك  من  ف�سل  ق��راءة  اأو  قيلولة،  باأخذ  ترغب  كنت  و���س��واء 
اأو جمرد التاأمل، توفر  م�ساهدة اأحدث حلقة من م�سل�سل لعبة العرو�س، 
اأو  املنزل  اأن يكون ذلك  اإليها. وميكن  "بوز بود" الأج��واء التي حتتاج  لك 

املكتب، اأو حتى يف ال�سارع، بح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وكما هو احلال بالن�سبة خليمة الأطفال، ي�سهل تركيب بوز بود، فما عليك، 
�سوى اإخ��راج��ه��ا م��ن الكي�س اخل��ا���س بها، وف��رده��ا على الأر����س، وم��ن ثم 
ال�سوء  يقلل من  ن�سيج عايل اجل��ودة،  اإليها. وهي م�سنوعة من  الدخول 
%99، مما يتيح للم�ستخدم التمتع بنوم هادئ حتى يف  اخلارجي بن�سبة 

منت�سف النهار.
وت�����س��م��ل امل���ي���زات الأخ�����رى ل��ه��ذه اخل��ي��م��ة، ج��ي��ب ق��اب��ل ل��ل��ط��ي ي�سمح لك 
للنفخ،  قابلة  وو���س��ادة  ���س��روري،  هو  ما  بقدر  �ساقيك  ومتديد  بال�ستلقاء 
وم�سباح للقراءة، وجيب وا�سع لتخزين الأ�سياء الثمينة والإك�س�س�سوارات.

وب�سبب الت�سابه الوا�سح مع خيمة الأطفال، تعر�ست بوز بود لالنتقاد على 
مواقع التوا�سل الجتماعي، لكنها حققت حتى الآن اأكرث من 100 األف 
دولر على موقع التمويل اجلماعي كيك �ستارتر، قبل اأن يتم طرحها للبيع 

يف الأ�سواق، ب�سعر يتوقع اأن ي�سل اإىل 100 دولر.

ما �صر هذه احللقة 
ال�صوداء يف ال�صماء؟

رعب  غريبة  ���س��وداء  دخ��ان��ي��ة  حلقة  اأث����ارت 
اأن  بعد  كرا�سنويار�سك  مدينة  يف  ال�سكان 
ظهرت ب�سكل مفاجئ يف ال�سماء دون اأن يجد 
ال�سائقني  اأح��د  ومتكن  لها.  تف�سرياً  اأح���داً 
الغريبة،  ال��دخ��ان��ي��ة  ت�����س��وي��ر احل��ل��ق��ة  م��ن 
وهي حتلق فوق �سماء املدينة، واأثارت حرية 
الغريبة.  ب��ال��ظ��واه��ر  وامل��ه��ت��م��ني  ال��ع��ل��م��اء، 
خلفية  يف  �سابة  ام��راأة  �سوت  �سماع  وميكن 
�سوداء،  غيمة  "اإنها  ت��ق��ول  وه���ي  ال��ف��ي��دي��و 
ال�سماء!".  يف  ه��ن��اك  حت��ل��ق  ����س���وداء  حلقة 
"اإن  برفقتها  ك���ان  ال���ذي  ال��رج��ل  واأ����س���اف 
حجم هذه احللقة يزداد �سيئاً ف�سئياً" فردت 
ولي�ست  مرعب!".  اأم��ر  "اإنه  بالقول  عليه 
هذه هي املرة الأوىل التي تظهر فيها مثل 
هذه احللقات، حيث مت الإبالغ عن العديد 
منها يف كل من الوليات املتحدة الأمريكية 
�سحيفة  بح�سب  املتحدة،  واململكة  و�سربيا 
اأحد حتى  يتمكن  الريطانية. ومل  مريور 
الآن من تف�سري هذه الظاهرة الغريبة، لكن 
بظواهر  تتعلق  فر�سيات  و�سعوا  البع�س 
قريبة  م���داخ���ن  وج�����ود  اأو  م���رتول���وج���ي���ة 
تت�سبب بظهور حلقات الدخان، يف حني قال 
اآخ��رون اإنها رمبا تكون ناجمة عن عرو�س 

لالألعاب النارية.

ن�صف مليون اأوروبي 
ميوتون �صنويًا ب�صبب الهواء 
الت�سبب  يف  اجل����و  ت��ل��وث  ي�����س��ت��م��ر 
باأكرث من ن�سف مليون وفاة مبكرة 
���س��ن��وي��اً يف ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة على 
الرغم من ت�سجيل بع�س التح�سن 
الأوروبية  ال��وك��ال��ة  ق��ال��ت  م��ا  على 
للبيئة يف تقريرها ال�سنوي.  وقال 
الوكالة  م��دي��ر  برونيك�س  ه��ان�����س 
البيان  يف  كوبنهاغن  يف  وم��ق��ره��ا 
من  ال��ك��ث��ري  ن���رى  اأن  امل�سجع  م��ن 
�سيما  ول  الأوروب����ي����ة  احل��ك��وم��ات 
املدن ت�سكل قدوة يف حماية �سحة 
الأف��راد من خالل حت�سني نوعية 

الهواء. 
البيئي  ال�سبب  اجلو  تلوث  ويبقى 

الرئي�سي للوفيات املبكرة. 
األف   428 اأن  ال��ت��ق��ري��ر  يف  وج���اء 
 520400 اأ�سل  وفاة مبكرة من 
يف  اأوروب���ي���ة  دول����ة   41 يف  �سجلت 
 550 م��ق��اب��ل  يف   2014 ال���ع���ام 
مرتبطة  ك��ان��ت   ،2013 يف  األ��ف��اً 
ال�سغرية  ب���اجل���زئ���ي���ات  م��ب��ا���س��رة 
غبار  وه�����ي  اجل�����و  يف  امل����ت����واج����دة 
جم����ه����ري ن����اج����م خ�������س���و����س���اً عن 
تعتره  الأح���ف���وري���ة  امل���ح���روق���ات 
م�سراً.   العاملية  ال�سحة  منظمة 
ويف الحت���اد الأوروب����ي ك��ان��ت هذه 
اجل���زئ���ي���ات م�����س��وؤول��ة ع���ن 399 
اأ�سل  األ���ف ح��ال��ة وف���اة مبكرة م��ن 
البيانات  واأظ��ه��رت  األ��ف��اً.    487
الر�سد  حم��ط��ات  يف  جمعت  ال��ت��ي 
كانوا  امل���دن  �سكان  م��ن   82% اأن 
لهذه  ع��ر���س��ة   2015 ال���ع���ام  يف 
مقابل  يف  ال�����س��غ��رية  اجل���زئ���ي���ات 

يف العام 2013.   85%
املفو�س  ف���ي���ال  ك���ارم���ي���ن���و  وق�������ال 
الأوروبي ل�سوؤون البيئة يف بيان اإن 
على  عازمة  الأوروب��ي��ة  »املفو�سية 
وم�ساعدة  امل�سكلة  ه��ذه  م��واج��ه��ة 
تكون  اأن  ع��ل��ى  الأع�������س���اء  ال�����دول 
يتن�سقه  ال������ذي  ال�����ه�����واء  ن���وع���ي���ة 

مواطنوها �سمن املعايري«. 

املناطيد تزين 
�صماء نيو مك�صيكو 

منطقة  ����س���م���اء  امل���ن���اط���ي���د  زي���ن���ت 
مك�سيكو  نيو  ولي���ة  يف  األ��ب��اك��رك��ي 
الأخري  قبل  ال��ي��وم  الأم��ري��ك��ي��ة يف 
والأربعني  ال�����س��اد���س��ة  ال����دورة  م��ن 
مل����ه����رج����ان األ����ب����اك����رك����ي ال�������دويل 

للمناطيد.
برحلة  لال�ستمتاع  املئات  واحت�سد 
املنطاد الذي �سنع عدد كبري منه 
�سخ�سيات  �سكل  ع��ل��ى  ال��ع��ام  ه���ذا 

اأفالم الر�سوم املتحركة امل�سهورة.
ال�سنوي  امل��ه��رج��ان  منظمو  وق���ال 
على موقعه على الإنرتنت اإن 50 
دولة ت�سارك هذا العام يف املهرجان 

الذي يقام على مدى ت�سعة اأيام.

الإكثار من �صرب املاء 
يحمي املراأة من اللتهابات

امل��ي��اه ق��د يحمي من  ���س��رب كمية ك��ب��رية م��ن 
هذه  الن�ساء.  ل��دى  البولية  امل�سالك  ال��ت��ه��اب 
على  ال�����س��وء  �سلطت  حديثة  درا���س��ة  خال�سة 
خ�سو�ساً،  الن�ساء  ل��دى  املتف�سي  امل��ر���س  ه��ذا 
فعالة  حلول  تقدمي  يف  امل��اء  اأهمية  واأظ��ه��رت 

ومن دون تكلفة مالية مرتفعة.
واأو����س���ح���ت ال���درا����س���ة ال�������س���ادرة م��ط��ل��ع هذا 
امل�سالك  بالتهاب  امل�سابات  الن�ساء  اأن  الأ�سبوع 
اإ�سافية من  اأك��واب   6 �سربن  اللواتي  البولية 
املاء يومياً متكّن من ال�سيطرة على اللتهاب 
الأ�سخا�س  مع  باملقارنة  البولية،  امل�سالك  يف 
الذين ل ي�سربون هذه الكمية من املياه يومياً.  
واأفادت الدرا�سة التي مت اإجراوؤها يف بلغاريا اأن 
الن�ساء  فيها  تعر�ست  ال��ت��ي  الزمنية  ال��ف��رتة 
اللواتي �سربن كمية اأكر من املاء كانت اأطول 

باملقارنة مع اللواتي مل ي�سربن قدراً اأكر من 
املاء يف اليوم. 

كما اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن الن�ساء اأكرث عر�سة 
وُيرجح  البولية.  امل�سالك  بالتهاب  لالإ�سابة 
ذلك جزئياً اإىل الرتكيب البيولوجي، حيث اأن 
اأق�سر جمرى البول ُي�سهل من مهمة البكترييا 

الدخول اإىل املهبل والتوجه اإىل املثانة. 
وي��ق��ول امل�����س��رف ع��ل��ى ال��درا���س��ة ورئ��ي�����س ق�سم 
ال��ط��ب بجامعة  ك��ل��ي��ة  امل��ع��دي��ة يف  الأم����را�����س 
تناول  زي������ادة  اإن  ه���وت���ون،  ت��وم��ا���س  م��ي��ام��ي، 
البولية  امل�سالك  التهاب  خطر  يقلل  ال�سوائل 
البكترييا  منع  خالل  من  الأوىل  بطريقتني: 
من اللت�ساق يف املثانة، والثانية عر احلد من 
الرتكيز الكلي للبكترييا التي ميكن اأن ت�سبب 

العدوى. 

وع���ل���ى م����دى ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، اح���ت���دم ال�����س��ج��ال بني 
عن  اأحدهما  بتميز  يتعلق  فيما  وامل���راأة  الرجل  مع�سكري 
اأو ح��ت��ى يف درج���ة ت��ع��ب��ريه عن  الآخ����ر يف بع�س امل��ج��الت 
يحتاجون  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���س  جت��اه  خ�سو�ساً  م�ساعره، 

الدعم والعناية يف املجتمع. 
ويف هذا الإط��ار، تو�سلت درا�سة �سوي�سرية حديثة اإىل اأن 
الن�ساء اأكرث طيبة و�سخاًء من الرجال، وفق ما اأ�سار اإليه 
املجلة  عن  نقاًل  الريطانية  "لإندبندنت  جريدة  موقع 

العلمية نيت�سر هيومن بيهيفر.
واأو�سحت الدرا�سة ال�سادرة هذا الأ�سبوع اأن عقول الرجال 
ال�سلوك  يخ�س  فيما  خمتلفة  بطريقة  تت�سرف  والن�ساء 
اللطف  اأ�سكال  من  بع�ساً  امل��راأة  تظهر  حيث  الجتماعي، 
اأكرث من الرجل الذي حتفزه النواة املخططية منطقة يف 

املخ على الت�سرف بنوع من الأنانية.
واأفادت ال�سادرة عن جامعة زيوريخ ال�سوي�سرية اأن النواة 
املخططية ت��دي��ر ال��دوب��ام��ني م���ادة يف ال��دم��اغ ت��وؤث��ر على 
ال�سلوك والأحا�سي�س وتوؤثر بالتايل على ما ُيحفزنا للقيام 
اأنها �ستجعلنا ن�سعر باإح�سا�س  اأ�سا�س  ببع�س الأ�سياء على 
يحفز  الطيبة يف حني  على  الن�ساء  ُيحفز  ما  وه��ذا  جيد، 

الرجال على الأفكار التي تخدمهم ذاتياً.
 56 اأكرث من  اأجريت على  درا�سة  النتائج على  واعتمدت 
رجاًل وامراأة، حيث مت اختبارهم لتخاذ قرارات اجتماعية 
علماء  وفح�س  امل���ال.  تقا�سم  على  منها  الكثري  يتمحور 
تباينات  وج��ود  ن�سيطة ولحظوا  تكون  الدماغ  مناطق يف 

كبرية بني ما ُيحفز الرجل واملراأة.
ويف �سياق ذي �سلة، اأجرى اخلراء جتربة ثانية، اإذ ح�سل 

امل�ساركون على دواء يهدف اإىل منع اإفراز مادة الدوبامني. 
بيد اأن النتائج هذه املرة كانت معاك�سة، اإذ ت�سرفت الن�ساء 
باأنانية اأكرث، يف حني اأظهر الرجال �سفات اجتماعية مثل 

الكرم وامل�ساعدة.
اأظهرت  �سوت�سيك:  األك�سندر  الدرا�سة،  امل�سرف على  وقال 
بطرق  تعمل  اأي�����س��اً  وال��رج��ال  الن�ساء  اأدم��غ��ة  اأن  النتائج 
خمتلفة على امل�ستوى الدوائي"، واأ�ساف اأنه يجب القيام  
ب���درا����س���ات اأخ�����رى اأخ�����ذاً ب��ع��ني الع��ت��ب��ار الخ���ت���الف بني 

اجلن�سني.
وا�سحة  التباينات بني اجلن�سني  اأن  املتحدث  نف�س  وتابع 
بال�سرورة  لي�ست  اأن��ه��ا  كما  ال��ب��ي��ول��وج��ي.  امل�ستوى  على 
موروثة، بل قد اأن تكون م�ستمدة من العديد من العوامل 
الجتماعية والبيئية، موؤكداُ يف هذا ال�سدد: "الختالفات 
اأن تعزى  بني اجلن�سني التي لحظناها يف درا�ستنا ميكن 
للرجال  و�سعت  ال��ت��ي  املختلفة  الثقافية  ال��ت��وق��ع��ات  اإىل 

والن�ساء.
هل تبحث عن ال�سعادة؟ عليك بالتهادي!

رمبا يكلفك البحث عن هدية ل�سخ�س عزيز، املال والوقت 
واجلهد، لكن العائد �سيكون اأكر، اإذ ر�سدت درا�سة حديثة 
ارتباط العطاء والكرم بتن�سيط مراكز يف املخ م�سوؤولة عن 
ال�سعادة. ي�سعر الإن�سان عادة بال�سعادة عند احل�سول على 
الهدية ي�ستفيد هو  هدية من �سخ�س ما، لكن من يقدم 
ي��وؤدي لتحفيز  باملال  الترع  اأو  التهادي  اأن فعل  اإذ  الآخ��ر 
ال�سعادة. ور�سد فريق  املخ تزيد م�ساعر  اأماكن معينة يف 
بحثي دويل يف جامعة لوبيك الأملانية، التغري الذي يطراأ 

على املخ ب�سبب الترع وتقدمي الهدايا.

50 �سخ�سا يف �سوي�سرا  واأج��رى الباحثون درا�ستهم على 
مت تق�سيمهم اإىل جمموعتني، قالوا لهم اإنهم �سيح�سلوا 
ج��م��ي��ع��ا ع��ل��ى م��ب��ل��غ م���ايل م��ع��ني. وط��ل��ب ال��ب��اح��ث��ون من 
هدية  ل�����س��راء  امل���ال  با�ستخدام  تعد  اأن  الأوىل  املجموعة 
فلم  الثانية  املجموعة  اأم��ا  ب��ه.  للترع  اأو  ل�سديق  معينة 
يطلب منهم هذا الطلب. وكان الهدف من هذا الطلب هو 

جتهيز املخ لفعل العطاء.
الباحثون  ق���ال  اإذ  امل�����ال،  ع��ل��ى  ���س��خ�����س  اأي  ي��ح�����س��ل  ومل 
ب��ت��غ��ي��ري الفكرة  اإن���ه���م ق���ام���وا  ل��ل��م�����س��ارك��ني يف ال���درا����س���ة، 
وطلبوا منهم امل�ساركة يف جتربة اأخرى تتمثل يف املوافقة 
ويف  جمهولني.  لأ�سخا�س  هدية  تقدمي  على  الرف�س  اأو 
هذه الأثناء ر�سدوا اأن�سطة املخ لدى جميع امل�ساركني، كما 
طلبوا منهم ت�سجيل درجة �سعورهم بال�سعادة خالل جميع 

مراحل التجربة.
بالترع  تعهدت  التي  املجموعة  اأن  اإىل  الباحثون  وخل�س 
التالية،  التجربة  كرما يف  اأك��رث  ق��رارات  اتخذت  بالنقود، 
اأع��ل��ى من  ك��ان��ت  ال�����س��ع��ادة  ع��ل��ى م��وؤ���س��ر  بياناتهم  اأن  ك��م��ا 

املجموعة الثانية.
موقع  ن�سرها  ال��ت��ي  درا���س��ت��ه��م  نتائج  يف  ال��ب��اح��ث��ون  واأك���د 
�سبيغل الأملاين، اأن هناك �سلة بني الكرم والعطاء وم�ساعر 
ال�سعادة وكتبوا يف نتائج الدرا�سة: ر�سدنا اآلية ع�سبية يف 

املخ، هي ال�سبب وراء هذه امل�ساعر.
الف�س  يف  ل�سيما  امل��خ  ن�ساط  يف  زي���ادة  الباحثون  ور���س��د 
اجلداري لدى املجموعة التي تعهدت بالترع باملال. كما 
زاد الن�ساط يف منطقة املخ التي تلعب دورا يف زيادة م�ساعر 

الفخر بالذات، وفقا لتقرير ل�سحيفة دي فيلت الأملانية.

درا�صة: الن�صاء اأكرث �صخاًء وطيبة من الرجال!

الرجال  يجمع  ما  اأن  على  اثنان  يختلف  ال  قد 
يفرقهم.  مما  اأكرث  االأر���ض  كوكب  على  والن�ساء 
لكن درا�سة حديثة تو�سلت اإىل نتائج قد تدح�ض 
هذه الفكرة ن�سبيًا، خ�سو�سًا عندما يتعلق االأمر 

بالكرم والطيبة. فكيف ذلك يا ترى؟
التعبري عن امل�ساعر ياأتي بطرق متباينة، فاأ�سلوب 
ولذلك  االآخ���ر،  عن  يختلف  قد  اأح��ده��م  حياة 

الرجل  من  كل  لو�سول  متنوعة  طرق  فهناك 
بعيدة  اأو  القريبة  الأهدافهما  واملراأة 
املدى، باالإ�سافة اإىل تفاوت ن�سبي يف 

اإتقان بعد املواد ذات ال�سبغة العلمية 
وكذلك تعلم اللغات. رمبا هذه فقط بع�ض 

ر�سدتها  التي  وامل���راأة  الرجل  بني  االختالفات 
درا�سات �سابقة اهتمت بتحديد اأوجه االختالف 
منهما  كل  يعتمد  رئي�سيني  طرفني  بني  ال�سبه  اأو 

على االآخر لت�ستمر احلياة على كوكب االأر�ض.
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�ش�ؤون حملية

بتنظيم من دائرة الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي ومتحف العني الوطني

انطالق الن�صخة الثانية من فعالية "رحلة عرب  عاداتنا" بزيارة للمزارع املحلية ل�صتك�صاف عملية "الكناز"

على املن�سة الدولية يف معر�ض فرانكفورت للكتاب

العربية اإىل  الأملانية  من  الرتجمة  حتديات  "كلمة" تناق�ش 

تدعو اجلمهور للم�ساركة يف م�سابقة ت�سميتها

حديقة احليوانات بالعني تعلن عن ا�صتقبالها خلم�صة مواليد جدد من الأ�صود الأفريقية

•• العني – الفجر

ومتحف  – اأبوظبي  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  نظمت 
العني الوطني الن�سخة الثانية من فعالية "رحلة عر 
"الكناز"  عملية  با�ستك�ساف  اجلولة  وب��داأت  عاداتنا"، 
وحفظها.  التمور  ح�ساد  مو�سم  يف  متبع  تقليد  وه��و 
املجتمع  تثقيف  اإىل  ال��ع��ام��ة  اجل����ولت  ه���ذه  وت��ه��دف 
ل  ج���زءاً  ت�سكل  التي  والتقاليد  ال��ع��ادات  ح��ول  املحلي 

يتجزاأ من املجتمع الإماراتي.
مروراً  الوطني،  العني  متحف  من  اجلولة  وانطلقت 
ب��واح��ة ال��ع��ني، ل��ل��ت��ع��رف ع��ل��ى اأن�����واع اأ���س��ج��ار النخيل 
اإح����دى الأ�سر  وم��وا���س��م ح�����س��اده��ا، وان��ت��ه��اًء يف ب��ي��ت 
امل�ساركني  بتعريف  املنزل  رب��ة  قامت  حيث  الإماراتية 
اأتيحت  كما  الكناز،  لعملية  الالزمة  التجهيزات  على 
العائالت  م��ع  ال��وق��ت  بع�س  لق�ساء  ل��ل��زوار  الفر�سة 
قيمة  لهم معلومات  وفر  الإماراتيني، مما  واملزارعني 

عن عادات وتقاليد احلياة الإماراتية.
و�ستقام اجلولة الثانية من "رحلة عر عاداتنا" يف 4 

حفظ  املحلية  باللهجة  وتعني  الكناز  القادم.  نوفمر 
الأحجام  خمتلفة  ح��اوي��ات  يف  جتفيفها  ب��ع��د  ال��ت��م��ور 
على  وامتدادها  واأنواعها  النخيل  لكرثة  نظراً  وذل��ك 
م�ساحات وا�سعة متيزت بها واحات العني قدمياً، حيث 
ي�ستنفر اأ�سحابها يف مو�سم احل�ساد اأو ما يطلق عليه 
حملياً عملية اليداد تفريغ النخيل من العذوق املحملة 
بالتمور لتهب عائالتهم قدمياً جلني حم�سول النخيل 
بتفريغ عذوقها من التمور وجتهيزها ا�ستعداداً لعملية 
الكناز حفظ التمور يف حاويات خمتلفة الأحجام التي 
ت�ستمر اإىل نهاية مو�سم احل�ساد لتحفظ هذه التمور 

لفرتة ال�ستاء.
مت تنظيم ه��ذا ال��رن��ام��ج ب��ه��دف دع��م ج��ه��ود منظمة 
اليون�سكو حتت �سعار "حماية تراثنا وت�سجيع الإبداع"، 
ويت�سمن الرنامج العديد من الأن�سطة املختلفة التي 
ذاته  ال��وق��ت  يف  وتتيح  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ع��راق��ة  جت�ّسد 
املعا�سر  امل�سهد  على  للتعرف  اجلمهور  اأم��ام  الفر�سة 
الثقافية  ال��ت��ج��ارب  م��ن  جمموعة  ع��ر  ال��ع��ني  ملدينة 

املتنوعة.

•• فرانكفورت - الفجر

 ناق�ست ندوة "الرتجمة من الأملانية اإىل العربية" التي 
فرانكفورت  مبعر�س  الدولية  املن�سة  على  اأم�س  نظمت 
الدويل للكتاب، ال�سعوبات التي تواجه حركة الرتجمة 
للرتجمة  كلمة  م�سروع  جتربة  واق��ع  م��ن  العربية  اإىل 

التابع لدائرة الثقافة وال�سياحة يف اأبوظبي.
ادارة  مدير  الطنيجي  حمدان  �سعيد  ال��ن��دوة  يف  حت��دث 
املرتجم  و  ب���ال���دائ���رة،  ال��ك��ت��ب  دار  ق���ط���اع  يف  ال���رام���ج 
ا�ستاذ  راي�سرت  �سليمان، وكالو�س  والعالمي م�سطفى 
الأدب الجنليزي والمريكي يف جامعة يوهان فولفغانغ 
غوته بفرانكفورت، وادار الندوة �ستيفان فايدنري الكاتب 

وال�سحفي واملرتجم.
 اأو�سح الطنيجي يف بداية الندوة اأن م�سروع كلمة يعد 
ترجم  فقد  العربية  اإىل  ال��رتج��م��ة  م�ساريع  اأه���م  اأح���د 
اأك���رث ع��ن األ���ف ع��ن��وان م��ن 13 ل��غ��ة ع��امل��ي��ة، وا�ستطاع 
العامليني  والكتاب  النا�سرين  مع  مبا�سرة  عالقات  خلق 
لرتجمة خمتلف املعارف والعلوم والفنون، وهو م�سروع 
ل يقت�سر على الرتجمة اإىل العربية فقط بل ي�سب يف 
جهود تطوير �سناعة الكتاب العربي، فقبل 10 �سنوات 
تتعدى  ل  بالرتجمة  الن�سراملتخ�س�سة  دور  ع��دد  ك��ان 
اأ�سابع اليد الواحدة، �سواء يف م�سر اأولبنان اأو الكويت، 
وكان دورها يقت�سر على ترجمة الأدب، اأما م�سروع كلمة 
والفنون،  العلوم  خمتلف  ترجمة  ذل��ك  اإىل  اأ�سافا  فقد 
والأهم حفظ احلقوق الفكرية والأدبية لكل الأطراف. 
كيفية  لدينا هاج�س  كان  املا�سية  ال�سنوات  ط��وال  وق��ال 
اإي�����س��ال ه���ذه ال��ك��ت��ب اإىل ك��ل ال����دول ال��ع��رب��ي��ة، وبف�سل 
تفعيل ن�ساطنا على العالم و العالم الجتماعي متكنا 
من ذلك، وقد مل�سنا حجم الطلب على الكتب املرتجمة، 

كما اأن الكتاب العربي عموما يواجه م�سكلة تباين القوة 
ال�سرائية بني دولة و اأخرى، هناك طلب واهتمام بكتب 
كلمة يف خمتلف الدول العربية، نقي�س ذلك من خالل 
م�ساركتنا يف خمتلف معار�س الكتب العربية والدولية و 
من خالل الطلب املبا�سر، ومن جهتنا نحاول اأن نخلق 
العربية  ال��دول  يف  املحليني  ال��وك��الء  مع  مبا�سر  تعاون 
الكتاب  تطوير  على  حاليا  ونعمل  ال���س��ع��ار،  ونخف�س 
الإلكرتوين لنتخطي معوقات التوزيع والكلفة العالية.

ولفت الطنيجي اأن م�سروع كلمة م�سروع ثقايف تنويري 

العربي  الوطن  يف  الرتجمة  �سناعة  لدعم  ربحي  غري 
خالل  م��ن  الن�سر  دور  اإىل  داع��م��ة  م���ب���ادرات  ق���دم  لكنه 
مبادرة ج�سور وغريها لدعم حركة الرتجمة واملرتجم 
وم��ك��اف��اأت��ه وه��واأم��ر ي��دع��م امل��رتج��م ليكون حم��رتف��ا يف 
جم��ال��ه، ه���ذا ل يعني اأن���ه م�����س��روع غ��ري رب��ح��ي ب��ل هو 
على  يحافظ  حتي  القادمة  املرحلة  يف  تناف�سي  م�سروع 
دور  مع  كلمة  يت�ساوى  الكتاب  �سوق  ففي  ا�ستمراريته، 

الن�سر الأخرى ليقدم الكتاب باأ�سعار تناف�سية.
الكتاب  ���س��وق  اأن  ال�سليمان  م�سطفي  ق���ال  جهته  م��ن 

العربي عموما فيه احتياج كبري لكتب الأطفال والنا�سئة 
واجلودة  املحتوي  ناحية  م��ن  ج��دا  �سعيف  املتوفر  لأن 
رغم كرثة املنتج، فهناك ق�سور يف تلبية معرفة الإن�سان 
الفائز  اع��الن  ال��ع��امل، مثال عند  العربي مثل غ��ريه يف 
ل��الآداب ل يجد موؤلفاته املرتجمة غالبا.  بجائزة نوبل 
فيتم  كلمة  املرتجمة عر  الكتب  اختيار  كيفية  اأم��ا عن 
الكتاب  م��ع  ال�سخ�سية  ال��ع��الق��ات  خ��الل  م��ن  اختيارها 
اأو  والنقاد وبناء على احل��وارات التي تدور حول الكتب، 
اأع�ساء جلنة الختيار يف كلمة.   تلفت نظر  التي  الكتب 
يتميز ك�سروع كلمة باأنه غري ربحي ويقدم للموؤلفني كل 
المكانات الداعمة، وكان يدعم دور ن�سر عربية لتوزيع 
كتبه ثم اأ�سبح ين�سر بنف�سه، وهناك برامج اطارية لدور 
النا�سرين  ح��ق��وق  حتفظ  وع��ق��ود  وع��رب��ي��ة  امل��ان��ي��ة  ن�سر 

واملرتجمني واملوؤلفني.
اأم����ا ك���الو����س راي�����س��رت ف��ق��د اأ����س���اء ع��ل��ى ب��ع�����س فنيات 
اإنها  وق��ال  امل��رتج��م،  يواجهها  التي  والعوائق  الرتجمة 
لي�ست ترجمة حرفية بل ترجمة من نظام لغوي متكامل 
فاإن  الأمل��ان��ي��ة  اإىل  الرتجمة  عند  اأخ���رى،  منظومة  اإىل 
تاريخ اللغة والأدب يتم ا�ستح�سارها يف الذاكرة وهو اأمر 
ثقافة مع مراعاة  اإىل  ثقافة  ينقل  فاملرتجم  ج��دا،  هام 
ال�سم�س  الأملانية  اللغات ومميزاتها، فمثال يف  مفارقات 
موؤنث والقمر مذكر ويف الإجنليزية الأمر معكو�س، اإن 
تركيب القواعد يزيد من ال�سعوبات ول ي�سهلها، وعند 
تزداد  ال�سامية  اللغات  من  الوروب��ي��ة  اللغات  اإىل  النقل 
القراآن  ا�ستح�سار  م��ن  فالبد  امل��رتج��م،  اأم���ام  امل�ساعب 
الكرمي واحلديث وال�سعر القدمي وارث لغات ال�سرق مبا 
فيها الفار�سية عند النقل اإىل اللغة العربية، وهذا حتد 
يوؤثر  قد  اإذ  العربية  اإىل  الأملانية  من  النقل  عند  كبري 

ذلك على ال�سور واخليال يف الن�س. 

••  العني –  الفجر

ا�ستقبلت حديقة احليوانات بالعني خم�سة مواليد جدد 
تعر�س  واأنثيني  ذك��ور   3 ت�سم  الأفريقية  الأ�سود  من 
بتفا�سيل  ال�ستمتاع  لهم  تتيح  فر�سة  ال��زوار يف  اأم��ام 

احلياة الرية لالأ�سود الفريقية.
با�ستقبال  احتفالها  يف  اجل��م��ه��ور  احل��دي��ق��ة  وت�����س��رك 
عر  ام�س  اطلقتها  ت�سمية  مب�سابقة  اجل��دد  املواليد 
�سيح�سل  التي  ال�سماء  لختيار  اللكرتوين  موقعها 

الفائزون بها على جوائز وزيارات وخدمات قيمة.

بعد  بالعني  احليوانات  حديقة  يف  الأ���س��ود  ع��دد  ويبلغ 
ال�سفاري  ب��ني  ت��ت��وزع  اأ����س���دا   27 ال�����ولدات اجل���دي���دة 
وواح����ة ال��ق��ط��ط ال��ك��ب��رية ، ت��ت��م رع��اي��ت��ه��ا وف���ق اف�سل 
برامج  وو���س��ع  ب��احل��ي��وان��ات  للعناية  العاملية  امل��ع��اي��ري 
ب�سحة  ميتعها  م���درو����س  ب�سكل  وح��م��اي��ت��ه��ا  اك��ث��اره��ا 
م�ساهدتها  للزوار يف  فريدة  تقدمي جت��ارب  جيدة مع 

والتعرف عليها .
الت�سويق  اإدارة  م��دي��ر  البلو�سي  يو�سف  عمر  اأ���س��ار  و 
ال�����زوار ميكنهم  ان   : ب��الإن��اب��ة  امل��وؤ���س�����س��ي  والت�����س��ال 
يف  احلديقة  داخل  الفريقية  ال�سبال  م�ساهدة  حاليا 

طليقة  ح��رة  العني  �سفاري  ويف  املخ�س�سة  معار�سها 
يف م�سهد عائلي فريد من نوعه يف اول اكثار لال�سود 
منذ اطالق ال�سفاري عام 2016 ، موؤكدا اإن ال�سبال 
اخلم�سة وامهاتهم اللبوؤات يف �سحة ممتازة حيث يتم 
فيها  يتقرر  ال��ت��ي  اللحظة  منذ  ب��احل��ي��وان��ات  العناية 
توجهات  �سمن  للمالأ  خروجها  حتى  الك��ث��ار  برنامج 
احلديقة ل�سون احلياة الرية وحفظ الف�سائل املهددة 
بالنقرا�س يف عناية خا�سة باحلالة ال�سحية للحيوان 
ياتي  الت�سمية  م�سابقة  اط��الق  اإن  وذك��ر  ومتطلباته. 
�سمن حر�س احلديقة على تعزيز امل�ساركة املجتمعية 

وتفاعل اجلمهور يف برامج �سون احلياة الرية ، حيث 
اأطلقت احلديقة هذه املبادرة من قبل لت�سمية ف�سائل 
اأخ����رى منها ح��م��ار ال��وح�����س واجل��ي��ب��ون اب��ي�����س الكف 
ومت    ، النهر وغريها  وفر�س  القرن  ووحيد  وال���زراف 
الخذ مبقرتحات اجلمهور الذين ابدوا جتاوبا كبريا 
مع املبادرة. جدير بالذكر ان الأ�سبال تظل يف ح�سانة 
والعتماد  ال��ري��ة  يف  الن��ط��الق  قبل  �سهرا   16 امها 
توفر  ومكيفة  جم��ه��زة  حظائر  يف  وذل���ك  نف�سها  على 
فيما   ، الأ�سبال  �سحة  على  للحفاظ  ال��الزم��ة  البيئة 

ت�ستغرق مدة حمل اللبوؤة اأربعة اأ�سهر تقريبا.

جامعة "ميت�صيجان" تكّرم عميد 
كلية العلوم بجامعة الإمارات

 
••  العني - الفجر 

ح�سل الأ�ستاذ الدكتور اأحمد مراد عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات على 
الآداب  كلية  يف  اجليولوجيا  علوم  ق�سم  للخريجني" من  الإجناز  "جائزة 

والعلوم بجامعة ميت�سيجان الغربية يف الوليات املتحدة الأمريكية.
الذين  املميزين  الق�سم  �سنة لأح��د خريجي  وع��ادة مُتنح هذه اجلائزة كل 
اأ�سهموا يف جمال علم اجليولوجيا وحققوا اإجنازات وطنية وجمتمعية من 
واإن  الق�سم.  خريجي  على  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  يجريه  ت�سويت  خالل 
الدكتور مراد هو اأحد خريجي هذه اجلامعة ويعد الفائز الع�سرون بها منذ 

اأن مت اإطالقها اأول مرة عام ١٩٩٨ويعد اأول اإماراتي يفوز بهذه اجلائزة.
واأ�سار الدكتور مراد على اأن دعم قيادة جامعة الإمارات واهتمامها الكبري 
يف البحث العلمي وت�سجيع الكفاءات القيادية �ساهم يف ح�سوله على هذه 
اجلائزة، معراً يف الوقت ذاته عن �سكره وامتنانه جلامعته الأم التي تخرج 
منها على هذا التقدير الذي حظي به. اجلدير بالذكر اأن الدكتور اأحمد 
اإ�سهامات متميزة يف جمال البحث العلمي وهناك العديد من  مراد لديه 
اإىل  بالإ�سافة  اأبحاثه من�سورة يف جمالت علمية عاملية وموؤمترات دولية 

ع�سويته يف جلان علمية دولية عديدة.

مركز الفنون بجامعة نيويورك اأبوظبي ي�صت�صيف العر�ش العاملي 
الأول "كوين بيتوين" للمبدَعني �صو�صيال رامان ور�صوان معّظم 

•• اأبوظبي- الفجر

العاملي  العر�س  اأبوظبي عن  نيويورك  التابع جلامعة  الفنون  اأعلن مركز 
الأول للعمل الفني "كوين بيتوين"، والذي يعد ثمرة التعاون املو�سيقي بني 
املبدعة �سو�سيال رامان واأيقونة الفن ال�سويف ر�سوان معّظم قّوايل، وذلك 
يوم اخلمي�س 19 اأكتوبر.  ويقّدم العمل املو�سيقي "كوين بيتوين" مزيجاً 
ثقافياً متناغماً يجمع بني مو�سيقى الروك، ومو�سيقى التاميل ال�سعبية، 
ومو�سيقى القّوايل ال�سوفية، والرباعيات الوترية الغربية الكال�سيكية، اإذ 
للتعاون الفني املميز بني املغنية املبدعة �سو�سيال  يعد هذا العمل امتداداً 
رام���ان وامل��ن��ت��ج وع���ازف اجل��ي��ت��ار ���س��ام ميلز، م��ع ك��ل م��ن امل��ب��دع��ني ر�سوان 
ومعّظم جماهد علي خان )ق��ادة فرقة ر�سوان معّظم ق��ّوايل(، اإىل جانب 

فرقة الرباعية الوترية "فيدرا"، وق�سم الإيقاع الغربي.
ال�سرقية  العرو�س  �ساحة  يف  بيتوين"  "كوين  حفل  ُيقام  اأن  املقرر  وم��ن 
بحرم جامعة نيويورك اأبوظبي يف الهواء الطلق، والتي ت�ستوعب 1،000 
الإبداعي بني  التعاون  "عام  برنامج  اإط��ار  العر�س يف  وياأتي هذا  �سخ�س. 

اململكة املتحدة والإمارات العربية املتحدة 2017".

زاره اأكرث من 20 األفا 
»الثقافة« تختتم م�صاركتها الناجحة 

يف عمان للكتاب كـ»�صيف �صرف«
•• عمان- الأردن - الفجر

اختتمت م�ساء اأم�س وزارة الثقافة وتنيمه املعرفة  اأن�سطة وفعاليات جناح 
للكتاب  ال���دويل  عمان  معر�س  يف  �سرف  ك�سيف  امل�سارك  الإم����ارات  دول��ة 
اأيامه م�ساركة  11 يوم، وقد �سهد اجلناح طيلة  والذي ا�ستمر على مدى 
اإماراتية وا�سعة، حيث كان جناحها بارزاً بح�سور عدد من املثقفني والأدباء 
�سعرية �سمن  واأم�����س��ي��ات  ثقافية  ن���دوات  ���س��ارك��وا يف  ال��ذي��ن  الإم��ارات��ي��ني 
موؤ�س�سات   13 �سم  ال��ذي  اجلناح  �سهد  كما  امل�ساحب،  الثقايف  الرنامج 
اإماراتية حتت مظلة وزارة الثقافة، حراكاً ثقافياً كبرياً، وتفقده عدد كبري 

من الوزراء وال�سخ�سيات الهامة ال�سيا�سية والدبلوما�سية والثقافية. 
واأ�ساد زوار املعر�س بالثقافة الإماراتية التي اأ�سفتها م�ساركة وزارة الثقافة 
والتي  الفرتة  طيلة  املنظمة  الفعاليات  خمتلف  يف  جتلياتها  ظهرت  حيث 
ا�ستقطبت اجلمهور  وامل�ساركني من اجلهات العار�سة الذين توافدوا اىل 
معر�س عمان الدويل من خمتلف بقاع العامل، حيث ا�ستقبلت اركان اجلناح 
اأي��ام املعر�س، وه��و ما ج��اء متوافق مع  ال��ف زائ��ر طيلة   20 ما يزيد عن 
ا�ستمل اجلناح على ركن اخلط  ال��وزارة وك��ان قد  التي و�سعتها  التوقعات 
بجائزة  الفائزة  اللوحات  ومعر�س  الت�سكيلية  الفنون  ومعر�س  العربي  

الردة والتي �سهدت اإقبال واإعجاب كبري من اجلمهور باللوحات.



ماذا لو توقفنا عن الت�سهري بالكربوهيدرات؟ تعطينا هذه 
الفئة الغذائية الوقود الذي يحّرك ج�سمنا. لكن يجب اأن 
نحذف طبعاً ال�سكريات ال�سيئة وننتقي الأنواع التي تغذي 

اأدمغة اأولدنا!

تعريفها واأهميتها
اإنها ال�سكريات املوجودة يف الن�سا واملاأكولت الغنية بال�سكر 
مثل الفاكهة واحلليب. توؤدي الكربوهيدرات دوراً اأ�سا�سياً 
كونها تغذي الدماغ الذي يحتاج اإىل الغلوكوز. لذا ُتعتر 
عنا�سر �سرورية وت�سمن عر ال�سعرات احلرارية الطاقة 
التي يحتاج اإليها الأولد كي يكروا ويتحركوا ويحافظوا 

على �سالمة وظائفهم احليوية، ل �سيما التنف�س واله�سم 
هذه  لأداء  الطاقة  اإىل  اجل�سم  يحتاج  القلب...  وخفقان 

املهام كلها!

م�سادرها
اإيجاد  مي��ك��ن  ال���ط���ف���ل،  ح���ي���اة  م���ن  الأوىل  الأ����س���ه���ر  يف 
اجلاهز  الأطفال  حليب  اأو  الأم  حليب  يف  الكربوهيدرات 
املولود  ح��اج��ات  بتغطية  املنتجات  ه��ذه  وت�سمح 
اجلديد. وحني يبداأ الطفل بتنويع طعامه، 
���س��ي��ح�����س��ل ع��ل��ى ال���ك���رب���وه���ي���درات عر 
واملعكرونة  والبطاطا  احل��ب��وب  ت��ن��اول 
والرز واخلبز والب�سكويت. يف الدرجة 
الكربوهيدرات  اإيجاد  ميكن  الثانية، 

يف الفاكهة واخل�سار.

حتذيرات
بع�س  ا���س��ت��ه��الك  م���ن  ن���ح���ّد  اأن  ي��ج��ب 
عن  ن��ت��وق��ف  اأو  ال���ك���رب���وه���ي���درات  اأن�������واع 
ت���ن���اول���ه���ا ب���ال���ك���ام���ل ك���ت���ل���ك امل������وج������ودة يف 
ال�����س��ك��ر وامل����رب����ى وال���ع�������س���ل، وامل���ن���ت���ج���ات كافة 
اجل�سم  ميت�س  امل�����س��اف.  ال�سكر  على  حت��ت��وي  ال��ت��ي 
ه����ذه ال�����س��ك��ري��ات ���س��ري��ع��اً ف��ريت��ف��ع م���ع���دل ���س��ك��ر ال����دم. 

 

مثاًل  من��ت��ن��ع  اأن  الأف�������س���ل  م����ن 
اإىل  ال�������س���ك���ر  اإ�����س����اف����ة  ع����ن 

اأو  امل��ط��ب��وخ��ة  ال��ف��اك��ه��ة 
م�������س���ت���ق���ات احل���ل���ي���ب 

امل�سروبات  ونتجنب 
بال�سكر  ال��غ��ن��ي��ة 

واحل������ل������وي������ات 
اخل���������ا����������س���������ة 

بالأطفال.
املنا�سبة  ال��ك��م��ي��ات 

لإع���ادة ال��ت��وازن اإىل نظام 
الطفل الغذائي

اخلا�سة  احل��ب��وب  م��ن  غ��رام��اً   12 •
بالأطفال.

املوز. من  غراماً   50 •
الأرز  اأو  امل���ع���ك���رون���ة  م���ن  غ����رام����اً   30  •

املطبوخ.
املطبوخة. البطاطا  من  غراماً   50 •

اخلبز. من  غراماً   20 •
املطبوخ. اجلزر  من  غرام   200 •
املطبوخ. التفاح  من  غراماً   60 •
الأطفال. حليب  من  ملل   140 •

النحل والدبابري
خ��الل وج��ب��ات ال��ط��ع��ام يف اخل����ارج، ل ت��رتك��ي امل��اأك��ولت فرتة 
ط��وي��ل��ة ع��ل��ى امل��ائ��دة لأن احل�����س��رات ال��ال���س��ع��ة حت��ب الأغذية 
وحتب  اللحوم  ت��اأك��ل  الدبابري  اأن  تن�سي  ول  بال�سكر.  الغنية 
يف  احل�سرات  غياب  من  دوم��اً  حتققي  احليوانية.  الروتينات 

اأكواب ال�سغار. 
يف نهاية وجبة الطعام، اغ�سلي اأيديهم ووجوههم. قبل اخلروج 
يف نزهة، اأبلغيهم م�سبقاً باأل يتحركوا اأو يهلعوا حني تتطاير 
احل�سرات من حولهم. ا�سرحي لهم اأن تلك احل�سرات �ستبتعد 
العطور  ل��ه��م  ت�سعي  ل  اآخ����ر،  �سعيد  ع��ل��ى  ي��ت��ح��رك��وا.  مل  اإذا 
ول  �سكر  فيها  �سامبوهات  ت�ستعملي  ول  معّطرة  ك��رمي��ات  اأو 
ت�سمحي لل�سغار باأن مي�سوا بال حذاء اأو يجل�سوا على الع�سب.

عليها  ت�سعي  اأن  ميكنك  الدبابري،  لدغة  تداعيات  لتخفيف 
�سّم  ع��ل��ى  تق�سي  اأن  ت�ستطيع  احل�����رارة  لأن  ح����رارة  م�����س��در 
اأو ماًء �ساخناً مثاًل،  احل�سرات. ا�ستعملي هواء جمفف ال�سعر 
ب��اردة. يف ما يخ�س لدغات النحل، ل بد من  ثم �سعي كمادة 
�سحب بقايا اللدغة عن الب�سرة بدبو�س اأو بغر�س م�سّطح. لكن 

ل ت�سغطي على كي�س ال�سم منعاً لتفريغه يف الب�سرة.

اخلا�سة  الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات  ع���ّدة  يف  اأ���س��ا���س��ي��اً  غ��ر���س��اً   15
بالأولد

اجل�سم ترطيب  لإعادة  حماليل   1-
ا�ستعمالها  مي��ك��ن 

ح��������������ني 

التقيوؤ لأنها  اأو  ال�سنتني بالإ�سهال  ي�ساب الأطفال حتت عمر 
اأمالح معدنية �سرورية لإع��ادة ترطيب اجل�سم.  حتتوي على 

يجب اأن ُيذّوب املغلف يف 200 ملل من املاء.
حرارة ميزان   2-

من الأف�سل اأن يقي�س امليزان احلرارة عر امل�ستقيم قبل عمر 
ال�سنتني كي يعطي اأدق نتيجة. بعد عمر ال�سنتني، ميكنك اأن 
احلرارة  يقي�س  ال��ذي  امليزان  اإىل  تنتقلي  اأو  ا�ستعماله  تتابعي 

من الأذن.
فيزيولوجي م�سل   3-

بالزكام.  ي�ساب  حني  الطفل  اأن��ف  لغ�سل  امل�سل  هذا  ُي�ستعمل 
بدءاً من عمر ال�سنتني، اختاري رذاذاً مباء البحر.

بارا�سيتامول  4-
للحمى يعطي هذا الدواء  م�������س���اداً  م���ف���ع���وًل 
تبقى والأمل وياأتي على  ���س��ائ��ل.  ���س��ك��ل 

اإذا كان ال����ت����ح����ام����ي����ل  مفيدة 
. ال������ط������ف������ل  يتقياأ

اإنه خيار 
عملي 

لالأطفال بعد عمر ال�سنتني. كذلك ثمة اأدوية تاأتي على �سكل 
مغلفات جاهزة وُت�سَرب بال ماء.

لوفري( )األرتا  خمرية   5-
اإىل  ال��ت��وازن  ب��اإع��ادة  احليوية  املحفزات  من  النوع  ه��ذا  ي�سمح 
البيئة املعوية حني ي�ساب الطفل بالإ�سهال اأو ياأخذ امل�سادات 

احليوية.
للت�سنجات م�ساد   6-

ُي�ستعَمل هذا العالج لتخفيف الأوجاع الب�سيطة يف البطن بعد 
عمر ال�سنتني.

 يجب اأن يذوب حتت الل�سان.
العني لتطهري  م�سل   7-

لتنظيف  امللتحمة  بالتهاب  الإ�سابة  عند  امل�سل  هذا  ُي�ستعَمل 
العني بانتظار ا�ست�سارة الطبيب.

ُمعّقم  8-
ي�سمح هذا املنتج بتطهري اجلروح واخلدو�س، لكن من الأف�سل 
اأن  ويجب  الوخز،  ي�سبب  الكحولية كي ل  امل��واد  يخلو من  اأن 

يكون غري ملّون كي ل يخفي مظاهر اللتهاب.
الندوب ملداواة  كرمي   9-

ُي�����س��ت��ع��م��ل ه���ذا ال���ك���رمي ل��ت�����س��ري��ع م����داواة 
الندوب الناجمة عن جروح �سغرية.

العطا�س بزهرة  كرمي   10-
بتخفيف  ال���ك���رمي  ه���ذا  ي�����س��م��ح 
ت����ورم ال���ن���ت���وءات والزرق�����اق 

بعد التعر�س ل�سربة.
ا�ستعماله  مي����ك����ن   
اأو  على �سكل ه��الم 

مرهم.
ك�����رمي   11-

مهّدئ
ي���������س����اه����م ه����ذا 
ال����������������ك����������������رمي يف 
ت�����خ�����ف�����ي�����ف ح����������ّدة 

لدغات احل�سرات. 
اإي���ج���اده ع��ل��ى �سكل  مي��ك��ن 
ا�ستعماله  من  مانع  ول  ه��الم 
بدءاً من ال�سهر الثالث بعد ولدة 

الطفل.
مائي معجون   12-

����س���ك���ل مرهم  ع����ل����ى  اإي�������ج�������اده  مي����ك����ن 
وا�ستعماله لتخفيف طفح احلفا�س منذ 

ولدة الطفل.
ملقط  13-

�سّم  اأو  ال�����س��ظ��اي��ا  ل�سحب  امل��ل��ق��ط  ُي�ستعمل 
ال��ن��ح��ل ب��ع��د ال��ت��ع��ر���س ل��ل��دغ��ة، ل��ك��ن ل ب��د من 

تعقيمه قبل ا�ستعماله.
القراد لدغة  روا�سب  ل�سحب  اأداة   14-

يف  التنزه  على  معتادة  كنت  اإذا  الأداة  ه��ذه  ا�ستعملي 
كنت  اإذا  اأو  العائلة،  م��ع  ال��غ��اب��ات  يف  اأو  الريفية  املناطق 
ل  لأن��ه  ال��ع��ادي  امللقط  ت�ستعملي  ل  األيفاً.  حيواناً  تقتنني 

ي�ستطيع اأن ي�سحب العن�سر الطفيلي كله.
�سمادات  15-

ميكن اإيجاد ال�سمادات باأحجام خمتلفة اأو على �سكل �سرائط 
للجروح العميقة اأو الإ�سابات على طرف الإ�سبع مثاًل.

�شحة وتغذية
خالل االجواء احلارة ت�سبح احل�سرات الال�سعة عدّوة االأطفال االأوىل خالل النزهات يف املناطق الريفية اأو على �ساطئ 

البحر اأو عند اجللو�ض على الع�سب... كيف ميكن االحتماء من هذه امل�ساكل؟
يف احلدائق، ا�ستعملي ع�سبة ال�سرتونيال مع اأنها لي�ست فاعلة �سد بع�ض اأنواع البعو�ض. ال ترتكي اأي مياه اأو روا�سب للمطر 
باأكمام  ال�سغار مالب�ض قطنية خفيفة،  األب�سي  اآخر،  بي�سها. على �سعيد  فيها  البعو�ض ت�سع  اأنثى  االأزهار الأن  اأوعية  يف 

و�سراويل طويلة وباألوان فاحتة، ال �سيما يف فرتة الليل.
اإذا ت�سببت اأية لدغة باحمرار جلدي اأو حّكة، ميكن ا�ستعمال كرميات خا�سة باالأوالد لتخفيف حدتها. لكن من االأف�سل 

اأن ت�ست�سريي ال�سيديل اأواًل. اإذا كان رد الفعل قويًا، ميكن ا�ستعمال كرمي بالكورتيزون حتت اإ�سراف الطبيب.

موجودة يف الن�سا واملاأكوالت الغنية بال�سكر

الكربوهيدرات... متنحنا الوقود الذي يحرك اأج�صامنا

لدغات احل�صرات.. كيف حتمي اأطفالك منها؟
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العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3585  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ ���س��ده/١- ئي وان للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد �سيد ال�سالم مروف حممد �سليمان 
اع��اله والزامك بدفع  املذكورة  التنفيذية  اأق��ام عليك الدعوى  بويان   قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )5000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
بال�سافة اىل مبلغ 670 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3923  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �سده/١- ايفر�سنت للتكنولوجيا وال�سناعات املعدنية - �س ذ م م   
ابراهيم  التنفيذ/ حممد حممود  جمهول حمل القامة مبا ان طالب 
ا�سماعيل -  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )5525( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ 6٩7  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3786  تنفيذ عمايل 
العامة - �س ذ م م  جمهول  امل�سرق للتجارة  املنفذ �سده/١- طيف  اىل 
اأقام  حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ م�سرور احمد ان�ساري   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )٨٩672( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 6٩43 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3322  تنفيذ عمايل 
م    م  ذ  ���س   - و���س��رك��اه  ع��ب��داخل��ال��ق  �سيخ  �سركة  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد يار اهلل اقبال   
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )١763٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١455 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1937  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- ايراي انرت براي�س رون الب�س انرتنا�سيونال - فرع 
التنفيذ/ جيان جاكيو�س  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  دب���ي   جمهول حم��ل 
والزامك  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  بالباتكي   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١١6٨06( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ 50١٩ درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3937  تنفيذ عمايل 
 اىل املنفذ �سده/١- ايفر�ست للتكنولوجيا وال�سناعات املعدنية - �س ذ م م   
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عمر كابوجوزا   قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )7253( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 763 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3694  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- هايت�س ايجل لالأعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ علي رحمن �سمروز خان -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )7400( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   770 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3659  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- ترا�ست بانكرز و�سطاء متويل   جمهول حمل القامة 
اأقام  مبا ان طالب التنفيذ/ احمد حممد عبداللطيف ابو هندية   قد 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وقدره )١٨٩00( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ ١4٩3 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3918  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- فايف �سي اليت للمقاولت - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ عرفان اهلل خان لئق خان -  قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )١237٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١0٨7 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3922  تنفيذ عمايل 
اىل امل��ن��ف��ذ ����س���ده/١- دي��زاي��ن لوجن   جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مبا 
اأق��ام عليك  قد    - التنفيذ/ خالد حممود حممد �سديق  ان طالب 
به  املنفذ  املبلغ  وال��زام��ك بدفع  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
وقدره )62١7( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   ٨3١ مبلغ  اىل 
�ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3963  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- مطعم �سيف اجلزيرة   جمهول حمل القامة مبا 
ان طالب التنفيذ/ حممد يو�سف �سروار خان   قد اأقام عليك الدعوى 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية 
)١0٨50( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
مبلغ ٩٨0 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3909  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- ا�سيان تايجر للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ازاد ان�ساري خور�سيد ان�ساري -  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )4520( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ 646 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3682  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- كوهات للخدمات الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ندمي خان غل دار علي خان   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)١27٩١.٩0( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة اىل 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١١١5 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3767  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- اجماد للتمديدات ال�سحية والكهربائية   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ابرار ح�سني حممد ح�سني   قد 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )6234( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   7١2 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�سم ال�سركة : ماراثون لل�سياحه - �ض ذ م م  
العنوان : مكتب رقم 3307 ملك حممد خلفان - برج خليفة - بردبي  - ال�سكل القانوين 
 : التجاري  بال�سجل  القيد  رق��م    745203  : الرخ�سة  رق��م  حم���دودة.  م�سوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�سري  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   ١١٩72١6
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل 
 20١7/١0/3 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    20١7/١0/3 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني اجلريودي للتدقيق 
العنز  ه��ور   - دي��رة   - ال�سعايل  - ملك عبداهلل  رق��م 204  :  مكتب  العنوان  واملحا�سبة 
امل�ستندات والأوراق  -  هاتف  23٨٩72١-04 فاك�س: 23٨٩722-04 م�سطحباً معه كافة 

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�سم امل�سفي/اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�سعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
23٨٩72١-04 فاك�س: 23٨٩722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية القت�سادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله لت�سفية  ماراثون لل�سياحه - 
�ض ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 20١7/١0/3 واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   20١7/١0/3  وعلى من لديه اأي اعرتا�س 
العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو 
املذكور اأعاله، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل 

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
دائرة التنمية االقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية االقت�شادية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/2963   تنفيذ جتاري  
 اىل املنفذ �سده/١- �سركة حممد جميل باتي للمقاولت - �س ذ م م  
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سعل اإبراهيم مو�سى 
حممد احلمادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
دره��م اىل طالب  وق��دره )32٨54(  به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامك 
التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/963   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- تداول مي - �س ذ م م  جمهول حمل القامة 
اأقام  قد  كولين�سكى   كرا�سيمريوف  التنفيذ/اميل  طالب  ان  مبا 
املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك 
خزينة  او  التنفيذ  ط��ال��ب  اىل  دره���م   )٩730٨( وق���دره  ب��ه  املنفذ 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1697   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/١- �سركة تداول مي - �س ذ م م 2-�سركة اك�سنتيال ميدي�ست 
 للو�ساطة التجارية - �س ذ م م 3- �سركة اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - ذ م م  
�سعفان    حممد  �سعيد  امي��ن  التنفيذ/  طالب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل  جمهويل 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم  بدفع املبلغ املنفذ 
املحكمة.   او خزينة  التنفيذ  بالت�سامن اىل طالب  به وقدره )١٨2223( درهم 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1521   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١- على احمد الأحمد  جمهول حمل القامة مبا 
اأحمد ح�سن علي ها�سم -  التنفيذ/رقيه ثابت وميثله/  ان طالب 
بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأقام عليك  قد 
املبلغ املنفذ به وقدره )١32١2٨( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك 
يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/219   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/١- �سركة تداول مي - �س ذ م م 2-�سركة اك�سنتيال ميدي�ست 
للو�ساطة التجارية - �س ذ م م 3- �سركة اك�سنتيال ميدي�ست لال�ستثمار - �س 
ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ هلن كاوائي نياورو  قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بالت�سامن  بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )3452١4( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/1731   تنفيذ جتاري  
 Hany Lofty - اىل املنفذ �سده/١- هانى لطفي عواد عبدالوهاب
حمل  جمهول  وب�سفته  ب�سخ�سه   -  Awwad Abdelwahab
الق��ام��ة مب��ا ان ط��ال��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذ/دال��ي��ا حم��م��د اح��م��د زي���ان - ق��د اأقام 
املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  عليك 
به وقدره )26447( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1344   تنفيذ مدين  
�ساندهو   �سينغ  ج��ورم��ي��ل  �سينغ  كاماجليت  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/بادا �ستار للنقليات - 
�س ذ م م  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )40337( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية 
يوما من   ١5 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1380   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/١- �ساجنو كومار هاندا عن نف�سه وب�سفته ويل طبيعي 
القا�سر /حني�س �ساجنو كومار هاندا  جمهول حمل القامة  ابنه  عن 
�سيف  را�سد   / وميثله  �سليبا  اليا�س  التنفيذ/انطوانيت  طالب  ان  مبا 
�سعيد �سيف الزبادي - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )30202( درهم اىل طالب التنفيذ 
التنفيذية  الج��راءات  �ستبا�سر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة 
بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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مليون درهم ت�صرفات العقارات يف دبي  339
•• دبى-وام:

حققت الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والمالك يف دبي اكرث من 
339 مليون درهم حيث �سهدت الدائرة ام�س ت�سجيل 134 مبايعة بقيمة 
23 مليون درهم و  7 مبايعة لالأرا�سي بقيمة  155 مليون دره��م، منها 

127 مبايعة لل�سقق و الفلل بقيمة 132 مليون درهم.
7 ماليني دره��م يف منطقة املمزر  اأه��م مبايعات الأرا���س��ي بقيمة  وج��اءت 
تليها مبايعة بقيمة 5 ماليني درهم فى منطقة نخلة جمريا تليها مبايعة 

بقيمة 5 ماليني درهم يف منطقة وادي ال�سفا 3.
وت�سدرت منطقة نخلة جمريا املناطق من حيث عدد املبايعات اإذ �سجلت 4 
مبايعة بقيمة 9 ماليني درهم وتلتها منطقة وادي ال�سفا 3 بت�سجيلها 2 
مبايعة بقيمة 7 ماليني درهم وثالثة يف املمزر بت�سجيلها 1 مبايعة بقيمة 

7 ماليني درهم.
اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 
ماليني درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة 4 
ماليني درهم يف منطقة برج خليفة و اأخريا مبايعة بقيمة 3 ماليني درهم 

يف منطقة برج خليفة.
وت�سدرت منطقة جبل علي الأوىل املناطق من حيث عدد مبايعات ال�سقق 
15.9 مليون درهم وتلتها منطقة  22 مبايعة بقيمة  اإذ �سجلت  و الفلل 
اجلداف بت�سجيلها14 مبايعة بقيمة 10 ماليني درهم وثالثة يف الر�ساء 

جنوب الرابعة بت�سجيلها 12 مبايعة بقيمة 12 مليون درهم.
رهونات   19 منها  دره��م  مليون   184 ق��دره��ا  قيمة  ال��ره��ون��ات  و�سجلت 
 69 بقيمة  47 رهونات فلل و�سقق  و  دره��م  115 مليون  بقيمة  اأرا���س��ي 
مليون درهم، وكان اأهمها مبنطقة الو�سل بقيمة 34 مليون درهم واأخرى 

يف منطقة ال�سفوح الثانية بقيمة 30 مليون درهم.

�صندوق النقد العربي ينظم 
دورة »اإح�صاءات مالية احلكومة«

•• اأبوظبي-وام:

افتتحت ام�س يف اأبوظبي دورة “اإح�ساءات مالية احلكومة” التي ينظمها 
مركز  بالتعاون  العربي  النقد  ب�سندوق  القت�سادية  ال�سيا�سات  معهد 
ت�ستمر  و  الو�سط  ال�سرق  والتمويل يف  ال��دويل لالقت�ساد  النقد  �سندوق 

حتى 26 اأكتوبر 2017.
دليل  لنظام  ع��ام  الهامة مثل عر�س  املو�سوعات  من  ع��دداً  ال��دورة  تغطي 
ون�سر  لإع��داد  العملية  2014 واجلوانب  لعام  اإح�ساءات مالية احلكومة 

البيانات. 
والت�سنيفات  املحا�سبية  وامل��ب��ادئ  الأ�سا�سية  املفاهيم  ال���دورة  تتناول  كما 
املف�سلة وفق منهجية جديدة جرى العمل على حتقيق تنا�سقها مع نظام 

احل�سابات القومية.
لإطار  املحا�سبية  وال��ق��واع��د  التغطية  ن��ط��اق  ع��ل��ى  اي�����س��اً  ال����دورة  وت��رك��ز 
اإح�ساءات مالية احلكومة، والتقييم، والت�سنيف، والدين العام، وامليزانية 

العامة وامل�سادر والأ�ساليب امل�ستخدمة يف اإعداد الإح�ساءات.

طريان الإمارات تطلق
 حملة ترويجية للرتويج لدبي 

•• دبي -وام:

اأطلقت طريان الإمارات ام�س حملة بقيمة 15 مليون دولر اأمريكي لإلهام 
امل�سافرين وتعزيز �سبكة وجهاتها العاملية وخ�سو�ساً دبي، مقرها الرئي�س.

 Don’t stop me وا�سُتخدمت الأغنية ال�سهرية “دونت �ستوب مي ناو
كمو�سيقى خلفية لإعالن احلملة وهي اأغنية توؤديها فرقة الروك   »now
الريطانية كوين . وقد مت ت�سوير الإعالن الرتويجي ليجمع بني وجهات 
مرئياً  ق�س�سياً  �سرداً  ويعك�س  اجلوية  الإم���ارات  ط��ريان  ومنتجات  عاملية 
جناح  عن  ب�سرح  دب��ي  يف  ويختتم  ليتوج  �سورة  داخ��ل  �سورة  ب�سكل  �سل�ساً 
طريان الإمارات يف حتقيق التوا�سل بني خمتلف مناطق العامل عر دبي.

وقال بطر�س بطر�س نائب رئي�س اأول طريان الإمارات لدائرة الت�سالت 
امل�سرتكة والت�سويق والعالمة التجارية ان طريان الإمارات ودبي ترتبطان 

ارتباطاً ع�سوياً وثيقاً. 
وت�سري طريان الإمارات يومياً اأكرث من 500 رحلة تربط دبي مع العامل 
وتربط خمتلف مناطق العامل مع بع�سها البع�س عر دبي وداأبت طريان 

الإمارات منذ تاأ�سي�سها على الرتويج ملقرها الرئي�س بكل فخر ون�ساط.
و�سوف يبداأ بث الإعالن عر العامل اعتباراً من اليوم وقد مت تطوير فكرة 
الإع��الن وكتابة الن�س من قبل موظفي طريان الإم��ارات وقام بت�سويره 

املخرج العاملي فوغان اأرنيل.

»فيجن اإك�ش« للب�صريات ي�صتقطب 80 �صركة
•• دبي -وام: 

ت�سارك 80 �سركة يف معر�س فيجن اإك�س اأكر معر�س للب�سريات يف ال�سرق 
الأو�سط الذي يفتتح غدا يف مركز دبي التجاري العاملي و ي�ستمر حتى 19 
اأكتوبر اجلاري. و ت�سهد دورة املعر�س لهذا العام ح�سوًرا كبرًيا من �سركات 
جنوب �سرق اآ�سيا خا�سة من كوريا اجلنوبية مقارنة بالعام 2016 حيث 
بن�سبة  اجلنوبية  الكورية  لل�سركات  املخ�س�سة  العر�س  م�ساحة  زي��ادة  مت 
22 باملائة كما ُيقام على هام�س احلدث موؤمتر اأوبتيكري الذي ي�سارك به 
جمموعة من كبار املتحدثني واخلراء العامليني يف قطاعات طب العيون 
اأخر التطورات الطبية والتكنولوجية  والب�سريات وطب الأطفال ملناق�سة 
املتعّلقة بال�سناعة.  و�سُيعقد على هام�س املعر�س �سل�سلة من ور�س العمل 
خاللها  ويتم  ي��وم  ك��ل  نهاية  م��ع  الطبية  بالعد�سات  املتعلقة  املتخ�س�سة 
ت�سليط ال�سوء على اأحدث التكنولوجيا والتقنيات املبتكرة يف القطاع ويف 
الوقت نف�سه تقدمي خرات اأولية وفر�س لكت�ساب النقاط �سمن برنامج 
املعر�س  وي�ستعر�س  اخت�سا�سه.  بح�سب  كل  امل�ستمر  الح��رتايف  التطوير 
الذي ي�ستقطب اأكرث من 4 اآلف م�سرٍت من التجار من اأكرث من 70 دولة 
والعد�سات  النظارات  �سناعة  يف  التجارية  العالمات  اأح��دث  العامل  ح��ول 
التجزئة”  و”م�سرح  م�ستقبلية”  “نظرة  م��ث��ل  خ��ا���س��ة  م��ن��اط��ق  �سمن 

واملخ�س�سة لأ�سحاب الأعمال واملدراء ال�ساعني لتح�سني اأعمالهم.

خالل امل�ساركة يف املنتدى االقت�سادي العربي االإيطايل االأول

الإمارات تناق�ش فر�ش تعزيز التجارة وال�صتثمار مع اإيطاليا
•• اأبوظبي-الفجر:

الوكيل  الكيت،  حممد  جمعة  �سعادة  بحث 
بوزارة  اخلارجية  التجارة  لقطاع  امل�ساعد 
التعاون  م�ستويات  تعزيز  �سبل  القت�ساد، 
الفر�س  وناق�س  اإيطاليا،  مع  القت�سادي 
لال�ستفادة  اخل��ا���س  القطاع  اأم���ام  املتاحة 
من الإمكانات التي توفرها بيئة الأعمال، 
����س���واء ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ال��ث��ن��ائ��ي ب���ني دولة 
الدول  �سعيد  على  اأو  واإيطاليا،  الإم���ارات 
تعميق  اآليات  عن  ف�ساًل  عموماً،  العربية 
ال�����س��راك��ات ال��ت��ج��اري��ة وال���س��ت��ث��م��اري��ة يف 
خم��ت��ل��ف ال���ق���ط���اع���ات الق���ت�������س���ادي���ة ذات 
اله����ت����م����ام امل���������س����رتك. ج�����اء ذل�����ك خالل 
الإمارات،  لدولة  ممثاًل  �سعادته،  م�ساركة 
املنتدى  م���ن  الأوىل  ال�������دورة  اأع����م����ال  يف 
عقد  ال��ذي  الإي��ط��ايل  العربي  القت�سادي 
وذلك  الإيطالية،  ميالنو  مبدينة  موؤخراً 
الري�سي  ن��ا���س��ر  ���س��ق��ر  ����س���ع���ادة  ب��ح�����س��ور 
اإيطاليا،  ل����دى  الإم���������ارات  دول�����ة  ���س��ف��ري 
القن�سل  ال�سام�سي  ح�سن  عبداهلل  و�سعادة 
املنتدى.  ونظم  ميالنو.  يف  للدولة  ال��ع��ام 
الغرفة  ن��ظ��م��ت��ه  ال����ذي  امل��ن��ت��دى  وي���ه���دف 
برعاية  امل�����س��رتك��ة،  الإي��ط��ال��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
وبالتعاون مع  الإيطالية،  وزارة اخلارجية 
التجارية  والغرفة  العربية  الغرف  احت��اد 
يف ميالنو، وا�ستقطب م�ساركة وا�سعة من 
الأعمال  ورج��ال  القت�ساديني  امل�سوؤولني 
من اإيطاليا وعدد من الدول العربية، اإىل 

تعزيز اآفاق العالقات القت�سادية العربية 
على  املنتدى  جل�سات  ورك���زت  الإي��ط��ال��ي��ة. 
القت�سادية  ال��ت��وج��ه��ات  اأح����دث  مناق�سة 
رفع  الرامية  واملقرتحات  الأف��ك��ار  وت��ب��ادل 
اجلانبني،  بني  القت�سادي  التعاون  �سقف 
ول �سيما على م�ستوى ال�سركات وموؤ�س�سات 
القطاع، للم�ساهمة يف زيادة حجم التبادل 
التجاري وخلق فر�س و�سراكات ا�ستثمارية 
ال����ق����ط����اع����ات الق���ت�������س���ادي���ة  يف خم���ت���ل���ف 
احليوية. واأكد �سعادة جمعة الكيت يف كلمة 
للمنتدى  اخلتامية  اجلل�سة  خالل  األقاها 
اأنه ميثل من�سة متميزة لإثراء احلوار بني 
الدول العربية واإيطاليا حول اآفاق التعاون 
التنموية  املجالت  خمتلف  يف  القت�سادي 

ووفق روؤية وا�سحة واأجندة عمل حمددة.
القت�سادية  العالقات  اأن  �سعادته  واأو�سح 
والتجارية الإيطالية العربية حتمل العديد 
من فر�س النمو، يف ظل القوا�سم امل�سرتكة 
والأولويات  الأه���داف  �سعيد  على  بينهما 
م�سرياً  املقبلة،  املرحلة  القت�سادية خالل 
اإىل اأن املنتدى ميثل حمطة مهمة لتنمية 
ه���ذه ال��ع��الق��ات وت��ن�����س��ي��ط ال���رواب���ط بني 

جمتمعات الأعمال يف اجلانبني.
الكبرية  والإم��ك��ان��ات  املقومات  اأن  واأ���س��اف 
تنويع  يف  ت�سهم  اجلانبان  بها  يتمتع  التي 
ق���اع���دة ال���ت���ع���اون وحت��ق��ي��ق ال��ت��ك��ام��ل عر 
القت�سادية  القطاعات  يف  نوعية  �سراكات 
الرئي�سية مثل ال�سناعة وال�سياحة والطاقة 

املتجددة والبنية التحتية والنقل.

جمعة  �سعادة  اأك��د  الثنائي،  ال�سعيد  وعلى 
ال��ك��ي��ت اأن دول����ة الإم������ارات ح��ري�����س��ة على 
وال�ستثمارية  التجارية  عالقاتها  تعزيز 
به  يزخر  ما  ظل  يف  اإيطاليا،  مع  القائمة 
تاريخ البلدين من مواقف �سداقة وتفاهم 

وتعاون م�سرتك يف كافة ال�سعد.
وا���س��ت��ع��ر���س ال��ك��ي��ت اأب����رز امل���وؤ����س���رات التي 
بني  التجارية  العالقات  وتطور  قوة  تبني 
الإم�������ارات واإي��ط��ال��ي��ا، ح��ي��ث ���س��ج��ل حجم 
التبادل التجاري غري النفطي بينهما منواً 
مقابل   2016 ع���ام  خ���الل   %  4 بن�سبة 
8.2 مليار دولر  2015، لي�سل اإىل  عام 

اأمريكي. 
واأ����س���اف اأن اإي��ط��ال��ي��ا ا���س��ت��ح��وذت ع��ل��ى ما 
ن�سبته %2 من جممل التجارة اخلارجية 
العامل خالل  مع  لالإمارات  النفطية  غري 
الإم���ارات على  ت�ستحوذ  كما   ،2016 ع��ام 
اخلارجية  ال���ت���ج���ارة  جم��م��ل  م���ن   14%

لإيطاليا مع الدول العربية.
وتابع اأنه على �سعيد ال�ستثمار، ا�ستقبلت 
بلغ  مبا�سرة  اإيطالية  ا�ستثمارات  الإم��ارات 
اأمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   569 اإج��م��ال��ي��ه��ا 
الإم�����ارات  يف  تعمل  ك��م��ا   ،2015 ب��ن��ه��اي��ة 
اإي��ط��ال��ي��ة، ولديها  ���س��رك��ة   96 م��ن  اأك����رث 
اأكرث من 6500 عالمة جتارية اإيطالية 

م�سجلة حتى العام نف�سه.
واأك����د ال��ك��ي��ت اأن���ه م��ا ت���زال ه��ن��ال��ك فر�س 
عديدة للتعاون مل يتم ا�ستغاللها بال�سكل 
ال��ق��ط��اع��ات الواعدة،  الأم��ث��ل يف ع��دد م��ن 

اللوج�ستية  واخل������دم������ات  ال���ن���ق���ل  م���ث���ل 
وت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل���ع���ل���وم���ات والت�������س���الت 
وجمالت البحث العلمي وتقنيات الف�ساء، 
ف�����س��اًل ع���ن ال���ت���ع���اون يف جم����الت الأم����ن 
ال�سغرية  ال�سركات  دور  وتنمية  الغذائي 
وامل���ت���و����س���ط���ة، ب��اع��ت��ب��اره��ا ق���ط���اع���ات ذات 
اأولوية يف اخلطط التنموية على الأجندة 
�سعادته  واأو����س���ح  ل��ل��ب��ل��دي��ن.  الق��ت�����س��ادي��ة 
ملوا�سلة  اإ�سافية  فر�سة  ميثل  املنتدى  اأن 
املكا�سب القت�سادية بني البلدين، وتطوير 

م�سارات اأ�سمل للتعاون.
التن�سيق  اأط����ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ال��ك��ي��ت  ودع����ا 
ا�سرتاتيجية  خطط  لتطوير  وال��ت��وا���س��ل 
ملواجهة  احللول  اإيجاد  يف  ت�سهم  م�سرتكة 
تواجهها  ال��ت��ي  الق��ت�����س��ادي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
وال�ستفادة  والدولية،  الإقليمية  الأ�سواق 
واإقامة  املتاحة  ال�ستثمارية  الفر�س  من 
التنموية  الأه�����������داف  ت����خ����دم  م�������س���اري���ع 

للجانبني.
ال�سناعة  اأهمية قطاع  �سعادته على  و�سدد 
الإم����ارات  ل��دول��ة  التنموية  ال�سيا�سات  يف 
باعتبارها حمركاً رئي�سياً لتنمية القت�ساد 
حر�س  واأك���د  تناف�سيته،  وتعزيز  الوطني 
دولة الإمارات على ال�ستفادة من التجربة 
العديد من  لإيطاليا يف  الغنية  ال�سناعية 
القائمة  تلك  �سيما  ول  احليوية،  املجالت 
والبحث  ال�سناعي  والبتكار  املعرفة  على 
قطاعات  اأن  واأ���س��اف  وال��ت��ط��وي��ر.  العلمي 
وتكنولوجيا  وال��ن��ق��ل  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 

املعلومات حتمل كذلك فر�ساً واعدة لتنمية 
وتاأ�سي�س  البلدين،  ب��ني  الثنائي  ال��ت��ع��اون 
املوؤ�س�سات  م����ع  ق���وي���ة  ����س���راك���ة  ع����الق����ات 
ال�����س��ن��اع��ي��ة الإي��ط��ال��ي��ة ال����رائ����دة يف هذه 
املجالت، والتي حتتل اأولوية على الأجندة 
القت�سادية للدولة خالل املرحلة املقبلة. 
وا�ستثمارات  م�����س��اري��ع  ب���اأن  ال��ك��ي��ت  وت��اب��ع 
اللوج�ستية  واخل���دم���ات  التحتية  البنية 
اآخر مر�سحاً لالرتقاء باآفاق  متثل حموراً 
ال��ت��ج��اري وال���س��ت��ث��م��اري وتبادل  ال��ت��ع��اون 
اخلرات واملعارف والتقنيات بني البلدين 
يف ظل ما ميتلكانه من �سركات متخ�س�سة 
هذين  يف  مناف�سة  عاملية  و�سمعة  وخ��رات 

القطاعني احليويني.
اإىل ذلك، اأو�سح �سعادته اأن معدلت النمو 
بني  ال�سياحي  ال��ت��ب��ادل  حجم  يف  ال��راه��ن��ة 
البلدين حتمل العديد من فر�س ال�ستثمار 
ال�سياحية  التحتية  البنية  م�سروعات  يف 
م�سرياً  القطاع،  هذا  يف  ال�سراكات  وتعزيز 
اإىل  ال��واف��دة  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�سياحة  اأن  اإىل 
الدولة حققت من��واً يف ح��دود %6 خالل 
عام 2016 مقابل عام 2015، باإجمايل 
ب��ل��غ عدد  امل��ق��اب��ل  ���س��ائ��ح، ويف  األ����ف   273
اإيطاليا  املواطنني الإماراتيني الذين زاور 
خ���الل ع���ام 2016 م��ا ي��ق��رب م��ن 158 
% عن عام   8.6 األ��ف زائ��ر بزيادة قدرها 
2015، وهي اأرقام مهمة ترتجم الفر�س 
ال�ستثمارية املتنوعة التي ميكن تطويرها 

خالل املرحلة املقبلة.

مب�ساركة وا�سعة من الدوائر احلكومية واملناطق احلرة بدبي

انطالق اأوىل فعاليات »اأ�صبوع دبـي لال�صتثمار 2017«
•• دبي-الفجر: 

حتت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي، انطلقت 
لال�ستثمار  دب�����ي  “اأ�سبوع  ف��ع��ال��ي��ات  اأويل 
دب�ي  م��وؤ���س�����س��ة  ت��ن��ظ��م��ه  2017”والذي 
موؤ�س�سات  اإح������دى  ال����س���ت���ث���م���ار،  ل��ت��ن��م��ي��ة 
ور�سة  تنظيم  مت  ح��ي��ث  دب�����ي،  اق��ت�����س��ادي��ة 
“اجتاهات وفر�س ال�ستثمار  تدريب حول 
ال�سناعي”،  ال��ق��ط��اع  يف  املبا�سر  الأج��ن��ب��ي 
دبي.  رافلز  فندق  كامل يف  ي��وم  م��دار  على 
وا�سعة وح�سرية  الور�سة م�ساركة  و�سهدت 
وترويج  ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��ام��ل��ني يف جم����ال  م���ن 
دبي  ال�ستثمار من حكومة  وت�سهيل جذب 
امل��ن��اط��ق احل����رة يف دب����ي، و���س��رك��اء ترويج 

ال�ستثمار. 
ف��ه��د القرقاوي،  ال��ور���س��ة  اأع��م��ال   واف��ت��ت��ح 
لتنمية  دب����ي  مل��وؤ���س�����س��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���دي���ر 
ال�ستثمار؛ والدكتور عبد العزيز اإ�ستيتية، 
باملجل��������س  القت�س���������ادي  امل�ست�س�������ار 
التنفيذي لإمارة دبي، الذي ق����������دم عر�ساً 
ال�سناعية  دب��ي  اإ�سرتاتيجية  ع��ن  �سامال 
على  ع����������ام  م���رور  بعد  الأداء  وم��وؤ���س��رات 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  قبل  م��ن  اإط��الق��ه��ا 
ن��ائ��ب رئي�س  اآل م��ك��ت��وم،  را���س��د  ب��ن  حممد 
دبي،  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة 

رعاه اهلل. 

م�سارك  100
الفتتاحية  كلمته  يف  ال��ق��رق��اوي  واأع�����رب 
ب��احل�����س��ور املميز  ���س��ع��ادت��ه  ل��ل��ور���س��ة ع���ن 
الذي  الأم�����ر  م�����س��ارك   100 ن��اه��ز  ال����ذي 
القدرات  تنمية  برنامج  اأهمية  اإىل  ي�سري 
يف ت��ط��وي��ر ال��ك��ف��اءات وال���ك���وادر ال��ت��ي تعد 
القت�سادي،  ل��ل��ن��م��و  الأ����س���ا����س���ي  امل���ح���رك 
العاملية  وامل��ت��غ��ريات  ال��ت��ح��ولت  وم��واك��ب��ة 
والتكنولوجيا  الأم�����وال  روؤو�����س  ح��رك��ة  يف 
متطلبات  ع���ل���ى  وال����ت����ع����رف  وامل������واه������ب، 
جمال  يف  امل��ن��اف�����س��ة  وط��ب��ي��ع��ة  امل�ستثمرين 

جذب ال�ستثمارات ال�سناعية. 
وقام اأندريا�س دري�سلر، املدير العام ل� “ اأف 
اأدار ور�سة التدريب،  الذي  دي اآي �سنرت”، 
اجتاهات  ح��ول  تو�سيحي  ع��ر���س  بتقدمي 
ال�ستثمار  ج���ذب  يف  امل��ن��اف�����س��ة  وحم���رك���ات 
ال�سناعي،  ال��ق��ط��اع  يف  امل��ب��ا���س��ر  الأج��ن��ب��ي 
متبوعا بور�سة عمل تفاعلية تناولت عوامل 
ال�ستثمارات  ج����ذب  وف���ر����س  وحم������ددات 
ال�����س��ن��اع��ي��ة وم��ت��ط��ل��ب��ات امل�����س��ت��ث��م��ري��ن يف 
بعر�س  احل�سور  وق��ام  ال�سناعي.  القطاع 

والفر�س  ال��ت��ح��دي��ات  ومناق�سة  جت��ارب��ه��م 
لال�ستثمارات  اجل��اه��زي��ة  ت��ع��زي��ز  اإط����ار  يف 
القرقاوي  واأ���س��اد  امل�ستقبلية.   ال�سناعية 
ب�سكل خا�س بامل�ساركة املميزة التي ت�سمنت 
التنفيذية  ال���ق���ي���ادات  م���ن  ك���ب���رياً  ع������دداً 
الور�سة،  اأع��م��ال  يف  الأول  ال�سف  وق��ي��ادات 
م�سريا اإىل اأن ح�سور ور�سة تدريب الريادة 
يف جمال جذب ال�ستثمار الأجنبي املبا�سر 
تنمية  ب��رن��ام��ج  اإط����الق  م��ن��ذ  ت�ساعف  ق��د 
القدرات يف اأكتوبر من العام املا�سي،  حيث 
ال�ستثمار،  لتنمية  دب�����ي  م��وؤ���س�����س��ة  ق��ام��ت 
بعقد �سل�سلة من ور�س العمل واملحا�سرات 
املتخ�س�سة  املهارية  القدرات  بناء  اإط��ار  يف 
وت�سهيل  وتنمية  جذب  جمال  يف  للعاملني 
موؤ�س�سات  دور  وت��ع��زي��ز  دب��ي  يف  ال�ستثمار 
املعنية  واخل����ا�����س  احل���ك���وم���ي  ال��ق��ط��اع��ني 
برتويج وجذب وت�سهيل ال�ستثمار لتحقيق 
اأهداف خطة دبي ال�سرتاتيجية 2021. 

باأهم  ال��ت��ع��ري��ف  اأن  ال��ق��رق��اوي ع��ل��ى  واأك����د 
املبا�سر  الأج���ن���ب���ي  ال���س��ت��ث��م��ار  اجت����اه����ات 
لل�سركات  وال��ت��و���س��ع  ال��ن��م��و  واح��ت��ي��اج��ات 

العاملية، يعزز من فر�س جذب” ال�ستثمار 
املوؤثر يف التنمية “ ومتثيل دولة الإمارات 
العربية املتحدة واإمارة دبي بال�سكل الأمثل 

يف جمتمع امل�ستثمرين املحلي والعاملي. 

االفتتاح الر�سمي الأ�سبوع دبي 
لال�ستثمار 

الر�سمي  الف���ت���ت���اح  ي���ق���ام  اأن  امل���ق���رر  م���ن 
الإثنني  “ اليوم  دبي لال�ستثمار  ل�”اأ�سبوع 
املوافق 16 اأكتوبر 2017 برعاية كرمية 
م���ن ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د بن 
وت�ستمر  دب��ي.  عهد  ويل  مكتوم،  اآل  را���س��د 
فعالياته حتى اخلمي�س املوافق 19 اأكتوبر 
بفندق  ج��ودول��ف��ني  ب��ق��اع��ة  وذل���ك   2017
اأب��راج الإم���ارات – دب��ي. ويت�سمن برنامج 
املنتديات  من  عدداً  لال�ستثمار  دبي  اأ�سبوع 
املو�سوعات  اأه���م  ت��ن��اق�����س  ال��ت��ي  احل���واري���ة 
واملحلية  العاملية  القت�سادية  والتوجهات 
وامل�ستثمرين.  ال�سيا�سات  �سّناع  تهم  التي 
فر�سة  ل��ل��م�����س��ارك��ني  ال���رن���ام���ج  وي����ق����دم 
ل���ل���ت���ع���رف ع���ل���ى امل�����زاي�����ا ال���ت���ي ت���زخ���ر بها 

لال�ستثمار  ��ل��ة  ُم��ف�����سّ ع��امل��ي��ة  ك��وج��ه��ة  دب���ي 
واآل��ي��ات وف��ر���س ال�����س��راك��ة ب��ني القطاعني 
اأهم  ال��ع��ام واخل���ا����س، اإىل ج��ان��ب م��واك��ب��ة 
القطاعات  يف  ال�ستثمار  فر�س  م�ستجدات 
يف  والنا�سئة  ال�سرتاتيجية  القت�سادية 
اأي�ساً  الرنامج  وي�سمل  والعامل.   املنطقة 
امل�ستدام  ال�ستثمار  يف  متخ�س�ساً  منتدى 
لتعزيز مبادرات التعاون والتكامل الإقليمي 
ال�ستثمار  ت���دف���ق���ات  ل��ت�����س��ه��ي��ل  وال�������دويل 
التنمية  م�����س��روع��ات  امل��ب��ا���س��ر يف  الأج��ن��ب��ي 
�سيا�سات  “حوار  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستدامة، 
امل�ستقبل” للتعرف على نظرة امل�ستثمرين 
ال�سيا�سات  تطوير  على  والعمل  للم�ستقبل 
والإج�������راءات ال���س��ت��ب��اق��ي��ة يف ال��ع��دي��د من 
دبي  اأ�سبوع  فعاليات  يف  وي�سارك  املجالت. 
القطاع  ق���ي���ادات  م���ن  ل��ف��ي��ف  ل��ال���س��ت��ث��م��ار 
يف  وال��رائ��دة  العاملية  وال�سركات  احلكومي 
ا�ستثمار،  و�سناديق  بنوك  وممثلي  املنطقة 
اإىل جانب وفود ر�سمية ونخبة من اخلراء 
وبيوت  الدولية  املوؤ�س�سات  من  واملخت�سني 
برنامج  وي�����س��ت�����س��ي��ف  ال���ع���امل���ي���ة.  اخل�����رة 
الفعاليات جمموعة من املتحدثني البارزين 
عمل،  وور����س  مبا�سر  ح��وار  جل�سات  �سمن 
والزيارات  مغلقة  واج��ت��م��اع��ات  وج��ل�����س��ات 
على  الفعاليات  ح�سور  ويقت�سر  امليدانية. 
والتعاون  التعارف  لتوثيق  فقط  املدعوين 

بني امل�ساركني من جمتمع امل�ستثمرين.

مليار درهم جتارة الإلكرتونيات يف » جافزا «  113
العاملني  ع���دد  اأن  �سليم  اب���ن  واأو����س���ح 
يف ����س���رك���ات الإل���ك���رتون���ي���ات ب��ل��غ اأك���رث 
اأن  اإىل  لف���ت���ا  م���وظ���ف..   9200 م���ن 
تقدر  م�����س��اح��ة  ت�سغل  ال��ق��ط��اع  ���س��رك��ات 
املرافق  م��ن  م��رب��ع  م��رت  مليون   1.3 ب��� 
الأرا�سي  اللوج�ستية يف مقدمتها قطع 
ب� 1.1 مليون مرت مربع وامل�ستودعات ب� 

102 األف مرت مربع.
يعد  الإلكرتونيات  قطاع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
ال�سرتاتيجية  ال��ق��ط��اع��ات  اأه����م  اأح����د 
م����ن ح���ي���ث عدد  واأك�����ره�����ا  يف ج����اف����زا 
�سعي  ظل  يف  التجارة  وحجم  ال�سركات 
اأعمالها  تاأ�سي�س  اإىل  العاملية  ال�سركات 
املحلي  ال�����س��وق  اإىل  وال���دخ���ول  دب���ي  يف 
والأ�سواق القليمية نظراً للتطور الذي 

•• دبي -وام:

املنطقة  يف  الإل��ك��رتون��ي��ات  ق��ط��اع  �سجل 
من����واً  “جافزا”  ع���ل���ي  جل���ب���ل  احل������رة 
اإىل  لت�سل  ال�سركات  ع��دد  يف  ملحوظاً 
87 دولة  �سركة من   1154 اأك��رث من 
ال��ع��امل فيما و���س��ل ح��ج��م جتارة  ح���ول 
القطاع اإىل اأكرث من 113 مليار درهم 
امل��ائ��ة من  38 يف  2016 مب��ا ميثل  يف 
جافزا..  جت��ارة  م��ن  الإجمالية  القيمة 
رئي�س  �سليم  بن  اأحمد  �سلطان  بح�سب 
التنفيذي  وال��رئ��ي�����س  الإدارة  جم��ل�����س 
مل��ج��م��وع��ة م���وان���ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة رئي�س 
واملنطقة  واجل���م���ارك  امل���وان���ئ  م��وؤ���س�����س��ة 

احلرة.

الذي  ال��ك��ب��ري  وال��ن��م��و  املنطقة  ت�سهده 
والهتمام  التكنولوجيا  ق��ط��اع  ���س��ه��ده 
الأجهزة  باقتناء  امل�ستهلكني  الكبري من 
من  ال�سياحية  الوفود  وتدفق  احلديثة 
جميع اأنحاء العامل وهو ما ينعك�س على 

القاعدة ال�ستهالكية.
ولفت اإىل اأن املبادرات احلكومية املتعددة 
وتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
الدولة  اآل مكتوم نائب رئي�س  بن را�سد 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
التقنية  احل���ل���ول  اأف�����س��ل  ب��ت��ب��ن��ي  اهلل” 
لتحقيق روؤي��ة الإم��ارات 2021 وخطة 
دبي 2021 الرامية اإىل اإيجاد اقت�ساد 
قائم على املعرفة دفعت باجتاه منو هذا 

القطاع.

الأو�سط  ال�����س��رق  ���س��رك��ات  اأن  اإىل  ون���وه 
�سركات  الأكر من  العدد  ت�ستحوذ على 
تليها  املائة  يف   45 بن�سبة  التكنولوجيا 
26 يف  بن�سبة  ال���ه���ادئ  وامل��ح��ي��ط  اآ���س��ي��ا 
15 يف املائة واأمريكا  اأوروب��ا ب�  املائة ثم 
ب�  واأف��ري��ق��ي��ا  امل��ائ��ة  يف   10 ب���  ال�سمالية 
ل�بيزن�س  ت��ق��ري��ر  وت���وق���ع  امل���ائ���ة.  يف   4
الإنفاق  ارت��ف��اع  اإنرتنا�سونال  مونيتور 
ب�سكل  الب�سرية  ال�سمعية  الأجهزة  على 
الأ�سواق  الإم��ارات من معظم  اأف�سل يف 
ب�سبب  املتو�سط  امل���دى  على  الإقليمية 
النمو القوي يف قطاع العقارات ال�سكنية 
م��ن��ظ��م��و معر�س  وي���ق���در  وال�����س��ي��اف��ة. 
اإك�سبو 2020 اأن هناك حاجة اإىل نحو 
بحلول  فندقية جديدة  األف غرفة   81

تاأثيث  ����س���ي���وؤدي  ف��ي��م��ا   ..2020 ع����ام 
املوجودة  الفنادق  وجتديد  الغرف  هذه 
وم���راف���ق الإق���ام���ة الأخ�����رى اإىل زي���ادة 

الطلب على الأجهزة الإلكرتونية.
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اأبوغزالة يرتاأ�ش اجتماعات جمل�ش الإدارة والهيئة 
العامة للمجمع الدويل العربي للمحا�صبني القانونيني 

•• عمان – الفجر:

ال�سنوي  اجتماعه  القانونيني  للمحا�سبني  العربي  ال���دويل  املجمع  عقد 
برئا�سة رئي�س جمل�س اإدارته �سعادة الدكتور طالل اأبوغزالة.

وعقد الجتماع بح�سور اأع�ساء جمل�س الإدارة واأع�ساء من الهيئة العامة 
للمجمع من خمتلف الدول العربية ومنها لبنان وم�سر والأردن وفل�سطني 
و�سوريا  وتون�س  املتحدة  العربية  والإم����ارات  ال�سعودية  العربية  واململكة 

وليبيا والعراق وقطر واليمن واجلزائر والبحرين وال�سودان.
واأك����د ال��دك��ت��ور اأب��وغ��زال��ه خ���الل الج��ت��م��اع ع��ل��ى اأه��م��ي��ة م��واك��ب��ة التطور 
على  �سيعمل  املجمع  اأن  مبينا  امل�ستجدات،  ومواكبة  املحا�سبة  ملهنة  املعريف 
ت�سكيل  يتم  اأن  اأولها  الهدف،  تنفيذ خطتني �سمن م�سارين لتحقيق هذا 
للتطور  وفقاً  املهنة  حتتاجها  التي  التدريبية  الرامج  ل�ستحداث  فريق 

التكنولوجي املت�سارع، وتطوير الرامج التدريبية والتاأهيلية القائمة. 
واأ�ساف اأن اخلطة الثانية ت�سمل ت�سكيل فريق عمل يبحث يف اآلية التحول 
املحا�سبة،  يف  خ��راء  الفريق  ي�سم  رقميا،  متاحة  لت�سبح  املهنة  ه��ذه  يف 
هذا  ق��ي��ادة  على  ق��ادر  املجمع  اأن  وب��ني  املعلومات.  تكنولوجيا  يف  وخ���راء 
خالل  من  املعلومات،  ث��ورة  ومواكبة  املحا�سبة  م�ستقبل  وتغيري  التحول 

اأع�سائه املتميزين من جميع دول العامل العربي. 
التدريبية  ال��رام��ج  م��ن  العديد  حتويل  على  عمل  املجمع  اأن  اإىل  ولفت 
الرامج  جميع  تغيري  على  العمل  يتم  كما  رقمية،  لت�سبح  والتاأهيلية 
اإلكرتوين  برنامج  ت�سميم  اإىل  بالإ�سافة  اأي�سا،  رقمية  لتكون  املتوفرة 

لمتحانات املجمع املهنية. 
للمال  اأب��وغ��زال��ة  »معجم  وحت��دي��ث  تطوير  على  يعمل  املجمع  اأن  واأع��ل��ن 
لي�سم   ،1972 ع��ام  اأبوغزالة  اأطلقته جمموعة ط��الل  ال��ذي  والأع��م��ال« 
اإىل  م�سطلح يف جميع مهن الأعمال وخا�سة املحا�سبة، م�سريا  األف   15
اأن حتديث املجمع لهذا املعجم ياأتي ا�ستجابة للتطورات احلا�سلة يف املهنة 
وامل�ستجدات. وبني اأن املعجم �سيكون متاحا جمانا من خالل تطبيق على 
الهواتف الذكية خلدمة املهنة والعاملني فيها، كخدمة عربية ي�سعى لها 
العوري  �سامل  الأ�ستاذ  وا�ستعر�س    .2019 العام  مطلع  وذل��ك  املجمع، 
اأعداد  ال�سنوي حيث جاء فيه تزايد يف  التقرير  التنفيذي للمجمع  املدير 
23ع�سوا  ان�سم  2017 حيث  ال��ع��ام  خ��الل  املجمع  اجل��دد يف  الأع�����س��اء 
جديدا لي�سبح جمموع الأع�ساء 1516 ع�سوا، وبني الدورات والرامج 
التاأهيلية املنعقدة يف الوطن العربي حيث بلغت 327 دورة تدريبية ا�ستفاد 
327 م�سارك وم�ساركة.  كما ا�ستعر�س اخلدمات والن�ساطات التي  منها 
وال��ت��ي مت��ت مع  ال��ت��ع��اون  واتفاقيات   2017 ال��ع��ام  خ��الل  املجمع  قدمها 
التدريبية  واملوؤ�س�سات  واجلامعات  الر�سمية  اجلهات  من  كبرية  جمموعة 
واملعار�س  العمل  والندوات وور���س  واملوؤمترات  العربية،  ال��دول  يف خمتلف 
الوظيفية التي عقدها و�سارك بها املجمع.  وخالل الجتماع مت ا�ستعرا�س 
واملوازنة  العمومية  وامليزانية  واإق����راره   2017 للعام  ال�سنوي  التقرير 

التقديرية ون�ساطات املجمع قيد الإجناز. 

»هيئة الت�صالت« توقع اتفاقية مع 
موؤ�ص�صة »اآي. �صي. دي اإل العربية«

•• اأبوظبي-وام:

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت مذكرة تفاهم مع موؤ�س�سة 
“اآي. �سي. دي. اإل. العربية” ملدة ثالث �سنوات بهدف التعاون يف جمالت 
وفئات  احلكومية  ال��ك��وادر  ل��دى  الالزمني  والوعي  امل��ه��ارات  وتطوير  بناء 
�سبكة  ا���س��ت��خ��دام  ع��ن��د  وال�����س��الم��ة  ال��رق��م��ي  ب��الأم��ن  يتعلق  فيما  املجتمع 

الإنرتنت وفق ما اأعلنته الهيئة ام�س.
وقع املذكرة كل من �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام الهيئة العامة 
لتنظيم قطاع الت�سالت وجميل عزو املدير العام ملوؤ�س�سة “اآي. �سي. دي. 
املهارات  ن�سر  على  امل��ذك��رة  ه��ذه  مبوجب  الطرفان  و�سيعمل  العربية.  اإل 
والكفاءات املعلوماتية بني الكوادر احلكومية كم�ستخدمني عاديني بهدف 
العمل  يف  املعلومات  تكنولوجيا  لعنا�سر  الكفوؤ  ال�ستغالل  من  متكينهم 
وال�سالمة عر  الرقمي  بالأمن  الوعي  بن�سر  الطرفان  املكتبي. كما يعنى 
اإىل  ويهدفان  املختلفة  املجتمع  وفئات  احلكومية  ال��ك��وادر  بني  الإن��رتن��ت 
تعزيز ال�ستخدام الأمثل والآمن واملوثوق لعنا�سر التكنولوجيا احلديثة 
يف  املذكورة  الفئات  بني  الذكية  والأجهزة  الجتماعي  التوا�سل  ولو�سائل 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة. وقال املن�سوري ان هذه التفاقية ت�ساف 
اإىل �سل�سلة من اخلطوات ال�سابقة التي اأطلقتها الهيئة بهدف زيادة الوعي 
ال�سبكة  الأمثل مع  التعامل  املعلومات والبيانات وكيفية  اأهمية امن  حول 
يف  الرقمي  التحول  مل�ساريع  دعما  اخل��ط��وة  ه��ذه  ت�سكل  كما  العنكبوتية. 
ومن�سات  الإنرتنت  ا�ستخدام  على  الالحمدود  لالنفتاح  ومواكبة  الدولة 
التوا�سل الجتماعي من اأفراد املجتمع يف دولة الإمارات من غري حدود اذ 
لبد من توجيه فعال يواكب حجم املخاطر املتوقعة. واأكد �سعادته اأهمية 
يف  اأ�سا�سيا  �سريكا  لكونها  اخلا�س  القطاع  موؤ�س�سات  مع  العالقة  تعزيز 
تر�سيخ املكانة القت�سادية الرائدة لدولة الإمارات على امل�ستويني الإقليمي 
والدويل وان هذا التوجه ي�سكل جزءا من ا�سرتاتيجية الدولة الرامية اإىل 

بناء القت�ساد القائم على املعرفة.
اجلهة  من جانبه اأثنى مدير عام موؤ�س�سة “ اآي. �سي. دي. اإل. العربية” - 
وال�ستخدام  واملعلومات  الت�سالت  تكنولوجيا  ن�سر مهارات  امل�سوؤولة عن 
الآمن لالإنرتنت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والعراق وم�سر - على 
جهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الت�سالت يف جمال التوعية بال�سالمة 
الرقمية معربا عن يقينه من اأن هذه ال�سراكة ال�سرتاتيجية �سوف ت�سمن 
الالزمة خللق  املهارات  والأو�سياء  الأم��ور  واأولياء  املعلمني  اأن يكون لدى 
املزيد من الوعي حول ال�سالمة الرقمية وزيادة درجة اليقظة بني اأبنائنا 

وبناتنا.

خالل ا�ستقبال كبري وزراء حكومة �سنغافورة والوفد املرافق له

»القت�صاد« تبحث الفر�ش التجارية وال�صتثمارية مع �صنغافورة
املن�سوري: فر�ض وا�سعة لتعزيز اال�ستثمارات املتبادلة وتطوير �سراكات تنموية ت�ستهدف االأ�سواق الواعدة اإقليميا

•• اأبوظبي-الفجر:

�سعيد  ب��ن  �سلطان  املهند�س  م��ع��ايل  بحث 
كوه  القت�ساد، مع معايل  وزير  املن�سوري 
ب���وه ك���ون ك��ب��ري ال�����وزراء ل�����س��وؤون التجارة 
الوطنية  ال��ت��ن��م��ي��ة  و�����س����وؤون  وال�����س��ن��اع��ة 
التعاون  ج��وان��ب  ���س��ن��غ��اف��ورة،  ب��ج��م��ه��وري��ة 
القت�سادي والتجاري القائم بني البلدين 

و�سبل تطويره نحو اأفاق اأكرث تقدما.
بدبي،  القت�ساد  وزارة  مبقر  اللقاء،  ُعقد 
وكيل  �سالح  اآل  اهلل  عبد  �سعادة  بح�سور 
اخلارجية  ال����ت����ج����ارة  ل���������س����وؤون  ال����������وزارة 
وال�سناعة و�سعادة حميد بن بطي املهريي 
التجارية و�سعادة  لل�سوؤون  امل�ساعد  الوكيل 
الوكيل  ال�سام�سي  الفن  �سلطان  اهلل  عبد 
امل�ساعد لقطاع ال�سناعة، وذلك اإىل جانب 
بجمهورية  احل��ك��وم��ة  م���ن مم��ث��ل��ي  ن��خ��ب��ة 
الزائر  ال���وف���د  اأع�������س���اء  م���ن  ���س��ن��غ��اف��ورة 
وب��ح�����س��ور ���س��ع��ادة ���س��ام��وي��ل ت����ان �سفري 

جمهورية �سنغافورة لدى الدولة.
التجارية  الفر�س  خمتلف  اللقاء  ناق�س 
املرحلة  خ����الل  امل���ت���اح���ة  وال����س���ت���ث���م���اري���ة 
امل��ق��ب��ل��ة يف اإط�����ار ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك بني 
ذات  ال��ق��ط��اع��ات  على  بالرتكيز  ال��ب��ل��دي��ن، 
وال�ستثمار  التجارة  يف  املتبادل  الهتمام 
التعاون  وتعزيز  املتقدمة،  والتكنولوجيا 
والزراعة  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة  جم����الت  يف 
الفر�س  وت���ن���اول  ال��غ��ذائ��ي��ة،  وال�����س��ن��اع��ات 
����س���راك���ات يف قطاع  ل��ت��ط��وي��ر  امل���ط���روح���ة 
على  ال��ع��م��ل  ج��ان��ب  اإىل  احل����الل،  �سناعة 
امل�����س��اري��ع ال�سغرية  ب��ني  ���س��راك��ات  اإق���ام���ة 
والتجارب  اخل���رات  وت��ب��ادل  وامل��ت��و���س��ط��ة، 
وتطوير  الب��ت��ك��ار  بحا�سنات  يتعلق  فيما 

اأدوات البحوث العلمية.
ك��م��ا ب��ح��ث ال��ل��ق��اء اإم��ك��ان��ي��ة ت��ط��وي��ر مناذج 
ل���ل���ت���ع���اون ف��ي��م��ا ب����ني ال���ب���ل���دي���ن واإق����ام����ة 
الأ�سواق  من  عدد  يف  م�سرتكة  ا�ستثمارات 
من  ب��ال���س��ت��ف��ادة  وذل���ك  اإقليميا،  ال��واع��دة 
امل����وق����ع اجل����غ����رايف امل��ت��م��ي��ز والإم����ك����ان����ات 
التي  ال�سخمة  ال���س��ت��ث��م��اري��ة  وال���ق���درات 

خالل م�ساركتها يف موؤمتر »م�سر لل�سوؤون الدوائية« 

ال�صركات الإماراتية تناق�ش فر�ش التو�صع يف �صوق ال�صرق الأو�صط واأفريقيا 
ال�سيزاوي،  جنيبة  الدكتورة  قالت  املنا�سبة،  وبهذه 
امل�ساركة  ي�سرنا  اإي:  اآر  “بي  ل�سركة  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
الإم���ارات���ي���ة يف موؤمتر  ال�����س��رك��ات  مب��ج��م��وع��ة م���ن 
من  ت�سعى  ال��ذي  احل��دث  ال��دوائ��ي��ة،  لل�سوؤون  م�سر 
اإىل فتح قنوات  ال�سركات املحلية واخلليجية  خالله 
ال�سيدلنية  اأعمالها  وتعزيز  للتو�سع  جديد  واآف��اق 
يف اأ����س���واق ال�����س��رق الأو����س���ط واأف��ري��ق��ي��ا. وي��اأت��ي هذا 
امل�ستح�سرات  الطلب على قطاع  تزايد  احلدث على 
يف  املتوقع  والنمو  الأفريقي،  ال�سوق  يف  ال�سيدلين 
دول  م�ستوى  على  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  جمال 
جمل�س التعاون اخلليجي، ودولة المارات على وجه 
م��ن خالل  ن�سعى  ال�����س��ي��زاوي:  وا���س��اف��ت  التحديد.  
وتقييم  فهم  على  امل�����س��ارك��ني  م�ساعدة  اإىل  امل��وؤمت��ر 
التوغل والنمو يف الأ�سواق الإقليمية، ف�ساًل  فر�س 
يف  املتبعة  واملمار�سات  واخل���رات  املعرفة  تبادل  عن 
املحلية  ال�سركات  متتلك  الدوائية.  ال�سوؤون  تنظيم 
يف دولة الم��ارات فر�س منو متعددة نظراً لتباعها 
اأعلى املقايي�س فيما يتعلق بقطاع الأدوية، اإىل جانب 
ذلك ي�سكل الإنتاج املحلي يف الدولة حاليا ما ي�سل 
25٪ من الأدوي��ة املباعة يف بع�س دول جمل�س  اإىل 
التعاون اخلليجي وعلى م�ستوى املنطقة، كما تظهر 
�سنوي  منو  مبعدل  الأدوي��ة  مبيعات  تزايد  التقارير 
مليار   42.5 اإىل  لت�سل   ٪8 اإىل   6 ق���دره  م��رك��ب 
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املو�سلي،  منى  ال��دك��ت��ورة  ق��ال��ت  ذات���ه،  النحو  وع��ل��ى 
اأجندة  تعك�س  اإي:  اآر  بي  �سركة  يف  التنفيذي  املدير 
املوؤمتر حالة ال�سناعة الدوائية واجتاهها امل�ستقبلي. 
نبذة  والدوليني  امل�سريني  اخل��راء  كبار  ق��دم  حيث 
عام،  ب�سكل  والأفريقي  ال�سوق  الأعمال يف  واق��ع  عن 
اأجل  م��ن  ال�سحيحة  الت�����س��الت  �سبل  ج��ان��ب  اإىل 

حتقيق اأف�سل ا�ستفادة من الفر�س املتاحة.
الرعاية  م��ي��زان��ي��ة  زي�����ادة  اإن  امل��و���س��ل��ي:  واخ��ت��ت��م��ت 
ال��ت��ع��اون اخل��ل��ي��ج��ي وما  ال�����س��ح��ي��ة يف دول جم��ل�����س 
يقابلها من خم�س�سات للم�ستح�سرات ال�سيدلنية، 
اإىل جانب ارتفاع الإنتاج املحلي، يجعل من ال�سروري 
لل�سناعة واملهنيني اأن يظلوا على اطالع على الفر�س 
الإم���ارات  دول��ة  يف  ال�سحة  ل���وزارة  وفقا  التو�سعية. 
الكتفاء  م��ن  قريبة  ال��دول��ة  ف���اإن  امل��ت��ح��دة،  العربية 
الذاتي يف اإنتاج الأدوية الرئي�سية، والهدف من ذلك 
جعل دولة الإم��ارات مركزا دوليا لإنتاج الأدوي��ة. اإن 
لل�سناعة  �سيوفر  ال��دوائ��ي��ة  لل�سوؤون  م�سر  م��وؤمت��ر 
قمة  يف  ليكونوا  املطلوبة  املعرفة  واملهنيني  املحلية 

ال�سركات املتناف�سة يف الأ�سواق اخلارجية.
من  الأول  لليوم  الفتتاحية  اجلل�سة  وا�ستعر�ست 
املوؤمتر الو�سع التنظيمي ال�سائد واملتوقع يف ال�سوق 
ت�سجيل  اآل��ي��ة  على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  م�ستقباًل  امل�����س��ري 
الأدوية واملوافقة عليها والأنظمة اجلديدة لالإمداد 

بالأدوية، وخطوات الت�سعري. 

و�ستعقبه عرو�س عن ت�سجيل ال�سادرات وما يت�سل 
ب��ه��ا م��ن ل��وائ��ح وف��ر���س واإم��ك��ان��ات جت��اري��ة يف دول 

جمل�س التعاون اخلليجي واأفريقيا. 
الرئي�سية  التنظيمية  الهيئات  ممثلو  من  عدد  وق��ام 
الأول،  اليوم  يف  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  وخ��راء 
ت�سجيل  باإجراءات  املتعلقة  الق�سايا  امل�سائل  بتحليل 

الأدوية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي. 
واختتمت اليوم الأول با�ستعرا�س عدد من التجارب 
واآلية  ل���الأدوي���ة  التنظيمي  امل�سهد  ح���ول  والأم��ث��ل��ة 

الت�سعري يف دول اخلليج، و دول �سمال اأفريقيا.
و���س��ي��ق��دم امل��ت��ح��دث��ون يف ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن املوؤمتر 
بالطالع على التحديثات حول “النظام اللكرتوين 
ل��ل��م�����س��ت��ن��دات ال��ت��ق��ن��ي��ة “، وم���ن امل���ق���رر اأي�����س��ا عقد 
النظام  ت��ق��دمي  م��ن  امل�����س��ارك��ني  لتمكني  ور���س��ة عمل 
لت�سجيل  مل��وح��دة  التقنية  للم�ستندات  الل��ك��رتوين 
الت�سجيل  اآلية  اأمتتة  خ��الل  من  الدوائية  املنتجات 
يف الأ�سواق املعنية. و�سيبحث رواد ال�سناعة حتديات 
التحديات  واإب��راز  امل�ستهدفة،  الأ�سواق  اإىل  الو�سول 
التي تواجه امل�سنعني املحليني يف دول جمل�س التعاون 
بتبادل  و�سيقوم اخلراء  اأفريقيا.  و�سمال  اخلليجي 
الدولية  اللجنة  ت�سل�سل  تنفيذ  حول  النظر  وجهات 
اإجراءات  ح��ول  ال�سحية  املنظمات  لإعتماد  املتحدة 
على  واأثرها  الإقليمية  الأ�سواق  الدوائي يف  التيقظ 

�سالمة الأدوية، والتكافوؤ احليوي.

•• القاهرة-الفجر: 
انطلقت ام�س فعاليات اليوم الأول من موؤمتر م�سر 
م�ستوى  على  املتخ�س�س  احل��دث  الدوائية  لل�سوؤون 
ال�سرق الأو�سط واأفريقيا يف �سناعة وجتارة الأدوية 
بالقاهرة  م�سر  جمهورية  يف  يقام  الذي  وتنظيمها، 
 ،2017 اأك���ت���وب���ر  و16   15 ب����ني  م����ا  ال����ف����رتة  يف 
ال�سوؤون  الم��ارات��ي��ة  �سركة  م��ن:  ك��ل  بتنظيم  وذل��ك 
امل�سرية  وال�سركة  اأي”  اآر  “بي  املهنية  التنظيمية 

بايوتك للحلول ال�سيدلنية. 
50 م��ت��ح��دث��ا م���ن نخبة  وي�����س��ت��ع��ر���س  يف احل����دث 
الق�سايا  اأب����رز  امل�����س��ل��ح��ة،  واأ���س��ح��اب  املتخ�س�سني 
واملمار�سات املتعلقة بال�سوؤون الدوائية، وفر�س النمو 
للتو�سع  اخلليجية  ال�سركات  تواجه  التي  التحديات 

يف ظل التناف�سية العاملية.
لل�سوؤون  م�����س��ر  م���وؤمت���ر  ي�����س��ه��د  اأن  امل��ت��وق��ع  وم����ن 
من  م�ساركاً،   150 ع��ن  يزيد  م��ا  ح�سور  ال��دوائ��ي��ة 
اأ�سحاب ال�سركات الدوائية، ف�ساًل عن املتخ�س�سون 
التعرف  احل�سور  ب��اإم��ك��ان  الأدوي����ة، حيث  يف جت���ارة 
القت�سادات  يف  والتحديات  والأنظمة  الفر�س  على 
الإق��ل��ي��م��ي��ة ���س��ري��ع��ة ال��ن��م��و، والط������الع ع��ل��ى حجم 
�سوق  يف  الت�سديرية  وال��ف��ر���س  وال��ط��ل��ب،  ال��ع��ر���س 
ا�ستعرا�س  اإىل  بالإ�سافة  واأفريقيا،  الأو�سط  ال�سرق 
امل�ستهدفة،  الأ�سواق  يف  املحلية  التحويلية  ال�سناعة 

واآليات الت�سعري واإجراءات التيقظ الدوائي.

املبا�سرة  �سنغافورة  ا�ستثمارات  ر�سيد  بلغ 
يف الإم��ارات نحو 2.4 مليار دولر بنهاية 
ومن جانبه، قال معايل كوه  عام 2015. 
بوه كون كبري الوزراء بحكومة �سنغافورة، 
اإن بالده حري�سة على تنمية اأطر التعاون 
الإم���������ارات، يف ظ���ل تواجد  م���ع  امل�����س��رتك 
العديد من املميزات التناف�سية التي يتمتع 
بها اجلانبان والتي متهد لإقامة �سراكات 

نوعية خالل املرحلة املقبلة.
اأن تواجد ال�ستثمارات الإماراتية  واأ�ساف 
وا�سعة  ل��ه��ا جم����الت  ي��ف��ت��ح  ب�����س��ن��غ��اف��ورة 
للدخول اإىل العديد من الأ�سواق الآ�سيوية، 
ال�ستثمارات  ت���واج���د  ف�����اإن  امل���ق���اب���ل  ويف 
ال�سنغافورية يف الإمارات يتيح لها النت�سار 

يف املنطقة ويف الأ�سواق الإفريقية. 
واأكد على اأهمية العمل على اإيجاد من�سات 
ف��ع��ال��ة ل��ل��ت��وا���س��ل وت��ع��م��ي��ق احل�����وار فيما 
م���ن اجلانبني  الأع����م����ال  ب���ني جم��ت��م��ع��ات 
مب���ا ي��خ��دم اآف�����اق ال���ت���ع���اون امل�����س��رتك بني 
اأن هناك  ال�����س��دي��ق��ني. واأ����س���اف  ال��ب��ل��دي��ن 
جمالت  يف  التعاون  اآف���اق  لتطوير  فر�س 
ال���غ���ذائ���ي���ة وحت����دي����دا قطاع  ال�����س��ن��اع��ات 
يف  �سراكات  يف  والتو�سع  احل���الل،  �سناعة 
لهذا  املتنامي  الطلب  تخدم  ال�سدد  ه��ذا 

القطاع يف ال�سوق الأ�سيوي.
ما  �سنغافورة  وزراء  كبري  ا�ستعر�س  كما 
اإجن�����ازات وا���س��ع��ة على  ب���الده م��ن  حققته 
�سعيد تطوير خدمات التجارة الإلكرتونية 
اإقليميا  اإىل مركزا  يف ظل روؤيتها للتحول 
تناول  كما  الإل��ك��رتون��ي��ة،  للتجارة  وعامليا 
اأي�سا التقدم امللمو�س يف عدد من القطاعات 
التكنولوجية املتخ�س�سة وتطوير حا�سنات 
بني  الربط  على  تعمل  لالبتكار  متقدمة 
الن�ساأة  حديثة  وامل�ساريع  العلمية  البحوث 
وذلك لتعزيز الأثر القت�سادي والتجاري 
لالأبحاث العلمية، مو�سحا اإمكانية العمل 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ق��ن��وات ال��ت��وا���س��ل  ف��ي��م��ا بني 
العلمية والبحثية من  املوؤ�س�سات واجلهات 
البلدين لتبادل التجارب واخلرات يف هذا 

ال�سدد. 

املجالت  من  ع��دد  يف  اجلانبني  بها  يتمتع 
احليوية املتعلقة مب�سروعات تطوير البنى 
وخدمات  اللوج�ستية  واخلدمات  التحتية 
)بري  اأن���واع���ه  وال�����س��ح��ن مبختلف  ال��ن��ق��ل 
اأر�سية  يخلق  م��ا  وه���و  وب���ح���ري(،  وج���وي 
خ�سبة لإقامة �سراكات مثمرة تعود بالنفع 
على الطرفني. واإىل ذلك، تبادل اجلانبان 
امل�����س��ت��ج��دات الق��ت�����س��ادي��ة ال���راه���ن���ة على 
�سواء على  الدولية والإقليمية،  ال�ساحتني 
حالة  نتيجة  املطروحة  التحديات  �سعيد 
القت�سادات  بع�س  ت�سهدها  التي  التباطوؤ 
ال���ك���رى ف�����س��ال ع���ن احل�����وار امل���ث���ار حول 
ال�����س��ي��ا���س��ات احل��م��ائ��ي��ة وت���وج���ه���ات بع�س 
اإزائ��ه��ا، ويف امل��ق��اب��ل ظ��ه��ور العديد  ال���دول 
امل�سروعات  ال��واع��دة يف ظ��ل  ال��ف��ر���س  م��ن 
املطروحة  ال�سخمة  التنموية  وامل��ب��ادرات 
احلرير  “طريق  م����ب����ادرة  اأب����رزه����ا  وم����ن 
امل�ساحب  القت�سادي  واحل���زام  اجلديد” 
ل�����ه، وال����ت����ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ال�������س���ني م����وؤخ����را. 
ق���ال م��ع��ايل امل��ه��ن��د���س ���س��ل��ط��ان ب��ن �سعيد 
العالقات  اإن  الق��ت�����س��اد،  وزي���ر  املن�سوري 
ت�سهد  امل�سرتكة  ال�سنغافورية  الإم��ارات��ي��ة 
تطورا ملمو�سا، مدفوعة بالرغبة املتبادلة 
اأفاق  تطوير  يف  ال�سديقني  البلدين  ب��ني 

التعاون نحو م�ستويات اأكرث تقدما.
يف  جنحتا  و�سنغافورة  الإم���ارات  اأن  وتابع 
ت��ب��ن��ي من��وذج��ا ت��ن��م��وي��ا ي��ح��ت��ذى ب���ه، رغم 
اإل  ل��ل��ب��ل��دي��ن،  امل�����س��اح��ة اجل��غ��راف��ي��ة  �سغر 
اأن���ه���م���ا ع��م��ال ع��ل��ى ت��ط��وي��ر ب��ن��ي��ة حتتية 
متقدمة، وامتالك خطوط نقل مبختلف 
اأن���واع���ه ج���وي وب��ح��ري وب����ري وف���ق اأرق���ى 
امل�ستويات العاملية، وتطوير قطاع اخلدمات 
مي�سرة  اأعمال  بيئة  وتاأ�سي�س  اللوج�ستية 
وجاذبة لال�ستثمارات، وهو ما جعل منهما 
مركزا اقت�ساديا وماليا وجتاريا ولوج�ستيا 

على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
الإمكانات  ظ��ل  يف  اأن��ه  املن�سوري  واأ���س��اف 
واأي�سا  الطرفني،  لدى  املتوفرة  والقدرات 
النفاذ  واإم��ك��ان��ي��ة  املتميز  اجل��غ��رايف  امل��وق��ع 
ال��واع��دة، هناك  الأ���س��واق  العديد م��ن  اإىل 
ل��ت��ع��زي��ز م�ستويات  ال��ف��ر���س  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال�ستثمار، ف�سال  وتبادل  البينية  التجارة 
للتو�سع  املطروحة  الفر�س  ا�ستك�ساف  عن 
يف الأ����س���واق الأ���س��ي��وي��ة والإف��ري��ق��ي��ة عر 
املجالت  يف  م�سرتكة  ا���س��ت��ث��م��ارات  اإق��ام��ة 
مبميزات  اجل����ان����ب����ان  ب���ه���ا  ي��ت��م��ت��ع  ال���ت���ي 
وجود  اإىل  ال��وزي��ر  واأ���س��ار  عالية.  تناف�سية 
باأولوية  حتظى  التي  القطاعات  من  ع��دد 

ومنها  للدولة  القت�سادية  الأج��ن��دة  على 
املتجددة  وال���ط���اق���ة  ال���ن���ق���ل  جم������الت  يف 
املياه  وح���ل���ول  امل���ع���ل���وم���ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
والف�ساء،  والتعليم  ال�سحية  وال��رع��اي��ة 
الفر�س  م��ن  ال��ع��دي��د  وج����ود  اإىل  م�����س��ريا 
للتو�سع  ال�����س��ن��غ��اف��وري��ة  ال�����س��رك��ات  اأم�����ام 
تلك  ال����دول����ة يف  داخ�����ل  ا���س��ت��ث��م��ارات��ه��ا  يف 
اأن����ه يف ظ���ل النمو  ال��ق��ط��اع��ات.  واأو����س���ح 
على  احل��الل  قطاع  ي�سهده  ال��ذي  الكبري 
م�ساحة  ه���ن���اك  ف�����اإن  ال���ع���امل���ي،  امل�����س��ت��وى 
بني  فيما  نوعية  �سراكات  لتطوير  وا�سعة 
واأ�سار  ال�سدد.  هذا  يف  والتعاون  اجلانبني 
املرحلة  خ��الل  العمل  اأهمية  اإىل  معاليه 
للتعاون  وا�سحة  خطة  و�سع  على  املقبلة 
يف ع���دد م��ن ال��ق��ط��اع��ات امل���ح���ددة، وتعزيز 
اللقاءات والزيارات املتبادلة على امل�ستويني 
احلكومي والقطاع اخلا�س لتوفري من�سات 
اجلانبني  ب��ني  فيما  وال��ت��ب��اح��ث  ل��ل��ت��ح��اور 
ال�ستثمارية  الفر�س  اأب��رز  والط��الع على 
يخدم  مبا  منها،  ال�ستفادة  و�سبل  املتاحة 
والتجارية  القت�سادية  ال��ع��الق��ات  م�سار 
التجاري  التبادل  اأن حجم  الثنائية. يذكر 
بنهاية  �سجل  البلدين  ب��ني  النفطي  غ��ري 
فيما  دولر،  مليار   5 ح��وايل   2016 ع��ام 

غرفة عجمان ت�صارك يف اأعمال امللتقى العربي الإيطايل الأول مبيالنو
العربية وايطاليا و مدى متانة العالقات القت�سادية، كما 
ال�سناعية  املجالت  خمتلف  يف  التعاون  لزيادة  فر�سة  يعد 
م�سوؤويل  بني  و�سل  حلقة  باعتباره  وال�سياحية  واخلدمية 
ورجال اعمال كافة الطراف مبا يعزز بناء �سراكات وتبادل 

خرات يف خمتلف املجالت القت�سادية وال�سياحية.
واأو�سح اأن غرفة عجمان حري�سة على امل�ساركة يف خمتلف 
الحداث القت�سادية والعمل على تعزيز تعاونها اخلارجي 
ل�سمان بناء �سراكات وفتح جمالت للتعاون القت�سادي مع 
كافة الدول. وعلى هام�س امل�ساركة ا�ستعر�س ع�سو جمل�س 
اإدارة غرفة عجمان مع عدد من امل�سوؤولني ورجال العمال 
اإم���ارة  متتلكها  ال��ت��ي  امل��ق��وم��ات  اه���م  امللتقى  يف  امل�����س��ارك��ني 
عجمان ومدى التنوع الكبري يف املزايا والت�سهيالت املقدمة 
اإمارة  ل��زي��ارة  ال��دع��وة  ملجتمع الع��م��ال يف الم���ارة، موجها 

عجمان والتعرف على اهم الفر�س ال�ستثمارية بها.

•• ميالنو -وام:

امللتقى  اع��م��ال  يف  عجمان  و�سناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  ���س��ارك��ت 
 - العربية  الغرفة  نظمته  ال���ذي  الأول  الإي��ط��ايل  العربي 
من  نخبة  بح�سور  ميالنو  مدينة  يف  امل�سرتكة  الإيطالية 
كبار امل�سوؤولني من الدول العربية واإيطاليا بهدف التعريف 
الدول  م��ن  ك��ل  يف  ال�ستثمارية  وامل��م��ي��زات  ال��ف��ر���س  ب��اأه��م 

العربية وايطاليا.
احل��م��راين ع�سو جمل�س  ع��ب��داهلل  ب��ن  �سعادة حممد  واك��د 
والجتماع  امللتقى  اعمال  ح�سر  الذى  عجمان  غرفة  اإدارة 
كبار  بني  املبا�سر  الربط  يف  ودوره  امللتقى  اهمية  امل�سرتك 
امل�سوؤولني واملعنيني بال�ساأن القت�سادي لدى كافة الطراف 
امل�ساركة. وا�سار �سعادة حممد بن عبداهلل احلمراين اإىل ان 
الدول  بني  احلافل  القت�سادي  التاريخ  على  يوؤكد  امللتقى 
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م�صرف الإمارات للتنمية يعقد ور�صة عمل حول ال�صجل الإلكرتوين لرهن الأموال املنقولة �صمانًا للدين

بنك اأبوظبي الأول يح�صل على املرتبة الأوىل 
كاأكرث بنك اأمانًا يف ال�صرق الأو�صط

•• وا�شنطن-الفجر: 

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  بنك يف  اأك��ر  الأول،  اأبوظبي  بنك  ح�سد 
اأم��ان��اً يف  الأك���رث  “البنك  ال��ع��امل، ج��ائ��زة  املالية يف  املوؤ�س�سات  اأك��ر  واأح���د 
لأف�سل  فاينان�س  غلوبال  جملة  جوائز  �سمن  وذل��ك  الأو�سط”،  ال�سرق 
البنوك لعام 2017.  كما مت ت�سنيفه اأاأمن بنك يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، واحتل املرتبة الرابعة �سمن قائمة الأ�سواق النا�سئة، وعلى املرتبة 
املركز  احتل  حني  يف  ال��ع��امل،  م�ستوى  على  التجارية  البنوك  �سمن   17
31 من بني قائمة البنوك الأكرث اأماناً يف العامل. وت�سّلم اجلائزة اأندريه 
ورئي�س  الأول  اأبوظبي  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  نائب  ال�سايغ، 
قطاع اخلدمات امل�سرفية للموؤ�س�سات واخلدمات امل�سرفية ال�ستثمارية، يف 
احلفل الذي اأقيم يف وا�سنطن خالل الجتماعات ال�سنوية ل�سندوق النقد 
وتقدير  تكرمي  فاينان�س  تعتمد جملة غلوبال  ال��دويل.   والبنك  ال��دويل 
العمالت  ت�سنيفات  تقييم  خ��الل  من  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من  البنوك 
موديز  العاملية  الت�سنيف  وك��الت  قبل  من  الطويل  امل��دى  على  الأجنبية 
و�ستاندرد اآند بورز وفيت�س ملنح جائزة البنك الأكرث اأماناً.   وتعليقاً على 
ذلك، قال اأندريه ال�سايغ: نحن فخورون بهذا التكرمي الذي يعك�س مدى 
قوتنا على ال�سعيد املحلي والإقليمي والدويل. وتر�سخ مثل هذه اجلوائز 
العربية  الإم��ارات  دول��ة  يف  اأماناً  الأك��رث  البنك  باعتبارنا  الرائدة  مكانتنا 
املتحدة واملنطقة، الأم��ر الذي يعزز ثقة عمالئنا فيما نقدم من خدمات 
ومنتجات يف خمتلف الأ�سواق التي نعمل خاللها. وُتوؤكد هذه الت�سنيفات 
البارزة والنهج املن�سبط الذي نتبعه وتخطيطنا ال�سليم اأننا ما�سون قدماً 
على  ح�سل  البنك  اأن  اإىل  ي�سار  معاً.  ننمو  لكي  املو�سوعة  للخطة  وفقاً 
الت�سنيفات Aa3/AA-/ AA-من قبل وكالت موديز و�ستاندرد اآند 
بورز وفيت�س على التوايل، ما يجعله يحظى باأقوى ت�سنيف جمّمع للبنوك 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

�صركة يف معر�ش »خريف« الفجرية   140
•• الفجرية -وام:

معر�س  يف  ال��ع��امل  اأن���ح���اء  خم��ت��ل��ف  م��ن  جت��اري��ة  140موؤ�س�سة  ت�����س��ارك 
يف  ال�ستهالكية  املعار�س  اأه��م  اح��د  للمعار�س  الفجرية  مبركز  اخلريف 
املنطقة ال�سرقية مبا يتيحه من فر�س للزائرين لالإطالع والت�سوق حتت 
اآلف املنتجات والب�سائع وال�سلع املتنوعة. واأكد �سلطان  �سقف واحد على 
جميع عبيد نائب مدير عام غرفة جتارة و�سناعة الفجرية مدير مركز 
الفجرية للمعار�س بالوكالة، اأن املعر�س الذي يوا�سل فعالياته يف مركز 
الفجرية للمعار�س التابع للغرفة حقق جناحات عديدة منذ انطالقته يف 

28 �سبتمراملا�سي.
وقال اإن املعر�س من اأكر امللتقيات التي يتواجد فيها املوزعون والوكالء 
وجتار التجزئة واملت�سوقون، مما يجعله من اهم املعار�س رواجاً واقباًل يف 

الفجرية، مما يعزز املناف�سة وينع�س الن�ساط التجاري .
وتعر�س �سركات من الم��ارات ودول جمل�س التعاون ومن ال�سني وتركيا 
والهند وغريها منتجات متنوعة مثل املالب�س واأحدث اأنواع الإك�س�سوارات 

والعطور واملواد الغذائية .

»ماراكاد 2017« ي�صهد اإطالق اأول جائزة 
لالبتكار والإبداع يف القطاع البحري

•• دبي -وام:

املعر�س  الثالثة من  ال��دورة  اأعمال  العاملي  التجاري  دبي  ي�ست�سيف مركز 
 - 30 خالل الفرتة من  “ماراكاد2017”  واملوؤمتر الأكادميي البحري 

31 من اأكتوبر اجلاري.
ويعد احلدث اأحد اأبرز الفعاليات الوطنية التي تهدف اإىل ت�سكيل من�سة 
متكاملة حتفز ق��ط��اع امل��الح��ة يف ال��دول��ة وت��رب��ط ب��ني ال�����س��رك��اء ك��اف��ة يف 
لدولة  ال�سرتاتيجية  ال��روؤي��ة  حتقيق  يف  للم�ساهمة  امل��الح��ي  القت�ساد 

الإمارات ببناء مركز دويل لالقت�ساد البحري.
لدعم  الوطنية  املوؤ�س�سات  جهود  �سمن  تاأتي  التي   - ال��دورة  ه��ذه  وت�سهد 
ملف تر�سح الدولة لع�سوية املكتب التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية 
البحري  القطاع  اأول جائزة لالبتكار والإب���داع يف  اإط��الق  الإع��الن عن   -
وذلك لدعم رواد الأعمال وا�ستقطاب املزيد من ال�سركات ملمار�سة اأعمالها 
التجارية داخل الدولة باعتبارها بيئة مثالية لإطالق منتجات وخدمات 

جديدة ومبتكرة.
الحتادية  للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الكثريي  اهلل  عبد  ال��دك��ت��ور  �سعادة  وف���ال 
جذريا  حت��ول  ي�سهد  البحري  القطاع  اإن  والبحرية  الرية  للموا�سالت 
عامليا على �سعيد التقنيات والأنظمة التي تتحكم يف ت�سغيل واإدارة ال�سفن 
واملرافق البحرية ويعا�سر تطورا كبريا ليتواءم مع الت�سريعات اجلديدة 
التي يتم تطبيقها على قطاع ال�سحن البحري مثل احلد من النبعاثات 
الناجتة عن ال�سفن ومعاجلة مياه ال�سابورة ومنع الآثار البيئية ال�سارة 

للكائنات البحرية الناجتة عنها.
البتكار  لتعزيز  �ساملة  ا�سرتاتيجية  تتبنى  الإم���ارات  حكومة  اأن  واأو�سح 

والإبداع يف كل قطاعات العمل احلكومي .

•• ابوظبي-الفجر:

للتنمية  الإم������������ارات  م�������س���رف  ن���ظ���م 
بالتعاون مع موؤ�س�سة التمويل الدولية، 
الع�سو مبجموعة البنك الدويل ور�سة 
الأم�������وال  ره�����ن  “قانون  ح�����ول  ع���م���ل 
من  ك���ل  للدين” يف  ���س��م��ان��اً  امل��ن��ق��ول��ة 
اإم����ارة دب���ي  واأب��وظ��ب��ي وذل���ك بح�سور 
امل�سارف   ع��ن  مم��ث��ل   150 م��ن  اأك����رث 
مت  حيث  الدولة.  يف  املالية  واملوؤ�س�سات 
ا�ستعرا�س قانون رهن الأموال املنقولة 
�سماناً للدين واأهدافه و�سجل الأ�سول 
ودوره  واآل��ي��ة عمله  امل��ره��ون��ة  امل��ن��ق��ول��ة 
يف اإ���س��ه��ار ح��ق��وق ال��دائ��ن��ني م��ن خالل 
الإلكرتوين  ال�سجل  مل�����س��روع  ال��ت��ط��رق 
وامل��ره��ون��ة �سماناً  امل��ن��ق��ول��ة  ل��الأ���س��ول 
الرئي�سية وفوائده  للدين  وخ�سائ�سه 
ل���ل���دائ���ن���ني وامل���ق���رت����س���ني. وق�����د عقد 
ال��ور���س��ة ب��ه��دف ���س��م��ان جن���اح ال�سجل 
عملية  اإىل  والن���ت���ق���ال   الإل����ك����رتوين 
الت�سجيل الإلكرتوين لالأ�سول املنقولة 

املرهونة.
قانون   على  ب��ن��اًء  ال��ن��دوة  تنظيم  ي��اأت��ي 
رهن  ���س��اأن  يف   2016 ل�سنة   20 رق��م 
والذي  للدين  املنقولة �سماناً  الأم��وال 

العام  م����ن  دي�����س��م��ر  يف  اإ������س�����داره  مت 
�سجل  اإن�ساء  على  ين�س  وال��ذي  املا�سي 
ينظم عملية ت�سجيل الأ�سول املنقولة، 
واأولوياتها  ال��دائ��ن��ني  ح��ق��وق  واإ���س��ه��ار 
وعمليات فك وانتقال الرهن والعقوبات 
وال��ت��ع��وي�����س��ات. وي��ه��دف ال��ق��ان��ون اإىل 
و�سع اإطار ت�سريعي ل�ستخدام الأ�سول 
ي�سجع  مما  للدين  ك�سمانات  املنقولة 
ال���دائ���ن���ني ع��ل��ى ق���ب���ول ه����ذه الأ����س���ول 
اأكر  فر�س  اإتاحة  وبالتايل  كرهونات، 
ع��ل��ى متويل،  ل��ل�����س��رك��ات يف احل�����س��ول 
تقييمات  اإىل  ي���وؤدي  مم��ا  اأق��ل  وبتكلفة 
�سهولة  م��وؤ���س��رات  يخ�س  فيما  اأف�����س��ل 
العاملية  والتناف�سية  الأع��م��ال  ممار�سة 

والبتكار وريادة الأعمال والتنمية. 
كما جاءت الندوة لتتما�سى مع اتفاقية 
التعاون امل��رم��ة  ب��ني ك��ل م��ن م�سرف 
املالية بتاريخ  الإم��ارات للتنمية ووزارة 
م�سروع  اإ�سناد  ب�ساأن   10-7-2017
اإن�ساء �سجل اإلكرتوين لإ�سهار احلقوق 
املرتبطة برهن الأموال املنقولة واإدارته 
توفري  ب���ه���دف  وذل�����ك  امل�������س���رف،  اإىل 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ت�����س��ري��ع��ي��ة التي 
واملوؤ�س�سات  وال�سركات  للم�ساريع  تتيح 
مقابل  ك�سمان  املنقولة  اأموالها  ره��ن 

البنوك  م���ن  ق���رو����س  ع��ل��ى  احل�����س��ول 
اإطار  �سمن  وذل��ك  املالية؛  واملوؤ�س�سات 
قانوين ينظم عمل ال�سجل الإلكرتوين، 
املعلومات  على  الط��الع  للعامة  ويتيح 
التي يتم اإ�سهارها يف ال�سجل عن طريق 

التحري يف قاعدة بيانات ال�سجل.
تعزيز  على  امل�سروع  ه��ذا  يعمل  و�سوف 

امل��ال��ي��ة ع��ل��ى تو�سعة  امل��وؤ���س�����س��ات  ق����درة 
�سمانات  م��ق��اب��ل  الإق����را�����س  ع��م��ل��ي��ات 
املنقولة  الأم����وال  وا���س��ت��خ��دام  منقولة 
التي تت�سمن على �سبيل املثال املخزون 
والذمم املدينة ك�سمانات. وقد اأظهرت 
فر�س  ت��زاي��د  القت�سادية  التحليالت 
واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  ح�سول 

تعتمد  ال���ت���ي  ال������دول  ع��ل��ى مت���وي���ل يف 
قوانني فاعلة للمعامالت امل�سمونة يف 
ويرفع  املنقولة،  الأ�سول  رهن  ت�سجيل 
ممار�سة  جم�����ال  يف  ت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا  م����ن 
القانونية  البنية  الأعمال نظراً لوجود 
لعمليات  امل��ن��ظ��م  ال��ت�����س��ري��ع��ي  والإط�����ار 

الإقرا�س امل�سمون.

غرفة دبي جتمع �سناع القرار يف اأكرب منتديات االأعمال حول القارة االأفريقية يف املنطقة

روؤ�صاء دول و12 وزيرًا واأكرث من 1000 من كبار ال�صخ�صيات القت�صادية ت�صارك يف املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال  5

ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  جادي�سيمي، 
لدول يف نيجرييا.  

من  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  ت�ستمل  كما 
بعنوان”  ح��واري��ة  جل�سة  على  امل��ن��ت��دى 
ال��ن��م��و - دور وح�����دود ري���ادة  ���س��م��ول��ي��ة 
الأعمال” يتحدث فيها �سيم ت�سابالل، 
ال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة بنك 
ت�سمل  اأفريقيا. كما  �ستاندرد يف جنوب 
فعاليات اليوم الأول على جل�سة بعنوان 
“من اأفريقيا ولأجلها- �سراكات جديدة 
لتعزيز النمو” ي�سارك فيها توين كول، 
التنفيذي  وامل���دي���ر  امل�����س��ارك  امل��وؤ���س�����س 
نيجرييا،  وم��ق��ره��ا  ���س��ح��ارى  ملجموعة 
املنتدب  ال���ع�������س���و  اأورج�����������ي،  واأو�������س������ي 
ال�ستثمار  لهيئة  التنفيذي  والرئي�س 
يف  �سيعقد  كما  النيجريية.  ال�سيادية 
اليوم الأول جل�سة بعنوان “و�سع ت�سور 
التحول”  رح��ل��ة  ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل-  ج��دي��د 
وي�������س���ارك ف��ي��ه��ا م���ع���ايل ج����ان فيلرت 
املعلومات  تكنولوجيا  وزير  ن�سنغيمانا، 
والت���������س����الت يف ج���م���ه���وري���ة روان�������دا، 
وم��ع��ايل ت��ايف روي��ف��ا���س، رئي�س ال���وزراء 
بالإ�سافة  ا�ستونيا،  جلمهورية  ال�سابق 
اإنديفور  من  اأورتيغا  غ��اري  ال�سيد  اإىل 

اإنرتبرينور يف البريو.

ت�سريع التكامل االأفريقي 
مع  ح�������وار  الأول  ال����ي����وم  وي���ت�������س���م���ن 
التكامل  “ت�سريع  ح���ول  دول����ة  رئ��ي�����س 
يجريه  ال�سوت”  توحيد   – الأفريقي 
ال�سحفي  امل��را���س��ل  دف��ت��ريي��و���س،  ج���ون 
�سبكة  يف  النا�سئة  بالأ�سواق  املتخ�س�س 
مع  الإم�������ارات  ب���دول���ة  اأن”،  اأن  “�سي 
جمهورية  رئي�س  كاجامي،  بول  فخامة 
روان��دا الذي كان لروؤيته دوراً كبرياً يف 

و�سع رواندا على م�سار النمو. 
بجل�سة  الأول  ال��ي��وم  جل�سات  وت�ستمر 
امل����دى  ع���ل���ى  “التنمية  ع����ن����وان  حت����ت 
الطويل – موازنة الفر�س واملخاطر يف 
اأفريقيا” ويتحدث فيها بوب داميوند، 
التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  ال�سريك 
يف  كابيتال  مريت�سانت  اأطل�س  ل�سركة 

اململكة املتحدة.
ف��ع��ال��ي��ات اليوم  اأج����ن����دة  ت�����س��ت��م��ل  ك��م��ا 
بعنوان  جل�سة  على  املنتدى  م��ن  الأول 
ال�ستفادة  ال���ط���اق���ة-  اإىل  “الو�سول 

•• دبي-الفجر: 

املنتدى  م���ن  ال���راب���ع���ة  ال������دورة  ت�����س��ه��د 
فعالياته  ت��ق��ام  ال���ذي  ل��الأع��م��ال  العاملي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  رع���اي���ة  حت���ت 
اآل مكتوم نائب رئي�س  حممد بن را�سد 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
امل�ستوى  رفيعة  م�ساركة  اهلل”،  “رعاه 
وا�ستثنائية من 5 روؤ�ساء دول اأفريقية، 
واأك���رث م��ن 12 وزي���راً وع���دداً م��ن كبار 
م��ن كبار   1000 امل�����س��وؤول��ني وح����وايل 
القرار  ال�سخ�سيات القت�سادية و�سناع 
بالواقع  اآفاق الرتقاء  واخل��راء لبحث 
القت�سادي وتطوير العالقات التجارية 
وال�ستثمارية مع دول القارة الأفريقية 

من خالل جل�سات املنتدى وحماوره.
غرفة  تنظمه  ال����ذي  امل��ن��ت��دى  وي�����س��ك��ل 
جتارة و�سناعة دبي يومي1 و 2 نوفمر 
امل��ق��ب��ل يف م��دي��ن��ة ج���م���ريا ب���دب���ي حتت 
عنوان “اأفريقيا الغد: جيل جديد من 
اقت�سادي  جتمع  اأك��ر  الأعمال”،  رواد 
ال�سمراء  ال��ق��ارة  امل�����س��ت��وى خ���ارج  رف��ي��ع 
اأمينة  ف��خ��ام��ة  ح�����س��ور  �سي�سهد  ح��ي��ث 
موري�سيو�س،  جمهورية  رئي�س  غريب 
رئي�س جمهورية  كاغامي  بول  وفخامة 
رئي�س  ف�����ور  داين  وف���خ���ام���ة  روان���������دا، 
يوويري  وف��خ��ام��ة  �سي�سل،  ج��م��ه��وري��ة 
جمهورية  رئ��ي�����س  مو�سيفيني  ك��اج��وت��ا 
اإدج��ار لوجنو  رئي�س  اأوغ��ن��دا، وفخامة 

زامبيا. 
يقام على مدى  ال��ذي  املنتدى  ويناق�س 
يومني م�سرية النمو الإفريقية وظهور 
ج��ي��ل ج��دي��د م���ن رواد الأع����م����ال ممن 
لعدد  مبتكرة  حلول  لإي��ج��اد  يتطلعون 
القارة  تواجه  التي  التحديات  اأب��رز  من 
الفر�سة  املنتدى  �سيتيح  كما  ال�سمراء. 
للتعرف  الأع����م����ال  ورواد  ق�����ادة  اأم������ام 
والفر�س  الغد”،  “اأفريقيا  على  اأك��رث 

ال�ستثمارية واآفاق النمو وحتدياته.
ويحظى املنتدى كذلك بح�سور معايل 
رئي�س جمهورية  نائب  باوميا،  حممدو 
غانا، وريبيكا اأكوفو �سيدة غانا الأوىل، 
ومعايل  روموالد واداجني، وزير املالية 
ومعايل  بنني،  جمهورية  يف  والقت�ساد 
بوركينا  التجارة يف  وزير  �سانو  �ستيفان 
ف��ا���س��و، وم��ع��ايل اإي�����س��ات��و ت����وراي، وزيرة 
الإقليمي والتوظيف  التجارة والتكامل 
اإىل معايل هرني  يف غامبيا، بالإ�سافة 
م���و����س���ى، وزي������ر ال�����س��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة 
وال�سياحة يف جمهورية مالوي، ومعايل 
يف  القت�ساد  وزي��ر  كونات  الكرمي  عبد 

جمهورية مايل. 
اأوغبه  اأودو  كما يحظى بح�سور معايل 
وزي����ر ال���زراع���ة وال��ت��ن��م��ي��ة ال��ري��ف��ي��ة يف 
ج���م���ه���وري���ة ن���ي���ج���ريي���ا، وم����ع����ايل جان 
ال�سباب  وزي������ر  ن�����س��ن��غ��ي��م��ان��ا  ف���ي���ل���رت 
يف  والت�سالت  املعلومات  وتكنولوجيا 
اإىل معايل  جمهورية رواندا، بالإ�سافة 
ال�سوداين،  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  ال�سر  ح��امت 
وم��ع��ايل م��ارغ��ري��ت م��وان��اك��ات��وي وزير 

التجارة وال�سناعة يف جمهورية زامبيا، 
ومعايل ياو اأو�سافو – مارفو، الوزير يف 
هرني  اأورمي  وم��ع��ايل  غ��ان��ا،  جمهورية 
اخلارجية  لل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  اأوكيلو، 

يف اوغندا. 
معايل  ك���ذل���ك  امل���ن���ت���دى  يف  وي�������س���ارك 
ال�سابق  ال����وزراء  رئي�س  روي��ف��ا���س،  ت��ايف 
جل���م���ه���وري���ة ا����س���ت���ون���ي���ا، وم����ع����ايل لي 
احلكومية  ال�سيا�سات  م�ست�سار  يحيى، 
يف نيجرييا، و معايل في�ستو�س موجاي 
بوت�سوانا،  جلمهورية  ال�سابق  الرئي�س 
رئي�س  دي��ارا  موبيدو  ت�سيبيك  ومعايل 
ال�سابق يف جمهورية  النتقايل  ال��وزراء 
 ، مفوموكيكو  ليبريات  و�سعادة  م��ايل، 
الأمني العام لتجمع دول �سرق اأفريقيا، 
رئي�س  ����س���وزا،  دي  م��ار���س��ي��ل  ���س��ع��ادة  و 
امل��ج��م��وع��ة الق��ت�����س��ادي��ة ل�����دول غرب 

اأفريقيا اإكوا�س. 
وبهذه املنا�سبة، قال �سعادة حمد بوعميم، 
دبي:  و�سناعة  ع��ام غرفة جت��ارة  مدير 
عاملية  من�سة  ت��ق��دم  اأن  يف  دب��ي  جنحت 
ل��ب��ح��ث اآف�����اق ال�����س��راك��ة وال���ت���ع���اون مع 
بوابة  وت��ك��ون  العاملية  الأ����س���واق  جميع 
ال�سرق  القرار من  رائ��دة للتقاء �سناع 
والغرب، ليبحثوا الواقع ويقدموا اآفاق 
واليوم  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وال��ن��م��و يف  ال��ت��ط��ور 
املنتدى العاملي الأفريقي لالأعمال ومن 
خالل احل�سور ال�ستثائي الذي يحظى 
الدول  روؤ�ساء  الفخامة  اأ�سحاب  به من 
الأف��ري��ق��ي��ة واأ���س��ح��اب امل��ع��ايل ال����وزراء 
ه��و ت��اأك��ي��د ع��ل��ى امل��ك��ان��ة ال��ت��ي اأ�سبحت 
القت�سادية  اخلارطة  على  دبي  حتتلها 
اأهميه  ع��ل��ى  ي���وؤك���د  اأن�����ه  ال��ع��امل��ي��ة،ك��م��ا 
الآف����اق  ا���س��ت�����س��راف  يف  ودوره  امل��ن��ت��دى 
يف  ال�ستثمارية  والفر�س  القت�سادية 

القارة ال�سمراء.
واأ�������س������اف ����س���ع���ادت���ه: امل����ن����ت����دى وع���ر 
النقا�سية  وحم����������اوره  م���و����س���وع���ات���ه 
ال��ت��ي ي��ت�����س��ارك ف��ي��ه��ا ن��خ��ب��ة  ب����ارزة من 
و�سناع  واخل��راء  الر�سمني  املتحدثني 
ال����ق����رار ي�����س��ك��ل، وان���ط���الق���ا م���ن دب���ي، 
والبحث  الآراء  لتبادل  مثالية  من�سة 
التعاون  ج�سور  ملد  املبتكرة  الأفكار  عن 
بني جمتمع الأعمال يف القارة ال�سمراء 
والعامل  املنطقة  دول  يف  نظرائهم  م��ع 

عموماً. 

اأفريقيا امل�ستقبل
بجل�سة  ف��ع��ال��ي��ات��ه  امل���ن���ت���دى  وي�����س��ت��ه��ل 
مب�ساركة  امل�ستقبل”  “اأفريقيا  ح��ول 
ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  ديل،  �سانغو 
جمهورية  يف  لال�ستثمار  ب��امل  ج��ول��دن 
غ���ان���ا، وت��ت��ط��رق اجل��ل�����س��ة ال��ث��ان��ي��ة اإىل 
“حلول مبتكرة -  القفزة التكنولوجية 
فيها  ويتحدث  واخليال”  ال��واق��ع  ب��ني 
امل�سارك  امل��وؤ���س�����س  ه�������ودارا،  ج���ريمي���ي 
جوميا  ملجموعة  التنفيذي  والرئي�س 
اإينولوا،  واأب��وي��ج��ي  الإم�����ارات،  دول���ة  يف 
الإداري يف  وامل���دي���ر  امل�����س��ارك  امل��وؤ���س�����س 
���س��رك��ة ف��ل��وت��روي��ف ب��ن��ي��ج��ريي��ا، واإمي���ي 

وذلك  الطاقة”  قطاع  يف  التحول  م��ن 
الرئي�س  اأيل،  اأن���درو  م��ن  ك��ل  مب�ساركة 
يف  للتمويل  اأفريقيا  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
نيجرييا، وال�سيد ر�سا ال�سعار، الرئي�س 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي، اأك�����س��ي�����س ب������اور يف دول����ة 
الإمارات، وال�سيد توين نياغاه، الرئي�س 
يف  للطاقة  �سرتاو�س  ل�سركة  التنفيذي 

كينيا. 

دبي واإفريقيا .. م�ستقبل 
التعامالت املالية

بجل�سة  الأول  اليوم  فعاليات  وت�ستكمل 
واأفريقيا..  دب���ي  “حوار  ع��ن��وان  حت��ت 
يتحدث  املالية”  التعامالت  م�ستقبل 
ف��ي��ه��ا ك���ل م���ن ال�����س��ي��د ع�����ارف اأم�����ريي، 
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رك��ز دب���ي املايل 
العاملي يف دولة الإمارات، وال�سيد لوي�س 
والرئي�س  امل��وؤ���س�����س  م���وه���ري،  اأن���ط���وان 
رواندا،  ل�سركة مريجيمز يف  التنفيذي 
الرئي�س  اإىل �سايني نيل�سون،  بالإ�سافة 
التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، 
وال�سيد تايو اأوفيو�سو، املوؤ�س�س والرئي�س 

التنفيذي ل�سركة باغا يف نيجرييا. 

اأفريقيا امل�ستقبل ودرو�ض التاريخ
من  الأول  ال��ي��وم  فعاليات  ت�ستمل  كما 
امل��ن��ت��دى ع��ل��ى ح�����وار م���ع رئ��ي�����س دول���ة 
التاريخ”  – درو���س  امل�ستقبل  “اأفريقيا 
التنفيذي  الرئي�س  ديل،  �سانغو  يجريه 
ل�����س��رك��ة ج���ول���دن ب����امل ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
غ���ان���ا م���ع ال��رئ��ي�����س الأوغ����ن����دي ي���وري 
م�سار  ر�سم  يف  �ساهم  ال��ذي  مو�سيفيني 
ال�����س��ن��وات كمنا�سل  ل��ع�����س��رات  اأف��ري��ق��ي��ا 
للح�سول على ال�ستقالل اأوًل، وكرئي�س 
 .1986 ع��ام  منذ  اأوغ��ن��دا  جلمهورية 
الرئي�س  احل���������وار  خ������الل  وي����ت����ح����دث 
تعلمها  التي  ال��درو���س  ع��ن  مو�سيفيني 
وي�سلط  الطويلة،  جتربته  �سنوات  من 
ال�سوء على الأولويات ال�سرورية براأيه 

للجيل القادم من القادة الأفارقة.
الأول من  ال���ي���وم  ف��ع��ال��ي��ات  وت��ت��وا���س��ل 
لالأعمال  الأف���ري���ق���ي  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى 
“امل�سهد  ح���ول  م��ت��ت��ال��ي��ت��ني  بجل�ستني 
– �سرق  الأع��م��ال  وحقائق  القت�سادي 
اأفريقيا” حيث يقدم غولم باليم، كبري 
“�ستاندرد  جمموعة  يف  القت�ساديني 
امل�سهد  ع�����ن  م�����وج�����زة  مل���ح���ة  بنك”، 
وي�سلط  اأفريقيا،  �سرق  يف  القت�سادي 
الأع����م����ال واملناخ  ف��ر���س  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
الرئي�سية  الأ�����س����واق  يف  ال���س��ت��ث��م��اري 
برفقة جمموعة من الوزراء وامل�سوؤولني 
املخت�سني من املنطقة مل�ساركة اأفكارهم، 
ملحة  ف��ي��ه��ا  ي��ق��دم  اأخ����رى  جل�سة  يليها 
موجزة عن امل�سهد القت�سادي يف غرب 
من  حكوميني  متحدثني  م��ع  اأفريقيا 

املنطقة.

الت�سنيع هو الطريق للنمو  
بجل�سة  للمنتدى  ال��ث��اين  ال��ي��وم  ي��ب��داأ 
نقا�سية حول هل الت�سنيع هو الطريق 

معايل   ف���ي���ه���ا  ي���������س����ارك  ال����ن����م����و؟  اإىل 
الدكتور ماهامودو باوميا، نائب رئي�س 
حممد  وال�س��������يد  غان������ا،  ج��م��ه��وري��ة 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  دي��وج��ي، 

ميتل يف تنزانيا. 
الأعمال  “متويل  بعنوان  جل�سة  ويليها 
وجتنب  التفاقيات  اإب���رام  الأف��ري��ق��ي��ة- 
اإغ���و����س���ا  ف���ي���ه���ا  ي���ت���ح���دث  املخاطر” 
اإكوفك  �سركة  يف  ال�سريك  اأوم��وي��غ��وي، 
ج.  اأ�سي�س  وال�سيد  بارترنز يف نيجرييا، 
مارا  موؤ�س�سة  جمموعة  موؤ�س�س  ثاكار، 

يف دولة لإمارات. 
وت�ستمل اأجندة اليوم الثاين على كلمة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ب���ن���اء  ح����ول  رئ��ي�����س��ي��ة 
امل�ستقبل  يف  العاملية  التوريد  ل�سال�سل 
ي���ت���ح���دث ف���ي���ه���ا �����س����ع����ادة ����س���ل���ط���ان بن 
الرئي�س  الإدارة  جمل�س  رئي�س  �سليم 
العاملية  دبي  موانئ  ملجموعة  التنفيذي 
ع����ن خ���ط���ط ال�������س���رك���ة ل��ال���س��ت��ث��م��ار يف 
اأفريقيا م�ستك�سفاً الدور املحتمل للقارة 

يف �سال�سل التوريد م�ستقباًل. 
وم���ن ث��م يليها ح���وار م��ع رئ��ي�����س دولة 
– اإطالق  ح��ول عك�س ه��ج��رة الأدم��غ��ة 
الأفريقي  ال�����س��ب��اب  لإم��ك��ان��ات  ال��ع��ن��ان 
تديره اإيثني تريانور، املوؤ�س�س والرئي�س 
لالإعالم  تريانور  اأي  ل�سركة  التنفيذي 
م���ع ف��خ��ام��ة ال���دك���ت���ورة اأم��ي��ن��ة غريب، 
رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م��وري�����س��ي��و���س، عن 
احلوافز املطلوبة لعك�س هجرة الأدمغة 
ال�سباب  لإم���ك���ان���ات  ال���ع���ن���ان  واإط�������الق 

الأفريقي.  
“ اأفريقيا  بعنوان  جل�سة  تعقد  ثم  من 
امل�ستقبليون  الأع��م��ال  ق��ادة   - امل�ستقبل 
يحيى،  لي  ي��دي��ره��ا  العام”  وال��ق��ط��اع 
م�����س��ت�����س��ار ال�����س��ي��ا���س��ات احل���ك���وم���ي���ة يف 
نيجرييا، وي�سارك فيها كل من  كري�س 
التنفيذي  والرئي�س  املوؤ�س�س  ف��ولي��ان، 
للعامل يف  لأفريقيا ومول  ل�سركة مول 
ف��اه��ي��د مونادجم،  ن��ي��ج��ريي��ا، وال�����س��ي��د  
نومانيني،  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س 
ت�سيجاي،  وف��ي��ل��ي��ج  اأف���ري���ق���ي���ا،  ج���ن���وب 
موؤ�س�س �سركة ديلفر  اأدي�س يف اإثيوبيا، 
وال�سيد اأفيونغ ويليامز، موؤ�س�س، فروت 

ريل يف نيجرييا. 
الأفريقي  ال��ع��امل��ي  امل��ن��ت��دى  اأن  ي��ذك��ر 
لالأعمال هو جزء من �سل�سلة منتديات 
غرفة  اأطلقتها  ال��ت��ي  العاملية  الأع��م��ال 
الإفريقية  القارة  تركز على  والتي  دبي 
واأ�سواق رابطة الدول امل�ستقلة واأمريكا 
الالتينية، حيث ا�ست�سافت هذه ال�سل�سة 
روؤ�ساء   10 ال�����س��اب��ق��ة  دورات���ه���ا  خ���الل 
مرموقة،  و�سخ�سية  وزي��راً  و74  دول، 
تنفيذياً، وغريهم من  رئي�ساً  و5400 
�سّناع القرار من 65 بلداً حول العامل.

م����ع جمموعة  دب�����ي  غ���رف���ة  وت���ت���ع���اون 
“الإيكونوم�ست” الريطانية يف تطوير 
اأّن منتدى العام  حمتوى املنتدى، علماً 
املا�سي كان قد �سهد م�ساركة اكرث من 
1000 م�سارك، وتخّلله عقد اأكرث من 

100 اجتماع ا�ستثماري ثنائي.
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العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
      مذكرة اعالن متظلم �شده بالن�شر     

   يف  الدعوى 2017/429    تظلم جتارى               
اىل املتظلم �سده / ١- جورج اكاداميا توبيو   جمهول حمل القامة مبا اأن التظلم 
/بنك ام القيوين الوطني - �س م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران 
القرار  من  تظلم  ومو�سوعه  اع��اله  امل��ذك��ور  التظلم  عليك  اق��ام  قد   - ال�سام�سي 
ال�سادر يف الدعوى رقم 646/20١7 امر على عري�سة جتاري والر�سوم وامل�ساريف.    
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 20١7/١0/2٩  ال�ساعة ٨.30 �سباحا بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   ch1.B.6 رق��م 
ايام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  اأو  لديك من مذكرات  ما  بتقدمي 

على الأقل ويف حالة تخلفك فاإن احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري   
            رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 يف  الدعوى 2017/573  جتاري كلي  

اخلبري املنتدب : يو�سف طاهر اخلاجة 
املدعي : امل�سرف العربي لال�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف - فرع دبي 

املدعي عليهم : برولوجيك�س  - �س ذ م م - واآخرون 
العربي لال�ستثمار  امل�سرف  املرفوعة من  املذكورة  الدعوى   مت ندبنا خبري م�سرفيا يف 
والتجارة اخلارجية - امل�سرف - فرع دبي  �سد ١- برولوجيك�س - �س ذ م م  2- لل �سينغ 
جورديال  �سينغ بهوجال 3- باجليندر كاور نرمل �سينغ �سانا 4- �سروان �سينغ لل �سينغ 
بهوجال - وعليه ندعوكم حل�سور اجتماع اخلرة او من ميثلكم قانونا والذي �سيعقد يف 
مقر مكتبنا على العنوان املو�سح ادناه وذلك يوم  الحد  املوافق 20١7/١0/22 م  يف متام 
ال�ساعة 00 : ١0 �سباحا ، ويرجى منكم اح�سار كافة امل�ستندات املوؤيدة واملثبتة لدفاعكم 
عند ح�سوركم لالجتماع - دبي - مركز حمر عني ، بوابة رقم : 4 ، الطابق الول مكتب 

رقم : 17B1 -  هاتف : 26٨١400-04 � فاك�س : 04-26٨١300
اخلاجة حما�شبون قانونيون وم�شت�شارون اداريون       

 اجتماع خربة 
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اعالن حكم متهيدي بالن�شر
   يف  الدعوى رقم 2017/1099 جتاري كلي                                

اىل املدعي عليه /١ - الفوز للمقاولت - �س ذ م م 2- مانوج موليكودي �سوبرامانيان 
3- راجي�س فايل برامبيل رايف - جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي / خالد عبد اهلل 
حميد الرحومي املهريي - قد اقام الدعوى املذكورة اعاله وعليه نعلنكم بان املحكمة 
حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ 20١7/٨/١4 احلكم التمهيدي التايل : الطالع على 
املدعية  مقر  اىل  والنتقال  اخل�سوم  يقدمه  ان  ع�سى  وما  وم�ستنداتها  الدعوى  ملف 
واملدعي عليها ان لزم الأمر والطالع على املرا�سالت الورقية واللكرتونية وان وجدت 
ال�سجالت والدفاتر التجارية  الورقية واللكرتونية وحددت امانة خرة وقدرها ع�سرة  
الف درهم والزمت املدعي ب�سدادها.  وحددت لها املحكمة جل�سة يوم الربعاء  املوافق 

 .Ch2.E.22 20١7/١0/25  ال�ساعة 30 : ٩ �سباحا يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدعوى 2017/2923  جتاري جزئي 
ان  الق��ام��ة مبا  ال��ت��ريا  جمهول حمل  تنجيبنجاب   رونيل   -١ / املدعي عليه  اىل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س  م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
العمران ال�سام�سي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي عليه 
والفائدة    املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   3١.٨75.25( وق��دره  مببلغ 
التام.   ال�����س��داد  وح��ت��ى   20١١/١2/20 يف  احل��ا���س��ل  ال�ستحقاق  ت��اري��خ  م��ن   ٪2.4٩
بالقاعة  ال�ساعة ٨.30 �س  امل��واف��ق  ١0/22/20١7   ي��وم الح��د   وح��ددت لها جل�سة 
Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

 اعادة اعالن بالن�شر        
 يف  الدعوى 2017/2779  جتاري جزئي 

اىل املدعي عليه / ١- جريالدين مارولنو لو�سي�س جمهول حمل القامة مبا ان 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س  م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�سام�سي  العمران 
والر�سوم  دره��م(  وق��دره )73.20.46٩  لو�سي�س   مببلغ  عليها جريالدين مارولنو 
ال�سداد  وحتى   20١١/١2/20 يف  من   ٪2.4٩ والفائدة  املحاماة  واتعاب  وامل�ساريف 
امل��واف��ق  20١7/١١/2  ال�ساعة ٨.30 �س  ي��وم اخلمي�س   ال��ت��ام.  وح��ددت لها جل�سة 
وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا   Ch1.C.14 بالقاعة 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدعوى 2017/3158  جتاري جزئي 
اىل امل��دع��ي عليه / ١- بينو ت��ادى ك��وز ه��اجن��ار ات��ي��وب ت��ادى ك��وز ه��اجن��ا  جمهول 
حمل القامة مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س  م ع وميثله / عبداهلل 
ومو�سوعها  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د   - ال�سام�سي  العمران  ع��م��ران  ع��ب��داهلل  حمد 
املطالبة بالزام املدعي عليه  مببلغ وقدره )25.303.50 درهم( والر�سوم وامل�ساريف 
واتعاب املحاماة والفائدة 2.4٩٪  �سهريا من يف 20١١/١2/20 وحتى ال�سداد التام.  
وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق  20١7/١0/١٨  ال�ساعة ٨.30 �س بالقاعة 
Ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل  ويف 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3193  جتاري جزئي              

ان  الق��ام��ة مب��ا  ب��ن علي ح�سن  جمهول حم��ل  ا�سد علي   -١ امل��دع��ي عليه /  اىل 
املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س  م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل عمران 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعي  العمران ال�سام�سي -  قد 
املحاماة  وات��ع��اب  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م(   ١3.227.0١( وق���دره  مببلغ  عليه 
والفائدة   2.4٩٪ �سهريا من 20١4/7/20 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثالثاء  املوافق  20١7/١0/١7  ال�ساعة ٨.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/3195  جتاري جزئي              

اىل املدعي عليه / ١- م�سلم بن عبيد بن رم�سان احلجري  جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/ بنك ام القيوين الوطني - �س  م ع وميثله / عبداهلل حمد عبداهلل 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام  عمران العمران ال�سام�سي -  قد 
املدعي عليه مببلغ وقدره )١3.744.٨5 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة   2.4٩٪ �سهريا من 20١3/١2/20 وحتى ال�سداد التام.  وحددت لها جل�سة 
يوم الثنني  املوافق  20١7/١0/30  ال�ساعة ٨.30 �س بالقاعة Ch1.C.13 - لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/1897  جتاري كلي               

حممود   / امل��ال��ك  وميثلها  ح  م  م   - العاملية  ١-بيتونيا   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
ر�سا حممد ح�سني هدايتي  جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ فائقة 
اأقام  ق��د    - امل�سايبة  ابراهيم  علي  ع��ب��داهلل  ب�سار   / وميثله  جنفي  حممد 
عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة  ب�سطب ا�سم املدعية من ادارة ال�سركة 
املوافق   والر�سوم وامل�ساريف والت��ع��اب.   وح��ددت لها جل�سة يوم الربعاء  
مكلف  فاأنت  لذا   Ch2.E.22 بالقاعة  �س   ٩.30 ال�ساعة    20١7/١0/١١
باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3840  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- �سارلوت بون للخدمات ال�سيافة - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ما اجنيال دايت بورال -  قد اأقام 
عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
بال�سافة  املحكمة.  او خزينة  التنفيذ  وق��دره )6٨٩2( درهم اىل طالب 
اىل مبلغ 765 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8843  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/١- مطعم ومقهي ثريتني - �س ذ م م   جمهول حمل القامة مبا 
اأن املدعي/�سينثيا ماي�س جار�سيا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )١6040 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB176713912AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 20١7/١0/١٨   ال�ساعة ١5.00 م�ساء  بالقاعة : 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8844  عمايل جزئي             

اىل املدعى عليه/١- مطعم ومقهي ثريتني - �س ذ م م   جمهول حمل القامة 
مبا اأن املدعي/روجر فلور�س راريزا   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
مب�ستحقات عمالية وقدرها )١7١75 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )2000 درهم( 
وحددت    )MB176752118AE( ال�سكوى  رقم  وامل�ساريف   والر�سوم 
لها جل�سة يوم الربعاء  املوافق 20١7/١0/١٨  ال�ساعة ١5.00 م�ساء  بالقاعة : 
Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  لديك من مذكرات  ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/9034  عمايل جزئي             

م    جمهول  م  ذ  ���س   - الفنية  الأق�سر لالعمال  عليه/١- جنمة  امل��دع��ى  اىل 
عليك  اأق���ام  ق��د   - عبدالعزيز  في�سل  امل��دع��ي/ حممد  اأن  الق��ام��ة مب��ا  حم��ل 
درهم(   ١234٨( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  ال��دع��وى 
وت���ذك���رة ع����وده مب��ب��ل��غ )2000 دره����م( وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف  رق���م ال�سكوى 
املوافق  ال��ث��الث��اء   ي��وم  جل�سة  لها  وح���ددت    )MB177018114AE(
20١7/١0/١7  ال�ساعة ٨.30 �سباحا  بالقاعة : Ch1.A.2  لذا فاأنت مكلف 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8219  عمايل جزئي             

 اىل امل���دع���ي ع��ل��ي��ه / ١- ح��اف��ظ ام���ري ����س���ودري ل��ل��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة - ����س ذ م م   
جم��ه��ول حم��ل الق���ام���ة مب��ا ان امل��دع��ي / م��ه��ران خ���ان اب����رار خ�����ان    ق��د اأق���ام 
 2256١( وق��دره��ا  عمالية  مب�ستحقات  امل��ط��ال��ب��ة  وم��و���س��وع��ه��ا  ال��دع��وى  عليك 
دره������م( وت����ذك����رة ع�����ودة مب��ب��ل��غ )١000 دره������م( وال���ر����س���وم وامل�������س���اري���ف ورق���م 
يوم  ج��ل�����س��ة  ل��ه��ا  وح�����ددت   )MB176282279AE/2017(ال�سكوى
 Ch1.A.5  : بالقاعة  ���س   ٨.30 ال�ساعة    20١7/١0/26 امل��واف��ق  اخلمي�س   
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من  فاأنت مكلف باحل�سور  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/9486  عمايل جزئي             

اىل املدعي عليه / ١- املغامرة لالعالنات - �س ذ م م  جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي / �سيجو �سيفاكوتي �سيفاكوتي   قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )٨3005 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
 )MB177306254AE(ال�سكوى ورق��م  وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره���م( 
٨.30 �س  ال�ساعة  امل��واف��ق ١0/3١/20١7   ال��ث��الث��اء    ي��وم  لها جل�سة  وح���ددت 
قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�سور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا    Ch1.A.5  : بالقاعة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س الق�شم 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2017/8218  عمايل جزئي             

 اىل املدعي عليه / ١- حافظ امري �سودري للخدمات الفنية - �س ذ م م  
جمهول حمل الق��ام��ة مبا ان املدعي / عدنان اله��ي اب��رار خ��ان   قد 
وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام 
)33300 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )١000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف  
وحددت لها جل�سة يوم اخلمي�س   املوافق 20١7/١0/26   ال�ساعة 30.٨ 
اأو من ميثلك  Ch1.A.5  لذا فاأنت مكلف باحل�سور   : �س بالقاعة 
للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3816  تنفيذ عمايل 
حمل  جمهول  ال��ع��ق��اري��ة    للو�ساطة  هومز  درمي  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
ح�سني  اك��ر  �سيد  ح�سني  عبا�س  �سيد  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
والزامك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  جعفري   قد 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١0000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. وعليه  ر�سوم خلزينة  درهم  بال�سافة اىل مبلغ ٩20  املحكمة. 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3473  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- ملتيروف لالعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول 
رام   قد  رام  التنفيذ/ �سوجريت بوتاي  حمل القامة مبا ان طالب 
املبلغ  بدفع  والزامك  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام 
املنفذ به وقدره )20333( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١644 مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3604  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- نريفانا لتاأجري بيوت العطالت - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ ميديل هري نانديز اوم��ايل   قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ 
به وقدره )٨667( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. بال�سافة 
اىل مبلغ ٨54 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3646  تنفيذ عمايل 
املنفذ ���س��ده/١- �سما للحديد واخل��دم��ات الفنية -ذ م م   جمهول  اىل 
حممد  حكيم  عظيم  ار���س��الن  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
اع��اله والزامك  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  -  قد  �سبحان 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )١١6١3( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة. بال�سافة اىل مبلغ ١034 درهم ر�سوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3779  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- العائدة لالأعمال الفنية - �س ذ م م   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بيجو �سوري�س �سوري�س   قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١5653(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١2٩6 مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3715   تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- امباكت اجنل للت�سميم الداخلي - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ حممد ح�سني مول فوتيك مول   
املبلغ  املذكورة اعاله والزامك بدفع  التنفيذية  اأقام عليك الدعوى  قد 
املنفذ به وق��دره )١2١6٩( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر���س��وم  دره���م   ١053 مبلغ  اىل  بال�سافة 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3903  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �سده/١- كا�سر لالعمال الكهروميكانيكية   جمهول حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/ نويل فالفيانوري�س ري�س    قد اأقام عليك 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
اىل  بال�سافة  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م   )١4٨3٨(
�ستبا�سر  املحكمة  فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   ١23٩ مبلغ 
الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2017/3855  تنفيذ عمايل 
م     م  ذ  ���س   - ال��داخ��ل��ي  للت�سميم  امباكت اجن��ل  ���س��ده/١-  املنفذ  اىل 
�سينغ    �سوكهجيندير  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول 
قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ 
املنفذ به وقدره )2٨٨٩5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
فان  وعليه  املحكمة.  خلزينة  ر�سوم  دره��م   57٨ مبلغ  اىل  بال�سافة 
املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام 

بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
       اإعادة اعالن بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8224  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-فندق دبي نوفا ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
املطالبة مب�ستحقات  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مينثي ح�سن  /جاويد 
والر�سوم  دره���م   )2000( مببلغ  ع���ودة  وت��ذك��رة  دره���م(  وق���دره���ا)١٩600  عمالية 
يوم  جل�سة  لها  وح��ددت   MB176499935AE:ال�سكوى رق��م  وامل�ساريف 
الثنني املوافق:20١7/١0/30 ال�ساعة 0٨.30 �س بالقاعة:ch1.A.5 لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
اأيام على الأق��ل، ويف حالة تخلفك فاأن  م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8858  عمايل جزئي

حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  ال�سحن  خل��دم��ات  ١-يونيوير�سال   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
القامة مبا ان املدعي /حممد زي�سان اكرم حممد اكرم �سيخ قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها)١٨١33 درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
 MB176614455AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  درهم   )١500(
ال�����س��اع��ة 0٨.30 �س  امل������واف������ق:١7/١0/20١7  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ل��ه��ا جل�سة  وح����ددت 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا   ch1.A.2:بالقاعة
اأيام  بثالثة  للمحكمة قبل اجلل�سة  او م�ستندات  ما لديك من مذكرات  بتقدمي 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/9539  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ام ات�س �سي للمقاولت �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا 
املطالبة  الدعوى ومو�سوعها  اأقام عليك  اندرجيت قد  املدعي /كابيل كومار  ان 
درهم  ع��ودة مببلغ )2000(  وتذكرة  دره��م(  وق��دره��ا)١5٩٩3  مب�ستحقات عمالية 
والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb177433639ae وحددت لها جل�سة 
 ch1.A.1:بالقاعة ���س   0٨.30 ال�ساعة  امل����واف����ق:١0/25/20١7  الرب��ع��اء  ي��وم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
الأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8342  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-فندق دبي نوفا ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي /
�سانديب كوار �سامبو نات قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات 
عمالية وقدرها)١6٩7٨ درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره )١000( درهم وبالر�سوم 
جل�سة  لها  وح���ددت   AE176498435MB:رقم ال�سكوى  يف  وامل�ساريف 
 ch1.A.2:بالقاعة م�ساءا   ١5.00 ال�ساعة  امل���واف���ق:١0/23/20١7  الثنني  يوم 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 
الأق��ل، ويف حالة  اأي��ام على  للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  او م�ستندات  مذكرات 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/5638  عمايل جزئي
واخل�����س��روات جمهول  ال��ف��واك��ه  لتجارة  الخ�سر  ١-ال����وادي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل القامة مبا ان املدعي /حممد عمران غالم ح�سني قد اأقام عليك الدعوى 
عودة  وتذكرة  دره��م(   24١73( وقدرها  عمالية  مب�ستحقات  املطالبة  ومو�سوعها 
  mb173444266ae:مببلغ )2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثنني املوافق 20١7/١0/23 ال�ساعة 0٨.30 �س بالقاعة 
ch1.A.5 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8577  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-بيلفورد للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
الدعوى  اأق��ام عليك  قد  مياء  املدعي /حممد عبدالرحمن حممد حليم  ان  مبا 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١652٨ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176526924AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 20١7/١0/25 ال�ساعة ١5.00 م�ساءا بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/8575  عمايل جزئي
اىل املدعي عليه / ١-بيلفورد للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /م�سعود مياه هارون الرا�سد قد 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١6547 درهم( وتذكرة عودة مببلغ )2000 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:MB176526946AE  وحددت 
بالقاعة  م�ساءا   ١5.00 ال�ساعة   20١7/١0/25 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�سة  لها 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8576  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-بيلفورد للخدمات الفنية ���س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /حممد نظري الدين حممد جاهر ال�سالم قد اأقام عليك الدعوى 
ومو�سوعها املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١653٨ درهم( وتذكرة عودة مببلغ 
  MB176527386AE:ال�سكوى رقم  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   2000(
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 20١7/١0/25 ال�ساعة ١5.00 م�ساءا بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/3441  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-باور كنرتول للتجارة العامة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها  مبا ان املدعي /حممد ا�سرف اوبوكانداتيل قد 
وتذكرة عودة مببلغ )٩00  دره��م(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )6٩6٨٩ 
درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى:mb170669865ae  وحددت لها 
 ch1.A.2 جل�سة يوم الربعاء املوافق 20١7/١١/٨ ال�ساعة 0٨.30 �س بالقاعة 
لديك من  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  اأو من ميثلك  باحل�سور  فاأنت مكلف  لذا 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
      مذكرة اإعادة اعالن مدعى عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2017/9068  عمايل جزئي
���س.ذ.م.م جمهول حمل  الفنية  للخدمات  الذكي  / ١-الطريق  املدعي عليه  اىل 
القامة مبا ان املدعي /�ساهزيب علي عبدالغفار قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
بقيمة )١000  وتذكرة عودة  درهم(  املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )36٨0 
  MB176749968AE/2017:درهم( والر�سوم وامل�ساريف رقم ال�سكوى
وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق 20١7/١0/١7 ال�ساعة 0٨.30 �س مبكتب 
القا�سي لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

      مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/8055  عمايل جزئي

اىل املدعي عليه / ١-ان ا�س جي خلدمات المن وال�سالمة جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي /احمد حممد عبد الغفار حجازي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها 
املطالبة مب�ستحقات عمالية وقدرها )١5750 درهم( وتذكرة عودة مببلغ وقدره 
  AE175859742MB:2000 درهم( والر�سوم وامل�ساريف يف ال�سكوى رقم(
وحددت لها جل�سة يوم الربعاء املوافق 20١7/١0/١٨ ال�ساعة 0٨.30 �س بالقاعة 
ch1.A.1 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل ، 

وامرت املحكمة بتق�سري مدة العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2016/800  تنفيذ جتاري   
مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:٨55 ل�سنة20١4 جتاري كلي ، ب�سداد 

املبلغ املننفذ به وقدره )١2066620( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف.
طالب الإعالن:طالب التنفيذ:جمموعة ال�سرق الو�سط لال�سا�سات �س.ذ.م.م

املطلوب اعالنه:املنفذ �سده:١- �سركة اآبيار للتطوير العقاري )م�ساهمة مقفلة(
جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:
مبنطقة  الكائنة  الوحدات  عن  عبارة  وهي  اخلا�سة  اموالكم  على  احلجز  مت  بانه  نعلنكم 
به  املطالب  للمبلغ  وف��اء   - الرا������س�����ي:١5٨/١54/١4٨/١4٩/١52  ارق��ام   - الوىل  ال�سفوح 
وقدره )١2066620( درهم وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا بناءا على قرار املحكمة 

ال�سادر بتاريخ:20/٩/20١7.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/2517 تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سده/١-  بول �سي�ستيمز ان�ستولي�سن �س.ذ.م.م 2- بول �سي�ستيمز 
جيرنال تريدجن م.م.ح جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ جراح 
بن يحيى بن عبداهلل اليحيا  وميثله:�سيف �سعيد را�سد الغبار ال�سام�سي قد 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به 
وق��دره )442١5( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  .وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1309 تنفيذ مدين  
حمل  جمهول  القريني�س  عبدالعزيز  يو�سف  ���س��ده/١-   املنفذ  اىل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/نوال املرباطي للمحاماة وال�ست�سارات 
عليك  اأق���ام  ق��د  املرباطي  حممد  م�سطفى  وميثله:نوال  القانونية 
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
او خزينة املحكمة  .وعليه  التنفيذ  وق��دره )5540( درهم اىل طالب 
عدم  ح��ال��ة  يف  بحقك  التنفيذية  الج����راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان 

اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم 2017/1391 تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �سده/١-  ترانيم لتنظيم احلفالت جمهول حمل القامة 
وميثله:�سالح  عبدالكرمي  ن��ادر  ع��دي  التنفيذ/معد  طالب  ان  مب��ا 
املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  مبا�سري  حممد  ح�سن 
اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )6٩77٨( درهم اىل طالب 
�ستبا�سر الجراءات  املحكمة  .وعليه فان  املحكمة   او خزينة  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل ١5 يوما 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
             يف  الدعوى 2017/27  ا�شتئناف تظلم مدين    

حمل  جمهول  ال��ه��اج��ري   مذكر  نا�سر  مذكر   -١ ���س��ده/  امل�ستاأنف  اىل 
وال�ست�سارات  للمحاماة  امل��رب��اط��ي  ن���وال   / امل�����س��ت��اأن��ف  ان  مب��ا  الق��ام��ة 
ا�ستاأنف/  قد  املرباطي   �سالح  حممد  م�سطفى  وميثله:نوال  القانونية 

احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 20١7/5٩ تظلم مدين     
 ١7.30 ال�ساعة   20١7/١١/١5 امل��واف��ق  الرب��ع��اء   ي��وم  لها جل�سه  وح��ددت 
م�ساءا  بالقاعة رقم ch1.B.7 وعليه يقت�سي ح�سوركم او من ميثلكم 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

    يف الدعوى رقم 2017/696  تنفيذ �شرعي 
بن عبداخلالق جمهول حمل  �سادق  بن  املنفذ �سده/١- حممد  اىل 
�ساجوانى  ���س��ع��ب��ان  �سعيد  ال��ت��ن��ف��ي��ذ/ف��اط��م��ة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق���ام���ة 
التنفيذية  الدعوى  اأق��ام  عليك  وميثله:علي م�سبح علي �ساحي قد 
ال�ستئناف  ال�����س��ادر يف  ل��ت��ن��ف��ي��ذ احل��ك��م  وال���زام���ك  اع����اله  امل���ذك���ورة 
�ستبا�سر  امل��ح��ك��م��ة  ف���ان  وع��ل��ي��ه  �سخ�سية.   اح����وال  رق��������م:٩52/20١5 
املذكور  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

مذكرة اإعادة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2016/1205  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- خديجه عبداهلل علي جمهول حمل القامة مبا 
ر�سا  حممد  وميثله:منى  قرقا�س  علي  عبداهلل  �سمريه   / امل�ستاأنف  ان 
الن�ساري  قد ا�ستاأنف / احلكم ال�سادر بالدعوى رقم 20١6/300 مدين 

كلي   بتاريخ:١2/5/20١6  
وحددت لها جل�سه يوم الحد  املوافق 20١7/١١/26 ال�ساعة ١0.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.D.17 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

مذكرة اعالن بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/687  ا�شتئناف مدين    

اىل امل�ستاأنف �سده/ ١- �سركة الرق الالمع ملقاولت التك�سية والر�سيات 
اح��م��د جم��ه��ول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان  ن��زي��ر  اح��م��د  - ل�ساحبها/�سهباز 
امل�ستاأنف / �سركة ال�سعفار الوطنية للمقاولت ذ.م.م وميثله:عبدالرحمن 
ا�ستاأنف القرار/ احلكم ال�سادر بالدعوى رقم  ح�سن حممد املطوع  قد 

20١6/١٩3٨ بتاريخ:١٩/20١7/5  
وحددت لها جل�سه يوم الثنني املوافق 20١7/١١/6 ال�ساعة ١0.00 �سباحا  
ميثلكم  م��ن  او  ح�سوركم  يقت�سي  وعليه   ch2.E.23 رق��م  بالقاعة 

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

حماكم دبي

حمكمة اال�شتئناف
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       اعالن اأمر اأداء بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/182  اأمر اأداء

اىل املدعي عليه / ١- �سالح الدين �ستار علي جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/�ساكو توما�س .

البتدائية  دب����ي  حم��ك��م��ة  ق�����ررت  ف��ق��د  اأداء  اأم�����ر  ا���س��ت�����س��دار  ط��ل��ب   
درهم   )١0000( مبلغ  ب�سداد  عليه  امل��دع��ي  اإل���زام  ب���ت���اري���خ:١7/20١7/5 

للمدعي والر�سوم وامل�ساريف . 
ولكم احلق يف التظلم من الأم��ر خالل ١5 يوم من اليوم التايل لن�سر 

هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

يف الدعوى رقم 2017/554  تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/١- داود حممود حممودي �ساي�سته جمهول حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/م�سرف 

المارات ال�سالمي �س.م.ع وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي
نعلنكم باحلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:20١7/١٩١ عقاري كلي يوم الربعاء بتاريخ:20١7/5/3١   باعتباره 
�سندا تنفيذيا وذلك: ١- بالزامكم ب�سداد مبلغ وقدره )46١١0( درهم وت�سليمه اىل طالب التنفيذ اأو خزينة 

املحكمة خالل ١5 يوم من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
2- بف�سخ العقد مو�سوع الدعوى )عقد اجارة ا�سل اجارة منتهية بتمليك( وحمو قيد عبارة )تخ�سع ملكية 
العقار اىل ترتيبات الجارة املنتهية بالتملك ل�سالح املدعي عليه طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك املودع 
الرا�سي والمالك  دائ��رة  ال�سادرة عن  العقار  �سهادة ملكية  وال��واردة يف  التداعي  الدائرة عن وحدة  لدى 
وبالزام املدعي عليه بت�سليم الوحدة العقارية حمل التداعي للمدعي ورد احليازة له خالية من ال�سواغل 
واحليازة . وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
يف الدعوى رقم 2017/561  تنفيذ عقاري   

طالب  ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  جهانفر  رم�سان  منوجهر  �سده/١-  املنفذ  اىل 
التنفيذ/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع  وميثله:احمد ح�سن رم�سان ال علي

ن��ع��ل��ن��ك��م ب��احل��ك��م ال�������س���ادر يف ال���دع���وى رق�����������م:20١6/77٩ ع���ق���اري ك��ل��ي ي����وم الحد 
بتاريخ:20١7/2/26   باعتباره �سندا تنفيذيا وذلك:

بواقع ٩٪  القانونية  والفائدة  درهم  ب�سداد مبلغ وقدره )2٩3١2٩2.2٨(  بالزامكم   -١
يوم من   ١5 املحكمة خالل  اأو خزينة  التنفيذ  وت�سليمه اىل طالب  ال�سداد  حتى متام 

تاريخ ن�سر هذا العالن. 
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل ١5 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2459  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١- زارا في�سل ابراهيم في�سل جمهول حمل القامة مبا 
ان املدعي/ناجي كامل ابو دهن قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة 
وامل�ساريف  وال��ر���س��وم  دره��م  وق���دره )430000(  عليه مببلغ  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
واتعاب املحاماة والفائدة ٩٪ من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�سمول 
املوافق  الربعاء  يوم  لها جل�سة  . وح��ددت  املعجل بال كفالة  بالنفاذ  احلكم 
مكلف  فاأنت  لذا   Ch 1.B.10 بالقاعة  �س   ٨.30 ال�ساعة    20١7/١١/١
اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او  باحل�سور 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12148 بتاريخ 2017/10/16   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2017/2009  مدين جزئي

اىل املدعي عليه / ١- حممد مت�ستقيم حممد �ساجد جمهول حمل القامة 
ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  �ساه  حيدر  وق��ار  املدعي/�سيد  ان  مبا 
ملف  اىل  للمدعي  امل���روري  امللف  م��ن  امل��روري��ة  املخالفة  بتحويل  املطالبة 
وامل�ساريف  بالر�سوم  والزامه  املروري وقيمته )20600( درهم  املدعي عليه 
امل��واف��ق 20١7/١١/١  ال�ساعة  ي��وم الرب��ع��اء  والت��ع��اب . وح��ددت لها جل�سة 
٨.30 �س بالقاعة Ch 1.B.10 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل 

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

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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•• ال�شارقة-الفجر: 

اأق���ف���ل���ت ج��م��ع��ي��ة امل�������س���رح���ي���ني يف 
الفائت  اخل��م��ي�����س  ي���وم  الإم�������ارات 
امل�ساركة  باب   2017 اأكتوبر   12
يف مهرجان الإمارات مل�سرح الطفل 
والتي  ع�����س��رة  ال��ث��ال��ث��ة  دورت�����ه  يف 
�ستنطلق خالل الإجازة الدرا�سية، 
والع�سرين  احل����ادي  يف  وحت���دي���داً 

من دي�سمر 2017. 
وت���ق���دم���ت ب��ط��ل��ب��ات امل�������س���ارك���ة يف 
ه���ذا امل��ه��رج��ان، ال����ذي ي��ق��ام حتت 
ال�سمو  ����س���اح���ب  ودع�������م  رع����اي����ة 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  ال��ق��ا���س��م��ي 
 14 اهلل،  حفظه  ال�����س��ارق��ة  ح��اك��م 
م�سهرة،  حملية  م�سرحية  ف��رق��ة 
م�سرح  اأب���وظ���ب���ي،  م�����س��رح  وه�����م: 
ب��ن��ي ي���ا����س، م�����س��رح ع���ي���ال زاي����د، 
م�سرح العني، م�سرح راأ�س اخليمة 
جمعية  الفجرية،  م�سرح  الوطني، 
دبا للثقافة “دبا الفجرية”، م�سرح 
ال�سعبي،  دبي  م�سرح  الأهلي،  دبي 
ال�سعبية  للفنون  عجمان  جمعية 
للفنون  ك��ل��ب��اء  ج��م��ع��ي��ة  وامل�������س���رح، 

ال�سعبية وامل�سرح، م�سرح خورفكان، 
امل�سرح احلديث بال�سارقة، وم�سرح 

ال�سارقة الوطني.
املنظمة  ال��ع��ل��ي��ا  ال��ل��ج��ن��ة  و�ستعقد 
مطلع  اج���ت���م���اع���ه���ا  ل���ل���م���ه���رج���ان 
متابعة  اأج��ل  من  ال��ق��ادم،  الأ�سبوع 
اأع������م������ال امل������ه������رج������ان، واخ����ت����ي����ار 
ال�سخ�سية املكرمة، وجلان الختيار 

والتحكيم، وجميع الأمور الأخرى 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ت��ن��ظ��ي��م امل���ه���رج���ان مبا 
والندوات  الفكرية  ال��ن��دوات  فيها 
امل�ساحبة  والفعاليات  التطبيقية 

وكذلك حفلي الإفتتاح واخلتام. 
رئي�س  ����س���رح  ال�������س���دد  ه�����ذا  ويف 
امل�سرحيني،  جمعية  اإدارة  جمل�س 
رئي�س املهرجان، الأ�ستاذ اإ�سماعيل 

جاهدين  ن��ح��اول  بقوله:  ع��ب��داهلل 
تنفيذ  امل�������س���رح���ي���ني،  ج��م��ع��ي��ة  يف 
ال�سمو  ���س��اح��ب  وط��م��وح��ات  روؤى 
ورعاه،  اهلل  حفظه  ال�سارقة  حاكم 
م���ن خ����الل احل���ر����س ع��ل��ى اإدام����ة 
الزخم اجلماهريي الذي حظي به 
الطفل،  مل�سرح  الإم���ارات  مهرجان 
م�����س��رح��ي��ة متميزة  ع���رو����س  ع���ر 

الطفل  ت����رثي خم��ي��ل��ة  ون���وع���ي���ة، 
وت��و���س��ع م���دارك���ه، وحت���اف���ظ على 
املهرجان  حققها  التي  املكت�سبات 
ال�سابقة،  يف دوراته الثنتي ع�سرة 
وب��ح��م��ل��ة اإع���الن���ي���ة ت�����س��ت��ف��ي��د من 
طفرة التكنولوجيا الذكية، وت�سل 
�سريع  وق����ت  يف  امل��ت��ل��ق��ي  ي���د  اإىل 

وقيا�سي.

•• دبي -الفجر:

اختتمت هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة، الهيئة املعنية ب�سوؤون 
الثقافة والفنون وال��رتاث يف الإم��ارة، ور�س العمل املتخ�س�سة للتمثيل 
2017. ومت  ال�سباب  مل�سرح  دبي  اإط��ار مهرجان  امل�سرحي يف  والإخ���راج 
ال�ساد�س ع�سر من �سبتمر  اإىل  العا�سر  تنظيم ور�سة عمل التمثيل من 
اإىل   17 الفرتة من  امل�سرحي يف  الإخ��راج  تلتها ور�سة عمل  املا�سي، ثم 

م�سارًكا.  76 جمموعه  ما  واجتذبت  �سبتمر،   23
املعهد  والإخ��راج يف  التمثيل  ق�سم  رئي�س  نبيلة ح�سن،  الدكتورة  وتولت 
حيث  العمل،  ور���س  على  الإ���س��راف  بالقاهرة  امل�سرحية  للفنون  ال��ع��ايل 
�سلطت خاللها ال�سوء على جمموعة متنوعة من املو�سوعات الأ�سا�سية، 
مبا يف ذلك تاريخ امل�سرح، والتح�سينات على نظام �ستاني�سالف�سكي، ونهج 
التي  الإبداعية  القيود  ا  اأي�سً الور�س  وتناولت  التمثيل.  يف  غروتو�سكي 
تواجه املمثلني واملخرجني، كما ا�ستك�سفت عالقة املخرج مع الن�سو�س 
على  التدريب  من  امل�ساركون  ا�ستفاد  ذل��ك،  اإىل  وبالإ�سافة  واملمثلني. 
العن�سر ال�سخ�سي للعقل ونظام ال�سوت واجلهاز التنف�سي ولغة اجل�سد، 
وم�سرحية  ح��رك��ة �سوتية  اإىل  ال��و���س��ول  اأج���ل  م��ن  اجل��م��اع��ي  وال��ع��م��ل 

فعالة.
يف  مبا  املهمة،  املهارات  من  الكثري  الور�س  نهاية  يف  امل�ساركون  واكت�سب 
ذلك مطابقة الن�سو�س مع توقيت العر�س امل�سرحي، والتو�سل اإىل روؤية 

وا�سحة تربط الن�س امل�سرحي والعر�س الب�سري، وحتديد نقاط القوة 
ال�سيناريوهات،  كتابة  مهارات  تغطية  ا  اأي�سً ومتت  الأداء.  يف  وال�سعف 

مثل توظيف الإبداع والبتكار يف الن�سو�س الأ�سا�سية، وكتابة الن�سو�س 
على  ال�سوء  وت�سليط  مبتكرة،  �سخ�سيات  وتطوير  للجمهور،  املوجهة 

التقني،  والتنفيذ  الأداء  اإتقان  كيفية  ف�ساًل عن  الرئي�سية،  املو�سوعات 
ا يف تناغم تام. لتعمل جميع العنا�سر مع بع�سها بع�سً

واأكدت �سعادة منى غامن املّري رئي�سة نادي دبي لل�سحافة 
املبدعني  لكت�ساف  والرعاية  الهتمام  ال�سباب  منح  اأهمية 
اإطالق  منهم وت�سجيعهم على تطوير مهاراتهم وقالت ان 
الرابعة  ال���دورة  �سمن  الإع���الم  وط��ال��ب��ات  لطلبة  م�سابقة 
ملنتدى الإعالم الإماراتي خطوة تعك�س نهج دولة الإمارات 
يف منح ال�سباب كل الدعم املمكن لتاأكيد اإ�سهامهم الإيجابي 
توجيهات  عملياً  ترتجم  ومبادرة  التطوير  م�سرية  دعم  يف 
ت�����س��ج��ي��ع ال�سباب  ب�����س��رورة م��وا���س��ل��ة  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
واإمدادهم باملحفزات لتبنِّي التميز والإبداع كاأ�سلوب للحياة 
اإىل  بيدهم  والأخ���ذ  بينهم  الإيجابية  الطاقات  واكت�ساف 
اأعلى من التفوق... ونحن يف نادي دبي لل�سحافة  مراحل 
الإعالم  قطاع  نطاق  يف  الأه���داف  تلك  حتقيق  على  نعمل 
دائماً يف كافة  اأن يكون عن�سر ال�سباب حا�سراً  مع حر�سنا 

مبادراتنا وم�ساريعنا.« 
واأو�سحت رئي�سة نادي دبي لل�سحافة اأن امل�سابقة املتخ�س�سة 
وحر�سه  النادي  ا�سرتاتيجية  �سمن  تاأتي  الإع��الم  لطلبة 
على اكت�ساف املواهب الواعدة وت�سجيعها على التميز ليكون 
م�سرية  الوطني  اإعالمنا  تطوير  يف  امل��وؤث��ر  اإ�سهامهم  لهم 
اإىل اأن امل�سابقة ترمي اإىل اإلقاء ال�سوء على اإبداعات �سباب 
ع��ل��ى تقدمي  تناف�سية حت��ف��زه��م  اأج����واء  ع��ر  الإع��الم��ي��ني 

اأف�سل ما لديهم من اأفكار.
اإف��راد م�ساحة  اأن نادي دبي لل�سحافة يحر�س على  وقالت 
ك��ب��رية ل��ل�����س��ب��اب ب�����س��ف��ة ع��ام��ة وط��ل��ب��ة ك��ل��ي��ات الإع�����الم يف 
الدولة ب�سكل خا�س من خالل تقدمي العديد من الرامج 
اكت�ساف  وت�سجيعهم على  ت�ستهدف دعمهم  التي  وامل�ساريع 
متيزهم  مكامن  على  اأك��رث  والتعّرف  الإب��داع��ي��ة  طاقاتهم 
وور�سات  التدريبية  ال����دورات  بتنظيم  ال��ن��ادي  ي��ق��وم  حيث 
العمل التي جتمعهم باأهل اخلرة والخت�سا�س يف املجالت 
وكوادره  القطاع  هذا  م�ستقبل  باعتبارهم  كافة  الإعالمية 

الذين �سيحملون م�سوؤوليته يف امل�ستقبل القريب.
“الأخبار  ح��ول  بحثية  ورق���ة  اإع����داد  على  امل�سابقة  وت��رك��ز 
ون�سر  العام  ال��راأي  على  التاأثري  ت�ستهدف  املفركة” التي 
ال�����س��ائ��ع��ات وب���ث ال��ف��رق��ة وال��ف��ن ع��ل��ى اأن ت��ت��ن��اول الورقة 
التالحم  على  وانعكا�ساتها  الكاذبة  الأخبار  تاأثري  مة  املُقدَّ
الوطني واأهمية ن�سر الوعي بني فئات املجتمع وبخا�سة فئة 
ال�سباب للتاأكد من الأخبار واملعلومات والق�س�س اخلرية 
الوقوع يف  وتفادي  ب�سورة �سحيحة  التعامل معها  وكيفية 

فخ تناقل مثل تلك الأخبار املغلوطة مبا لذلك من تاأثريات 
�سلبية كبرية.

وحول تفا�سيل امل�سابقة اأو�سحت ميثاء بوحميد مديرة نادي 
اأن امل�سابقة تهدف بالدرجة الأوىل  دبي لل�سحافة بالإنابة 
اإىل التعرف على الأفكار الإبداعية لالأجيال اجلديدة من 
الباحثني وخلق بيئة تناف�سية لت�سجيع ال�سباب على اإطالق 
قيم  تعزيز  يف  امل�سابقة  اأث��ر  على  ف�ساًل  املبدعة  اأف��ك��اره��م 
ا�سراكهم  خ��الل  م��ن  ال��ط��الب  نفو�س  يف  للوطن  الن��ت��م��اء 
ب�سورة عملية يف اإيجاد حلول للمو�سوعات التي تهم الوطن 

واملجتمع.
الإع����الم يف كافة  امل�����س��ارك��ة م��ف��ت��وح لطلبة  ب���اب  اإن  وق��ال��ت 
البحثية  ال��ورق��ة  م�سمون  يكون  اأن  على  ال��دول��ة  جامعات 
وا�سحاً وي�ست�سهد بنماذج لأخبار وق�س�س خرية مفركة 
وموؤ�س�ساتها  الدولة  عن  �سحيحة  غري  معلومات  تت�سمن 

بهدف اإحداث نوع من البلبلة والتاأثري على املجتمع.
واأكدت بوحميد اأن فريق النادي قام بالتوا�سل مع اجلامعات 
وكليات الإعالم يف الدولة وفق خطة ا�ستهدفت حّث الطلبة 
تفاعاًل  اأب��دوا  الإع��الم  طلبة  اأن  اإىل  م�سرية  امل�ساركة  على 
اإعالمية  ظاهرة  ي�سكل  امل�سابقة  مو�سوع  اأن  ل�سيما  لفتاً 
والخبار  امل�سلل  امل��ح��ت��وى  انت�سار  م��ع  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف 
املد�سو�سة واملعلومات غري الدقيقة على الرغم من اجلهود 
التوا�سل  امل��وؤ���س�����س��ات الإع��الم��ي��ة و���س��ب��ك��ات  ت��ب��ذل��ه��ا  ال��ت��ي 

الجتماعي للت�سدي لتلك الظاهرة ال�سلبية اخلطرية.
اأن فريق  اإىل  بالإنابة  لل�سحافة  دبي  نادي  واأ�سارت مديرة 
ا�ستالم  املقبلة  املرحلة  خ��الل  �سيبداأ  لل�سحافة  دب��ي  ن��ادي 
اأوراق العمل امل�ساركة يف امل�سابقة متهيداً لتقييمها من قبل 
اأوراق  ثالثة  اأف�سل  اختيار  �سيتم  حيث  متخ�س�سة  جلنة 
بحثية تت�سم بو�سوح الفكرة ووفق متطلبات اأ�سا�سية اأهمها: 
م��اه��ي الأخ��ب��ار ال��ك��اذب��ة وال��ر���س��ال��ة واأث��ره��ا على التالحم 

املجتمعي واأ�سباب انت�سار الأخبار الكاذبة اإىل جانب عن�سر 
الإبداع يف عر�س الفكرة و�سرورة ال�ست�سهاد باأمثلة واقعية 
على نطاق حملي وخارجي عن الأخبار الكاذبة كيف ن�ساأت 

– احللول. – النتائج  اأثرت  – كيف 
ودعت مديرة نادي دبي لل�سحافة بالإنابة طلبة الإعالم اإىل 
امل�ساركة الفاعلة يف امل�سابقة التي ت�ستهدف تعزيز قدراتهم 
ون�سر اإبداعاتهم اإىل اأكر �سريحة من املتابعني ما �سي�سيف 
من  الأكادميية  املوؤ�س�سات  دعت  كما  العلمي  ر�سيدهم  اإىل 

جامعات وكليات واأ�ساتذة لت�سجيع الطالب على ال�ستفادة 
من من�سة منتدى الإعالم الإماراتي وامل�ساركة يف امل�سابقة 
الطالب  بني  العلمية  للمناف�سة  جديدة  �ساحة  باعتبارها 

املتميزين من دار�سي الإعالم.
والعينية  املالية  امل�سابقة جمموعة من اجلوائز  وخ�س�ست 

الت�سجيعية .
وينبغي ان تتوفر يف الورقة البحثية عدة موا�سفات اهمها: 
 2000 واأن تكون يف حدود  العربية فقط  باللغة  م  ُتقدَّ اأن 
عمل  فريق  �سمن  اأو  ف��ردي  ب�سكل  امل�ساركة  وميكن  كلمة 
م��ك��ون م��ن ث��الث��ة ط���الب ب��ح��د اأق�����س��ى ك��م��ا ي��ج��ب مراعاة 
الفكرية  امللكية  ح��ق��وق  ق��واع��د  واح���رتام  العلمية  الأم��ان��ة 
نظام  وا���س��ت��خ��دام  ال�سليم  التوثيق  اأ�س�س  م��راع��اة  وك��ذل��ك 
هارفارد Harvard Style على األ يكون العمل قد ُن�سر 
احلرم  خ��ارج  بحثية  م�سابقة  يف  بجائزة  فاز  اأو  اُ�ستخدم  اأو 

اجلامعي.
الإبداع  ه��ي:  اأ�سا�سية  عنا�سر  امل�سابقة  معايري  وتت�سمن 
مع  املعرفة  اإث��راء  يف  البحثية  الورقة  ت�سهم  اأن  والبتكار: 
التطوير  التالية:  اجلوانب  اأح��د  يف  البتكار  على  الرتكيز 

النظري والنتائج التجريبية وو�سع ال�سيا�سات.
مع  امل�سكلة  عر�س  و���س��وح  وت�سمل  العلمي:  البحث  ج��ودة 
التحليل النقدي للمفاهيم والنظريات والنتائج مع ات�ساق 

وان�سجام الأفكار.
ال�سناد والتوثيق: حيث يجب على املتقدم للم�سابقة ا�سناد 
تو�سيح  م��ع  نظرية  معاجلات  اأو  �سابقة  ل��درا���س��ات  البحث 
النتائج  ا���س��ت��خ��ال���س  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  امل��ن��ط��ق��ي��ة  امل�����ررات 

املقنعة.
كذلك  امل�سابقة  معايري  وتت�سمن  الكتابة:  ول��غ��ة  اأ���س��ل��وب 
�سرورة مراعاة اأ�سلوب الكتابة العلمية ودقة اللغة العربية 

والرتكيب اللغوي.

»دبي لل�صحافة« يطلق م�صابقة اأف�صل ورقة بحثية لطلبة الإعالم حول »الأخبار املفربكة«

الطفل مل�صرح  الإمارات  مبهرجان  م�صرحية  فرقة   14

دبي للثقافة تختتم بنجاح ور�ش عمل التمثيل والإخراج امل�صرحي يف اإطار مهرجان دبي مل�صرح ال�صباب 2017

“اأف�سل ورقة بحثية” لطلبة وطالبات كليات االإعالم على م�ستوى الدولة  اأعلن نادي دبي لل�سحافة ام�ض عن اطالق م�سابقة 
حتت عنوان “االأخبار املفربكة” ُت�سلَّم جوائزها �سمن فعاليات الدورة الرابعة ملنتدى االإعالم االإماراتي التي �سُتعقد يف ال�ساد�ض 
ي امل�ساركات يف امل�سابقة التي  من نوفمرب املقبل يف مركز دبي التجاري العاملي .وحتدد يوم 24 اأكتوبر اجلاري املوعد النهائي لتلقِّ
يح�سل فيها الفائز االأول بجائزة اأف�سل ورقة بحثية على 15 األف درهم و فر�سة تدريب يف اإحدى املوؤ�س�سات االإعالمية الكربى 

العاملة يف الدولة بينما يح�سل الفائز باملركز الثاين على جائزة قدرها 10 اآالف درهم والثالث على 7 اآالف درهم اإماراتي.
تاتي امل�سابقة يف اإطار �سعي النادي الكت�ساف وت�سجيع املواهب االإعالمية ودعم الطاقات الواعدة لطلبة االإعالم على م�ستوى 
الدولة كما تهدف اإىل التعرف على روؤى واأفكار �سباب االإعالميني واأعداد جيل جديد من االإعالميني القادرين على ر�سد امل�سهد 
االإعالمي ب�سيغة بحثية وحتليلية ُتعنينِ على فهم الواقع املحيط والتحلي باملهنية يف نقل احلقائق والت�سدي لالأخبار امل�سللة 

والغري دقيقة.

ميثاء بوحميد منى غامن املري
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با�صكال م�صعالين: )حّبي م�ش حكي( 
يحاكي طموحاتي الفنية

اأ�سارت با�سكال م�سعالين 
اإط�����اللت�����ه�����ا  اأن  اإىل 
باأعمالها  مرتبطة  عموماً 

اجلديدة،
 وه��ي كانت يف الفرتة الأخ���رية ت�سّب 
األبومها  على  وتركيزها  اهتمامها  كامل 
الذي طرحته اأخرياً يف الأ�سواق )حبي 
اخلطوة  ه��ذه  وخا�ست  حكي(،  م�س 
الذين  النا�س  اإىل  ا�ستاقت  لأن��ه��ا 
ب����دوره����م ا����س���ت���اق���وا اإل���ي���ه���ا، كما 

ذكرت.
ك����الم م�����س��ع��الين ج����اء خالل 
مع   spot on ب����رن����ام����ج 
معتوق،  رال������ف  الإع�����الم�����ي 
اأن���ه���ا  اإىل  اأ�������س������ارت  ح���ي���ث 
اأعمالها،  اإن����ت����اج  ���س��ت��ت��وىل 
واأب���ل���غ���ت )����س���رك���ة روت���ان���ا( 

بالأمر.
اجلديد  م�����س��ع��الين  األ���ب���وم 
الفنية،  طموحاتها  يحاكي 
فني  ن�سج  وف��ي��ه  ق��ال��ت،  كما 
لأول  توؤديها  �سوتية  وطبقات 

مرة،
بعد  فنان  ككل  اأن��ه��ا  اإىل  م�سرية   

ت�سوير  �سدد  ويف  كليب(،  )بالفيديو  راه��ن��اً  من�سغلة  الأل��ب��وم،  �سدور 
�ساطئ  وعلى  تركيا  يف  حكي(،  م�س  )حبي  عن  خمتلفة  اأخ��رى  اأغنية 

البحر.
ب�)نور  اأغنية �سبيهة  الألبوم اجلديد  اذا كانت يف  �سوؤال عما  ورداً على 

ال�سم�س(،
اأ�ستبعد  اأجابت: )ل   ت�سكل نقطة حتّول جديدة يف م�سريتها الفنية؟ 
اأن يتحقق ذلك مع )�سعبي علي( و)ما بتفرق معي(، وهي حاولت اأن 

حتاكي اأكر �سريحة من اجلمهور، كما قالت.
امللحن  يحققه  اأعربت عن فخرها مبا  بزوجها،  الفنية  وعن عالقتها 
اأعطاها لغريها يف  اأغنية  اأبو �سديد، وهي مل تعاتبه يوماً على  ملحم 

الو�سط.
م للفنان وائل كفوري اأحلاناً اأف�سل من   ورداً على �سوؤال عما اإذا كان يقدِّ

التي يعطيها اإياها،
 قالت: )روح ملحم مع كل فنان، وي�سعى اإىل اإعطائي اأحلاناً خمتلفة 

وطبقات جديدة(.
وك�سفت با�سكال اأنها تدر�س عر�ساً خلو�س غمار التمثيل، واأن ال�سيناريو 
بني يديها لكن الأمر يقف عند هوية البطل ومل ُيح�سم حتى الآن، على 

اأن تتظّهر ال�سورة يف حدود ال�سهر املقبل.
ببا�سكال  اإعجابها  الأخ���رية  اأب���دت  امل��ر  ه��ال  الإع��الم��ي��ة  م��ع  ات�سال  يف 

م�سعالين امللتزمة بعملها،
اخلليج،  �سطع جنمهن يف  اللواتي  الفنانات  اأنها يف مقدمة   مو�سحة 

لأنها عرفت كيف تدخل اإىل قلوب اجلمهور.

االبتعاد والعائلة

اأنها كانت يف  اأّكدت  عن ابتعادها عن ال�ساحة نحو �سنة ون�سف ال�سنة، 
اإيلي، فالأمومة مهمة وهي تقوم بواجبها  ا�سرتاحة واإىل جانب ابنها 

على اأكمل وجه، ول وقت حمدداً لإجناب ولد اآخر، بح�سب قولها.
 اأما خالل �سفرها فوالدتها تهتم بابنها، 

وهي ترافقها دائماً علماً باأنها واجهت يف بداية م�سوارها الفني معار�سة 
من العائلة، التي تقدم لها الدعم اليوم وهي فخورة بها. 

وكانت اإطاللة لبنها عر احللقة وعّر عن حبه لوالدته وعن اإعجابه 
باأغنيتها )حبي م�س حكي(.

كذلك �سددت على اأن اإميانها باهلل م�سدر قوتها ويعطيها الثقة والقوة 
للتغلب على اخلوف، 

اإنه  قالت   ،cbc قناة  كانت �سحية مقلب عر  به حني  وه��ي مت�سكت 
مدفوع ولو علمت م�سبقاً بتفا�سيله، لرف�ست. 

عليه، وحمبة  ن�ساأت  ال��ذي  الإمي���ان  بف�سل  متوا�سعة  )اأن��ا  واأ���س��اف��ت: 
وحب الغري(.

حول مطاردتها من اأحد الأ�سخا�س يف م�سر، اأو�سحت اأن الأمر انتهى 
وهو رجل مري�س، واتخذت الإجراءات الالزمة يف حقه. اأما اليوم فهو 

حّر طليق ويعي�س حياة طبيعية.
با�سكال م�سعالين يف  اأدرجتها  التي  الأ�سماء   On – off و يف فقرة 
واأحالم،  وهبي،  وهيفاء  عجرم،  ونان�سي  اإلي�سا،  كانت:   on ال���  خانة 
ك��ف��وري، وراغ���ب ع��الم��ة، وج��وزي��ف عطية، وعا�سي احلالين،  ووائ���ل 

ومعني �سريف،
 واأ�سالة، ورويدا عطية، ومادلني مطر، و�سريين عبد الوهاب، و�سارة 
الهاين، ورجا وردولف، وني�سان، وعادل كرم، وه�سام حداد، وبيار رباط، 

ومنى اأبو حمزة .

جديدًا  األبومًا  اأخ��ريًا  م�سعالين  با�سكال  طرحت 
بعنوان )حبي م�ض حكي(، عادت فيه اإىل ال�ساحة 
الغنائية بعد غياب نحو �سنة ون�سف ال�سنة. حول 
امل�سروع اجلديد واالأغاين امل�سورة واأ�سباب الغياب، 
فيه  ك�سفت  اإذاعي  حديث  اللبنانية  للنجمة  كان 

بع�ض التفا�سيل.

م�سرحية )األف ليلة وليلة( جتربة مهمة يف م�سريتي الفنية

حممد حم�صن: اأ�صعى اإىل تقدمي الفن الذي يجعلني اأ�صعر بالفخر ول اأخجل منه

النجوم  األ���ب���وم���ات  و���س��ط  األ��ب��وم��ك  ط���رح  ق����ررت  • مل����اذا 
الكبار؟

األ��ب��وم��ي خ��الل �سهر يوليو،  - ق��ررن��ا يف وق��ت مبكر ط��رح 
فوجئت  لكني  فعاًل،  املا�سية  الأ�سهر  يف  ذل��ك  على  وعملت 
باإعالن جمموعة من النجوم طرح األبوماتهم، ومل اأخطط 
تلقيت  اأنني  رغم  األبومي  جتاه  خطتي  تغيري  اأو  للرتاجع 
اأن  املنتجة  ال�سركة  م��ع  ق���راري  وك��ان  الأم���ر.  بهذا  ن�سائح 
اأن لكل فنان املو�سيقى  نطرح الألبوم يف موعده، خ�سو�ساً 

اخلا�سة به.
األبوماته  طرح  عن  البتعاد  يف�سل  النجوم  بع�س  • لكن 

تزامناً مع طرح األبوم عمرو دياب مثاًل.
- ع��م��رو دي���اب ف��ن��ان ك��ب��ري وت��اري��خ��ه ال��ف��ن��ي ط��وي��ل، وعلى 
امل�ستوى ال�سخ�سي اأنا اأحد معجبيه منذ طفولتي واعتدت 
�سماع اأغانيه واأ�سرتي األبوماته. يف راأيي، ل وجه للمقارنة 
م نوع مو�سيقى  بيننا على امل�ستوى الفني، خ�سو�ساً اأنني اأقدِّ

خمتلفاً عن مو�سيقاه.
اأوًل؟ اإلكرتونياً  األبومك  طرح  ف�سلت  • ملاذا 

خالل  �ستختفي  الأ���س��ط��وان��ة  ب��اأن  ال�سخ�سية  لقناعاتي   -
�سنوات،  الكا�سيت قبل  �سريط  اختفى  املقبلة مثلما  الفرتة 
اأن  اأن��ك��ر  ل  ذل��ك  رغ��م  احل��دي��ث��ة.  للتكنولوجيا  وامل�ستقبل 
احل�����س��ول ع��ل��ى الأ����س���ط���وان���ة وح��م��ل��ه��ا يف ي����دي ل���ه مذاق 
�سنوات يف  ث��الث  ا�ستغرق نحو  الأل��ب��وم  اأن  �سيما  خا�س، ل 

حت�سريه.
حّققها؟ التي  ال�ستماع  ن�سب  ترى  • كيف 

ال��ذي مل�سته عن الألبوم حتى الآن جيد، ولكن  - رد الفعل 
الإنرتنت لأن ما  التي تتحقق على  بالأرقام  بايل  اأ�سغل  ل 
م فني للجمهور ويكفيني لو ا�ستمع واحد فقط  يهمني اأن اأقدِّ
اإىل الألبوم واأبدى اإعجابه مبا قدمته، ل �سيما اأنني و�سعت 
خطة عمل من البداية، بذلت جمهوداً كبرياً واحرتمت ما 

اأقدمه للجمهور، والتوفيق يف النهاية من اهلل.
فرتة  �سنوات  ث��الث  يف  الأل��ب��وم  حت�سري  اأن  ت��رى  األ   •

طويلة؟
- عملت على الألبوم خالل هذه الفرتة، وكانت لدي رغبة 

على  ح��ر���س��ت  ل���ذا  مو�سيقياً،  وم��ت��ن��وع��اً  ق��وي��اً  ي��ك��ون  اأن  يف 
اخ��ت��ي��ار اأك���ر ع��دد م��ن الأغ����اين ل��درج��ة اأن��ن��ي �سجلت 25 
اأغنية ا�ستبعدت منها 14 واحتفظت بها لوقت لحق. كانت 
خمتلفة  ق�سة  اأغنية  لكل  اأن  �سيما  ل  �سعبة،  الخ��ت��ي��ارات 

معي جتعلني اأمت�سك بها.
تطرحها؟ مل  التي  الأغاين  بقية  م�سري  • ما 

منا�سبة  لي�ست  لأنها  توزيع  اإع���ادة  اإىل  حتتاج  اأغ��ان  ثمة   -
اآخرى  اأغ��اٍن  وثمة  عليه،  �ساأعمل  ما  وهو  الراهنة،  للفرتة 
�ساأطرحها منفردة خالل الفرتة املقبلة. لكن ل يزال الوقت 
مبكراً لتحديد موعد الإطالق، خ�سو�ساً اأن الألبوم مل ميّر 

على طرحه �سهر.
ل  احلزن  من  درجة  )تلغراف(  اأغنية  يف  البع�س  • وجد 

تنا�سب طبيعة ال�سيف.
والوحيدة  الأل��ب��وم  اإىل  �سممتها  اأغنية  اأول  )ت��ل��غ��راف(   -
فيه من اأحلاين. �سمعت هذا الراأي من مقربني قبل طرح 

الألبوم، لكني مت�سكت بها لأنها مميزة للغاية.
اأحلانك؟ من  اأكرث  اأغاين  تقدم  مل  • ملاذا 

م نف�سي بهذه الطريقة.  اأق��دِّ اأعتر نف�سي ملحناً، ول  - ل 
عندما اأ�ستمع اإىل اأغنية مت�ّس قلبي اأرتبط بها واأجد اللحن 

يخرج من الدندنة، وغالبية الأغاين التي حلنتها كانت 
به  تربطني  الذي  اإبراهيم  ال�ساعر م�سطفى  مع 

عالقة �سداقة قوية.
الألبوم؟ يف  �سعبية  اأغنية  تقدم  مل  • ملاذا 

- اأمتنى بالتاأكيد تقدمي اأغنية �سعبية جيدة، 
واأبحث راهناً عن دويتو غنائي يجمعني ببو�سي 
الأغنية  اأجد  وعندما  حمودة،  البا�سط  عبد  اأو 

املالئمة لن اأتردد يف تقدميها.
زوجتك  مع  غنائي  دويتو  فكرة  عن  • حتدثت 

هبة جمدي؟
ننتظر  لكن  تقدميها،  ونتمنى  موجودة  الفكرة   -

ول  املالئمة،  والأحل��ان  والكلمات  املنا�سب  التوقيت 
نتعّجل هذه اخلطوة.

من  خم��ت��ل��ف.  ب�سكل  الأل���ب���وم  غ���الف  ع��ل��ى  • ظ��ه��رت 

�ساحب الفكرة؟
- خبري املو�سة اإيهاب العديل وامل�سور �سريف خمتار، اللذان 
الت�سوير.  وجل�سة  املالب�س  اختيار  م�سوؤولية  لهما  تركت 
والأغاين  الأل��ب��وم  لفكرة  منا�سباً  ج��اء  اختياري  للحقيقة، 

التي ي�سّمها، كذلك توقيت طرحه.
• حتدثت عن اختفاء الألبومات قريباً. كيف ُيقيم الفنان 

جناحه اإذاً؟
- يقا�س النجاح احلقيقي باحلفالت. بالن�سبة اإيّل، يهمني 

اجلمهور، واأ�سعى اإىل تقدمي الفن اأن اأ�سل باملو�سيقى اإىل 
اأ�سعر  ي��ج��ع��ل��ن��ي  ال�����ذي 

بالفخر ول اأخجل منه، ويرتك اأثراً طيباً لدى ابنتي 
تفتخر به. لذا كنت حري�ساً على انتقاء الأغاين.
مع  وليلة(  ليلة  )األ��ف  م�سرحيته  عن  م��اذا   •

الفنان يحيى الفخراين؟
اإيّل،  ب��ال��ن�����س��ب��ة  امل�����س��رح��ي��ة جت��رب��ة م��ه��م��ة   -
الفني.  امل�ستوى  على  ك��ث��رياً  منها  ا�ستفدت 
الوقوف اإىل جانب الدكتور يحيى الفخراين 
منه  تعلمت  و�سخ�سياً  فنان،  اأي  اإىل  اإ�سافة 

الكثري خالل العر�س.
امل�سرحية  حققته  ال���ذي  ب��ال��ن��ج��اح  ج���دا  �سعيد 

الروتينية  امل�ساكل  حُت��ل  اأن  واأمت��ن��ى  ج��م��اه��ريي��اً، 
اأجل  م��ن  ال��دول��ة  م�سرح  بطبيعة  املرتبطة  الإداري����ة 

ت�سوير العر�س تلفزيونياً.

طرح الفنان امل�سري حممد حم�سن األبومه اجلديد )حبايب زمان( يف االأ�سواق بعد فرتة حت�سريات ا�ستمرت اأكرث من ثالث �سنوات حر�ض خاللها على 
اختيار االأغاين. يف هذا احلوار يتحدث حممد حم�سن عن االألبوم اجلديد وجتربته امل�سرحية يف )األف ليلة وليلة( مع الفنان يحيى الفخراين.
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تعّرف على �صبب ظهور النقاط 
البي�صاء على »ال�صفاه«

 نقاط بي�ساء على “ال�سفاه” كاأنها حبيبات )2 مم( يف احلجم القلق لدى 
الكثريين؛ خوفاً من اأن يكون موؤ�سراً على ظهور اأحد الأمرا�س اجللدية.

وحول هذا الأمر، اأو�سح الدكتور مانع احلربي، اأ�ستاذ م�ساعد طب وجراحة 
الأمرا�س اجللدية التجميلية، اأن هذه النقاط البي�ساء ت�سمى علمياً با�سم 
“نقاط فورداي�س”. و”نقاط فورداي�س” هي حبيبات عبارة عن غدد دهنية 
اأو  التنا�سلية،  املناطق  يف  تظهر  الأ�سخا�س،  معظم  عند  موجودة  ظاهرة 

الوجه، اأو جتويف الفم، اأو الأ�سطح املخاطية.
واأ�سار “احلربي” عر ح�سابه على “تويرت” اإىل اأن “نقاط فورداي�س” هي 
غدد دهنية تنت�سر على ال�سفة العلوية، ول تدل على الإ�سابة باأي اأمرا�س، 

وعالجها فقط التجميل”.

تعر�ش الأطفال للعقاب البدين يف 
املنزل يوؤثر على حت�صيلهم الدرا�صي

له  يتعر�س  ال��ذي  البدين  العقاب  اأن  من  حديثة،  اأمريكة  درا���س��ة  ح��ّذرت 
الأط���ف���ال يف امل��ن��زل، وخ��ا���س��ة الإي�����ذاء اجل�����س��دي ك��ال�����س��رب ك���ان مرتبًطاً 

بانخفا�س اأدائهم املعريف.
الدرا�سة اأجراها باحثون بجامعتي ولية بن�سلفانيا وفرجينيا كومونولث، 
 Child Abuse and( بالوليات املتحدة، ون�سروا نتائجها، يف دورية
التح�سيل  على  ال��ب��دين  ال��ع��ق��اب  ت��اأث��ري  ولك�سف  العلمية.   )Neglect

الدرا�سي لالأطفال، تابع الباحثون اأكرث من 650 طفاًل.
البدين  العقاب  وه��ي  البدين،  العقاب  اأن��واع من  لثالثة  الأط��ف��ال  وخ�سع 

اخلفيف، العقاب البدين القا�سي، والإيذاء البدين.
على  اأن��واع��ه  مبختلف  البدين  العقاب  ت��اأث��ريات  بر�سد  الباحثون  ق��ام  ثم 

التح�سيل الدرا�سة والأداء املعريف لالأطفال.
بانخفا�س  مرتبطاً  ك��ان  كال�سرب  اجل�سدي  الإي���ذاء  اأن  الباحثون  ووج��د 
املوؤذية  البدين غري  العقاب  اأ�سكال  اأن  املعريف لالأطفال، يف حني  الأداء  يف 
امل�ساركة  بانخفا�س  م�ستقل  ب�سكل  مرتبطة  ك��ان��ت  كالتعنيف  ج�����س��دي��اً 

املدر�سية، وزيادة �سعور الأطفال بالعزلة عن اأقرانهم.
الجتماع بجامعة فريجينيا  اأ���س��ت��اذة علم  ف��ون��ت،  ���س��ارة  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
كومنولث، اإن "اأداء الأطفال وم�ساركتهم يف الف�سول الدرا�سية تتاأثر ب�سكل 

كبري بالتعر�س اإىل عقاب ج�سدي خفيف اأو قا�س يف املنزل".
واأ�سافت: "حتى لو مل ينتج عن العقاب البدين اإ�سابات ج�سدية خطرية، 
فقد يتعر�س الأطفال للخوف وال�سيق، وهذا الإجهاد يوؤثر �سلبا على بنية 

املخ، ما ينعك�س على اأدائهم الدرا�سي".
من  الأ���س��ال��ي��ب  قائلة:"هذه  ب��اأن��واع��ه��ا  ال��ع��ق��اب  اأ�ساليب  ف��ون��ت،  وان��ت��ق��دت 
العقاب تهدف اإىل اإحلاق اأمل ولو طفيف حتى يغري الطفل �سلوكه لتجنب 
العقاب يف امل�ستقبل، لكنها ل تعطي الأطفال فر�سة لتعلم كيفية الت�سرف 
ب�سكل منا�سب، من خالل ال�سرح والتو�سيح، والأف�سل اأن يو�سح الوالدين 

لالأطفال خطورة اأفعالهم دون اإيذاء بدين ونف�سي".

متى ظهر اأول جهاز تكييف يف العامل ؟
للعامل  امريكا  تكييف هوائي ظهر يف  العامل هو  تكييف يف  اأول جهز 
1912  وال��ذي م��ازال له ا�سمه يف عامل  المريكي �ستيف كارير عام 

املكيفات. 
من مرتجم كتاب األف ليلة وليلة اإىل الفرن�سية ؟

ايل  وليلة  ليلة  ال��ف  ترجم  من  هو  بالند  ان��ط��وان  الفرن�سي  الكاتب 
ا�سهر  م��ن  ه��ي  وليلة  ليلة  ال��ف  ب��ان  معلما   1704 ع���ام   الفرن�سية 
يف  تاأليفها  مت  منذ  كبرية  �سعبية  لها  التي  العربية  املنوعة  الق�س�س 

الع�سر العبا�سي الأول والتي ترجمت ايل لغات عديدة.
ماهي اأول عا�سمة ا�سالمية يف العامل العربي ؟

اأول عا�سمة ا�سالمية يف العامل العربي وال�سالمي اأي�سا هي املدينة املنورة 

� هل تعلم اأن وزن الطن من احلديد بعد اأن ي�سداأ متاما ي�سبح ثالثة اأطنان .
�سجر  واأن   ، املتو�سط  البحر  حو�س  ب��الد  يف  الزيتون  �سجر  ويكرث   ، ال�سالم  اإىل  يرمز  الزيتون  غ�سن  اأن   �

الزيتون تعمر 200 �سنة .
� اأن رمال ال�سحراء تخفي حتتها خزانات مياه جوفية �سخمة .

� وهل تعلم اأن احلوت ي�ستطيع البقاء �ساعة حتت املياه بدون تنف�س
� اأن احليتان الزرقاء ت�ستطيع التخاطب بوا�سطة غنائها على م�سافة٨50 كم .

� اأن العامل الريا�سي )اإ�سحاق نيوتن( قد ابتكر املتوالتة العددية وهو يف ال�سف الثالث الإبتدائي .
� اأن طول اأطول ذيل ف�ستان زفاف يف العامل هو ٨0 مرتا . وقد اإرتدته اإحدى املمثالت يف اأحدالأفالم الأجنبية 

. � اأن وزن الفيل ي�سل اإىل 5 اأطنان ومع ذلك ت�سل �سرعته اإىل 40 كم / ال�ساعة .
� هل تعرف اأن املياه ميكن اأن ت�ستخدم كاأداة قطع و تكون اأف�سل من اأي �سالح حاد .

الغوريال وال�صياد 
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فوائد �سرائح الب�سل 

  الب�سل غني مبركبات الكريت واملعروفة بخ�سائ�سها امل�سادة للجراثيم، 
الفريو�سات واللتهابات، ولذلك فهو ي�ستخدم منذ الع�سور القدمية لعالج 

الكثري من الأمرا�س.
وكل ما عليك القيام به لال�ستفادة من هذه املميزات، هو و�سع �سريحة من 

الب�سل على اجلزء ال�سفلي من قدمك وذلك لعالج: 
1 – نزلت الرد: نظراً خل�سائ�سه امل�سادة للجراثيم واللتهابات، اأثبت 
نزلت  م��ن  التخل�س  يف  فاعليته  ل��ي��اًل  ال��ق��دم  على  الب�سل  �سرائح  و���س��ع 

الرد واحلرارة امل�ساحبة لها.
بو�سع  فعليك  اأذنك،  يف  حادة  اآلم  من  تعاين  كنت  اإذا  الأذن:  – اآلم   2

�سريحة من الب�سل على قدمك لياًل و�ستالحظ الفرق بنف�سك.
اجلزء  على  الب�سل  �سرائح  و�سع  ي�ساعد  اجل�سم:  ال�سموم من  – طرد   3
يف  ي�ساعد  ك��م��ا  اجل�����س��م،  م��ن  ال�����س��م��وم  امت�سا�س  يف  ال��ق��دم  م��ن  ال�سفلي 

التخل�س من حمو�سة املعدة اأي�ساً.
لتورم  فعاًل  القدم عالجاً  اأ�سفل  الب�سل  �سرائح  تعتر  الغدد:  – تورم   4

الغدد باجل�سم.
ويذكر اأن هذه الطريقة كانت ت�ستخدم على نطاق وا�سع يف اإجنلرتا خالل 

انت�سار الطاعون للحد من حالت الت�سمم.

اأف����ادت درا���س��ة اأم��ري��ك��ي��ة ح��دي��ث��ة، ب���اأن اخل�سروات 
غنية  وال�سبانخ،  البقدون�س  راأ�سها  وعلى  الورقية 
بفيتامني "ك" الذي ي�سهم ب�سكل كبري يف احلفاظ 

على �سحة القلب.
اأوجو�ستا  ب��ج��ام��ع��ة  ب��اح��ث��ون  اأج����راه����ا  ال���درا����س���ة 
دوري���ة  يف  م���وؤخ���راً  نتائجها  ون�����س��روا  الأم��ري��ك��ي��ة، 
 )The Journal of Nutrition(

العلمية.
الورقية  اخل�����س��روات  ت��ن��اول  ب��ني  العالقة  ولك�سف 
واحلفاظ على �سحة القلب، تابع الباحثون 766 
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأ�سحاء،  املراهقني  من 
امل�ساركني من  ن�سف  وك��ان  ع��ام��اً،   18 و   14 ب��ني 

الذكور والن�سف الآخر من الإناث.
والن�ساط  الغذائية  العادات  بتقييم  الباحثون  وقام 

ال���ب���دين ل����ه����وؤلء امل���راه���ق���ني ع��ل��ى م����دى 7 اأي�����ام، 
البطني  و�سالمة هيكل  تقييم �سحة  بالتوازي مع 

الأي�سر للقلب.
فيتامني  نق�س  اأن  اإىل  اجل��دي��دة  الأب��ح��اث  وت�سري 
"ك" قد توؤثر على هيكل القلب، ما يوؤدي اإىل حالة 
ت�سمى ت�سخم البطني الأي�سر، ميكن اأن ت�ساهم يف 

زيادة فر�س الإ�سابة بق�سور القلب.
على  كبري  ب�سكل  الأي�����س��ر  البطني  ت�سخم  وي��وؤث��ر 
البالغني، لكن الباحثني اأ�ساروا اإىل اأن هذه احلالة 
قد ت�سيب ال�سباب ب�سبب ت�سوهات القلب التي تبداأ 
يف مرحلة الطفولة، وتنذر بخطر الإ�سابة باأمرا�س 

القلب والأوعية الدموية يف مرحلة البلوغ.
الذين  املراهقني  اأن  الباحثون  وج��د  ع��ام،  وب�سكل 
ت��ن��اول��وا اأق��ل كمية م��ن اخل�����س��روات ال��ورق��ي��ة التي 

الأي�سر  البطني  ك��ان  "ك"  فيتامني  على  حت��ت��وي 
اأولئك  م��ع  م��ق��ارن��ة  بكثري  اأك���ر  ب�سكل  مت�سخما 

الذين تناولوا كميات كافية من فيتامني "ك".
دوراً  يلعب  "ك"  فيتامني  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����س���ح 
ال����دم واحلافظ  ت��خ��رث  ال���وق���اي���ة م���ن  رئ��ي�����س��ي��اً يف 
م�ستويات  ن��ق�����س  اأن  ح��ي��ث  ال��ع��ظ��ام،  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
النزف  خطر  م��ن  تزيد  اجل�سم  يف  الفيتامني  ه��ذا 

وه�سا�سة وك�سور العظام.
اخل�سروات  يف  ب��ك��رثة  "ك"  ف��ي��ت��ام��ني  وي��ت��واج��د 
الكرنب،  ال��روك��ل��ي،  ال�����س��ب��ان��خ،  ال��ورق��ي��ة، وم��ن��ه��ا 
اخل�س، اأوراق اللفت، البقدون�س، الكزبرة، الزعرت، 
ال��ردق��و���س، ب��الإ���س��اف��ة اإىل م�����س��ادر اأخ����رى مثل 
ال��ط��م��اط��م، احل��م�����س، ال��دق��ي��ق ال��ك��ام��ل، زي���ت فول 

ال�سويا، لنب الأبقار، حلوم ال�ساأن، والبي�س.

اخل�صروات الورقية حتافظ على �صحة القلب

ي�سيء م�سرح رومر بت�سميم فني للفنان الفرن�سي باتري�ض واريرن خالل معر�ض فرانكفورت للكتاب. )رويرتز(

يف احدى الغابات كان يوجد جمموعة من )الغوريلال( تعي�س يف �سالم وهدوء .. حتى جاء يوم ا�ستطاع احد 
ايدى  يف  ف�سقط  ا�سدقائه  بع�س  مع  يلعب  بعيداً  �سرد  ال��ذي  الغوريال  �سغار  اح��دى  ي�سطاد  ان  ال�سيادين 
ال�سياد. كان ذلك ال�سياد من قرية جماورة للغابة لذلك وعندما عرفت الم مبا حدث ل�سغريها ثارت وهاجت 
و�ساركها يف ذلك القطيع باأكمله الذي كان يراأ�سه ذكر من ذكور الغوريال �سخم اجل�سد وقوى جدا عندما يثور 
ل احد ي�ستطيع ان يقف امامه ولن الغوريال تت�سرف كالن�سان متاما فقد و�سعت خطة للهجوم على قرية 
ال�سياد ل�ستعادة ال�سغري.. ا�سرع القطيع الكبري الذي يقدر عدده بالع�سرات باخلروج من الغابة باجتاه القرية 
وعندما و�سلوا اليها قاموا باللتفاف حولها وهم مي�سكون يف ايديهم جذوع ال�سجار الكبرية وكمية من ثمار 
جوز الهند الياب�سة اخذوا يقذفون بها ابواب البيوت ال�سغرية وي�سفقون بايديهم ب�سدة وهم ي�سرخون وكاأنهم 
يطالبون برجوع ال�سغري بل لقد منعوا اي من �سكان القرية من امل�سي يف �سوارعها مما اخاف القرية وافزعها 
وبقى النا�س داخل بيوتهم حتى �سباح اليوم الثاين وملا هموا باخلروج فوجئوا بان الغوريال مل تبارح مكانها 
ومل يرتكوا القرية بل باتوا منتظرين خوفاً من اخراج ال�سغري من القرية. لذا مل ي�ستطع ا اي احد مبارحة 
بيته خوفا من غ�سبهم وعندما مر وقت مل ي�سلم فيه ال�سغري اليهم اخذت الغوريال تقذف البواب وت�سرخ بل 
وحاولوا نزع بع�س البواب من مكانها مما �سبب الفزع لل�سكان وبانت �سرخاتهم من داخل البيوت فهم يعرفون 
كيف هو غ�سب الغوريال عند ذلك احلد قام كبري القرية بار�سال رجاله اإىل ال�سياد لت�سليم ال�سغري اليهم 
حتى يغادروا القرية ولكن ال�سياد مل ياأبه فهو ينتظر مبلغا �سهخما من وراء ذلك ال�سغري فقام بلفه داخل 
غطاء وحاول الهروب به من باب املنزل اخللفي وبعد ان و�سعه يف �سيارته وادارها حدث ما افزعه واخافه فقد 
ظهرت جمموعة من الغوريال ال�سخمه امام ال�سيارة ووقفت ل تبايل ب�سيئ بل لقد ك�سرت عن انياب قاطعه 
جمموعة  ان  خا�سة  تراجع  والهرب  بال�سيارة  �سدمهم  يف  ال�سياد  فكر  ان  وبعد  �سديد  وتوتر  حمراء  وعيون 
اخرى جاءت لتقفز فوق ال�سيارة وبداأت يف هزها بقوة فارتعب ورفع الغطاء عن ال�سغري وفتح له الباب لينزل 
ويذهب لأهله فا�ستقبلواه ا�ستقبال حاراً وبعد ان اطماأنوا اإىل انه مل ي�سب باي مكروه هجموا على بيت ال�سياد 
وهم يهمهمون ويزجمرون مما افزع اهله فخرجوا هاربني فدخل ذكر الغوريال ال�سخم اإىل البيت ثم خرج 
دك��اآً وكاأنه حتذير  البيت  ا�سارة من يده ليدكوا  لي�سفق بيده وكاأنه اطماأن لعدم وجود احد داخله واعطاهم 
لل�سياد ولكل من يف القرية بعدم تكرار ذلك مرة اخرى ،وعادوا اإىل القرية يحملون �سغريهم وعاد الهدوء 

للقرية بعد ان فقدت احد بيوتها. 


